
เทคนิคการจัดการแปลง
ให�ได�การรับรอง GAP

  โดย
นางสาวชุลีกร   ลีโนนลาน
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วันท่ี 9 กันยายน 2564

ย!อมาจาก 
Good Agricultural Practice 

เกษตรดีท่ีเหมาะสม 
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GAP คือ อะไร

GAP 
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GAP สําหรับพืชอาหาร  
(เลขท่ี มกษ. 9001-2556) 

เทียบเคียงมาตรฐาน กับ ASEAN GAP
เปGนมาตรฐานสมัครใจ ไม!บังคับ
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- ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
- การจัดการส่ิงแวดล�อม (Environmental management)
- สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู�ปฏิบัติงาน 
   (Worker health, Safety and welfare)
- คุณภาพของผลิตผล (Produce Quality)

คํานึงถึง 4 ด�าน คือ
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GAP พืชอาหาร
(มกษ.9001-2556)



ข�อปฏิบัติ GAP พืชอาหาร/ข�อกําหนด มี 8 รายการ 
(116 ข�อกําหนด)

1. น้ํา
2. พ้ืนท่ีปลูก
3. การใช�วัตถุอันตรายทางการเกษตร
4. การจัดการคุณภาพในการผลิตก!อนเก็บเก่ียว
5. การเก็บเก่ียวแลการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว
6. การพักผลผลิต การขนย�ายในแปลง และเก็บรักษา
7. สุขลักษณะส!วนบุคคล
8. การบันทึกข�อมูล และการตามสอบ
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รายการท่ี 1 นํ้า
ช!วงเพาะปลูก: ไม!เส่ียงต!อ
การปนเป`aอนส่ิงอันตราย 
(จุลินทรียbก!อโรค สารเคมี 
โลหะหนัก)
ช!วงเก็บเก่ียว: นํ้าล�าง
ผลผลิตต�องสะอาดเทียบเท!า
มาตรฐานนํ้าด่ืม
มีการจัดการนํ้าเสีย: ไม!ให�
เข�าปนเป`aอนในแปลง 



มีความเสี่ยง

วิเคราะหb จุลินทรียb

เส่ียงสูง

วิเคราะหb จุลินทรียb และสารเคมี



แหล่งนํ�า มีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการปนเปื� อนวตัถุที เป็นอันตรายต่อผลผลิต
ต้องแก้ไข สุ่มเก็บนํ�าวเิคราะห์ สารเคมีและจุลินทรีย์ 9

มคีวามเสี ยง

- การจัดการนํ�าจากห้องนํ�าหรือนํ�าทิ�ง ต้องไม่มีความเสี ยง ต่อผลผลิต สิ งแวดล้อม
 - จัดการหรือบําบัดนํ�าทิ�งจากอาคาร นํ�าล้าง ทําความสะอาด ขนย้าย เก็บรักษา
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มีความเสี ยง



การจัดการนํ้าเสียท่ีเกิดจากการใช�งาน เช!น นํ้าจากห�องสุขา 
นํ้าท้ิงต!าง ๆ เพ่ือลดความเส่ียงต!อส่ิงแวดล�อม และพ้ืนท่ี

โดยรอบ

มีความเส่ียง

ตัดสินด�วยภาพ

สระขุด 



นํ�าสําหรับใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี ยวต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานนํ�าบริโภคหรือเทียบเท่า โดยให้
ความสําคญักับปัญหาการปนเปื� อนเป็นพเิศษในกรณ ี
ดงัต่อไปนี�
    - นํ�าที สัมผสัส่วนผลผลิตที บริโภค

- นํ�าที ตกค้างบนผลผลิต เช่น ใบ/พื�นผวิไม่เรียบ

นํ�า ที ใช้หลังการเก็บเกี ยว

1. ดูคุณภาพนํ�าที ใช้หลังเก็บเกี ยว/ผลวเิคราะห์คุณภาพนํ�า(ถ้ามี)
2. มีวธีิ หรือมาตรการอย่างไร ไม่ให้ผลผลิตปนเปื� อนจุลินทรีย์ที 

เกิดจากนํ�าล้างก่อนจาํหน่าย
3. ชนิดพืชแตกต่างกัน ให้พนิิจ นํ�าที�จะไปสัมผสัส่วนของผลติผล

