
เรื่องนารูเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร 

เรียบเรียงโดย * 

นายวิทยา   พลเยี่ยม 

 จากการดําเนินงานภายใต โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได

มาตรฐาน (ซ่ึงมักจะนิยมเรียกกันวา GAP) ในหลายปที่ผานมา สวนใหญแลวนักสงเสริมการเกษตรก็จะ

มุงเนนไปสูการปฏิบัติตามกิจกรรมที่โครงการไดกําหนดไว เชน การอบรมเกษตรกร , การเตรียมความ

พรอมเกษตรกร,การประเมินแปลงเบื้องตน ฯลฯ  กิจกรรมเหลานี้ก็จะดําเนินการเหมือน ๆ เดิมทุกป ทําใหผู

ปฏิบัติบางคนลืมสาระหรือขอมูลขาวสารในภาพกวางที่เกี่ยวของการดําเนินงานโครงการ หรือขอมูลใหม ๆ 

บางอยางก็ขาดหายไป  โดยเฉพาะนักสงเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม ที่ไมไดรับการถายทอดอยางเปนระบบ 

ก็อาจจะไมทราบขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับ GAP  ดังนั้นบทความนี้จึงไดเรียบเรียงนําประเด็นสําคัญที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อเปนประโยชนสําหรับ 

นักสงเสริมและผูเกี่ยวของตลอดจนเกษตรกรผูสนใจตอไป 

 1.ยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหาร พ.ศ. 2553-2556   

  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหารชวงที่ 2 ป 

พ.ศ.2553-2556  ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารใหเปน

ที่ยอมรับของผูบริโภค ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล 

 แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหาร พ.ศ. 2553-2556  ประกอบดวย 

  1.พัฒนาสินคาเกษตร โดยยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น มีการนํามาตรฐานของ

ประเทศไปใชในยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาเครือขายตนแบบกลุมและเชื่อมโยงผลผลิต 

  2. การสนับสนุนผูผลิตเขาสูระบบมาตรฐาน โดยยกระดับผูผลิตและผูประกอบการเขา

สูระบบมาตรฐาน มีการตรวจรับรองฟารมมาตรฐาน ตรวจรับรองโรงงานและสถานประกอบการ 

  3.  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ สงเสริมการวิจัยเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑในเรื่องคุณภาพ ตลอดจนสงเสริมใหมีแหลงจําหนายสินคา โดยการตรวจรับรองแหลงจํา

หนวยที่ไดมาตรฐาน 

  4.  สรางระบบอาหารศึกษา พัฒนาสงเสริมองคความรู โดยการพัฒนาระบบอาหาร

ศึกษาใหทั่วถึงทุกระดับ  เสริมสรางเครือขายความปลอดภัยเกษตรและอาหาร  และสงเสริมใหมี 

การประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่แพรหลาย 
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  5.  สรางความมั่นใจในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร  โดยการสรางระบบการ

ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล  สรางระบบการตรวจสอบยอนกลับ และระบบเตือนภัยในสินคา

เกษตรและอาหาร และสรางภาพลักษณที่ดีดวยการจัดแสดงนิทรรศการในตางประเทศ 

 2.  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตรพ.ศ. 2551  เปนกฎหมายวาดวยการมาตรฐาน

ของสินคา เกษตรฉบับแรกของกระทรวงเกษตรแลสหกรณ  และของประเทศไทย  ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ  2551  และมีผลบงัคับใชแลวตั้งแตวันที่ 20  สิงหาคม  2551  เปน

ตนมาพ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551  มีทั้งหมด  9 หมวด และบทเฉพาะกาลรวม 80 มาตรา 

  เหตุผลและความจําเปนในการตรวจกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเปนการปองกันความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดกับผูบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เนื่องจากสินคาที่ไมไดมาตรฐานโดยการควบคมุ

มาตรฐานสินคาเกษตรที่ไมเคยมีกฎหมายใชบังคับมากอนตลอดหวงโซอาหาร  ทั้งผูผลิต  ผูสงออก  และ

