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มาตรฐานการผลติสินค้าเกษตรของอาเซียน 

โดย 

น.ส.ก่อวด ีผลเกลีย้ง 
ส านักก าหนดมาตรฐาน  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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หัวข้อการบรรยาย 
 

• เหตุผล/ความจ าเป็น 

• ความส าคญัของมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 

• การก าหนดมาตรฐานของอาเซียน 

• ตัวอย่างมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียน 



มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554 
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ท่ีมา: สถาบนัอาหาร 



 แนวโน้มของโลกและส่ิงท้าทายทีก่ าลงัเผชิญ 

ตลาดอาหารอยู่ในยุคโลกาภวิฒัน์ 

สินค้าแข่งกนัทีคุ่ณภาพ 

ความตืน่กลวัต่ออาหารทีไ่ม่ปลอดภยั และโรคระบาด 

มเีทคโนโลยใีหม่ๆเกดิขึน้ 

ความตกลงภายใต้ WTO ก าหนดให้การค้าอาหาร
ระหว่างประเทศต้องอาศัยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

กระแสสังคมเร่ิมเน้นการบริโภคเพือ่สุขภาพ รักษาส่ิงแวดล้อม สวสัดภิาพผู้ปฏิบตัิงาน และสวสัดภิาพสัตว์ 



สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
1. การปนเป้ือนสารเคมีและจุลนิทรีย์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น 
 - ยาฆ่าแมลง      - สารเร่งเนือ้แดง    

      - สารกนัรา      - บอแรกซ์      

   - ฟอร์มาลนิ (น า้ยาดองศพ)     - สารฟอกขาว (กรดซาลิซิลกิ) 

   - จุลนิทรีย์ที่ท าให้เกดิโรค เช่น อโีคไล ซัลโมเนลลา  

2. การมีพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ม่ถูกหลกัโภชนาการ 
ท าให้คนไทยมีการเจ็บป่วยและเสียชีวติด้วย 

  - โรคมะเร็งสูงถึงปีละกว่า 50,000 คน 
  - ความดันโลหิตสูง กว่า 11,000 คน 
  - ป่วยเร้ือรังรักษาไม่หายกว่า 1.7 ล้านคน 

    

   



มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพือ่รองรับการค้า 
 

การบังคบัใช้มาตรฐานตามกรอบขององค์การการค้าโลก 

–  เพือ่ความปลอดภยั 

–  เพือ่สุขอนามยั (คน สัตว์ พชื) 

–  เพือ่คุ้มครองผู้บริโภค 

–  เพือ่ส่ิงแวดล้อม 

–  เพือ่ความมัน่คงของประเทศ 
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•  โปร่งใส 

•  ปฏิบัตเิสมอภาค 

•  ใช้มาตรฐานสากล/มาตรฐานระหว่างประเทศ 
• ปรับมาตรฐานเข้าหากนั 

• ยอมรับมาตรฐานและผลการทดสอบและการรับรอง 
ทีเ่ท่าเทยีมกนั 

กติกาด้านมาตรฐานขององค์การการค้าโลก 
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การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
 

กติกา/ข้อตกลงองค์การการค้าโลก 
 

มาตรฐานระหว่างประเทศ  
(Codex/OIE/IPPC) 

 
มาตรฐานภูมิภาค (อาเซียน)  

 
มาตรฐานระดบัประเทศ 

 
มาตรฐานกลุ่มผู้ผลติ/ท้องถิ่น 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบัความปลอดภัยอาหาร 

• นโยบายหลกัของกระทรวง 

• ใหค้วามส าคญัทั้งความปลอดภยัคนไทยและการส่งออก 

• ใชม้าตรฐานเป็นเคร่ืองมือในการจดัการความปลอดภยัอาหาร 

 - ก าหนดมาตรฐาน 

 - ส่งเสริมใหเ้กษตรกร/ผูป้ระกอบการน ามาตรฐานไปใช ้

 - ควบคุม ตรวจสอบ รบัรองตามมาตรฐาน 

• การประกาศใชเ้คร่ืองหมายรบัรองสินคา้เกษตรและอาหาร (Q) 



ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ(มกอช.) 

ภารกิจหลัก 

- ภำรกิจตำมพ.ร.บ.มำตรฐำนสินคำ้เกษตร 

       - ก ำหนดมำตรฐำนสินคำ้เกษตร(มกษ.) ทัว่ไป/บงัคบั 

       - อนุญำตผูผ้ลิต/ผูน้  ำเขำ้/ผูส้่งออก สินคำ้เกษตรตำมมำตรฐำนบงัคบั 

  - ออกใบอนุญำตและรบัรอง CB เอกชนที่ใหก้ำรรบัรอง มกษ. 

