รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
14-AG-26-GE-WSP-B
Workshop on Good Agricultural Practice (GAP) for Increasing Farm Productivity and Enhancing
Environmental Sustainability
ระหว่ างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2557
ณ กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
จัดทาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริ ญ
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ
14-AG-26-GE-WSP-B
Workshop on Good Agricultural Practice (GAP) for Increasing Farm Productivity and Enhancing
Environmental Sustainability
1.2 ระยะเวลา
10-15 สิงหาคม 2557
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ)
กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ
1.4.1 JOSELITO C. BERNARDO, Director, Agriculture Department, Asian Productivity
Organization
1.4.2 CARLOS A.SAYCO, JR., APO Liaison Officer for the Philippines, Vice President,
Development Academy of the Philippines (DAP)
1.4.3 ARNEL ABANTO, Vice President and Managing Director, Center for Quality and
Competitiveness, Development Academy of the Philippines (DAP)
1.4.4 MONICA D. SALIENDRES, Director, Agriculture Productivity Enhancement Division,
Center for Quality and Competitiveness, development Academy of the Philippines
(DAP)
1.4.5 CHRISTIAN S. EPARWA, Project Officer II/ Project Manager, Agriculture Productivity
Enhancement Division, Center for Quality and Competitiveness, Development
Academy of the Philippines (DAP)
1.4.6 ADELINA D. ALVAREZ, Associate Project Officer III (APO III), Agriculture
Productivity Enhancement Division, Center for Quality and Competitiveness,
Development Academy of the Philippines (DAP)
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1.4.7

JOMAR A. PASTRANA, Associate Project Officer II (APO II), Agriculture Productivity
Enhancement Division, Center for Quality and Competitiveness, Development
Academy of the Philippines (DAP)
1.4.8 MELINDA F. ESCOPETE, Project Assistant III (PA III), Agriculture Productivity
Enhancement Division, Center for Quality and Competitiveness, Development
Academy of the Philippines (DAP)
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
จานวนวิทยากร (Resource Person) 4 คน
1.5.1 MR. Kit CHAN, Managing Director, K-Farm
1.5.2 MS. KERSTIN UHLIG, Manager Corporate Relations, Corporate Marketing & Public
Relations, GLOBAL GAP
1.5.3 MR. YASUAKI TAKEDA, Managing Director, Secretary General, JGAP Office
1.5.4 MS. GRACE MANDIGMA, Office-in-Charge/ Chief Science Research Specialist,
Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS)
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ (Participants) 22 คน จาก 15 ประเทศ
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
GAP เกี่ยวข้ องกับการรวบรวมหลักการและมาตรฐานเพื่อประยุกต์ ใช้ ในการผลิตและกระบวนการหลังการผลิต
ซึง่ ทาให้ เกิดความปลอดภัย เป็ นสินค้ าเพื่อสุขภาพที่เป็ นสินค้ าประเภทอาหารและสินค้ าที่ไม่ใช่อาหารทางด้ านการเกษตร
สิ่งเหล่านีก้ าหนดขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการผลิตให้ มีคุณภาพสูง เป็ นสินค้ าเกษตรที่ปลอดภัย ผลิตในสิ่งแวดล้ อมและสังคมใน
วิถีทางที่เป็ นที่ยอมรับ ตรงตามความต้ องการของพ่อค้ าปลีกและผู้บริ โภค หลักการของ GAP แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ การ