ที�บริโภคได้
      - ยอมรับได้ คือ นํ�าประปาหมู่บ้านระบบปิด 
      - บ่อบาดาลนํ�าตื�นที ใสสะอาด(ดุลยพนิิจ)
      - นํ�าที ใสสะอาด ผสม คลอรีน 50 ppm

นํ�า ที ใช้หลังการเก็บเกี ยว



คุณภาพนํ�าหลังการเก็บเกี ยว เทียบเท่ามาตรฐานนํ�าบริโภค

มีความเสี ยง

16

กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

รายการท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูก
  พ้ืนท่ีปลูกต�องไม!มีความเส่ียงต!อการปนเป`aอน

สารเคมี เช้ือโรค(จุลินทรียb) โลหะหนัก และ
พยาธิ
– ถ�า รมดิน/อบดิน ต�องบันทึกรายละเอียด
– พ้ืนท่ีปลูกเปGนไปตามกฎหมายกําหนด
– ไม!ทําลายส่ิงแวดล�อม/ไม!ทําให�ดินเส่ือมโทรม
– วางผังแปลง และมีข�อมูลประจําแปลง



ตัดสินด้วยภาพ

ต้อง เป็นพื�นที
ที
ไม่มีความเสี
ยงเนื
องจากวตัถุอนัตราย และจุลินทรียที์
จะทาํให้
เกิดการตกคา้ง หรือปนเปื� อนในผลิตผล 2.1

พื�นที เพาะปลูกควรเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้อง

- สถานที
เพาะปลูกเป็นไปตามขอ้กาํหนดของประเทศ และจาํกดัการเพาะปลูก
      บนพื�นที
สูง และพื�นที
ลาดชนั (ไม่เกิน 35 องศา)

หลักฐาน : สัญญาเช่า โฉนด นส.3 สค. สปก. 
หลักฐานที ราชการออกให้



พื�นที ข้างเคยีง

เอกสารสิทธิC

กองปุ๋ยหมกั

พื�นที ลาดเอียง

มีการวางผงัแปลง และรหัสแปลงปลูก
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รายการท่ี 3 การใช�วัตถุอันตรายทางการเกษตร

-ไม!ใช�วัตถุอันตรายท่ี
ร�ายแรง
-ใช�ตามคําแนะนําของ 
กรมวิชาการเกษตร
-ต�องมีความรู�
-เก็บรักษาถูกวิธี
-มีคู!มือ และบันทึกการ
ใช�

ชนิดวตัถุอันตรายทางการเกษตร
(พรบ.วตัถุอันตราย  พ.ศ. 2551)

•ชนิดที  1 : สมุนไพรแปรรูปชนิดต่างๆ 
ไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการ แต่
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละคาํแนะนาํ



ชนิดวตัถุอันตรายทางการเกษตร
(พรบ.วตัถุอันตราย  พ.ศ. 2551)

•ชนิดที  2 : จุลินทรียป้์องกนักาํจดัศตัรูพืช เช่น บีที บีเอส เอน็พีว ี
ไส้เดือนฝอยกาํจดัแมลง และสารสกดัชนิดต่างๆ ขออนุญาต
ครอบครองและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

• ชนิดที  3 : สารเคมีทางการเกษตร 
ผูป้ระกอบการตอ้งขออนุญาตผลิต 
นาํเขา้ ส่งออก และตอ้งไดรั้บการขึ�น
ทะเบียนวตัถุอนัตรายก่อนนาํไป
จาํหน่าย

• ชนิดที  4 : วตัถุอนัตรายที
หา้ม
ผลิต/นาํเขา้/ส่งออก/จาํหน่าย = สาร
อนัตราย 100 รายการ

ที
กรมวิชาการเกษตรประกาศ

ชนิดวตัถุอันตรายทางการเกษตร
(พรบ.วตัถุอันตราย  พ.ศ. 2551)



การใช้วัตถุอ ันตรายท ี�เหมาะสม
• เลือกใชว้ตัถอุนัตรายที�ขึ �นทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตรเท่านั�น

• เลือกซื �อจากรา้นคา้ที�ไดร้บัอนญุาตจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั�น

