
 

บทที่ 5 
มาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ 

 
การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด

สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”          
ซ่ึงมาตรฐานของการผลิตผักที่เปนท่ียอมรับกันในโลกนี้มีหลายมาตรฐาน นักวิจัยไดทําการศึกษา
และสรุปมาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษท้ังของไทยและของตางประเทศไวในรายงานวิจัย
ฉบับนี้ รวมถึงแนวทางในการผลิตใหไดมาตรฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice : GAP) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 มาตรฐานการผลิตสินคาปลอดภัยของไทย และตางประเทศ 
 
 ปจจุบันการบริโภคสินคาปลอดภัยเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะประเทศไทย 
ไดมีการควบคุมคุณภาพของสินคาเกษตรภายใตโครงการอาหารปลอดภัย (Foods safety) และ
เพื่อใหไดมาตรฐานของสินคาท่ีเปนท่ียอมรับกันเปนสากล นักวิจัยไดทําการศึกษามาตรฐานการ
ผลิตสินคาปลอดภัยท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 5.1.1 ความเปนมาของมาตรฐานสินคาปลอดภัย 
  นับต้ังแตประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade 
Organization : WTO) ในฐานะผูรวมกอตั้งรวมกับประเทศอ่ืนๆ อีก 80 ประเทศ เม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีการบังคับใชความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช(Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS ) ท่ีกําหนดกติกาใหประเทศ
ตางๆ ใชมาตรการดานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ควบคุมการสงออกนําเขาสินคา
เกษตรและอาหาร ทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงความสําคัญในการแขงขันทาง
การคาสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
            ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2540 ไดจัดต้ัง สํานักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร (สมก.) 
เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนศูนยกลางในการ
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ประสานงานและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดย
รวมมือกับหนวยงานตางๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในการนําเขาและสงออกสินคาเกษตร 
          จนกระท่ังพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม มีผลบังคับใชเม่ือ      
ป 2545 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) จึงไดรับการจัดต้ังข้ึนใน
วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตามความ          
ในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 เปน
หนวยงานระดับกรม ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 5.1.2   ความหมายของการตรา มกอช.   

 
  (1)  เปนดวงตรารูปทรงกลม มีรูปพระเกษตรบดี (พระวรุณเทพ ผูใหความ
สมบูรณ) ยืนบนหลังนาคราชพนน้ํา เหนือกอนเมฆ 
  (2)  พระหัตถซายยกหาม หมายถึง กําหนดมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
สินคาเกษตร และอาหาร 
   (3)  พระหัตถขวาถือพระขรรถ ไดแก การเฝาระวังความปลอดภัยของอาหาร   
  (4)  เบื้องลางมีอักษรขอความชื่อของสํานักงานโคงรับมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหาร หมายถึง ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะตางๆ ของตัวสินคา
เกษตร วิธีและข้ันตอนการผลิต รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย 
มาตรฐานจะตองเกิดจากการรวมกันระหวางผูผลิต ผูบริโภค และตองไดรับการยอมรับจากท้ัง 2 
ฝาย เพื่อใหมาตรฐานถูกนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการทางการผลิตสินคาเกษตรนั้น ๆ 
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         วัตถุประสงคของการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และ
มาตรฐานสากลเพื่อเปนการคุมครองเกษตรกรและผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม ในดานราคา
ท่ีจําหนายหรือซ้ือเพ่ือเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกทางการคาเพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การเจรจาทางการคา ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารการกําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ และขั้นตอนการกําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตรไว ดังท่ีผูวิจัยจะกลาวถึงในหัวขอ 5.1.3 ตอไป 
 