  - ตรวจสอบควบคมุผูผ้ลิต/ผูน้  ำเขำ้/สง่ออก สินคำ้เกษตรตำมมำตรฐำนบงัคบั 

-   ประสำนงำนและรว่มเจรจำแกปั้ญหำดำ้นเทคนิคสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืช 

- เป็นศูนยป์ระสำนงำนกบัองคก์รก ำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ (Codex/OIE/IPPC) 

และรว่มก ำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนภมิูภำค 

- เป็นศูนยก์ลำงขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรมำตรฐำน      

www.acfs.go.th 



ปัญหาสนิค้าเกษตรด้อยคุณภาพ 
• ผลติในประเทศ 
• น าเข้า 

พระราชบญัญัตมิาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 

การก าหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบและรับรอง 

กลไก 

• เพื่อเร่งรัดพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
• เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
• เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 



พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 

วัตถุประสงค์ 

เร่งรัดพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นเรือ่งคุณภาพและความ

ปลอดภัยใหแ้กผู่้บริโภค และสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้  

ประกาศใช้เมื่อ 20 สิงหาคม 2551 

การก าหนดมาตรฐาน  



พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

 มาตรฐานทั่วไป 
 - ออกเป็นประกาศกระทรวง เพือ่ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ ขอการรับรองและขอใช้เครื่องหมายโดยสมัครใจ 
 
 มาตรฐานบังคับ  
 - ออกเป็นกฎกระทรวง ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
 - ผู้ผลิตผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก ต้องขออนุญาตและต้องได้รับการรับรอง 
และต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 



พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

ข้อก าหนดอย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร 

 - คณุลกัษณะด้านคณุภาพและความปลอดภยัทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ  

ความปลอดภยัด้านสขุอนามยัหรือสขุอนามยัพืช 
 - วิธีการ กรรมวิธี กระบวนการจดัการการผลติ  
 - หีบหอ่ การบรรจหีุบหอ่ การท าเคร่ืองหมาย หรือฉลาก 
 - การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วเิคราะห์ หรือวิจยั 



 ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นประโยชน์ ตรง และทนัต่อ
ความต้องการของผู้ใช้มาตรฐาน 

 ครอบคลุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลติในระดบัไร่นา
จนถึงผู้บริโภค (From Farm to Table) 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ/ประเทศคู่ค้า  
 กระบวนการก าหนดมาตรฐานจะต้องสอดคล้องตามแนวทางสากล 
 อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ 
 อาศัยหลกัการประเมนิความเส่ียง  
 มีความโปร่งใส  
 รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้อยู่ในเกณฑ์ทีป่ฏิบัติได้ 
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ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามประกาศกระทรวงหรือ
กฎกระทรวงแล้วแต่กรณี  และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ทบทวนมาตรฐานหลังประกาศครบ 5 ปี  
หรือมีข้อมูลเปล่ียนแปลง 

พจิารณาเร่ืองที่สมควรก าหนดมาตรฐาน 

ตัง้คณะกรรมการวิชาการ 

จัดท า / ทบทวนแก้ไขร่างมาตรฐาน 

พจิารณาร่างมาตรฐานในคณะกรรมการวิชาการ และพจิารณา 
การก าหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป หรือมาตรฐานบังคับ 

มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานบังคับ 

มาตรฐานกรมที่จะน ามา
ประกาศเป็นมาตรฐาน มกษ. 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้ความเหน็ชอบเป็นมาตรฐานบังคับ 

รับฟังความคิดเหน็ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้ความเหน็ชอบมาตรฐาน 

แจ้ง  Notification  ตามระเบียบ  WTO 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้ความเหน็ชอบมาตรฐาน 

รับฟังความคิดเหน็ 



ประเภทของมาตรฐานสินค้าเกษตร 

มาตรฐานสินคา้ คุณภาพลกัษณะของสินคา้เกษตรที่ เป็นผลผลิต เป็นเกณฑ์

ในการผลิต เป็นเกณฑ์ในการผลิต การคา้ และการตรวจรับรองที่

ครอบคลุมความปลอดภยัและคุณภาพ 

มาตรฐานระบบการผลิต เกณฑป์ฏิบตัิที่ดใีนการผลิตและการตรวจรับรอง

การผลิตในระดบัฟารม์ โรงคดับรรจุ/โรงงานแปรรูป 

มาตรฐานขอ้ก าหนดทัว่ไป เกณฑก์ าหนดทัว่ไปตา่งๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัและสุขอนามยัสตัวแ์ละพืช 
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รูปแบบมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)  

