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 นักสงเสริมการเกษตรหลายทานที่ทํางานเกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐาน GAP ในชวงนี้
คงเริ่มไดยิน คําวาการรับรอง GAP  แบบกลุมบางไมมากก็นอยแตสวนใหญจะไมคอยรูในรายละเอียดมาก
นัก เนื่องจากประเทศไทย โดยเฉพาะระบบราชการนั้น ยังไมไดนําระบบดังกลาวนี้มาใชกันอยางจริงจังมาก
นักเปนเพียงชวงเริ่มตนลองทําดู (Pilot  Project)  แตในสวนของภาคเอกชนนั้นไดมีการดําเนินการบาง 
ในกลุมที่มีศักยภาพที่จะทําได แตก็ยังมีไมมากนัก แตอยางไรก็ตามในอนาคตอันใกลนี้ ภาคราชการ
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรับรองมาตรฐาน 
GAP  แบบกลุมแนนอน โดยจะดูไดจากยุทธศาสตรมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร  
ป 2553-2555 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรชัดเจนวาจะตองมีการสนับสนุนผูผลิตเขาสูระบบมาตรฐาน 
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อขยายจํานวนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural  
Practice : GAP)  ที่ไดรับการรับรองใหมากขึ้นและเร็วข้ึนโดยเนนการรับรองแบบกลุมมากขึ้น จากเดิม
รับรองเปนรายฟารมสําหรับสินคาที่มีความพรอมในการรับรองระบบกลุม สําหรับสินคาที่ยังไมมีความ
พรอมหรือรูปแบบการผลิตไมเหมาะสมในการรับรองระบบกลุมใหดําเนินการรับรองเปนรายฟารมเชนเดิม 
โดยมีเปาหมายในการดําเนินงานในป 2553-2555  รวมทั้งสิ้น 72 กลุม ซึ่งถาดูจากเปาหมายจะเห็นวามี
จํานวนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการรับรอง  GAP  แบบกลุมนั้นยังเปนเรื่องใหมดังที่กลาว
มาแลว และในป 2553  นั้นยังเปนชวงของการทํา  Pilot Projects  เพื่อจะประเมินสรุปดูความเปนไปไดใน
การดําเนินการ ขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู  ซ่ึงจะไดนําเสนอในโอกาสตอไป 
 อยางไรก็ตามบทความนี้ เปนเพียงการเกริ่นเบื้องตนเพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบ 
การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุม วามีหนาตาเปนอยางไร ในสวนรายละเอียดนั้น จะไดนําเสนอตอเนื่อง
เปนลําดับตอไป 

ทําไมตองขอรับรองแบบกลุม ? 
 เปนคําถามที่คิดวานักสงเสริมการเกษตรหลายคนอยากจะทราบ เพราะในปจจุบันที่ปฏิบัติ
อยูเปนการรับรองเปนแบบรายแปลง (รายบุคคล)ซ่ึงในเรื่องนี้นักสงเสริมทุกทานมีความรูความเขาใจเปน
อยางดีเพราะปฏิบัติกันมาแลวหลายป  บางคนก็มีคําถามวาก็ในเมื่อเกษตรกรในกลุมทุกคนได  GAP แลว ก็
ไมจําเปนตองทํา GAP แบบกลุมอีก และอีกหลาย ๆ คําถามซึ่งก็เปนธรรมดาเมื่อมีกิจกรรมหรือรูปแบบ 