 5.1.3 ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร 
  (1) หลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาท่ีจะกําหนดมาตรฐาน  
          มีหลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาดังนี้ 
             (1.1)  เปนสินคาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบในการดูแล
ท้ังระบบคือ ทุเรียน ลําไย กลวยไม และยางพารา 
   (1.2)  เปนสินคาสงออกท่ีมีมูลคาการสงออกสูง 
   (1.3)  เปนสินคาท่ีมีปญหาดานคุณภาพ 
   (1.4)  เปนสินคาท่ีมีผลกระทบตอเกษตรกรจํานวนมาก 
   (1.5)  เปนสินคาท่ีองคการระหวางประเทศกําหนดมาตรฐานแลว แต
ประเทศไทยยังไมนํามาใช 
    (1.6)  เปนสินคาท่ีภาคเอกชน และผูบริโภคตองการใหมีการกําหนด
มาตรฐาน 
    (1.7)  เปนสินคาท่ีคณะกรรมการฯ ตองการใหมีการกําหนดมาตรฐาน 
  (2)  องคประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการมาตรฐาน เพื่อยกรางมาตรฐาน   
   คณะอนุกรรมการวิชาการมาตรฐาน ประกอบดวยนักวิชาการ แตงต้ัง
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณดานมาตรฐาน และการคาหรือการอุตสาหกรรม ซ่ึง
อาจมาจากหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนผูผลิต แตงต้ังจากผูผลิต หรือผูแทนสถาบันของ
ผูผลิตท่ีมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับมาตรฐานผูใช แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและ
ประสบการณดานมาตรฐาน และการคาหรือการอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจมาจากหนวยงานของรัฐ
หรือภาคเอกชนจํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ีจะแตงตั้งในแตละกลุมไมจําเปนจะตองเทากัน ใหข้ึนอยู
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กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบ
สินคาเกษตร 
  (3)  การจัดทํารางมาตรฐาน  
             (3.1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบท้ังใน
และตางประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํามาตรฐานสินคาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
   (3.2) ศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสีย และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
   (3.3) รับเอามาตรฐานระหวางประเทศมาประยุกตใชตามความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย 
  (4)  ในกรณีที่จัดทํามาตรฐาน โดยไมมีมาตรฐานระหวางประเทศตามขอ (1) 
หรือในกรณีท่ีไมรับเอามาตรฐานระหวางประเทศตามขอ (3) มาใช ใหระบุความจําเปนท่ีจะตอง
จัดทํามาตรฐานนั้น หรือเหตุผลและนับตั้งแตประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 
(World Trade Organization : WTO) ในฐานะผูรวมกอตั้งรวมกับประเทศอ่ืน ๆ อีก 80 ประเทศ 
เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีการบังคับใชความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosaniyary Measures : SPS) ท่ีกําหนดกติกา
ใหประเทศตาง ๆ ใชมาตรการดานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ควบคุมการสงออก 
นําเขาสินคาเกษตรและอาหาร ทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การแขงขันทางการคาสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
  ความตกลงวาดวย  การบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosaniyary Measures : SPS) ความตกลงวา
ดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barrier to Trade : TBT) ภายใต
องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) เปนความตกลง 2 ฉบับหลักท่ีประเทศ
สมาชิกมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาการนํามาตรการดาน SPS ดานกฎระเบียบทาง
เทคนิค และข้ันตอนการประเมินความสอดคลองใด ๆ จะไมกอใหเกิดอุปสรรคท่ีไมจําเปนตอ
การคาระหวางประเทศ 
  ในความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชืไดระบุ
อยางชัดเจนวาใหใชมาตรฐานระหวางประเทศ แนวปฏิบัติ (guideline) และขอเสนอแนะ 
(recommendation) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ 
(Codex Alimentarius Commission หรือ ท่ีเรียกยอ ๆ วา Codex) องคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศ (Office International des Epizooties หรือ World Organisation for Animal Health : 
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OIE) และอนุสัญญาอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection Convention : 
IPPC) เปนเกณฑตัดสินเพื่อคุมครองสุขภาพมนุษย สุขภาพสัตวและสุขอนามัยพืช 
               สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในฐานะท่ีเปนศูนย
ประสานงานของประเทศไทยกับ Codex, OIE และ IPPC ไดปฏิบัติภารกิจอยางเต็ม
ความสามารถในการรวมกําหนดมาตรฐานของท้ัง 3 องคการ ดังกลาวขององคการการคาโลก     
ท่ีมักเรียกกันวา "WTO three sister organization" โดย มกอช. ไดประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือจัดเตรียมทาทีของประเทศไทย ในการเขารวม
พิจารณาของท้ัง 3 องคการ ท้ังนี้การกําหนดทาทีจะอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน
สําคัญ รวมท้ังคํานึงถึงประเด็นท่ีอยูในความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
5.2 มาตรฐานสินคาปลอดภัย Q 
 

การใหมาตรฐานสินคาอาหารปลอดภัยท่ีเปนท่ีนิยมกันในปจจุบันมาตรฐานหนึ่ง คือ 
มาตรฐานสินคาปลอดภัย Q โดยการใชเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการทดสอบสินคา
เกษตรและอาหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 5.2.1  ขอบขายของมาตรฐาน  
                       การกําหนดหลักเกณฑในการใชเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการ
ทดสอบสินคาเกษตรและอาหาร ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการฯ จากสํานักรับรอง
มาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเทานั้น 
  
 5.2.2  การอนุญาตใหใชเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการฯ  
                       มกอช. จะอนุญาตใหเฉพาะหองปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนจาก        
มกอช. และใชเคร่ืองหมาย "Q" ภายใตหลักเกณฑเง่ือนไขการใชเคร่ืองหมาย "Q"  
  