มาตรฐานสินค้า = 79 เร่ือง รวม 202 เร่ือง 



มำตรฐำนสินคำ้ 
 ล ำไย 

 มงัคดุ 

 ทุเรียน 

 สบัปะรด 

 มะม่วง 

 กลว้ย 

 ขำ้วหอมมะลิไทย 

 หน่อไมฝ้รัง่ 

 พริก 

 กระเจี๊ยบเขียว 

 ลองกอง 

 เงำะ 

 สม้โอ 

 มะเขือเทศ 

 สม้เปลือกล่อน 

 ขำ้วโพดฝกัอ่อน 

 ไก่เน้ือ 

 

 ไก่ไข่ 

 ไข่ไก่ 

 เน้ือแพะ 

 เน้ือสุกร 

 กลว้ยไม ้

 ปลำนิล 

 กุง้กำ้มกรำม 

 ปลำหมึก 

 ปลำแลเ่ยอืกแข็ง 

 ปูมำ้ 

 ปลำทูน่ำและโบนิโตในภำชนะบรรจุปิด

สนิท 

 ปลำกะพงขำว 

 กุง้เยอืกแข็ง 

 หอยแมลงภู่ 

 กุง้ขำวแวนำไม 

 กุง้กุลำด ำ 

 

 

 

รวม 79 เร่ือง 

ตัวอย่าง 



 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรท่ีดีส  ำหรบัล ำไย 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรท่ีดีส  ำหรบั           

ขำ้วหอมมะลิไทย 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรที่ดีส  ำหรบัพืช

อำหำร 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรท่ีดสี  ำหรบัฟำรม์ผ้ึง 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรท่ีดีส  ำหรบั

หน่อไมฝ้รัง่ 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรท่ีดีส  ำหรบั 

กระเจี๊ยบเขียว 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรท่ีดีส  ำหรบัพริก 

 กำรปฏิบตัทิำงกำรเกษตรที่ดีส  ำหรบัขำ้วโพด

ฝกัอ่อน 

 

 กำรปฏิบตัิทำงกำรเกษตรที่ดีส  ำหรบักลว้ยไม ้

 กำรปฏิบตัิท่ีดีส  ำหรบัศูนยร์วมน ้ำนมดิบ 

 กำรปฏิบตัิที่ดีในกำรผลิตสตัวน์ ้ำ เลม่ 1 

 กำรปฏิบตัิท่ีดีในกำรผลิตสตัวน์ ้ำ เลม่ 2 

 กำรปฏิบตัิท่ีดีในกำรผลิตสตัวน์ ้ำ เลม่ 3 

 กำรปฏิบตัิทำงกำรเกษตรที่ดีส  ำหรบัฟำรม์เป็ดไข่ 

 กำรปฏิบตัิทำงกำรเกษตรที่ดีส  ำหรบัฟำรม์นกกระทำ 

 กำรปฏิบตัิทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรบัฟำรม์แพะเน้ือ 

 กำรปฏิบตัิทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรบัฟำรม์โคเน้ือ 

 กำรปฏิบตัิที่ดีส  ำหรบัโรงฆ่ำสตัว ์

 กำรปฏิบตัิที่ดีส  ำหรบัโรงฆ่ำสุกร 

มำตรฐำนระบบกำรผลิต 

รวม 91 เร่ือง 

ตัวอย่าง 



มำตรฐำนขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

 สำรพิษตกคำ้ง : ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งสูงสุด 

 สำรพิษตกคำ้ง : ปรมิำณสำรพษิตกคำ้งสูงสุดท่ีปนเป้ือนจำกสำเหตท่ีุไม่อำจ

หลีกเลี่ยงได ้

 วิธีชกัตวัอยำ่งเพื่อตรวจหำสำรพิษตกคำ้ง 

 ขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัสินคำ้เกษตรและอำหำร 

 มำตรกำรสุขอนำมยัพืช : แนวทำงกำรเฝ้ำระวงั 

 หลกักำรท ำงำนในกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยง 

 ขอ้ปฏิบตักิำรควบคุมกำรใชย้ำสตัว ์

 หลกักำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงของอำหำรที่ไดจ้ำกกำรใชเ้ทคโนโลยชีีวภำพสมยัใหม่ 