การดําเนินงานใหม ๆ เขามาใหมจะเกิดคําถามตางๆ  มากมาย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งผูเขียนคิดวาเปนเรื่องที่
ดี เพราะการถามในเชิงสรางสรรคนั้น  ชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน การเขาใจเบื้องตน
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อยางดีจะสงผลดีตอการทํางานในลําดับตอไป แตในอดีตหลายงานหลายโครงการ ความรูความเขาใจใน
กิจกรรม โครงการในเบื้องตนยังมีไมเพียงพอ จึงกอใหเกิดปญหามากมาย เมื่อนําโครงการไปสูการปฏิบัติ 
ในที่สุดก็จะเกิดการทอแท การตอตานและการไมยอมรับในที่สุด ถาจะสรุปวาทําไมตองขอรับรองแบบกลุม 
พอจะสรุปเบื้องตนไดดังนี้ 
  1.  เกษตรกรรายยอยมีจํานวนมากและมีการผลิตหลากหลายชนิด ดังนั้นนักสงเสริม
การเกษตร ตลอดจนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ตองมีภาระมากมายในแตละปในการรับรองเกษตรกรเปนราย
แปลง อยางที่เราประสบกันอยู  แตถารับรองแบบกลุมจะชวยลดภาระดังกลาวไดอยางเห็นไดชัด เพราะทั้ง
กลุมจะมีใบ  Q เพียงใบเดียว ใชไดรวมกันทุกคนในกลุม ซ่ึงรายละเอียดในเรื่องนี้จะไดกลาวในลําดับตอไป 
  2.  การรับรอง  GAP แบบกลุม จะชวยในการประหยัดทั้งงบประมาณคาใชจาย และเวลา
การทํางาน เพราะในอดีตนั้นเจาหนาที่สงเสริมจะตองใชเวลาอยางมากในหลายกิจกรรมไมวาการอบรม   
การตรวจประเมินแปลงเบื้องตน ฯลฯ ในรูปแบบกลุม นั้น กลุมจะเปนผูดําเนินการกันเอง  บทบาทของ
เจาหนาที่สงเสริมเปนเพียงผูใหคําปรึกษา  (Advisor)  ของกลุม ดังนั้นแทนที่จะไปพบเกษตรกรทุกแปลง ก็
ไปพบกับกลุมเทานั้นชวยประหยัดในหลายๆ ดานดังที่กลาวมาแลว 
  3.  สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเพิ่มอํานาจตอรองทางการคา เพราะในโลกของการคา
ของโลกในปจจุบันนั้นมักจะดําเนินการในรูปการติดตอกับกลุมมากกวา  เพราะสะดวก ประหยัดจะมีขอดี
หลาย ๆ อยาง ดังนั้นเมื่อกลุมใดไดรับการรับรอง  GAP แบบกลุม ก็จะมีอํานาจตอรองทางการคาไมเฉพาะ
ตลาดในประเทศแตรวมทั้งตลาดตางประเทศดวย ซ่ึงเปนตลาดสําคัญที่กลุมเกษตรกรกาวหนาสวนมาก
มุงหวังจะใหเปนอยางนั้น การได  GAPแบบกลุม จากหนวยงานตรวจรับรอบที่ไดรับการรับรองจากระบบ
สากลที่โลกยอมรับ  GAP กลุมนั้นก็จะเปน  GAP ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกไปดวย สินคาของเกษตรกร
กลุมนั้น ๆ ก็สามารถเปดตลาดไดทั่วโลก จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลว 
  4.  การรับรอง  GAP แบบกลุม จะมีสวนสนับสนุนสําคัญในการสรางความยั่งยืนใน 
การผลิตของกลุมไมเฉพาะดานความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร เทานั้นแตในดานการตลาด การขาย
ผลผลิต การยั่งยืนของราคาผลผลิต   ตลอดจนการยั่งยืนของระบบตลาด   เปนตน 

การรับรองแบบกลุมทําอยางไร ? 