 5.2.3  แนวทางการใชเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการฯ  
  หองปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหนวยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body : AB) ไดแก กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และไดดําเนินการขอข้ึนทะเบียนกับสํานักงานมาตรฐานสินคา
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เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับ ดูแลหองปฏิบัติการฯ ที่
ข้ึนทะเบียน โดยหองปฏิบัติการฯ ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพของสินคาเกษตรและอาหารแลว
สามารถออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (Test Report) เพื่อนําไปแสดงตอกรม หรือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เ พ่ือพิจารณาออกใบรับรอง  (Health 
Certification) ในการสงออกสินคาเกษตรและอาหาร  
                        (1)  เคร่ืองหมาย "Q" คือ  
                              เคร่ืองหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ใชในการรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือแสดงถึงความมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ พรอมท้ังมี
รหัสเพื่อปองกันการปลอมแปลงใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (Test Report) และตรวจสอบ
ยอนกลับไดเม่ือสินคาเกิดปญหา  
                        (2)  ประโยชนของเคร่ืองหมาย "Q"  
     (2.1)  สินคาไทยที่ผานการตรวจวิเคราะหเพื่อสงออก
ตางประเทศไดรับความเช่ือม่ัน และเปนท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังสงผลดีตอเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศ  
                               (2.2)   ตรวจสอบยอนกลับไดในกรณีสินคามีปญหาดาน
คุณภาพและความปลอดภัย  
  

5.2.4  ลักษณะเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการฯ 
  (1)  เคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการฯ จะมีลักษณะดังนี้ คือ  
    เปนรูปตัว Q หมายถึง Quality มีสีเขียวเขม หางตัว Q เปนสีธงชาติ 
ลักษณะตัว Q เปนสามมิติ หองปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียนกับ มกอช. แลวจะไดใบรับรอง ซ่ึงมี
ลักษณะ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1  แสดงตัวอยางเคร่ืองหมายและความหมายของ "Q" 
 
  (2)  ความหมายของเลขรหัสมาตรฐานของ "Q" สําหรับหองปฏิบัติการหนวย
รับรอง = 07 หมายถึง สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)  
ประเภทการรับรอง = 29 หมายถึง ประเภทการรับรองหองปฏิบัติการฯ  
มาตรฐานท่ีใหการรับรอง = 999 หมายถึง มาตรฐานสากล โดยหองปฏิบัติการใชมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  
หมายเหตุ รหัสชุดท่ี 5 กําหนด 000 และไมไดนํามาใชในระบบการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการฯ 
แตไดใสไวเพื่อเปนไปตามหลักเกณฑกําหนดรหัสท่ีกําหนดใหมี 5 ชุด 
      (3)  สีของเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและอาหาร 

สีเขียว C100, Y100BL60 

สีน้ําเงิน M100, C100 

สีแดง M100, Y100 

สีดํา BL100 

 
 กรณีท่ีไมใชสีตามท่ีกําหนดไว อาจใชสีอื่นท่ีเปนสีเดียว (Single Color) แตตองใชสีท่ี
สามารถเห็นไดชัด เม่ือเทียบกับสีพื้นดานหลัง  
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  (4)  ขนาดของเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและอาหาร  
   เคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและอาหาร ขนาด
เล็กท่ีสุดมีขนาดไมต่ํากวา 15 มิลลิเมตร เพื่อใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนและอานไดดวย        
ตาเปลา 
 
 5.2.5  เง่ือนไขการใชเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและอาหาร  
  (1)  หองปฏิบัติการฯ ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ สามารถนําเคร่ืองหมาย "Q" พรอมรหัสตามรูปแบบท่ี มกอช. กําหนด
สําหรับหองปฏิบัติการฯ แตละแหงดังแสดงในภาพท่ี 2 ไปใชกับเอกสาร ใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห (Test Report) และ/หรือวัสดุเผยแพร เชน แผนพับ แผนปาย นามบัตร (ส่ือเพื่อการ
เผยแพรหรือโฆษณา) ไดเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอบขายท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเทานั้น 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5.2 ภาพแสดงเลขทะเบียนของหองปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับมาตรฐาน “Q”  
 