 กำรประเมินควำมเป็นไปไดใ้นกำรก่อภูมิแพ ้

 อำหำรฮำลำล 
รวม 32 เร่ือง 

ตัวอย่าง 
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ผู้ทีต้่องปฏิบัตติามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสินค้าเกษตร 

• ผู้ผลติ ผู้ส่งออก ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคบั หรือ
มาตรฐานทัว่ไป 

• ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานทีต่รวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร
ให้กบัผู้ผลติ ผู้ส่งออก ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคบั หรือ
มาตรฐานทัว่ไป 

• ผู้จ าหน่าย และผู้มีไว้ครอบครองเพือ่จ าหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
บังคับ หรือมาตรฐานทัว่ไป 

 



การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
 

กติกา/ข้อตกลงองค์การการค้าโลก 
 

มาตรฐานระหว่างประเทศ  
(Codex/OIE/IPPC) 

 
มาตรฐานภูมิภาค (อาเซียน)  

 
มาตรฐานระดบัประเทศ 

 
มาตรฐานกลุ่มผู้ผลติ/ท้องถิ่น 
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 ปี 2558 (2015) 

ตารางด าเนินการ 
Strategic 
Schedule 

•พิมพเ์ขียว AEC 
•AEC Blueprint 

ประชาคม 
เศรษฐกิจ 

อาเซียน (AEC) 

ประชาคม 
สงัคม-วฒันธรรม 

อาเซยีน  
(ASCC) 

ประชาคม 
ความมัน่คง 

อาเซยีน (ASC) 
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การร่วมก าหนดมาตรฐานอาเซียน 

การปรบัประสานมาตรฐานในอาเซียนรองรบัการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ด าเนนิการตาม AEC Blueprint หมวด A7 (อาหาร เกษตร และป่าไม)้ 
และหมวด B2 (ปกป้องผูบ้ริโภค) 
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การร่วมก าหนดมาตรฐานอาเซียน 

27 

 

 ภายใตร้ฐัมนตรีเกษตรและป่าไม ้(THE ASEAN 
MINISTERS ON AGRICULTURE AND FORESTRY: AMAF) 
 

 ภายใตร้ฐัมนตรีเศรษฐกิจ (THE ASEAN MINISTERS ON 
ECONOMIC : AEM ) 



การร่วมก าหนดมาตรฐานอาเซียน 

1.  มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหาร - Task Force on the ASEAN Standards for Horticultural Produce and 
other Food Crops (TF MASHP )  

                 ประกาศรบัรองแลว้ 29 เรื่อง ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง สบัปะรด มะละกอ เงาะ สม้โอ สม้เปลือก
ร่อน มงัคุด แตงโม ฝรัง่ ลองกอง มะพรา้วอ่อน กลว้ย กระเทียม หอมแดง ขนุน แตงกวา เมล่อน สละ 

กระเจ๊ียบเขียว มะม่วงหิมพานต ์พริกหวาน หอมใหญ่ พริก ชมพู่ ละมุด มะเขือยาว ฟักทอง และขา้วโพด

หวาน  

         มาตรฐานท่ีอยู่ระหว่างพิจารณา ไดแ้ก่ มะขามหวาน กะหล า่ปลี ถ ัว่ฝักยาว ขมิ้ น และเมล็ดกาแฟ 

         แผนก าหนดมาตรฐานอาเซียน ไดแ้ก่  
            - ปี 2556: นอ้ยหน่า มนัเทศ ถ ัว่ลิสง เห็ดส าหรบับริโภค (เห็ดหอม/เห็ดนางรม) ชา และเมล็ด
โกโก ้

            - ปี 2557: แกว้มงักร ผกัใบ (ผกักาด ผกัขม ผกับุง้ ผกัขาวปลี) และกะหล า่ดอก 

            - ปี 2558: บร็อคโคลี ่ผกักาดหอม มะระ บวบ เผือก และทุเรียนเทศ 

          เกษตรอินทรีย ์(Organic agriculture) 
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ภายใต้รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้-AMAF 



การร่วมก าหนดมาตรฐานอาเซียน 

2.การก าหนดค่าปริมาณสารพษิตกค้าง (MRL)- Expert WG on the Harmonization 
of MRL of Pesticide among ASEAN Members : EWG-MRL 