ส่งเสริ มให้ อาหารมีความปลอดภัยตังแต่
้ แปลงจนถึงกระบวนการหลังการผลิต เพื่อสร้ างความมัน่ ใจต่อผู้บริ โภคต่อสินค้ า
และประการที่สองเพื่อส่งเสริ มความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้ อมที่จะส่งผลให้ การผลิตเกิดผลิตภาพระดับแปลงอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาและการนามาใช้ ข้อกาหนด GAP กลายเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญยิ่งขึน้ เป็ นลาดับต่อการค้ าระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ ในด้ านสินค้ าอาหารเกษตรและเติบโตขึ ้นจากความตระหนักของผู้บริ โภค ต่อคุณภาพสินค้ าและความปลอดภัย
ของอาหารที่ผ้ บู ริ โภคจับจ่าย ผู้ผลิตสินค้ าเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ต้ องการให้ ระบบการผลิตได้ รับการรับรอง
GAP เพื่อยกระดับการยอมรับในสินค้ น หลายประเทศได้ ทาการพัฒนามาตรฐาน GAP ของและระบบการรับรองของตนเอง
อย่างไรก็ตามยังคงมีบริ บทที่ขาดความสอดคล้ อ งระหว่างแบบแผน GAP เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ และการขาด
ระบบมาตรฐานที่เพียงพอซึ่งมักเพิ่มความสับสนและต้ นทุนการรับรองที่มีราคาสูงต่อเกษตรกรและผู้ส่งออก สิ่งเหล่านี ้
ผูกพันตามข้ อสัญญากับพ่อค้ าจานวนมากซึ่งร้ องเรี ยนเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบหลายครัง้ ที่ไม่สอดคล้ องกับเกณฑ์ที่
กาหนดขึ ้นจากกลุ่มที่แตกต่างกันของพ่อค้ าในทุกๆปี กรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริ กา แผนกบริ การการตลาดด้ าน
การเกษตรได้ ดาเนิ นการก าหนดเกณฑ์ / การรั บรองด้ าน GAP และ/หรื อ ระบบ GHP ซึ่งได้ ก าหนดมาตรฐาน GAP ที่
เกี่ยวข้ องกับดิน น ้า การผลิตสัตว์ สุขภาพ และสวัส ดิการ ซึ่งได้ แก่ การดูแลสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับผลผลิตจากผู้ผลิตรายย่อย อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี ้เป็ นกิจกรรมภาคสมัครใจที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ผลิต
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และผู้บรรจุสนิ ค้ าเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อผู้ค้าปลีกและผู้ซื ้อบริ การด้ านอาหาร ในทางตรงกันข้ าม กลุม่ ของผู้ค้าปลีกใน
ตลาดยุโรปได้ กาหนดมาตรฐาน EurepGAP ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น GLOBALGAP โดยมาตรฐาน GLOBALGAP ถูกใช้
อ้ างอิงกับมาตรฐาน GAP ทัว่ โลก ซึง่ ได้ รับการยอมรับเพิ่มขึ ้นจากผู้ค้าปลีกไม่ใช่แค่ในตลาดยุโรปเท่านัน้ มาตรฐานดังกล่าว
เป็ นการผสมผสานมาตรฐานตามเกณฑ์สาหรับสินค้ าเกษตรที่แตกต่างกันแต่ละกลุม่ มีการจัดลาดับพืช ปศุสตั ว์ และการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ ไปจนถึงการผสมพันธุ์พืชและการผสมอาหารเลี ้ยงสัตว์ เนื่องจากระบบการรั บรองคุณภาพมีความ
หลากหลาย บางประเทศจึงให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา GLOBALGAP ซึ่งความสอดคล้ องได้ ถูกปฏิบตั ิโดยในหลาย
ประเทศประสบความส าเร็ จ ในการจั ด ท าเกณฑ์ ม าตรฐาน และปั จจุ บัน มี ร ะบบที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เที ย บเท่ า
GLOBALGAP ความสอดคล้ องและกระบวนการจัดทาเกณฑ์ มาตรฐานสามารถลดต้ นทุน และลดความไม่สะดวกต่อ
เกษตรกร และผู้ผลิต จากขันตอนการตรวจสอบที
้
่มีราคาสูงและหลายขันตอน
้
2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถ
นามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
2.2.1 Presentation 1: Good Agriculture Practices: The Asian Perspectives โดย Mr. Chan Seng Kit
เกษตรกรในระดับต้ นน ้าจาเป็ นต้ องมีการดาเนินการตามระบบ GAP เนื่องจากเกษตรกรต้ องประกอบอาชีพใน