 ตอบสั้น ๆ ในประเด็นนี้ คือ การนําระบบควบคุมภายใน(Internal  control System) มาใช
ระบบควบคุมภายในคือ “ ระบบประกันคุณภาพที่มีเอกสารประกอบ ซ่ึงองคกรรับรองภายนอกได
มอบหมายใหหนวยงานภายในของกลุมเกษตรกรที่ขอรับรองทําหนาที่ในการตรวจสมาชิกในกลุมแตละราย
เปนประจําทุกป” 
 ฟงจากคําจํากัดความแลวดูจะเปนคําพูดทางวิชาการเกินไป แตถาอธิบายงาย ๆ ก็คือ 
กลุมเกษตรกรที่จะมาขอรับรอง GAP  รูปแบบกลุม นั้น จะตองนําระบบควบคุมภายในซึ่งเปนระบบสากล 
ที่ทั่วโลกใชกันอยูมาใชภายในกลุมซึ่งรายละเอียดวา ระบบควบคุมภายใน (ICS) นี้มีอะไรบางตองทําอยางไร
จะไดนําเสนอในบทความลําดับตอไป  แตอยางไรก็ตามถาจะยกตัวอยางเทียบเคียงใหเห็นเปนรูปธรรมก็คือ 
การที่บริษัท  หางราน  โรงแรม  โรงพยาบาล  ได  ISO  ตาง ๆ ไมวาจะ  ISO9001:2008   และ ISO ตาง ๆ ซ่ึง
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มีรายละเอียดมากมายคงไมใหนํามากลาวในที่นี้  เพียงแตจะเทียบเคียงใหดูงาย ๆ ก็คือ การที่จะทําให 
กลุมเกษตรกร ไดรับการรับรองคลายระบบ  ISO  นั่นเอง เพียงแคเราเรียกวาการรับรองมาตรฐาน GAP  
แบบกลุม แตก็มีรูปแบบหรือทันกําหนดเทียบเคียงมาจากระบบ  ISO  ดังกลาว 
ประเภทของกลุมท่ีขอรับการรับรอง  GAP  แบบกลุม 
 ประเด็นนี้นาสนใจวากลุมที่จะขอรับรอง GAP แบบกลุมไดนั้นมีแบบไหนบาง อยางไรก็
ตามอยางที่เรียนเบื้องตนวาขณะนี้การทํา GAP แบบกลุมนั้น อยูในชวงการทําโครงการนํารอง  
(Pilot Project) ดังนั้นเอกสารคูมือ ขอกําหนดระเบียบตาง ๆ ที่กลาวในบทความนี้ก็เปนฉบับรางที่
คณะทํางานตางๆ ไดกําหนดขึ้นมาเพื่อนํามาทดลองใช เมื่อใชแลวมีประเด็นไหนไมเหมาะสมหรือไม
สามารถปฏิบัติไดคณะกรรมการที่เกี่ยวของก็นําไปปรับปรุงแกไขใหดีเพื่อนําไปประกาศใชตอไป 
 สรุป   ประเภทของกลุมที่ขอรับการรับรองมีดังนี้ 
   1.  กลุมเกษตรกร (Grower Group) คือ กลุมของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุมกันเพื่อ ทํา
การผลิตพืชและทําการตลาดรวมกัน 
  2.  นิติบุคคล (Juristic Person) เปนบริษัท สหกรณ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิหรือ 
ผูสงออกที่รับผิดชอบกลุม  ซ่ึงเปนผูรับซื้อ จัดจําหนาย หรือสงออกผลผลิตทางการเกษตรจากกลุมเกษตรกร/
เกษตรกร 
เงื่อนไขการรับรองแบบกลุม 
 1.   ใหการรับรองแหลงผลิตพืช แกกลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกันหนวยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวของหรือกลุมเกษตรกรที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ตองมีสมาชิกในกลุมที่ปลูกพืชเดียวกับขอ 
การรับรอง GAP ตั้งแต  5 รายข้ึนไป 
 2.  ประเภทการผลิต ตองอยูในขอบขายที่กรมวิชาการเกษตรเปดใหการรับรอง 
 3.  กลุมหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบกลุมจะเปนผูที่ไดรับการรับรองและไดรับใบรับรองจาก
กรมวิชาการเกษตรสวนเกษตรกรที่เปนสมาชิกภายในกลุมจะไมไดรับใบรับรองเนื่องจากการรับรองแบบ
กลุมคือวาเกษตร เปน “ผูทําการผลิต (Suppliers)” ใหกับกลุม 
 4.  กลุมเกษตรกรตองมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกัน 
 5.  แปลงที่ไดรับการรับรองแลวในพืชหนึ่งไมสามารถขอการรับรองแบบกลุมหรือแบบ
รายบุคคลซ้ํากันได  รวมทั้งไมสามารถยื่นขอรับรองทั้งสองประเภทพรอมกันในพืชชนิดเดียวกันและแปลง
