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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ประเทศในอาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายใน พ.ศ. 2558 โดยก าหนด
เป้ าหมายให้ มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  (Single Market and Production Base) มีการ
เคล่ือนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคล่ือนย้ายเงินทุนท่ี เสรีมากขึ้ น
(FreeFlows of Goods, Services, Investment and Skilled labors, and Freer Flow of Capital)  ซ่ึ ง
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกอาเซียน เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถส่งออกอาหารไทยสู่
ตลาดโลกไดม้ากขึ้น นโยบายการเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารยงัคงเป็นเป้าหมายพื้นฐานของ
อาเซียน และเพื่อตอบสนองต่อความกังวลเก่ียวกับความมัน่คงด้านอาหารในภูมิภาคท่ีเพิ่มขึ้น
(ASEAN Statement on Food Security) 

ในช่วงปีท่ีผ่านมา อาเซียนไดใ้ห้การรับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยความมัน่คงด้าน
อาหาร (ASEAN Statement on Food Security) โดยมีแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้าน
อาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security: AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมัน่คงด้าน
อาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security: SPA-FS) เพื่อส่งเสริม
ความมัน่คงดา้นอาหารในระยะยาว และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน
จากนโยบายของอาเซียนเบ้ืองตน้ มีการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างระบบและกระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพของอาหาร เพื่อส่งเสริมการเคล่ือนย้ายอาหารท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และมีความปลอดภยัท่ีเสรีมากขึ้นในภูมิภาค โดยท่ีสินคา้อาหารและสินคา้เกษตรของอาเซียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลกได ้
อาเซียนจึงเนน้ความส าคญัเร่ืองการปรับประสานคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภยั
ของอาหารรวมถึงการจดัท าระบบการรับรองสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัโดยริเร่ิม ตั้งแต่ ปี 2547 ท่ีไดจ้ดัตั้งเครือข่ายกลางดา้นความปลอดภยัอาหารของอาเซียน 
(ASEAN Food Safety Network) เพื่อให้ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของอาหาร ความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ท่ีเป็นแผนช้ีน าเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
น าไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบติังาน 
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อย่างไรก็ตาม การท างานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้นอาหารต่อคณะรัฐมนตรียงัไม่สามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างคล่องตวัเน่ืองจากยงัไม่มีโครงสร้างหน่วยงานถาวร จึงเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ และอ านาจการด าเนินการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน านโยบายไปขบัเคล่ือนสู่การ
ปฏิบติัให้เป็นไป ตามกฎหมาย และมาตรฐาน และปัจจุบันหน่วยงานสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ
ระบบอาหารปลอดภัยระดับจังหวดั อ าเภอ ต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็ยงัขาด
เจา้ภาพท่ีชดัเจน ดงันั้นการทบทวนโครงสร้างองคก์ร บทบาทหนา้ท่ี และส่ิงสนบัสนุน ให้มีความ
ครอบคลุมทัว่ถึง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งระบบ สรุป 5 ประเด็นส าคญั
ท่ีควรน ามาพิจารณานโยบายอาหารปลอดภยัแห่งชาติของประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) การบูรณาการใน
การท างานตลอดห่วงโซ่อาหาร 2) ระบบการควบคุมอาหาร ตรวจรับรอง ประกันคุณภาพและ
ความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 3) การวิเคราะห์ความเส่ียงในการจดัการกบั อุบติัการณ์อาหาร
ปลอดภยั พฒันาระบบเฝ้าระวงั ติดตาม และสร้างทีมสอบสวนอาหารปลอดภยัแบบเคล่ือนท่ีเร็ว 
(Food Safety Rapid Response Team; FSRRT) โดยมี การท างานเช่ือมโยงกับสาธารณสุขฉุกเฉิน
และการแพทยฉุ์กเฉิน ให้มีความพร้อมรับมือไดทุ้กสถานการณ์ 4) การพฒันาศกัยภาพขององคก์ร
และบุคลากร ทุกระดบั โดยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองอนัตราย จากส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งตามแนวทางขอ้ตกลงของอาเซียน5) ฐานขอ้มูลดา้นสถานการณ์ความปลอดภยัอาหาร
แห่งชาติ จ าเป็นตอ้งอาศยัอ านาจในการสั่งการจากรัฐมนตรี หรือผูก้  าหนดนโยบายและผูติ้ดตาม
งานตามนโยบาย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อประโยชน์ใน การประเมิน
สถานการณ์และรับมือกับความปลอดภยัด้านอาหารในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทนัท่วงที (จงกลนี 
วิทยารุ่งเรืองศรี, 2556) 
 หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ศักยภาพด้านการเกษตรในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของไทย เชียงใหม่จึงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจเม่ือมีการ
เช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จากสหภาพ
เมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกนัทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลาง
ทางการบิน ในอนุภูมิภาคด้วย การขยายตัวของจังหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่าย
สาธารณูปโภค เช่นถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่จึงมีความพร้อม
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ในการพฒันาเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสู้ง การกระจายตวัของเศรษฐกิจภาคเกษตร
จะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น(ทศันีย ์อารมยเ์กล้ียง, 2560)    
 ดว้ยเหตุน้ีคณะนกัวิจยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์และ 
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตร เกษตรจังหวดัเชียงใหม่ต่อ 
การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวิจยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ท้องถ่ินจังหวดัเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจเกษตร วิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้ได้โจทยว์ิจยั ซ่ึง  
การท า Pre-research คร้ังน้ีไดจ้ดัขึ้นในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน
เกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันาท้องถ่ิน และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาค
เกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรอ าเภอ และ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้การประชุมเชิง
ปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญั คือ 
ปัญหาดา้นอาหารปลอดภยัของชุมชนในจงัหวดัเชียใหม่ตั้งแต่ระบบฟาร์มต่อยอดถึงการแปรรูป
อาหารของกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ดงันั้น คณะท าวิจยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง การ
วิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน  (Research to develop and further the agricultural products to a safety food 
system in ASEAN economic community) (ทศันีย ์อารมยเ์กล้ียง, 2560)    