  (2)  หองปฏิบัติการฯ ตองไมแสดงเคร่ืองหมาย "Q" ในลักษณะท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายหรือกอใหเกิดการเขาใจผิด หากฝาฝน สํานักงานมีอํานาจพิจารณาดําเนินการ เพิก
ถอน หรือยกเลิกข้ึนทะเบียนของหองปฏิบัติการฯ  
  (3)  สิทธิในการใชเคร่ืองหมาย "Q" ไมสามารถถายโอนใหกับผูอ่ืนได  
  (4)  ในกรณีที่จําเปน สํานักงานอาจกําหนดหลักเกณฑในการใชเคร่ืองหมาย
การข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการฯ อื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
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 5.2.6  การระงับการใชเคร่ืองหมาย "Q" สําหรับหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและอาหาร  
  (1)  หองปฏิบัติการฯ ที่ถูกพักใช เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงานจาก
หนวยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) หรือจาก มกอช. ตองระงับการใช
เคร่ืองหมาย "Q" และหยุดแจกจายส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณาใดๆ ท่ีมีเคร่ืองหมาย "Q" แสดงอยูทันที  
                      กรณีท่ีมีการเพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงานจาก AB หรือจาก มกอช. 
หองปฏิบัติการฯ ตองสงใบรับรองพรอมขอบขายคืนใหแก มกอช. ภายใน 15 วันทําการ  
  (2)  หองปฏิบัติการฯ ที่ถูกลดขอบขายการรับรองระบบงาน ตองระงับการใช
เคร่ืองหมาย "Q" รวมถึงการใชเอกสารและส่ือโฆษณาใดๆ ท่ีระบุ หรือมีเคร่ืองหมาย "Q" ใน
ขอบขายท่ีถูกลดทันที เวนแตในสวนท่ียังคงไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรอง
ระบบงาน (AB)  
 
5.3 มาตรฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) 
 
 ความนาเช่ือถือของผูบริโภคตอการบริโภคสินคาและบริการในปจจุบันถูกสรางข้ึนดวย 
กระบวนการสรางระบบมาตรฐาน (Standardization) เพ่ือใหถูกจัดเปนระบบหรือแบบแผน
เดียวกัน สาเหตุหนึ่งเปนเพราะระบบการผลิตในยุคทุนนิยมนั้นเนนการผลิตสินคาในปริมาณ 
มาก ๆ (mass production) และการสงสินคาเหลานั้นไปขายในแหลงตาง ๆ อยางกวางไกลแบบ
ไรพรมแดน จึงจําเปนท่ีจะตองมีระบบรับรองเพ่ือใหแกผูบริโภคซึ่งอาจจะอยูในอีกซีกโลกหน่ึง
ไดเช่ือม่ันวาสินคานั้น ๆ มีคุณภาพในระดับ “มาตรฐาน” อยางแทจริง 
 ระบบการรับรองมาตรฐานนั้นไดรับความนิยมมากข้ึน เร่ิมตนจากมาตรฐานของระบบ
อุตสาหกรรมท่ีเราคุนเคยกันดีในเคร่ืองหมาย ISO แตเม่ือไมนานท่ีผานมากระแสสุขภาพที่        
มาแรงก็สงผลใหผักปลอดสารพิษ หรือผักอินทรียไดรับความนิยมมากข้ึน พรอมกับมีการสราง
มาตรฐานของผักสุขภาพกันข้ึนมา ทามกลางจํานวนผูเจ็บปวยและผูเสียชีวิตจากโรคภัยอัน
เนื่องมาจากการบริโภคสารพิษที่เพิ่มมากข้ึนทุกที 
 “มาตรฐาน” ผักปลอดภัยนั้นถูก “สราง” ข้ึนมามากมายหลายลักษณะ ท้ังโดยรัฐบาลเอง 
และองคกรเอกชนตาง ๆ โดยมีการออกตรากํากับรับรองโดยเฉพาะ เชน GAP, Food Safety หรือ
อาหารปลอดภัย มกท. IFOAM, มอน. ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อจะรับรองกับผูบริโภควาอาหารท่ีจะเลือก
ซ้ือนั้นมีความปลอดภัยท่ีเช่ือถือไดเพียงใด แตในขณะเดียวกันตรารับรองเหลานี้ ไดสรางความ
ยุงยากใหแกเกษตรกรผูผลิตไมนอยเลยทีเดียว 
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 กอนอ่ืนผูบริโภคควรจะทําความเขาใจกันเสียกอนวาผักเพื่อสุขภาพท่ีขายกันอยูตาม
ทองตลาดนั้นอาจไมใชผักปลอดสารพิษเสมอไป หากจัดประเภทคราว ๆ พบวาผักสุขภาพนั้น
อาจจัดแบงไดอยางนอย 3 ระดับ ไดแก  
  1.  ผักปลอดภัย  
  2.  ผักปลอดสารพิษ  
  3.  ผักอินทรีย  
 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  
 5.3.1  ผักปลอดภัย (pesticide safe) เปนผักท่ียังใชปุยเคมี และสารเคมีกําจัดแมลง แต
เปนสารเคมีที่มีพิษตกคางระยะส้ัน และหยุดฉีดพนสารเคมี กอนวันเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว 
     
 5.3.2 ผักปลอดสารพิษ (pesticide free) เปนผักประเภทที่ผูผลิตไมใชสารเคมีกําจัดแมลง 
หรือใชสารเคมีกําจัดแมลงในระยะตนกลาแตยังคงใชปุยเคมีอยู  
  
