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1. 2542 ปแหงการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 กรมวิชาการเกษตร ไดประกาศนโยบายเนนหนัก โดย
กําหนดใหป 2542 เปนปแหงการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม หรือ
เรียกสั้นๆ วา GAP (Good Agricultural Practice) ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรนําผลงานวิจัยซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมๆ และเทคโนโลยีซึ่งเปนภูมิปญญา
ชาวบาน ไปใชในการผลิตที่ มีประสิทธิภาพถูกตองเหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
สอดคลองกับการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 

การผลิตทางการเกษตร ในปจจุบันและอนาคต จําเปนตองใช GAP ดวย
เหตุผลหลาย ประการ คือ  

- เมื่อคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ความตองการดานคุณภาพของสินคายอมสูงขึ้น สินคา
ที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานเทานั้นที่จะสามารถแขงขัน และจําหนายในราคาที่สูงกวา 

- ปญหาเรื่องสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary) โดยเฉพาะ
เร่ืองสารพิษตกคางในพืชผลตางๆ อันเนื่องมาจากขบวนการผลิตที่ไมถูกตอง เปน 
ปญหาอุปสรรคทางดานการคาระหวางประเทศ ซึ่งอนาคตอาจจะเกิดปญหาขึ้นจริงๆ 
หรือ อาจจะใชเปนขออางในการกีดกันทางการคาแทนการกีดกันทางภาษี เมื่อมีการเปด
การคาเสรี 

- การผลิตทางการเกษตรในปจจุบันยังกอใหเกิดปญหามากมาย ตั้งแตอันตราย
ตอผูผลิต ผูบริโภค และเกิดมลภาวะในสิ่งแวดลอม 

การแกปญหาดังกลาว จําเปนตองแกไขตั้งแตเร่ิมขบวนการผลิต และการผลิต
เพื่อใหไดสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานนั้น จะตองเริ่มตั้งแตตนเมื่อเร่ิม
หรือ แมกระทั่งกอนปลูกพืช เมื่อขบวนการทุกขั้นตอนถูกตองเปนไปตามหลักวิชาการ 
จึงสามารถคาดหมายผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได หากขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งผิดพลาด โอกาสที่จะไดผลผลิต ที่มีคุณภาพยอมนอยลงหรือเปนไปไมได 



การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม  คือ  แนวทางในการทํา
เกษตรกรรม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ผลผลิตสูงคุมคา
การลงทุน และขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใช
ทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหนโยบาย GAP บังเกิดผลในทางปฏิบัติ กรมวิชาการเกษตรไดจัดตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่ง มี ดร. สาทร สิริสิงห ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานศัตรูพืชเปน
ประธาน คณะทํางานประกอบดวยนักวิชาการจากกองและสถาบันวิจัยตางๆ รวมกันจัด
แนวทางการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมในภาพรวม ซึ่งประกอบดวย
ขอมูลตางๆ คือ 

- แหลงปลูก 

- วิธีการปลูก 
- การใหปุย 
- การใหน้ํา 
- ความสะอาด  
- การกําจัดศัตรูพืช 
- การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
- การขนสง 
นอกจากการกําหนดแนวทางผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมใน

ภาพรวมดังกลาวแลว กรมวิชาการเกษตรยังไดกําหนดมาตรการการรณรงคให
หนวยงานตางๆ ในสังกัดนําไปดําเนินการ ดังนี ้

สวนกลาง ใหแตละกอง แตละสถาบัน จัดตั้งคณะทํางาน GAP ของตนเอง เพื่อ
คนหาขอมูลทางวิชาการที่เหมาะสมในดานตางๆ สําหรับการผลิตพืชที่สําคัญแตละชนิด 
พรอมทั้งจัดทําเอกสาร GAP ของพืชชนิดนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางหรือเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงานของเกษตรกร จากนั้นทําการฝกอบรมนักวิชาการเกษตรและเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรเพื่อทําความเขาใจในเรื่อง GAP ของแตละพืช พรอมจัดกิจกรรมการ



สาธิตและนิทรรศการเพื่อถายทอดความรูใหกับเกษตรกรผูสนใจและสื่อมวลชน เพื่อ
เผยแพรตอไป 

สวนภูมิภาค ใหสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนยวิจัย และสถานีทดลอง
รวมประมาณ 118 แหง จัดตั้งคณะทํางาน GAP ประจําหนวยงานของตนเอง กําหนด
ชนิดพืช และพื้นที่ที่จะจัดทํา GAP คนหาขอมูลทางวิชาการที่เหมาะสมสําหรับพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญในทองถิ่น จัดทําคูมือการปฏิบัติตาม GAP ของพืชแตละชนิด รวมทั้ง
กิจกรรม หรือนิทรรศการเพื่อเผยแพร GAP ใหเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบดวย 