 ก าหนดค่า ASEAN-MRL ของสารพษิตกค้างได้มากกว่า 831 ค่า จ านวน 73 ชนิด 
สอดคล้องกับมาตรฐาน Codex และข้อมูลการใช้สารเคมี/ข้อมูลสารพษิตกค้างของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อมูลการใช้สารเคมี/ข้อมูลสารพษิตกค้างของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

3. การปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practices GAP) ของ 
ASEAN หรือ ASEAN GAP ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้า คอื 
      ผกัผลไม้  สัตว์น า้ (กุ้ง) แล้ว และปศุสัตว์ (มีแผนจะก าหนด) 
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ภายใต้รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้-AMAF 



การร่วมก าหนดมาตรฐานอาเซียน 

คณะท างานด้านผลติภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป( Prepared Foodstuff product working ) 
ภายใต้คณะกรรมการทีป่รึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality; ACCSQ) 

 

 การปรับประสานมาตรฐาน/ข้อก าหนดด้านเทคนิค 
 การจัดท ากรอบความตกลงการยอมรับร่วม 
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ภายใต้รัฐมนตรีเศรษฐกจิ  

(THE ASEAN MINISTERS ON ECONOMIC : AEM ) 



การร่วมก าหนดมาตรฐานอาเซียน 

                การปรับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร  

                              ♦ วตัถุเจือปนอาหาร 

                        ♦ สารปนเป้ือน  
               การปรับมาตรฐานและกฎระเบยีบทางเทคนิค 
                      ♦ สุขลกัษณะอาหาร  

                            ♦ ฉลาก  

                            ♦ ระบบการควบคุมอาหาร  

                      ♦ แนวทางการตรวจประเมนิ GMP HACCP 

                      ♦ ขั้นตอนการขึน้ทะเบยีนและออกใบรับรองอาหารน าเข้าและส่งออก 
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ภายใต้รัฐมนตรีเศรษฐกจิ  

(THE ASEAN MINISTERS ON ECONOMIC : AEM ) 



Good Agricultural Practice for production of  
fresh fruit and vegetables in the ASEAN region  (ASEAN GAP) 

• ASEAN GAP เป็นมาตรฐานการผลติส าหรับผกัผลไม้สดในภูมภิาค
อาเซียน ทีป่ระกาศเป็นมาตรฐานสมคัรใจ เมือ่ปี 2549 (ปี 2006) 

• พฒันาขึน้จากมาตรฐาน GAP ของประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ สิงค์โปร์ และไทย 

• ขอบข่ายครอบคลุมขั้นตอนการผลติ การเกบ็เกีย่ว การปฏิบตัิการหลงั
เกบ็เกีย่ว ในระดบัฟาร์มหรือสถานที่ส าหรับจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว
ซ่ึงมกีารบรรจุผลติผลเพือ่จ าหน่าย  แต่ไม่รวมผลติภัณฑ์ทีม่คีวาม
เส่ียงสูง เช่น ผกัต้นอ่อน (sprouts) ผลติผลสดตัดแต่ง (fresh cut 
products)  

• เนือ้หาแบ่งเป็น 4 หมวด (module) โดยสามารถใช้เแบบหมวดเดีย่ว
หรือร่วมกนัได้  



วตัถุประสงค์ ASEAN GAP 

• อ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ 

• สนับสนุนการปรับประสานมาตรฐานภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในส่วนที่เกีย่วข้องกบั GAP 

• สนับสนุนให้เกดิความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผกั
ผลไม้สด รวมถึงผู้ปฏบัิตงิาน 

• สนับสนุนการเกษตรทีย่ัง่ยนื 



Implementation of ASEAN GAP Programs  

ปี กจิกรรม 
2555-2558 ประเทศสมาชิกต้องปรับประสาน/จัดท ามาตรฐาน GAP ทีส่อดคล้อง/เทยีบเคยีง 

ASEAN GAP หมวดความปลอดภัยอาหารในปี 2555 และทุกหมวดภายในปี 2558 

2556-2559 พฒันากลไกการรับรอง ASEAN GAP โดยจัดให้ม ีASEAN-GAP Certification System 
และ ASEAN-GAP Accreditation committee and system 

2557-2558 สร้างกลไกการยอมรับร่วมส าหรับระบบการรับรอง ASEAN-GAP Certification 
System เช่น Letter of Intent/Lol, Equivalecy หรือ Matual Recognition 
Agreement/MRA 