 5.3.3 ผักเกษตรธรรมชาติ หรือผักอินทรีย (organic) น้ัน เปนผักท่ีผูผลิตปลูกดวย วิธี
ธรรมชาติ ไมใชสารเคมีใด ๆ เนนการใชปุยอินทรีย ปุยหมัก และไมใชยาฆาแมลงใด ๆ ซ่ึงถือวา
มีความปลอดภัยตอสุขภาพ และสภาพแวดลอมสูงสุด 
จะเห็นไดวา สําหรับผักปลอดภัยนั้น เปนผักท่ีใชปุยเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก แตมีการ
ควบคุมปริมาณการใชและระยะเวลาการฉีดพนเพื่อใหพืชผักเหลานั้นมีความปลอดภัยกอนท่ีจะ
เก็บมาบริโภค สําหรับผักปลอดสารพิษนั้นไมไดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตใชปุยเคมีในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน สวนผักอินทรียนั้นคือผักท่ีไมใชสารเคมีใด ๆ เลยตลอดกระบวนการผลิต การ
บํารุงดินก็ใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก เปนตน 
 
 เพื่อใหเกิดการรับรองมาตรฐานผักปลอดสารพิษใหเปนท่ียอมรับกันในปจจุบันนิยมใช
มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเกษตรกรที่อยูในระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตรจะไดรับการตรวจรับรองกระบวนการผลิต
ของฟารมเปน 3 ระดับ ดังนี้ (กรมวิชาการเกษตร, 2550) 
  1. กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย 
  2. กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย และปลอดจากศัตรูพืช  
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  3. กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเปนท่ี
พึงพอใจของผูบริโภค  
 ท้ังนี้การตรวจรับรองกระบวนการผลิตของฟารมตามระบบการจัดการคุณภาพ :       
GAP พืช เพื่อใหไดผลิตผลตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตองเปนไปตามขอกําหนดเกณฑและ 
วิธีการตรวจประเมินท่ีกําหนดขอ 1-5 ขอ 1-6 และขอ 1-8 ตามลําดับ ไดแก 

ขอกําหนดเกณฑ และวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
  (1)  แหลงน้ํา  
   เกณฑท่ีกําหนด น้ําท่ีใชตองไดจาก แหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึง
กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรียวิธีการตรวจประเมิน 
   ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะเส่ียงใหตรวจสอบและ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา 
  (2) พื้นท่ีปลูก  
   เกณฑท่ีกําหนดตองเปนพื้นท่ีที่ไมมีวัตถุอันตรายและจุลินทรียท่ีจะทํา
ใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 
   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเส่ียงใหตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพดิน 
  (3) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
   เกณฑที่กําหนดหากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตใหใชตาม
คําแนะนํา หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากท่ีข้ึนทะเบียนกับ        
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการสารเคมีท่ีประเทศคูคาอนุญาต
ใหใช หามใชวัตถุอันตราย ที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีหามใช 
   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจสอบสถานที่ เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสุม
ตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมีขอสงสัย 
  (4) การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลภายในแปลง 
   เกณฑท่ีกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเทไดดี และ
สามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตวพาหะนําโรค 
   อุปกรณและพาหนะในการขนยายตองสะอาดปราศจากการปนเปอน
ส่ิงอันตรายท่ีมีผล ตอความปลอดภัยในการบริโภคตองขนยายผลิตผลอยางระมัดระวัง 
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   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจพินิจสถานท่ี อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุข้ันตอน และวิธีการขนยายผลิตผล 
  (5) การบันทึกขอมูล 
   เกณฑท่ีกําหนดตองมีการบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

ตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจและการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
   ตองมีการบันทึกขอมูลการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ 
   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล 

(6) การผลิตใหปลอดจากศัตรูพืช 
   เกณฑที่กําหนด จะทําการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช และ
ปองกันกําจัดเม่ือสํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ 
    ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมีศัตรูพืชติดอยูถาพบตองคัดแยกไว
ตางหาก 
   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจสอบบันทึกขอมูลการสํารวจ
ศัตรูพืช และการปองกันกําจัด ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

(7) การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ 
   เกณฑที่กําหนด การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต 
   คัดแยกผลิตผลดอยคุณภาพไวตางหาก  
   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจสอบบันทึกขอมูลการปฏิบัติและ
การจัดการเพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

(8) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
   เกณฑท่ีกําหนด จะทําการเก็บเกี่ยวผลในระยะท่ีเหมาะสมตามเกณฑ
ในแผนควบคุมการผลิต 
    อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยวภาชนะบรรจุ และวิธีการเก็บเกี่ยวตอง
สะอาดไมกอใหเกิดอันตราย ตอคุณภาพของผลผลิต และปนเปอนส่ิงอันตายท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 
   วิธีการตรวจประเมิน จะทําการตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
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   ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจุข้ันตอน และวิธีการเก็บเกี่ยวท้ังนี้ตอง
กําหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติ และแบบบันทึก สําหรับการตรวจรับรองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และสะดวกในการปฏิบัติ 
 