นอกจากนี้ยังไดใหแตละหนวยงานจัดทําแปลงสาธิต GAP พืชแตละชนิดเปน
ตัวอยางแกเกษตรกร พรอมกับจัดทําแผนปฏิบัติการใหนักวิชาการเกษตรออกเยี่ยม
เยียน ใหคําแนะนําแกเกษตรกรในแหลงการผลิตที่สําคัญเพื่อใหปฏิบัติตามอยาง
สมํ่าเสมอ 

ผลการดําเนินงานจดทะเบียน GAP ตั้งแตเร่ิมตนโครงการ จนถึงเดือนมีนาคม 
2552 

  - เกษตรกรจดทะเบียน 209,797 ราย 
  - จํานวน 356,286 แปลง 
  - พื้นที่ 2,431,305.68 ไร  
ผานการรับรอง Q ไมหมดอายุ 
  - 200,732 แปลง 
  - 166,429 ราย 
  - 1,379,087.25 ไร 
อยูระหวางการตรวจ 
  - 156,406 แปลง 
  - 125,124 ราย 
  - 1,055,524.93 ไร 
 
        ปญหา : นําเอา GAP ไปใชเปนกับดักในการสงออก? 

 
 



2. เหตุผลของ Food Safety 
 เดิมทีเดียวระบบการคาของโลก เปนระบบการคาที่พึ่งพิงภาษี การกีดกันทาง
การคาของประเทศตางๆ ตางก็ใชมาตรการทางภาษีมาห้ําหั่นกัน ภายหลังเกิดองคการ
การคาโลกขึ้น (World Trade Organization, WTO) มาตรการกีดกันทางการคาก็ไดเปลี่ยน
รูปแบบไปสูมาตรการที่มิใชภาษี (Non Tariff Barriers, NTB) เพราะขอตกลงขององคการ
การคาโลกจํากัดมาตรการทางภาษีไวอยางชัดเจน (Tariff Barriers, TB) ซึ่งวากันตามจริง
แลวมาตรการที่มิใชภาษีเปนมาตรการที่คอนขางนากลัวมากกวามาตรการทางภาษีอยู
มากโข 

 มาตรการที่มิใชภาษี ตามความตกลงขององคการการคาโลก มีความตกลงที่
นาสนใจ 2 ประการ คือ ความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) และ
ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barrier to Trade, 

TBT) ซึ่งประเทศสมาชิกสวนใหญจะนําสองมาตรการนี้มาบังคับใช โดยอางถึงความ
ปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ ยิ่งสถานการณการคาของโลกที่แขงขันกันรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ปญหาการกอการรายสากล การปนเปอน
ของสารพิษในสินคาที่ เกี่ยวของกับอาหาร ปญหาความวิตกกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของอาหารที่มาจากพืช/สัตวที่ดัดแปลงพันธุกรรม และปญหาโรคระบาดตางๆ 
เชน โรควัวบาในสหภาพยุโรป เปนตน ยิ่งการทําใหการนํามาตรการทั้งสองมาบังคับใช
มีความเครงครัดมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศพัฒนาแลวที่
กําหนดมาตรฐานอยางไมเทาเทียม กอใหเกิดอุปสรรคทางการคาไดงายมาก 

 เปนที่ทราบกันดีวา กลุมประเทศที่มีความเขมงวดทางดานความปลอดภัยทาง
อาหารเปนอยางมาก คือ กลุมสหภาพยุโรป ที่ไดพยายามผลักดันนโยบายภายใตสมุด
ปกขาววาดวยความปลอดภัยดานอาหาร (EU White Paper on Food Safety) เพื่อเรียกความ
เชื่อม่ันในสินคาอาหารกลับมาสูผูบริโภค โดยเนน 3 ประการหลักๆ คือ ความปลอดภัย
ของอาหาร จากฟารมสูโตะอาหาร (From Farm to Table, FFT) กําหนดใหอาหารตองมีความ
ปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตในฟารมจนถึงมือผูบริโภค ความรับผิดชอบตอ
ความปลอดภัยของอาหารของผูประกอบการดานอาหารทุกสวนที่เกี่ยวของตลอดหวงโซ
การผลิตอาหาร และการจัดทําระบบทวนสอบยอนกลับหรือระบบสืบแหลงที่มาของ



อาหาร มาตรการที่กําหนดในสมุดปกขาวเหลานี้ไดถูกผลักดันใหเปนกฎเกณฑและ
ขอบังคับใหประเทศคูคากับสหภาพยุโรปตองถือปฏิบัติ และนับวาเปนกติกาสําคัญใน
การคาสินคาอาหาร เนื่องจากกลุมสหภาพยุโรปเปนผูมีอิทธิพลในองคการระหวาง
ประเทศทางดานสินคาอาหารที่สําคัญๆ แทบทุกองคกร ดังนั้นจึงสงผลใหกฎกติกาใน
สมุดปกขาวกลายเปนกฎกติกาของโลกในที่สุด 
 บทบาทของ FAO 