2555-2559 ส่งเสริมประเทศสมาชิกน า ASEAN GAP ไปประยุกต์ใช้ให้แพร่หลาย โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน/ชุมชน/เกษตรกร และใช้ ASEAN GAP เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนการค้า 
ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน รวมถงึจัดให้ม ีASEAN GAP Website 



ร่าง มกษ. GAP พชือาหาร  
ขอบข่าย ครอบคลุมขอ้กาํหนดการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับการผลิตพืชเพื่อเกบ็

เก่ียวผลิตผลสาํหรับใชเ้ป็นอาหาร เช่น พืชผกั ไมผ้ล พืชไร่ พืชเคร่ืองเทศ พชื
สมุนไพร ในทุกขั้นตอนของการผลิตในระดบัฟาร์มและการจดัการหลงัการเกบ็
เก่ียว ซ่ึงมีการบรรจุ และ/หรือรวบรวมผลิตผลเพื่อจาํหน่าย 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตผลท่ีปลอดภยั และมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ 
ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฎิบติังาน 

นิยาม มีความหมายของคาํท่ีระบุในมาตรฐาน 7 คาํ ไดแ้ก่ วตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร สารพิษตกคา้ง ศคัรูพืช ปุ๋ย สุขลกัษณะ การตามสอบ 

ข้อก าหนด แบ่งระดบัขอ้กาํหนด เป็น ขอ้กาํหนดหลกั (major requirement) ขอ้กาํหนดรอง 
(minor requirement) ขอ้แนะนาํ (recommendation)  

เกณฑต์ดัสิน คือ ผา่นขอ้กาํหนดหลกัทุกขอ้ และผา่นเกณฑข์อ้กาํหนดรองไม่นอ้ย
กวา่ 60% ของขอ้กาํหนดรองทั้งหมด ทั้งน้ี การต่ออายใุบรับรองตอ้งแสดงให้
เห็นวา่ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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ส่ิงส าคญัส าหรับผู้ผลติทีเ่ข้าสู่มาตรฐาน GAP 

• มุ่งมัน่ในการผลติสินค้าคุณภาพและปลอดภยั 

• ท าความเข้าใจมาตรฐานระบบการผลติ GAP 

• ศึกษาความต้องการของตลาดและผู้ซ้ือ 

• จัดท าแผนการผลติและควบคุมคุณภาพ 

• จดบันทกึข้อมูล/เกบ็รักษาเป็นระเบียบ 

• ทบทวน/ตรวจสอบตนเอง 

 



มาตรฐานพชืสวนและพืชอาหาร 

                 ประกาศรบัรองแลว้ 29 เรื่อง ไดแ้ก่ ทุเรียน มะม่วง สบัปะรด มะละกอ เงาะ สม้โอ สม้เปลือก
ร่อน มงัคุด แตงโม ฝรัง่ ลองกอง มะพรา้วอ่อน กลว้ย กระเทียม หอมแดง ขนุน แตงกวา เมล่อน สละ 

กระเจ๊ียบเขียว มะม่วงหิมพานต ์พริกหวาน หอมใหญ่ พริก ชมพู่ ละมุด มะเขือยาว ฟักทอง และขา้วโพด

หวาน  

         มาตรฐานท่ีอยู่ระหว่างพิจารณา ไดแ้ก่ มะขามหวาน กะหล า่ปลี ถ ัว่ฝักยาว ขม้ิน และเมล็ดกาแฟ 

         แผนก าหนดมาตรฐานอาเซียน ไดแ้ก่  
            - ปี 2556: นอ้ยหน่า มนัเทศ ถ ัว่ลิสง เห็ดส าหรบับริโภค (เห็ดหอม/เห็ดนางรม) ชา และเมล็ด
โกโก ้

            - ปี 2557: แกว้มงักร ผกัใบ (ผกักาด ผกัขม ผกับุง้ ผกัขาวปลี) และกะหล า่ดอก 

            - ปี 2558: บร็อคโคลี ่ผกักาดหอม มะระ บวบ เผือก และทุเรียนเทศ 

          เกษตรอินทรีย ์(Organic agriculture) 
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Task Force on the ASEAN Standards for Horticultural Produce  
and other Food Crops (TF MASHP ) 



รูปแบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 

1 ขอบขา่ย 

2 นิยาม 

3 คุณภาพ 
      3.1 คุณภาพขั้นต่ า เช่น ลักษณะตรงตามพันธุ์ สด  ไม่มีรอยช้ าที่ท าให้ไม่
เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย สะอาด ปราศจากสิ่ง
แปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะท่ัวไปของ.ผลิตผล ไม่
มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตผล และไม่มี
ความผิดปกติของความเปียกชื้นจากภายนอก แต่ไม่รวมถึงหยดน้ าที่เกิดหลังจากน า
ผลิตผลออกจากห้องเย็น  



รูปแบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 3.2 การแบ่งชัน้คุณภาพ  ชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง 

4 ขนาด 

5 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

 5.1 เกณฑค์วามคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

 5.2 เกณฑค์วามคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

6 การบรรจ ุ



รูปแบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 

6 เครื่องหมายและฉลาก 

7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง 

8 สารปนเปื้อน 

9 สารพิษตกค้าง 

10 สุขลักษณะ 

11 วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 



มาตรฐานมังคุด 

 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มังคุด (มกษ.12-2549) 

 ASEAN  Standard for Mangosteen (ASEAN Stan 10-2008)  

 Codex ประกาศใช้ เมื่อ ปี CODEX STAN 204-1997 

 

ขอบขา่ยของมาตรฐานมังคุด 

“มาตรฐานนี้ใช้กับ “มังคุด” (Mangoesteen) พันธุ์ทีผ่ลิตเป็นการค้าซึ่งมี
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “ Garcinia mangostana L.” อยู่ในวงศ์ 
Guttiferae ส าหรับการบรโิภคสด” 

 



มาตรฐานเงาะ 

• มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เงาะ (มกษ.12-2549) 

• ASEAN  Standard for Rambutan ( ASEAN Stan 6-2007)  

• Codex ประกาศใช้ เมื่อ ปี CODEX STAN 246-2005 

ขอบข่ายของมาตรฐานเงาะ 
“มาตรฐานนี้ใช้กับ เงาะ (Rambutan) พันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้าซึ่งมีชือ่ 
วิทยาศาสตร์วา่ Nephelium lappaceum L.  
และอยู่ในวงศ ์Sapindaceae ส าหรับการบริโภคสด. 



ขนาด 
Size Code ASEAN มกษ. 

นน.ต่อผล จ านวนผลต่อกิโลกรัม จ านวนผลต่อกิโลกรัม 

1 > 43 < 23 < 26 

2 38 - 43 23-26 26-29 

3 33-37 27-30 30-33 

4 29-32 31-34 34-38 

5 25-28 35-40 

6 18-24 41-50 

มาตรฐานเงาะ 



มาตรฐานสับปะรด 

• มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สับปะรด (มกษ.4-2546) 

• ASEAN Standard for Pineapple (ASEAN Stand 3-2006)  

• Codex ประกาศใช้ เมื่อ ปี CODEX STAN 182-1993 

 

• ขอบขา่ยของมาตรฐานสับปะรด 

   “มาตรฐานนี้ใช้กับ “สับปะรด” (Pineapples) พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า
ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า“Ananas comosus (L.) Merr.” อยู่ในวงศ์ 
Bromeliaceae ส าหรับการบริโภคสด” 

 



การก าหนดชั้นคุณภาพ  ชั้นพเิศษ และชัน้หนึง่ 

มกษ. ASEAN 

• “หากสับปะรดมีจุก ติดอยู่ จุกต้องเป็น
จุกเดี่ยว ตรง ไม่มีแขนง และมีความยาว
ระหว่าง 0.5-1.5 เท่าของความยาวผล” 

 

The “The crown, if present, 
shall be simple and straight 
with no sprouts” 

มาตรฐานสับปะรด 

http://www.vcharkarn.com/uploads/203/203575.jpg


มาตรฐานลองกอง 

• มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ลองกอง (มกษ.11-2549) 

• ASEAN Standard for Lansium (ASEAN Stan 8:2008 ) 



มกษ. ASEAN 
มาตรฐานนี้ใช้กับ ลองกอง (longkong)  

พันธุ์ที่ผลิตเปน็การค้าซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ 

ว่า Aglaia dookkoo Griff.cv. 

Longkong อยู่ในวงศ ์Meliaceae ส าหรับ 

การบริโภคสด ทั้งนี้ไม่รวมลองกองพันธุ์  

(cultivar) อื่น เช่น ที่เรียกว่า ลองกองน้ า  

เป็นต้น 

 

This standard applies to  commercial  

varieties of lansium grown from 

Lansium domesticum Correa,  

[syn. Aglia dookkoo Griffith C.V.,and  

A. domestica (Correa) Pellegrin,  

aquea (Jack) Kosterm], of the  

Meliaceae family, to be supplied  

fresh,  after preparation and  

packaging, to the consumer.  