• เลือกใหเ้หมาะสมกบัชนิดศตัรูพืช 

• ใชใ้หถ้กูที� ถกูเวลา 

• อา่นฉลากและปฏิบตัติาม

• งดฉีดพน่สารเคมีปอ้งกนักาํจดัศตัรูพืชก่อนเก็บเกี�ยว อยา่งนอ้ย 7-14 

วนั

ผลผลิต
ปลอดภยั

ไม่ซื�อสารเคมทีี ร้านค้าแบ่งขาย  
หรือไม่ตดิฉลาก



รายการตรวจท่ี 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร

สารเคมต้ีองบรรจุในขวด/ ภาชนะบรรจุ  
ที ปิดฝาขวด / กล่องเรียบร้อย



ใช้ตามคาํแนะนํา

ใช้สารเคมทีี ขึ�นทะเบียนกับกรมวชิาการเกษตร



ใช้สารเคมทีี ขึ�นทะเบียนอย่างถูกต้อง

ใช้สารเคมทีี ไม่ได้ขึ�นทะเบียน



    หยุดใช้สารเคมก่ีอนการเก็บเกี ยวตามเวลาที ระบุไว้ในฉลาก

ทําความสะอาดเครื องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั�ง 
และกําจดันํ�าล้างด้วยวธีิที ไม่ทําให้เกิดการปนเปื� อนสู่สิ งแวดล้อม



ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีที ใช้หมดแล้ว  3 ครั�ง
1. เทนํ�าสะอาดลงในภาชนะบรรจุสารฯ ประมาณ 1 ใน 4  ของภาชนะ
2. ปิดฝาให้แน่น แล้วเขย่าแรง  ๆประมาณ 30 วนิาที
3. เปิดฝา แล้วเทลงในถงัพ่น โดยควํ าไว้ประมาณ 30 วนิาที จนนํ�าใน

ภาชนะไหลลงถงัพ่นจนหมด

ทาํซ ํ�าท ั�ง 3 ขั�นตอน อกี 2 ครั�ง

เก็บสารเคมไีว้ในที ปลอดภยั  มกุีญแจปิดล็อค  ห่างจากเดก็  
สัตว์เลี�ยง  และเปลวไฟ



ผู้ใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตรต้อง
สวมเสื�อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกัน
สารพษิ ได้แก่ หน้ากาก หรือผ้าปิด
จมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้า 
เพื อป้องกันอันตรายจากสารพษิ

สถานที เก็บสารเคมี



เสี ยงสูง



เสี ยง
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การจดัเกบ็ไม่ถูกตอ้ง

เสี ยงสูง



สถานที เก็บสารเคมีอยู่ตดิกับที พกัอาศัย  

ตัดสินด้วยภาพ

การเก็บรักษาถูกต้อง และปลอดภัย แต่ควรจัดเป็นหมวดหมู่



ตัดสินด้วยภาพ

   ใช้ วอ. 4
สารเคมีที ประกาศห้ามใช้   
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รายการท่ี 4 การจัดการคุณภาพก!อนเก็บเก่ียว

-มีการวางแผนการผลิต แผนการควบคุมคุณภาพ
-มีบันทึก แผน, ปfจจัยการผลิต, กระบวนการ
เพาะปลูก, ศัตรูพืช, ปfญหา อุปสรรค การแก�ไข, 
ผลผลิต และ การขาย
-เพาะปลูกตามแผน
-กระบวนการเพาะปลูกไม!ทําลายส่ิงแวดล�อม มี
การจัดการของเสียท่ีเหมาะสม



47ปุ๋ย ต้องขึ�นทะเบียน พื�นที เก็บ ผสม ต้องแยกเป็นสัดส่วน

หมกัสมบูรณ์ พื�นที เก็บ ผสม ต้องแยกเป็นสัดส่วน

บันทกึข้อมูลส่วนผสม 
วธีิการใช้ อัตรา และ
ช่วงเวลาที ใช้



มีการจัดการ  การใช้ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน ป้องกันการปนเปื� อนใน
ผลิตผล ปุ๋ยอินทรีย์ ต้องหมักหรือย่อยสลายสมบูรณ์ก่อนใช้