โดยในปีท่ี 1 (2560) ผลการวิจยัไดท้ราบถึงศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
และพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่ากลุ่มเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ 1) เกษตรกรผูป้ลูก
เสาวรสอินทรีย์ 2) เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์ 3) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย  4) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร มีจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรท่ีส าคญั คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกท่ีมี
ความเช่ียวชาญในดา้นการผลิต การตลาด การแปรรูปสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ การจดัการบญัชี
ของกลุ่ม จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้ ดา้นโอกาสท่ีส าคญั คือ สินคา้เกษตรมี
ความต้องการในระดับประเทศทั้ งในกลุ่มลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่ โดยมีหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดการฟาร์ม และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมยงัมีจุดอ่อนท่ีส าคญั คือ เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และมีอุปสรรคท่ีส าคญั คือ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการ
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ในระดับชุมชนจากกลุ่มลูกค้าประจ า เท่านั้ น ท าให้ตลาดไม่มีความหลากหลายและ จากการ
วิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model ของ Michael E. Porter และแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปัจจยัส่งเสริมและทา้ทายสู่ความเป็นเลิศต่อการพฒันาและต่อ
ยอดสินค้าเกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยั ประกอบไปด้วย 1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor 
condition) 2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition) 3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และสนับสนุน (Related and supporting industries) 4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm 
Strategy Structure and Rivalry) 5) รัฐบาล  (Government) และ 6) เหตุ สุ ดวิสั ย  ห รือโอกาส 
(Chance) ท าให้นักวิจยัเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในแต่ละแห่ง และทราบแนวทางในการพฒันา
และต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 7 
ประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาสินค้าเกษตรของกลุ่มให้มีระบบการผลิตท่ี
ปลอดภยั และใชม้าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในการพฒันา
สินคา้เกษตรสู่ระบบปลอดภยัและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ปัจจยัหลกัของผูบ้ริโภค คือ 
ระดบัรายได ้ความรู้ ทศัคติ ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การไดรั้บความสะดวกในการบริโภคผกัให้ปลอดภยั
จากสารพิษ และการมีวสัดุ อุปกรณ์ในการลดสารพิษ ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน าจาก
คนใกลชิ้ดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ การจดัเวทีเสวนา 
เป็นกิจกรรมท่ีปรับแนวคิดด้านสุขภาพ ทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัผูท่ี้
เก่ียวข้อง ท าให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และก าหนดแนวทางการจัดการหมู่บ้านอาหาร
ปลอดภยัไปในทิศทางเดียวกนั สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ชุมชนท่ีจะควบคุมการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั 
ก่อให้เกิดความเข้ม แข็งของชุมชน อันเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงศักยภาพของชุมชนในการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ทศันีย ์อารมยเ์กล้ียง, 2560)  