Lansiums for industrial processing are  

excluded.    

มาตรฐานลองกอง 



ปัจจัยการพิจารณาความแก่ได้ที่ (สุก) ของผล 

มกษ. ASEAN 

• ผิวผลมีสีเหลืองสม่ าเสมอไม่มีสีเขียวปน 

• ผลที่ปลายช่อมีลักษณะนิ่มเล็กน้อย 

• มีปริมาณของแขง็ที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 15 oBrix (องศา บริกซ์) 

 

The lansium must have been 
carefully picked and have 
reached an appropriate degree 
of ripeness, in accordance with 
the characteristics of the variety 
and/or commercial type and to 
the area in which they are grown. 

มาตรฐานลองกอง 



การแบ่งชั้นคณุภาพ 

 
มกษ. ASEAN 

• ระบุข้อก าหนดที่เป็นช่อ ไม่ได้ระบุ 

มาตรฐานลองกอง 



ขนาด (ผลเดี่ยว) 

Size Code มกษ. ASEAN 

นน.ต่อผล (กรัม) นน.ต่อผล (กรัม) 

1 >25 >40 

2 >20-25 36-40 

3 >15-20 31-35 

4 10-15 21-30 

5 10-20 

มาตรฐานลองกอง 



มาตรฐานทุเรียน 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน (มกษ.3-2546) 

ASEAN Standard for Durians (ASEAN Stan 1:2006) 

 

ขอบขา่ยของมาตรฐานทเุรยีน 

“มาตรฐานนี้ใช้กับ “ทุเรียน” (Durian) พันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้าซึ่งมีชือ่
วิทยาศาสตร์วา่ “Durio zibethinus Murr.” อยู่ในวงศ์  
Bombacaceae ส าหรับการบริโภคสด” 



ขนาด 
Size Code มกษ. ASEAN 

นน.ต่อผล (กิโลกรัม) นน.ต่อผล (กิโลกรัม) 

1 >4 >4 

2 >3-4 >3-4 

3 >2-3 >2-3 

4 > 1.3-2 > 1-2 

5 <1.0 

มาตรฐานทุเรียน 



มาตรฐานสารพิษตกค้างสารพิษตกค้าง  
: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ( มกษ 9002 -2551) 

เงาะ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.1 

คาร์บาริล (carbaryl) 1 

คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล 
(carbendazim/benomyl) 

3 

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)2 0.2 



มาตรฐานสารพิษตกค้าง 
เงาะ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)3 0.1 

ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 4 

โฟลเพท (Folpet) 0.1 

เมทิดาไทออน (methidathion) 0.5 

แลมบ์ดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 



มาตรฐานสารพษิตกค้าง 
ทุเรียน 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

คาร์บาริล (carbaryl) 1 

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 0.2 

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan ) 0.1 

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 1 

ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 5 



มาตรฐานสารพษิตกค้าง 
ทุเรียน 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

โพรฟิโนฟอส (profenofos) 0.05 

โฟซาโลน (phosalone) 1 

เมทาแลกซิล (metalaxyl ) 1 

เมทิดาไทออน (methidathion) 0.5 

แลมบ์ดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 

อีเทฟอน (ethephon) 2 



มาตรฐานสารพษิตกค้าง 

มังคุด 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

คาร์บาริล (carbaryl) 1 

โพรฟิโนฟอส (profenofos) 5 

โฟซาโลน (phosalone) 1 



มาตรฐานสารพิษตกค้าง 
สับปะรด 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

2,4 ดี (2, 4-D) 0.05 

เมทาแลกซิล (metalaxyl) 1 

อะทราซีน (atrazine) 0.1 

อะเมทริน (ametryn) 0.05 

อีเทฟอน (ethephon) 2 
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การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร  
เพื่อรองรับ AEC 

• การจัดท ามาตรฐาน อาจต้องก าหนดมาตรฐานบังคับในสินค้าที่
ประเทศไทยมีความพร้อม เพื่อป้องกนัการน าเข้าสินค้าด้อยคุณภาพ/
คุ้มครองความปลอดภัยผูบรโิภค 

• การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน โดยพัฒนาศักยภาพหนว่ยตรวจ/เพิ่ม
จ านวน  

• พัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร/การตรวจสอบย้อนกลับ 
ทั้งการส่งออกและน าเข้า 
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2. พืน้ทีป่ลูก  

 
 