5.4   การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
 
 “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคา
แปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”  คร้ังนี้ เกษตรกรที่เขารวม
โครงการทั้งหมด 10 อําเภอ ไดเขารวมโคงการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จากสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหไดมาตรฐานของผักปลอดสารพิษท่ีมีมาตรฐาน สามารถอธิบายการ
กําหนดและข้ันตอนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ไดดังนี้ 
  
 5.4.1 วางแผนการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
       คณะผูตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืชวางแผน กําหนด
รูปแบบ ชวงเวลา และขอบเขตการปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืชท่ีตองตรวจ
ประเมินในสถานท่ีผลิตของเกษตรกร และเกณฑการตัดสินใจในการตรวจประเมินแลวลงบันทึก 
ในแบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
 
 5.4.2  กําหนดนัดหมายเพื่อตรวจระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
  (1)  หัวหนาคณะผูตรวจรับรองดําเนินการประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายใน และภายนอกหนวยงานเพ่ือกําหนดนัดหมายการตรวจรับรอง 
  (2)  แจงแผนและกําหนดการตรวจรับรองใหเกษตรกรทราบลวงหนา 7 วัน 
กอนวันตรวจ 
  (3)  กรณีท่ีมีเหตุผลท่ีสามารถเช่ือไดวาการแจงกําหนดการตรวจรับรองระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP พืช ลวงหนา จะทําใหไดขอมูลท่ีไมเปนจริง หรืออาจมีการปกปด
ขอมูลบางอยาง คณะผูตรวจรับรองอาจเขาปฏิบัติงานไดเลยโดยไมตองแจงใหเกษตรกร      
เจาของสวนทราบลวงหนา แตตองมีการลงบันทึกในแบบกําหนดการตรวจรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP พืช 
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 5.4.3  ดําเนินการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
  (1)  คณะผูตรวจรับรองตองแนะนําตัว และแสดงบัตรประจําตัวตอเกษตรกร 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายทุกคร้ังท่ีเดินทางถึงสถานท่ีผลิตเพื่อปฏิบัติการตรวจรับรอง 
  (2)  แจงวัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจรับรองตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP พืช พรอมแผนการตรวจและเวลาท่ีจะใชในการตรวจใหเกษตรกรหรือผูท่ี   
ไดรับมอบหมายทราบ 
  (3)  ในกรณีที่ขอมูลท่ีจะใชในการตรวจรับรองมีไมเพียงพอ คณะผูตรวจรับรอง
อาจขอเพิ่มเติมจากเกษตรกร หรือผูท่ีไดรับมอบหมายได 
  (4)  ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจคร้ังท่ี
ผานมา 
  (5)  ดําเนินการตรวจโดยมีเกษตรกรหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเกษตรกร นํา
ตรวจตลอดเวลา 
  (6)  บันทึกผลการตรวจประเมินและขอบกพรองในแบบบันทึกการตรวจ
รับรอง ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ท่ีประจําตัวผูตรวจรับรอง 
  (7)  เม่ือเสร็จส้ินการตรวจประเมิน คณะผูตรวจรับรองจะตองจัดประชุมรวมกับ
เกษตรกร หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพื่อเสนอผลการตรวจประเมิน เกษตรกรสามารถซักถาม
เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอบกพรองและรับทราบขอคิดเห็นใน การปรับปรุงรวมท้ังรวมหารือ
เพื่อกําหนดระยะเวลาในการแกไขขอบกพรอง 
  (8)  คณะผูตรวจรับรองบันทึก และสรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบลการประชุม ใน
แบบบันทึกขอบกพรองในการดําเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ใหครบถวน 
รวมท้ังจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองในแบบรายงานผล และขอหารือเบ้ืองตนการตรวจ
รับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช เอกสารท้ัง 2 ฉบับนี้จะสมบูรณเม่ือคณะผูตรวจ
รับรอง และเจาของสวนลงนามรวมกัน แลวสําเนาใหเจาของสวนเก็บรักษาไว 1 ฉบับ 
 
 5.4.4  แจงผลการตรวจรับรองอยางเปนทางการใหมีหนังสือราชการแจงผลการตรวจ 
  รับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ใหเกษตรกร ทราบภายใน 15 วัน
ทําการนับจากวันท่ีเสร็จส้ินการตรวจและใหเกษตรกรแจงรายละเอียดการแกไข ขอบกพรองให
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ทราบภายใน 15 วันนับจากวันท่ีไดรับหนังสือถา
เกษตรกรไมจัดสงหนังสือตอบรับเพื่อแจงรายละเอียดการแกไขขอบกพรองภายในกําหนด 
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ระยะเวลาขางตน ใหถือวาเกษตรกรยอมรับท่ีจะแกไขขอบกพรองตามที่คณะผูตรวจรับรอง    
ระบุไว 
  