เดียวกัน 
 6.  กรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยูและตองการขอการรับรองแบบกลุม 
ตองยกเลิกใบรับรองเดิมจึงจะสามารถยื่นขอการรับรองประเภทใหมได 
 7.  ผูนํากลุมตองเปนผูรับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุมเกษตรกร เพื่อให
การผลิตเปนไปตามมาตรฐาน โดยกําหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) 
ของเกษตรกรสมาชิกใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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 8.  ลักษณะของกลุมที่สมัครขอรับรอง ตองเปนกลุมที่มีระบบควบคุมภายใน หมายถึง 
กลุมที่มีการกําหนดและนําระบบควบคุมภายในไปใชในกลุม เพื่อเปนการประกันคุณภาพระบบการผลติของ
กลุม และเพื่อเปนกลไกในการควบคุมดูแลใหสมาชิก ในกลุมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
รับรอง 
 9.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุม เชนจํานวนสมาชิกที่รวมกลุม จํานวนแปลง พื้นที่
ปลูกพืชหรือชนิดพืชที่ปลูก โดยผูนํากลุมจะตองจัดสงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงใหหนวยงาน  ภายใต  
สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบ  เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติมเปนกรณีไป 
 10. กรณีกลุมพบเกษตรกร /ผูผลิตที่ไมดําเนินการตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการรับรองที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด ผูนํากลุมจะตองแจงรายละเอียดดังกลาว พรอมแนวทาง
ในการแกไขในหนวยงานภายใตสังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบเปนลายลักษณอักษร 
 11. ระหวางขั้นตอนการดําเนินการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง ผูขอรับการรับรองไม
สามารถขอละเวน/ยกเลิกการรับรองสําหรับสมาชิกในรายที่พบขอบกพรองได 
 12. กรณีที่สมาชิกในรายที่พบขอบกพรอง หรือรายอ่ืน ๆ ไมประสงคที่จะรวมกลุมตอ    
กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการสุมตัวอยางและตรวจประเมินใหมทั้งหมดโดยกลุมตองยื่นขอมูล 
การเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุม 
 จะเห็นไดวาเงื่อนไขในการรับรอง GAP แบบกลุมตามที่คณะทํางานฯ ไดรางกําหนดไวนั้น
มีหลายประเด็นดวยกัน ซ่ึงนักสงเสริมบางทานอานแลวอาจจะมองดูยุงยากหรือเงื่อนไขมากเกินไป แตจาก
ประสบการณที่ผูเขียนไดรวมดําเนินงานโครงการนํารองก็พบวาในการปฏิบัติจริง ๆนั้นขอกําหนดตาง ๆ 
เหลานี้ก็ไมไดเปนอุปสรรคในการดําเนินงานแตอยางใดเกษตรกรในกลุมก็พรอมที่จะรับเงื่อนไขดังกลาว 
 ในรายละเอียดผูเขียนจะไดนําเสนอในโอกาสตอไป 
 ดังที่ผูเขียนไดกลาวมาแลววาบทความนี้เปนเพียงบทความตอนแรก เพื่อสรางความรู  ความ
เขาใจใหกับนักสงเสริมในการรับรอง GAP แบบกลุมยังมีประเด็น ที่นาสนใจอีกหลายประการดังที่  ไดกลาว
มาแลว  เชน ระบบควบคุมภายในกลุม ทําอยางไร?  ซ่ึงมีรายละเอียดอีกมาก นอกจากนี้ผูเขียนก็จะนํา
ประสบการณในการเขารวมสังเกตการณในการทําโครงการนํารอง (Pilot  Projects) มานําเสนอเกร็ดเล็กๆ 
นอยๆ  เพื่อใหนักสงเสริมฯไดทราบกอนที่จะตองเปนผูรับผิดชอบในการทํา GAP  กลุมเอง  ซ่ึงรายละเอียด
ตาง ๆ  เหลานี้จะไดทะยอยนําเสนอในโอกาสตอไป 
    
 