ผูนําเขา สรางความเชื่อถือและความมั่นใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในประเทศ  และในระดับสากลเปนการ

คุมครองผูบริโภคใหบริโภคสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย นอกจากนี้ยังเปนการกําหนดกฎเกณฑ

ใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศ 

  พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร มีขอยกเวนในมาตรา 4  สองประการคือ หนวยงานของ

รัฐที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบรับรองตามกฎหมายไมอยูภายใต พ.ร.บ.ฯ แตสามารถเปนประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมายไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาตและขอยกเวนประการที่ 2 มาตรฐานสินคา

เกษตรที่กําหนดขึ้นตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ตองไมซํ้าซอนกับมาตรฐานสินคา ผลิตภัณฑ หรือส่ิงอื่นใดที่มี

กฎหมายอื่นบัญญัติไวแลว 

  3.  หวงโซอุปทาน  (Supply Chain) สินคาเกษตรและผูเก่ียวของในระดับตาง ๆ  

  การผลิตสินคาเกษตรตั้งแตตนนําจนถึงมือผูบริโภค มีผูเกี่ยวของมากมาย ไลระดับตาม

หวงโซอุปทาน (Supply  Chain) ดังนี้ 

  3.1 ผูผลิตตนน้ําเปนผูผลิต ผลผลิตขั้นต่ํา (Primary Product) ไดแก เกษตรกรที่ทําการ

ผลิตในระดับฟารม ไมวาจะเปนการเพาะปลูกพืช  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําการ ปศุสัตว  ตลอดจนผูที่

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากปา และชาวประมง 
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  3.2 ผูผลิตกลางน้ํา เปนผูที่รับผลผลิตขั้นต่ํามาแปรรูปขั้นตน อาจเปนการตัดแตง  

คัดบรรจุ  ฆาชําแหละ รวมทั้งการเก็บรักษา โรงคัดบรรจุ (Packing  house)  ลง  สะพานปลา โรงฆาสัตว  

หองเย็นและคลังสินคา 

  3.3 ผูผลิตทายน้ํา เปนผูแปรรูปสินคาเกษตรเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ  

ผูผลิตภัณฑเหลานี้ คือ โรงงานแปรรูปสินคา  พืชผัก  และผลไมสด  โรงงานแปรรูปสินคาประมง และ

โรงงานแปรรูปสินคาปศุสัตว 

  3.4 ผูสงออก เปนผูประกอบการที่จะนําสินคาเกษตรภายในประเทศ สงออกไปยัง

ผูบริโภคตางประเทศ เปนสวนสําคัญในการกระจายสินคาเกษตรสูตลาดโลก 

  3.5 ผูนํ า เข า เปนผูประกอบการที่ จะนํ าสินค า เกษตรจากต างประเทศเข ามา

ภายในประเทศ  หากผูนําเขาขาดความรับผิดชอบอาจมีผลทําใหสินคาดอยคุณภาพเขามาจําหนาย

ภายในประเทศได ซ่ึงจะมีผลเสียตอผูบริโภค 

  ตาม พ.ร.บ. ผูผลิตตนน้ํา ผูผลิตกลางน้ํา ผูผลิตทายน้ํา ผูสงออก และผูนําเขา รวมทั้ง

ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร ตองปฏิบัติตามกฎหมายในสวนที่ตนเองเกี่ยวของ หากไมปฏิบัติตาม

จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด 

 4.  มาตรฐานสินคาเกษตรและระบบการรับรอง 

  (มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ) มีหนาที่ในการกําหนด

แผนงานในการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อเสนอตอคณะกรรมมาตรฐานสินคาเกษตรพิจารณา  

โดยการสํารวจความตองการและรับฟงความคิดเห็นจากผูผลิต(เกษตรกรและผูประกอบการ) ผูนําเขา  

ผูสงออก  และผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐ  การสํารวจความ