สํารวจการเข้าทาํลายของศัตรูพืช  และป้องกันกําจัดอย่างถูกวธีิ  
เมื อศัตรูพืชมปีริมาณมากพอที จะทาํให้ผลผลิตเสียหาย



ข�อแนะนําการซ้ือป�จจัยการผลิตทางการเกษตร

1. ซื้อจากร�านท่ีมีใบอนุญาตหรือร�านQ shop
2. สินค�าต�องมีเลขทะเบียน ตรวจสอบทะเบียนจาก 
   แอพพลิเคช่ัน DOA Agri Factor
3. ตรวจสอบฉลากท่ีมีข�อความครบถ�วน 
    ภาชนะไม@รั่ว ซึม บวม มีรอยฉีกขาด
4. ดูวัน/เดือน/ปFผลิตและวันหมดอายุ
5. ศึกษาข�อแนะนํา วิธีการใช� ให�ถูกต�องตามฉลาก

ข�อห�ามการซ้ือป�จจัยการผลิตทางการเกษตร

1. ไม@ซื้อเมล็ดพันธุK ปุLย วัตถุอันตราย จากพ@อค�าเร@
    ขายตรงลดแลกแจกแถม
2. ไม@ซื้อสินค�าท่ีไม@มีเลขทะเบียน
3. ไม@ซื้อสินค�าท่ีตกตะกอนแยกช้ัน จับตัวเปMนก�อนแข็ง
4. ไม@ซื้อสินค�าท่ีหมดอายุตามท่ีระบุไว�ในฉลาก
5. ไม@ซื้อวัตถุอันตรายท่ีห�ามใช�(วอ.4)
    และงดใช�วัตถุอันตรายก@อนการเก็บเกี่ยวตามฉลาก



ชนิดและชื	อพนัธุ ์

และคาํวา่ “เมล็ดพนัธุ ์

ควบคุม”

 

คาํเตือน นํ�าหนกัสุทธ/ิ

จาํนวนเมล็ด

เครื องหมายการค้า

ฉลากเมล็ดพนัธ์ุที ถูกต้อง มีข้อความเป็นภาษาไทย ชัดเจน และครบถ้วน

- วนั/เดอืน/ปี ที	

ทดสอบ

- หมวดหมายเลข(Lot. No.)

- เมล็ดบรสุิทธิ %รอ้ยละ

- อตัราความงอก

- แหล่งรวบรวม

ชื	อและ

สถานที	ผู ้

รวบรวม

- เดอืนและปีที	สิ �นอายุ (ถ้าม)ี ต้องแจ้งชื อและอัตราส่วนวตัถุที ผสม

ขอ้ความที
ตอ้งดู

- เดอืนและปีที	

รวบรวม/นําเขา้



คาํว่า “ปุ๋ยเคม”ี
ชื อการค้า

สูตรปุ๋ย

ชื อและเครื องหมายการค้า

นํ�าหนักระบบเมตริก

ชื อผู้ผลิตและสถานที ผลิต

ระบุปริมาณ
ธาตุอาหารรับรอง

ระบุหมายเลข
ทะเบียนปุ๋ยเคมี

ข้อแนะนําการใช้ปุ๋ย

กรณแีบ่งบรรจุ
ปุ๋ยต่างประเทศ

ตวัอย่างฉลากปุ๋ ยเคมีท ี�ถ ูกตอ้งตามกฎหมาย

ตวัอย่างฉลากปุ๋ ย(รอง เสร ิม)ท ี�ถ ูกตอ้งตามกฎหมาย



ตวัอย่างฉลากปุ๋ ยช ีวภาพท ี�ถ ูกตอ้งตามกฎหมาย

ตวัอย่างฉลากปุ๋ ยอนิทร ียท์ ี�ถ ูกตอ้งตามกฎหมาย

ระบุลักษณะของปุ๋ย(เม็ด)

คาํว่า “ปุ๋ยอนิทรีย์”