 5.4.5 ความถ่ีและจํานวนครั้งท่ีเขาตรวจรับรองความถ่ีและจํานวนคร้ังในการเขาตรวจ 
  รับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ของคณะผูตรวจรับรองข้ึนอยูกับ
ประเด็นท่ีตรวจรับรอง และขอบกพรองท่ีตรวจพบท่ีตองดําเนินการตรวจผลการแกไข แต       
ทุกคร้ังท่ีเขาตรวจรับรองคณะผูตรวจรับรองจะตองดําเนินการตามขอ 4.3 
 
 5.4.6  ประเภทของการตรวจรับรองในการตรวจรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ : 
GAP พืช สามารถเลือกประเภทของการปฏิบัติงานเพื่อตรวจรับรองไดเปน 4 ประเภทสําหรับให
คณะผูตรวจรับรองพิจารณาเลือกใชแลวแตกรณี  
  (1)  การปฏิบัติงานตรวจรับรองแบบเต็มรูป คณะผูตรวจรับรองตองตรวจ
ละเอียดครบถวนทุกขอกําหนด ใชสําหรับฟารมท่ีไมเคยไดรับการรับรองมากอน หรือขอรับรอง
ใหมหรือเคยไดรับการรับรอง มาแลวแตมีประวัติการฝาฝนหรือกระทําผิดขอกําหนดตามระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
  (2)  การปฏิบัติงานตรวจรับรองแบบยอ ใชสําหรับฟารมที่มีประวัติการปฏิบัติ
ตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช และไดรับการรับรองอยางตอเนื่อง คณะผูตรวจรับรอง
จะเลือกตรวจขอกําหนดท่ี เปนตัวบงช้ีภาพรวมของการปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAPพืชของฟารมนั้น แตถาตรวจพบวามีการฝาฝนขอกําหนด คณะผูตรวจรับรองอาจ
ปรับเปนการตรวจรับรองแบบเต็มรูปแบบได 
  (3)  การปฏิบัติงานตรวจรับรองแบบติดตาม คณะผูตรวจรับรองจะเลือกใชการ
ตรวจแบบติดตามในกรณีที่เปนการติดตามผล การแกไขขอบกพรองจากการตรวจคร้ังท่ีผานมา 
  (4)  การปฏิบัติงานตรวจรับรองแบบกรณีพิเศษ คณะผูตรวจรับรองจะเขาตรวจ
แบบกรณีพิเศษ ในกรณีที่มีปญหาหรือมีการรองเรียนเฉพาะเร่ืองและจะเนนการตรวจเปนพิเศษ
ในขอกําหนดท่ีเปนปญหา คณะผูตรวจรับรองสามารถเขาตรวจไดโดยไมตองแจงกําหนดการให
เกษตรกรทราบลวงหนา 
  (5)  การรายงานผลการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช 
   (5.1)  การจัดทํารายงานผลการตรวจเบ้ืองตน การรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP พืช 
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    (5.1.1)  ขอมูลประกอบการรายงานผลการตรวจรับรองระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP พืช เบ้ืองตน 
     1) ชื่อท่ีอยูของเกษตรกร 
     2) หมายเลขประจําฟารมท่ีทําการตรวจรับรอง 
     3) วันเดือนปท่ีตรวจคร้ังสุดทาย และคร้ังนี้ 
     4) ชื่อผูตรวจรับรอง และตําแหนงของผูตรวจรับรอง 
     5) ช่ือเกษตรกร หรือชื่อผูใหขอมูลท่ีไดรับมอบหมาย
จากของฟารม 
     6) วัตถุประสงคของการตรวจ 
     7) ขอบเขตการตรวจ 
     8) การเก็บตัวอยาง (ถามี) 
     9) ลักษณะเดนของการปฏิบัติงานตามระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP พืช 
     10) ขอบกพรองที่ไดตรวจแกไขคร้ังท่ีแลว 
     11) ขอบกพรองท่ียังไมไดแกไขจากการตรวจคร้ังท่ี
แลว พรอมกําหนดระยะเวลาแกไข 
     12) ขอบกพรองที่ตรวจพบคร้ังนี้  (ถามี) พรอม
กําหนดระยะเวลาแกไข 
 
    (5.1.2)  การจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP พืช เบ้ืองตนแจงเกษตรกร 
 