ดงันั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากงานวิจยัในปี 2560 ท่ีมา ในปีท่ี 2 (2561)น้ี การวิจยัจึงมีการ
ขยายผล โดยเน้นถึงการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ระดบัฟาร์มจนถึงการแปรรูปอาหารของชุมชนในกลุ่มเกษตร
กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพื ่อการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ชุมชนท่ีร่วมอยู่ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ
แม่อาย ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ต าบลท่าวงัพร้าว และต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง รวม 
4 พื้นท่ีการวิจยั 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1) การศึกษาบริบทของชุมชน ได้แก่ ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และ ดา้นการเกษตร 
  2) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
  3) การวิเคราะห์ระบบอาหารปลอดภยัโดยใช ้มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตร
ท่ีดี (GAP) และ มาตรการ GMP (Good Manufacturing Practice) 
1.4 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่สู่
ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่ระดบัฟาร์ม จนถึง การแปรรูป
อาหารของกลุ่มเกษตรระดบั OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (Community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
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 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ  
การส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (Development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่
หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะเดิมเปล่ียนไป โดย
มุ่ งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทน ท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว 
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food safety) หมายถึง การจดัการให้อาหาร และสินคา้เกษตร
ท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษยมี์ความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ผูบ้ริโภคปลอดภยัจากอนัตราย
ท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ  อันตรายทางเคมี  และอันตรายทาง
กายภาพ  โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร มีดังน้ี  
(1 ) Codex Alimentarius Commission (Codex) (2 ) Good Agricultural Practice (GAP) (3 ) Good 
Hygiene Practice (GHP) (4 ) Good Manufacturing Practice (GMP) (5 ) Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP) (6 )  British Retail Consortium Standard-Food (BRC) (7 )  International 
Food Standard (IFS) ( 8 )  European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) ( 9 )  3 -A 
Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) และ (10) Positive list system (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ,์ 2560) 

สินค้ำเกษตร (Agricultural products) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการ
กสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดงักล่าว 

กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดี(Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง แนวทางใน
การท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดย
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ขบวนการผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค ปราศจากการปนเป้ือนของสารเคมีไม่ท า
ให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ ้มค่าการ
ลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางการเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
และสังคม (ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม, 2559) 

มำตรฐำน GAP เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ 
ปัจจยัการผลิตการผลิต การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง
การผลิต ส าหรับการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) พืชผล เช่น ผกั ผลไม ้ชา กาแฟ ฝ้าย 
ฯลฯ 2) ปศุสัตว ์เช่น ววัควาย แกะ หมู ไก่ฯลฯ 3) สัตวน์ ้ า เช่น ปลาน ้ าจืดประเภทล าตวัยาวมีเกล็ด 
ดงัเช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท ์กุง้ ปลา สังกะวาด ปลานิล ฯลฯ (ส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม, 2559) 

GLOBAL GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีก
ในยุโรปท่ีมาจากมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ขององค์การอาหารและ
เกษตรกรมแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซ่ึงเป็นแนวคิดเร่ืองการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม โดยมาตรฐานดงักล่าว มุ่งรับรองคุณภาพการเพาะปลูกสินคา้เกษตร เช่น 
ผกั ผลไม ้สินคา้ปศุสัตว ์และสินคา้ประมง เพื่อให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจว่าสินคา้อาหารท่ีผลิตจากฟาร์ม
ดงักล่าวได้ใช้สารเคมีและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่น้อย และยงัมีการค านึงถึง สวสัดิภาพ
ความปลอดภยัของแรงงาน โดยกลุ่มผูค้า้ปลีกในยุโรปและประเทศท่ีสาม รวมถึงประเทศไทย ท่ี
ตอ้งการน าสินคา้ไปจ าหน่ายในร้ายคา้ปลีกในยโุรป (ชินอิศเรศ ฐิติชาตินนัท,์ 2561) 

มำตรกำร GMP เป็นการปรับเปล่ียนระบบโดยใชก้ฎหมายเป็นมาตรการรองรับ ซ่ึงจะเป็น
วิธีท่ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในรูปธรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่การเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าว ใน
ระยะเร่ิมแรก ซ่ึงเป็นระยะการปรับตวัของระบบ ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรคแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อผูป้ระกอบการดา้นอาหารทั้งหมดของประเทศ ดงันั้น จึงไดมี้การ
ก าหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผนัเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของสถาน
ประกอบการในปัจจุบนั GMP ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นกฎหมาย เพื่อมุ่งมัน่เนน้ให้เกิดผลดีต่อคุณภาพ
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร (กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ,์ 2554) 

มำตรฐำน ICS ระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) เป็นระบบประกัน
คุณภาพท่ีใช้บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง มีการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนัปฏิบติั
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ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่ม และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
การรับรองของหน่วยรับรอง (ชินอิศเรศ ฐิติชาตินนัท,์ 2561) 