ชื อการค้าปุ๋ย

เครื องหมายการค้า

ระบุหมายเลขทะเบียน
ปุ๋ยอนิทรีย์

นํ�าหนักระบบเมตริก

ปริมาณอนิทรียวตัถุรับรอง

ชื อผู้ผลิตและสถานที ผลิต
ไม่ได้อยู่ที เดยีวกัน

วตัถุอนัเป็นส่วนประกอบ

วนัที ผลิต --/--/---- ควรใช้ก่อนวนัที  --/--/----



ตัวอยางฉลากวัตถุอันตรายท่ีถูกต�อง

วตัถปุระสงคก์ารใช้

ขนาดบรรจุ

กลุม่สารเคมี

ทะเบียนวตัถอุนัตราย

ชื�อสามญั

ชื�อการคา้

ชื�อและสถานที�
ประกอบการ

วนัผลติ

อาการเกิดพิษ 
การแกพิ้ษ

คาํเตือน

ประโยชน ์วิธีใช ้วิธี
เก็บรกัษา

อตัราสว่นผสม
และสตูรผสม

แถบส ีเครื�องหมาย
และภาพเตือน

 วิธีการตรวจสอบทะเบียนป�จจัยผลิต 

Play store DOA agri factor

ติดตั�ง
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กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

รายการท่ี 5 เก็บเก่ียว และปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว

    - เก็บตามอายุที่เหมาะสม ตามความต�องการของตลาด
– การเก็บ และหลังเก็บเก่ียว ปฏิบัติอย!างถูกสุขลักษณะ ปiองกัน

การปนเป̀aอนสู!ผลผลิต ในการบริโภค
– อุปกรณb ภาชนะบรรจุ ต�องสะอาด ไม!ปะปนกับปุjย/สารเคมี
– คัดแยกผลผลิตที่ไม!มีคุณภาพออก มีการปiองกันการบอบชํ้า

เน!าเสีย
– สถานที่เก็บเก่ียว และคัดแยก ต�องไม!มีสัตวbเลี้ยง
– สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณb ภาชนะบรรจุ ไม!รวมกับปfจจัยการ

ผลิต เช!น ปุjย สารเคมี

1) เก็บเกี ยวผลผลิตในระยะที เหมาะสม  ตาม     
ความสุกแก่ของผลผลิตที ระบุไว้ในแผน
ควบคุมการผลิตของพืชแต่ละชนิด

การเก็บเกี ยวและปฏบัิติ
หลังการเก็บเกี ยว



2) ใช้อุปกรณ์เก็บเกี ยว  ภาชนะบรรจุผลผลิตที 
สะอาด  และวธีิการเก็บเกี ยวที ป้องกันการ
กระแทก  หรือทาํให้ผลผลิตบอบชํ�า

2) วางพกัผลผลิตที เก็บเกี ยวในสวน / แปลง  บนวสัดุปูรองพื�นที สะอาดก่อนการขน
ย้าย  เพื อป้องกันการปนเปื� อนจากเชื�อโรคและสิ งสกปรก

กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

เก็บเก่ียว และปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว



วางพกัผลผลิตที เก็บเกี ยวในสวน / แปลง  บนวสัดุปูรองพื�นที สะอาดก่อนการขนย้าย  
เพื อป้องกันการปนเปื� อนจากเชื�อโรคและสิ งสกปรก

ตัดสินด�วยภาพ





คดัแยกผลผลิตที ม ีศัตรูพชื ด้อยคณุภาพ ออกจากผลผลิตที มี
คุณภาพ

คดัแยกผลผลิตที ไม่ม ีคณุภาพ  ออกจากผลผลิตที มี
คุณภาพหลังการเก็บเกี ยว



ป้องกันสัตว์เลี�ยงในบริเวณปฏิบัตงิาน



จัดให้มีสถานที เก็บรักษา อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและวสัดุให้เป็นสัดส่วน 
โดยแยกออกจากสารเคมี ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการ
ปนเปื� อนจากสัตว์พาหะนําโรค

หากมีการใช้เหยื อหรือกับดัก ต้องจัดวางในบริเวณที ไม่มีความเสี ยงใน
การปนเปื� อนต่อผลิตผล ภาชนะบรรจุและวสัดุ รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล

ทําความสะอาดภาชนะ เช่น ตะกร้า   พาหนะในการขนย้ายผลผลิต



ตัดสินด้วยภาพ

ภาชนะบรรจุ ไม่สะอาดทาํจากวสัดุที
สามารถปนเปื� อนได้

เสี ยงสูง



ตัดสินด้วยภาพ

ผลผลิตมีโอกาสปนเปื� อน และไม่เหมาะสม ป้องกนัสัตวพ์าหะไม่ได้

ตัดสินด้วยภาพ
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กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