    (5.1.3)  เนื้อหาของรายงานตองเปนขอเท็จจริงมีขอความ
ชัดเจน 
 
    (5.1.4)  ใหผูตรวจรับรองทุกคนไดพิจารณารางรายงานผลการ
ตรวจเพื่อเสนอขอคิดเห็น 
 
    (5.1.5)  ใหคณะผูตรวจรับรองลงรายมือช่ือในรายงานผลการ
ตรวจ 
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    (5.1.6)  มีหนังสือราชการแจงผลการตรวจรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP พืช เบ้ืองตน พรอมแนบรายงานการตรวจรับรองตรวจรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP พืช เบ้ืองตนไปยังเกษตรกรภายใน 15 วันนับจากวันท่ีเสร็จส้ินการตรวจ 
   (5.2)  การจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : 
GAP พืช เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบท้ังระบบ เม่ือคณะผูตรวจรับรองไดดําเนินการตรวจรับรอง
ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช เสร็จส้ินท้ังระบบแลวใหดําเนินการดังนี้ 
 
    (5.2.1)  คณะผูตรวจรับรอง สรุปคะแนนท้ังหมดลงในแบบ
สรุปคะแนนผลการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช โดยตองระบุผลการ
พิจารณาโดยละเอียด พรอมท้ังขอมูลความบกพรองสําคัญและความบกพรองเล็กนอยเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการวินิจฉัย โดยคณะผูตรวจรับรองลงนามรับทราบผลการ
พิจารณารวมกัน 
 
    (5.2.2)  จัดสงสรุปคะแนนและขอคิดเห็นประกอบการ
พิจารณา พรอมท้ังแนบเอกสารผลการตรวจรับรองทุกคร้ังสงหนวยตรวจรับรองภายใน 3 วันนับ
จากวันตรวจรับรองคร้ังสุดทาย 
   (5.3)  การจัดสงรายงานผลการตรวจรับรองใหหนวยงานตรวจรับรอง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลของเกษตรกรท่ียื่นคํารองขอรับการรับรอง และขอมูลผลการพิจารณา
ของคณะผูตรวจรับรองเสนอหนวยตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ :GAP พืช (CB) ภายใน 
3 วันนับจากวันท่ีไดรับเร่ืองจากคณะผูตรวจรับรอง 
  (6)  การควบคุมเอกสารและบริหารขอมูล 
   การควบคุมเอกสารเปนเร่ืองจําเปนและใชเปนหลักฐาน เพ่ือใชเปน
ตัวช้ีวัดความนาเช่ือถือของระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช และสามารถใชในการบริหาร
ขอมูลสําหรับนําขอมูลไปใชประโยชน สะดวกตอการสืบคนหรือใชในกระบวนการทวนสอบ 
ซ่ึงดําเนินการดังนี้ 
   (6.1)  การจัดทําระบบการจัดลําดับหมายเลขประจําฟารมของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการ จัดทํารหัสเอกสารโดยการใชตัวยอ หรือหมายเลขประกอบกับตัวยอเพื่อระบุ
ประเภทเอกสาร 
   (6.2)  การอนุมัติความเหมาะสมของเอกสารตางๆ กอนนําไปใช 
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   (6.3)  ทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาสาระของเอกสารใหทันตอเหตุการณ 
ตามความจําเปน แลวนําเอกสารนั้นมาขออนุมัติกอนนําไปใชใหม 
   (6.4) การกําหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับการแกไขเอกสาร 
   (6.5)  การควบคุมการแจกจายโดยการบันทึกไวเปนหลักฐานวาแจก
เอกสาร/ขอมูลแกใคร เม่ือใดและเพื่ออะไร 
ในดานของผูผลิตดวยความนิยมการบริโภคพืชผักประเภทน้ีมากข้ึนทุกที ทําใหนอกจาก
เกษตรกรรายยอยที่เปนผูผลิตพืชผักสุขภาพแลว ก็ไดมีธุรกิจการเกษตรเกิดข้ึนมากมายโดยหวัง
จะทํากําไรจากกระแสอาหารสุขภาพเหลานี้ดวยเชนกัน จากการเดินสํารวจผักสุขภาพท่ีจําหนาย
ตามซุปเปอรมารเก็ตทั่วจังหวัดเชียงใหม พบวามีผูผลิตหลัก ๆ อยู 3 ประเภทดวยกัน ไดแก  
  1) ผูผลิตท่ีเปนเกษตรกรรายยอยซ่ึงรวมตัวกันเปนเครือขาย  
  2) ผูผลิตท่ีเปนเกษตรกรรายยอยแตทําการเพาะปลูกตามการควบคุมของธุรกิจ
การเกษตรในลักษณะการเกษตรแบบพันธะสัญญา หรือ contract farming และ  
  3) ผูผลิตท่ีบริษัทเอกชน ซ่ึงมีท่ีดินและฟารมเปนของตนเอง แลวจางแรงงานมา
ทําการเพาะปลูกภายใตการควบคุมอยางดีในทุกข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
   
  