ตองการของผูที่เกี่ยวของจะทําใหทราบถึงความสําคัญของสินคาเกษตรแตละชนิด ณ เวลานั้น เพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญและนํามากําหนดเปนมาตรฐานไดอยางถูกตองตรงตามความตองการมากที่สุด แลวจึงนําไป

สงเสริมเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป 

  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหสินคาเกษตรไดรับ

ความเชื่อมั่นจากผูบริโภค โดยอาศัยผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน [หนวยรับรอง (CB) หรือหนวย

ตรวจ (IB)]  ซ่ึงผานการตรวจประเมินและไดรับรองมาตรฐานระบบงานจาก มกอช. แลวเทานั้น จึงจะไดรับ

ในอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ถูกตองตามกฎหมาย การตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่

จํ า เปนตองมีการตรวจวิ เคราะห  และทดสอบคุณภาพสินค า เกษตรในหองปฏิบัติการทดสอบ  
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(Testing Laboratory) หองปฏิบัติการเหลานั้นตองผานการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล  

(ISO /IEC 17025) 

  มาตรฐานทั่วไป หมายถึง มาตรฐานที่มีประกาศกําหนดเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรทั่วไป

ใหไดมาตรฐานหรือมาตรฐานสมัครใจ มาตรฐานสินคาเกษตรในปจจุบัน  150 มาตรฐาน เปนมาตรฐาน

ทั่วไปทั้งสิ้น 

  มาตรฐานบังคับ หมายถึง  มาตรฐานที่มีประกาศกฎกระทรวง กําหนดใหสินคาเกษตร

ตองเปนไปตามมาตรฐาน ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานใดเปนมาตรฐานบังคับ 

 5.  ระบบการรังรองสินคาตามมาตรฐานสากล 

  Accreditation Body หรือ AB หมายถึง หนวยรับรองระบบงานเปนหนวยงาน

ระดับประเทศอาจเปนหนวยงานงานภาครัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนก็ได AB เปนองคกรที่ทําหนาที่ตรวจ

ประเมินเพื่อใหการรับรองความสามารถของหนวยรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB) เปน 

การรับรองระบบงานที่หนวยรับรองดําเนินการสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

  Conformity Assessment Body หรือ CAB หมายถึง องคกรหลายประเภทที่ทําหนาที่

ใหบริการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหกับผูประกอบการ ตาง ๆ CAB ไดแก หนวยรับรอง (CB) หนวย

ตรวจ (IB) ตามมาตรฐานสากล CAB รวมถึงหองปฏิบัติการทดสอบ (Testing Laboratory) และ

หองปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration Laboratory)  

  การรับรองสินคา (Product Certification) หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรอง

สินคาที่เปนผลิตภัณฑสุดทาย (Finished Product)  โดยมีการสุมตัวอยางและการทดสอบคุณภาพใหไดตาม

มาตรฐานของสินคาชนิดนั้น ๆ  สินคาเกษตรสวนใหญมีการตรวจสอบในเรื่อง สารพิษตกคาง สารปนเปอน

เชื้อจุ ลินทรีย  และอาจรวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต  หรือกระบวนการผลิต  เพื่อยืนยัน

ความสามารถในการรักษามาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาที่ผลิตไดอยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง การรับรองสินคาจะพิจารณาเปนรายชนิดไป เชน เนื้อสุกร  ไขไก  น้ํานมดิบ  กุงแชแข็ง  ปลานิล

หอยแมลงภู  ขาวหอมมะลิไทย  กลวยไม  กระเจี๊ยบเขียว  เปนตน  นอกจากนี้มาตรฐานการผลิตที่เปน

มาตรฐานระบบ เชน GAP และเกษตรอินทรีย (Organic) ก็สามารถตรวจรับรองแบบนี้ได หนวยรับรองที่ให

การรับรองตองเปนไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 

  การรับรองระบบ (System  Certification) หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรอง

ระบบโดยครอบคลุม กระบวนการจัดการ หรือกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่เปนไปตามมาตรฐาน เชน 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP พืชอาหาร) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี

สําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด (GAP ฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด ) การปฏิบัติที่ดีดานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูป

สัตวน้ําเบื้องตน (GAP  ลง) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร (GAP ฟารมสุกร) การปฏิบัติที่ดี 

สําหรับโรงฆาสัตวปก (GAP ) โรงฆาสัตวปก ) หลักเกณฑการปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ

อาหาร ( GMP อาหาร)  ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมและแนวทางในการนําไปใช 

(HACCP) เปนตน  หนวยรับรองที่ใหการรับรองตองเปนไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021   

การรับรองในลักษณะนี้ไมสามารถแสดงเครื่องหมาย Q  ที่ตัวสินคาได  แตใหแสดงในสวนอื่น ๆ เชน 

เอกสารการรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเอกสารการโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ เปนตน 

 6.  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร คือเครื่องหมาย Q ที่ประชาชนทั่วไปรูจักกัน

ดีแตเครื่องหมาย Q ตาม พ.ร.บ. จะแตกตางจากเครื่องหมาย Q กอนที่จะมี พ.ร.บ. คือเครื่องหมาย Q ตาม 

พ.ร.บ. และเปนเครื่องหมายที่จะใชแทนเครื่องหมาย Q เดิม ในอนาคตอันใกลนี้ สีของตัว Q จะเปนสีเขียว

ทั้งหมด เครื่องหมาย Q เดิมหางของตัว Q จะเปนสีธงชาติ เครื่องหมาย Q ตาม พ.ร.บ.ฯ มี 2 รูปแบบตาม

ประเภทของมาตรฐาน ไดแก มาตรฐานทั่วไปใชเครื่องหมาย Q สีเขียว และมาตรฐานบังคับใชเครื่องหมาย 

Q สีเขียวภายในกรอบหกเหลี่ยม 

  การแสดงเครื่องหมาย Q มีวิธีแสดงได 2 วิธีตามประเภทของการรับรองคือ การรับรอง

สินคาใหแสดงเครื่องหมาย Q ที่ตัวสินคาเกษตร ส่ิงบรรจุ  หีบหอ  หรือส่ิงผูกมัด  แตถาเปนการรับรองระบบ 

หรือกระบวนการผลิต ใหแสดงเครื่องหมาย Q ในเอกสารการรับรอง ใบประกาศ ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

หรือที่สถานประกอบการ 

  นอกจากจะมีโลโกตัว Q ที่แสดงถึงสถานการณรับรองสินคา  หรือระบบการผลิตแลว 

ในการแสดงเครื่องหมาย Q จําเปนตองแสดงรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดังกลาวดวย รหัสเครื่องหมาย 

Q จะปรากฏอยูใตโลโก  ประกอบดวยตัวอักษร  กษ  ซ่ึงเปนคํายอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามดวย

ชุดรหัส  3 ชุด โดยชุดรหัสที่ 1  คือรหัสของผูประกอบตรวจสอบมาตรฐาน (CAB) ชุดรหัสที่ 2 คือ

รหัสมาตรฐานสินคาเกษตรที่ใหการรับรอง  และชุดรหัสที่  3 ชุดสุดทาย  คือ  รหัสของผูผลิตหรือ

ผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง  รหัสเครื่องหมาย Q นี้ใชในการตรวจสอบ และสอบกลับไดในกรณีที่เกิด

ปญหาในสินคาชนิดนั้น ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการควบคุมมาตรฐานสินคาเกษตรใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ตามที่ไดรับการรับรองไว 
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  ในกรณีที่มี ผู เ ลียนแบบเครื่องหมาย  Q และ /หรือ  การใช เครื่องหมาย  

Q โดยไมไดรับอนุญาตผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 3แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จะเห็น

วาบทกําหนดโทษในเรื่องนี้มีความรุนแรงมาก ทั้งนี้เพื่อเปนการปองปรามมิใหมีการฝาฝนกฎหมาย 

เนื่องจากมีผลกระทบอยางมากตอผูบริโภค 

 

 

  

 *เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการสอนโครงการ Q อาสา สถาบันและพัฒนา รวมกับ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   

   

 