 จากสมุดปกขาวของกลุมสหภาพยุโรป สงผลใหคณะกรรมการดานการเกษตร 
(Committee on Agriculture, COAG) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) นําประเด็นระบบความปลอดภัยทาง
อาหารมาทบทวนใหม ในการประชุมสมัยที่ 17 ณ กรุงโรม ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 4 
เมษายน 2546 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดทําทิศทางกลยุทธเพื่อใหอาหารมีคุณภาพและ
ปลอดภัยในเชิงระบบตลอดหวงโซอาหาร ดวยการกําหนดใหเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดตั้งแตการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
แปรรูปและการคาอาหาร โดยเนนปองกันการปนเปอนอาหาร ณ แหลงผลิต ตั้งแตไรนา 
เชนเดียวกับที่สมุดปกขาวของสหภาพยุโรปที่ไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว 

 ดังนั้นคณะกรรมการดานการเกษตรขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ จึงไดกําหนดกลยุทธเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยทางดานอาหาร ตลอด
ทั้งหวงโซอาหาร ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งจะตองดําเนินการทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) และการสื่อความเสี่ยงใหประชาชนไดรับรู (Risk Communication)  
 2. การสอบทวนยอนกลับหรือสืบแหลงที่มาของผลิตภัณฑ (Traceability) ตั้งแต
ผูผลิตขั้นตน ไปจนถึงมือผูบริโภค 

 3. การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
 4. ความเทาเทียมกันของระบบความปลอดภัยทางอาหาร 

 5. การมุงเนนดานการหลีกเลี่ยง (Avoidance) หรือการปองกันอันตราย (Prevention) 
ตั้งแตแหลงผลิตในหวงโซอาหารจนกระทั่งถึงผูบริโภค 



 การดํา เนินการตามกลยุทธทั้ ง  5 ขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาตินั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการตั้งแตจุดเริ่มตนของการผลิต
ไปตลอดกระบวนการผลิตอาหารและจะสิ้นสุดเมื่อถึงมือผูบริโภค  ดังนั้นจึงมี
กระบวนการตรวจสอบดูแล และจัดการหลากหลาย ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ประเทศผูผลิต
จําเปนตองปฏิบัติตามหากยังตองการเปนสวนหนึ่งของตลาด  
 กาวสูเสนทางสาย Food Safety ดวย GAP  

 เพื่อใหบรรลุหลักการสูความปลอดภัยทางอาหาร สิ่งสําคัญที่ตองยึดใหม่ันคือ 
อาหารตองมีความปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตในแหลงผลิตจนถึงมือผูบริโภค 
ความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของอาหารของทุกสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงตอง
สามารถทบทวนสอบยอนกลับทราบแหลงที่มาและที่ไปของอาหารได ดังนั้นวิถีทางเพื่อ
ไปสูถนนเสนนี้จึงตองประกอบดวยกระบวนการจัดการคุณภาพในการผลิต การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด 

 จุดเริ่มตนของการกาวเขาสูเสนทางแหงความปลอดภัยของอาหาร จึงเริ่มจากจดุ
ของการผลิต ดวยการจัดการคุณภาพดานการผลิต ซึ่งหลักการสําคัญของการจัดการ
คุณภาพดานการผลิต ซึ่งหลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพดานการผลิต คือ การ
นําวิธีการของเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agriculture Practices, GAP) มาปรับใชในแหลง
ผลิต ซึ่งองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดกําหนดหลักการของ GAP ไว
หลักๆ คือ เปนการผลิตอาหารอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพใหพอเพียง ปลอดภัย
และมีคุณคาทางอาหาร รักษาไวซึ่งความยั่งยืนและสนับสนุนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสม รวมถึงรักษากิจการการทําฟารมใหคงอยู เปนอาชีพยั่งยืน สอดคลอง
กับวัฒนธรรมและความตองการของสังคม ดังนั้นองคประกอบหลักของ GAP จึง
ประกอบดวยการจัดการดิน การจัดการน้ํา การผลิตพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช การ
เก็บเกี่ยวและการแปรรูประดับฟารมและการเก็บรักษา การจัดการพลังงานและของเสีย 
สวัสดิภาพ สุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกร/ผูปฏิบัติงาน และการจัดการชนิด
พันธุสัตวและพืชปา และสภาพภูมิประเทศในแหลงผลิต 
 บันไดขั้นสองของ Food Safety : GMP 

 หลังจากการจัดการคุณภาพจากแหลงผลิตแลว ขั้นตอนตอมาคือการจัดการ
คุณภาพเพื่อเขาสูกระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตองอาศัยระบบการ



จัดการสุขลักษณะทางอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practices, GMP) และระบบการ
วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Point : HACCP) 
โดย GMP เปนการจัดการคุณภาพขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมสภาพแวดลอมการผลิตให
เปนไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักสุขอนามัยของบุคลากรในสายการผลิต ซึ่ง
ตองมีระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอยางเขมงวดในทุกขั้นตอนโดยใช 
HACCP นั่นเอง 

 หลักการของ GMP ซึ่งเปนระบบการจัดการโรงงานขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยง
ของการปนเปอนทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียในอาหารสําหรับประเทศไทยไดมี
การบังคับใชเปนกฎหมายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 
ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในโรงงาน ประกอบดวย สุขลักษณะ
ของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิตที่
สัมผัสกับอาหาร การควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแตเร่ืองของวัตถุดิบ สวนผสมภาชนะ
บรรจุ การผลิต การเก็บรักษา ไปจนสิ้นสุดกระบวนการ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา
และการทําความสะอาด และสุขอนามัยของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมด 
 HACCP บันไดขั้นสามของ Food Safety 

 ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and 

Critical Point : HACCP) หรือ ระบบ HACCP และระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารที่ดี 
(GMP) มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือ ระบบ HACCP มุงเนนการควบคุม
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนที่ไดรับการวิเคราะหแลววาเปนจุด CCP (จุดวิกฤตที่
ตองควบคุม ; Critical Control Point) ในขณะที่ระบบ GMP จะเนนในเรื่องของการจัดการดาน
สุขลักษณะของอาคารสถานที่การผลิต เครื่องจักรอุปกรณ และควบคุมกระบวนการ
ผลิตดังนั้นกอนที่จะประยุกตใชระบบ HACCP โรงงานตองมีความพรอมในเรื่องของ
โปรแกรมพื้นฐานหรือระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารที่ดีหรือ GMP รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตประเภทนั้นๆ อีกดวย 

 ดังนั้น ระบบ HACCP จึงเปนระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตอง
ควบคุมเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตรายเหลานั้นมีโอกาส
เกิดขึ้น ทําใหสามารถประกันความปลอดภัยของอาหารและเปนที่ยอมรับกันวาสามารถ
ปองกันอันตรายและสิ่งปนเปอนไดดีกวาการตรวจสอบผลิตภัณฑขั้นสุดทายหรือ



ควบคุมคุณภาพที่ใชกันอยูเดิม เนื่องจากระบบ HACCP จะเนนการควบคุมกระบวนการ
ผลิตในจุดหรือขั้นตอนที่สําคัญที่สามารถประยุกตวิธีการควบคุมเขาไปใชได โดย
พิจารณาตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงจนถึงผูบริโภค นอกจากนั้นระบบ 
HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได แมวาจุดหรือในขั้นตอนดังกลาวจะยังไมเคยเกิดอันตรายมากอนซึ่ง
นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยหลักการของระบบ HACCP ประกอบดวยหลักการ
สําคัญ 7 ประการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 1 : การวิเคราะหอันตราย (Conduct a Hazard Analysis)  
 หลักการที่ 2 : กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Determine the Critical Control Point; 

CCP) 
 หลักการที่ 3 : กําหนดคาวิกฤต (Establish Critical Limits)  
 หลักการที่ 4 : กําหนดระบบตรวจติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 
(Establish a System to Monitor Control of the CCP) 
 หลักการที่ 5 : กําหนดการแกไข (Establish the Corrective Action) 
 หลักการที่ 6 : กําหนดการทวนสอบ (Establish Procedures for Verification) 
 หลักการที่ 7 : กําหนดระบบเอกสารและการเก็บบันทึกขอมูล (Establish 

Documentation and Record Keeping) 
 การที่ประเทศไทยจะกาวหนาสูเสนทางสาย FOOD SAFETY คงไมใชเสนทางที่ไปก็
ได ไมไปก็ได แตเปนเสนทางที่ตองไปอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากประเทศของเราเปน
ประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารสงออกเปนอันดับตนๆ ของโลก การสรางความเชื่อม่ัน
ในสินคาอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยดวยมาตรฐานคุณภาพที่เปนสากล ยอมทําให
การกลาวอางใดๆ ที่เปนมาตรการกีดกันทางการคา ดําเนินการยากยิ่งขึ้น หากมอง
ยอนกลับมายังผูบริโภคภายในประเทศแลว ผูบริโภคชาวไทยก็จะไดบริโภคสินคา
อาหารที่เปยมดวยคุณคาและคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน และผูผลิตสินคาอาหาร
ของเราจะเปนผูผลิตมืออาชีพอยางแทจริง อาหารกําลังจะหมุนไปกําลังจะหมุนไปสู
ผูบริโภค 
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