รายการท่ี 6 การพักผลผลิต ขนย�าย และเก็บรักษา

– จัดการด�านสุขลักษณะของสถานท่ี และวิธีการขน
ย�าย พักผลผลิต หรือเก็บรักษา

– วัสดุรองพักผลผลิต ต�องสะอาด
– แยกภาชนะบรรจุขนย�าย/สารเคมี/ปุjย 
– จัดวางผลผลิตอย!าให�บอบช้ํา เสียหาย หรือแสงแดด



1) สถานที เก็บรักษาผลผลิตต้องสะอาด  มีวสัดุปู
รองพื�น   อากาศถ่ายเทได้ด ี และมีการป้องกันสัตว์
เลี�ยง สัตว์พาหะนําโรค  เช่น  หนู  แมลงสาบ ฯลฯ

ดูสิ  เราต้องรักษา
ความสะอาดนะจ้ะ

ใช้วสัดุปูรองพื�นในบริเวณ พกัผลิตผล ที เก็บเกี ยว เพื อ
ป้องกันการปนเปื� อนของสิ งปฏิกูล เศษดนิและสิ งสกปรก หรือสิ ง
ที เป็นอันตรายอื น  ๆจากพื�นดนิ





อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวสัดุที
สมัผสักบัผลิตผล
โดยตรง ต้องทาํจากวัสดุที
ไม่ทาํใหเ้กิดการปนเปื� อน

มีโอกาสปนเปื� อนโลหะหนัก

ทําความสะอาดภาชนะ เช่น ตะกร้า   พาหนะในการขนย้ายผลผลิต



ไม่ใช้พาหนะขนส่งสารเคม/ีปุ๋ย ร่วมกับการขนย้ายผลผลิต 
หรือทาํความสะอาดก่อน แต่ต้องบันทกึข้อมูลการใช้



3) ไม่ใช้พาหนะขนส่งสารเคมี/ปุ๋ย ร่วมกับการขน
ย้ายผลผลิต หรือทําความสะอาดก่อน แต่ต้องบันทึก
ข้อมูลการใช้

ตัดสินด้วยภาพ



สถานที พกัผลผลิต มีความเสี ยงต่อการปนเปื� อนจากสิ งแปลกปลอมต่าง  ๆ(มีวางพกั
ผลผลิตบนพื�น) ไม่มีวสัดุปูรองพื�นบริเวณพกัผลผลิต

การพักผลผลิต ขนย�าย และเก็บรักษา

เสี ยงสูง
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กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

รายการท่ี 7 สุขลักษณะส!วนบุคคล

– ผู�ปฏิบัติงาน มีความรู�/เข�าใจ/อบรม ด�านสุขอนามัย
ส!วนบุคคล

– ผู�สัมผัสผลผลติโดยตรง ต�องดูแลสุขลักษณะฯ
– ผู�เจ็บปlวยห�ามเข�าไปบริเวณปฏิบัตงิาน
– จัดสวัสดิการ และส่ิงอํานวยสะดวกพ้ืนฐานให�ผู�

ปฏิบัติฯเพียงพอ เช!น ห�องนํ้า ท่ีล�างมือและอุปกรณb 
อยู!ใกล�แหล!งผลิต

– ควรมีผลการตรวจเลือด ของผู�พ!นสารเคมี ปmละคร้ัง

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล

ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ หรือไดรั้บการ
ฝึกอบรมสุขลกัษณะส่วนบุคคล เพื
อใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ



7. สุขลักษณะส่วนบุคคล

มีสิ งอํานวยความสะดวกเพยีงพอ
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สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที สัมผสักับผลผลิตโดยตรง มีความเสี ยงต่อการปนเปื� อน
สู่ผลิตผล

กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

ควรมีผลการตรวจเลือด ของผู�พ!นสารเคมี ปmละคร้ัง



กลุ!มถ!ายทอดเทคโนโลยี  สวพ.3

รายการท่ี 8 บันทึกข�อมูล และการตามสอบ

• บันทึกแผนและกระบวนการ
เพาะปลูก

• บันทึกประวัติของผู�ปฏิบัติงาน เช!น 
การฝoกอบรม การตรวจสุขภาพ

• บันทึกปริมาณและคุณภาพผลผลติ
แต!ละคร้ัง

• บันทึกการจําหน!าย
• เก็บบันทึกข�อมูลและเอกสารท่ี

เก่ียวข�องอย!างน�อย 2 ปm

จดบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื อง และเป็นปัจจุบัน



สิ งที ต้องบันทึก ?
 แหล่งท ี�มาของพนัธุ ์ปุ๋ ย สารเคมี 
 ชนิด อ ัตรา ปร ิมาณที�ใช ้ และวันเดอืนปีท ี�ใส่ปุ๋ ย สารเคมี  
ฮอรโ์มน ชนิดโรคและแมลงศัตรูพชืท ี�พบในแปลง ใครใช้
 วันเกบ็เกี�ยว น ํ�าหนักผลผลิตท ี�ด ีและเสียหาย
 ระบุรุ ่นผลิต หร ือตดิรหสั หร ือเคร ื�องหมายแสดงแหล่ง
ผลิต
 รายชื�อแหล่งร ับซ ื�อผลผลิต (ท ี�ใด ใครร ับซ ื�อ)
 อ ื�น ๆ  เช ่น วันใหน้ ํ�า กาํจัดวัชพชื การปฏบิตัใินแปลง
ปลูก เป็นข้อที ไม่ค่อยผ่าน



เก็บไว ้2 ปี

สุ่มเก็บตวัอย่างวเิคราะห์

สารพษิตกค้าง + จุลินทรีย์

สารพษิตกค้าง ตามค่ามาตรฐานของ
ประเทศคู่ค้า ไทย  มาตรฐานกลาง(Codex)



จุลินทรีย์

- E.Coli   (อีคลอไรด์) มไีด้ไม่เกิน 100 cfu/25 g
- Salmonella spp. (ซาโมเนลล่า) ห้ามพบในผลผลิต

ติดมาจาก ปุ๋ยคอก อุจจาระสตัว ์คน
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 สรุปขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน GAP พืช อาหาร

รายการ หลัก รอง แนะนํา รวม

1 นํ�า 5 2 7 14
2 พื�นที ปลูก 4 4 3 11
3 วตัถุอันตรายทางการเกษตร 5 8 8 21
4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บ

เกี ยว
2 6 11 19

5 การเก็บเกี ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี ยว 3 6 5 14
6 การพกัผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 0 5 4 9
7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 1 3 4 8
8 บันทกึข้อมูลและการตามสอบ 3 7 10 20

รวม 23 41 52 116
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ระดบัข้อกําหนดของ GAP พืชอาหาร มกษ.

1.  ข้อกําหนดหลัก  (Major  requirement) ต้องผ่านทุกข้อ

ข้อกําหนดที ต้องปฏิบัต ิหากบกพร่องจะส่งผลกระทบทางตรง

      หรือรุนแรงต่อพืชอาหาร ทําให้ผลผลิตไม่ปลอดภยั

2.  ข้อกําหนดรอง  (Minor  requirement) ผ่าน 60 %

ข้อกําหนดที ควรปฏิบัต ิหากบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อพืช

     อาหาร ทําให้ผลิตผลมีความเสี ยงต่อความไม่ปลอดภยั

3.  ข้อแนะนํา  (recommendation) ไม่บังคบั

ข้อกําหนดที แนะนําให้ปฏิบัติ

สํานักงานเกษตรอําเภอ /สํานักงานเกษตรจังหวดั
หรือหน่วยงานของกรมวชิาการเกษตร ในพื�นที 

- สํานักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตที  1-8
- ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตร ในแต่ละจังหวดั

http://www.doa.go.th/main/
ศึกษาข้อมูล เพิ มเตมิ เรื อง มาตรฐาน 



เอกสารการขอรับรองแหล!งผลิต GAP พืช 

• แบบคําขอรับรองแหล!งผลิต GAP พืช
• แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน และ

หลักฐานทะเบียนบ�านของเกษตรกร
• หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
• หนังสือมอบอํานาจ พร�อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู�มอบอํานาจ
• สําเนาเอกสารสิทธ์ิการใช�ประโยชนbท่ีดิน
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