ฟาร์ มตามรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่สืบทอดกันมา รวมทังรู้ ปแบบการดาเนินธุรกิจของคนรุ่ นก่อน ซึ่งเกษตรกรเชื่อว่า
อุตสาหกรรมเกษตรเป็ นธุรกิจที่สร้ างผลกาไรได้ วิชาเกษตรเป็ นทังวิ
้ ทยาศาสตร์ และธุรกิจ เนื่องจากเกษตรกรต้ องมีความ
เข้ าใจเรื่ องชีวภาพ ขันตอนการใช้
้
สารเคมีในระบบการผลิต และเกษตรกรต้ องรู้ ถึง ข้ อเท็จจริ งในวัฏจักรการผลิตพืช ในด้ าน
ธุรกิจเกษตรกรต้ องมีความรู้ เรื่ องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น สภาวะการแข่งขัน ความตระหนักต่ อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นภายนอก
ฟาร์ ม ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการตลาดของพืช และต้ องมีรูปแบบการเชื่อมโยงไปถึงตลาด
หลักการของ GAP มี 2 ประการคือ การรับประกันด้ านการผลิตอาหารที่ปลอดภัย และการรับประกันการผลิตที่
ยัง่ ยืน ความท้ าทายของการให้ การรับรอง GAP ในกลุม่ ประเทศในเอเชีย เกิดขึ ้นตังแต่
้ ระดับผู้ผลิตรายย่อย และการตลาด
ของผลผลิตจากฟาร์ มขนาดย่อม เนื่องจากเกษตรกรขาดทักษะในการจัดการและแนวทางปฏิบตั ิในการผลิต ขาดความ
เข้ าใจเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการรับรอง ขาดเอกสารและการรวบรวมข้ อมูล ต้ นทุนของการให้ การรับรอง ส่วนในระดับฟาร์ ม
ขนาดย่อมพบว่า ผลผลิตในฟาร์ มไม่ได้ เข้ าสูห่ ้ างสรรพสินค้ า แรงจูงใจด้ านราคาของผลผลิต GAP มิได้ มีการชดเชย และ
ผู้บริ โภคหลักในอาเซียนไม่ได้ เรี ยกร้ องผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรอง GAP
ผู้ขบั เคลือ่ นให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงในระบบอาหารของอาเซียน เกิดขึ ้นใน 2 มิติ คือ ความเปลีย่ นแปลงในระดับ
อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงในระบบล่าง ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนจาก (1) กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ (2) ความต้ องการของ
ผู้บริ โภค (3) รายได้ ที่สงู ขึ ้น (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (6) ความเป็ นเมือง (7) แรงงาน
สตรี (8) ข้ อมูลประชากร (9) มาตรฐานคุณภาพอาหาร และ (10) ความเปลีย่ นแปลงด้ านภูมิอากาศ โดยประโยชน์ของการ
เข้ าสูร่ ะบบ GAP คือ ส่งเสริ มด้ านอาหารปลอดภัย ลดความเสี่ยงและความรับผิดชอบในการผลิต พัฒนาด้ านการจัดการ
ต้ นทุน พัฒนาผลิตภาพ สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน สร้ างช่องทางการเข้ าถึงตลาด และพัฒนาระบบนิ เวศในฟาร์ ม
2.2.2 Presentation 2: Good Agriculture Practices: The Global Perspective โดย Ms. Kerstin Uhlig
GLOBAL GAP ประกอบด้ วยเอกสารที่สามารถดาวโหลดได้ 2 เล่มคือ ข้ อกาหนดทัว่ ไปของ GLOBAL GAP และ
การรับรองฟาร์ มแบบบูรณาการในระบบ GLOBAL GAP ซึ่งมีจุดควบคุมหรื อ Control points จานวน 234 หัวข้ อ ได้ แก่
ประเด็นด้ านอาหารปลอดภัย 117 หัวข้ อ สิง่ แวดล้ อม 50 หัวข้ อ การสอบกลับ 46 หัวข้ อ ความปลอดภัยและสุขภาพคนงาน
21 หัวข้ อ โดยในระบบฟาร์ มจะมีหวั ข้ อที่เกี่ยวข้ อง 11 ข้ อ (AF.1-AF.11) ในระบบการผลิตพืช 9 หัวข้ อ (CB.1-CB.9) ใน
คูม่ ือและเอกสารสนับสนุนการผลิตพืชประกอบด้ วยคู่มือ อันตรายด้ านจุลชีววิทยา ความรับผิดชอบต่อการใช้ น ้า คู่มือการ
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จัดการศัตรู พืชแบบบูรณาการ การมีสว่ นร่ วมของชุมชนเอกชนและสาธารณะที่ยอมรับการคาดการณ์ การวิเคราะห์สาร
ตกค้ าง การประเมินความเสีย่ งค่า MRL และอุปกรณ์ทดสอบการประเมินด้ วยสายตา ส่วนหัวข้ อเกี่ยวกับผักและผลไม้ มีจดุ
ควบคุมที่เกี่ยวข้ อง 5 หัวข้ อ (FV.1-FV.5) ได้ แก่ การจัดการดิน สารตังต้
้ น การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว และ
การจัดการผลผลิต
การประเมินความเสีย่ งต่อการปฏิบตั ิทางสังคมหรื อ GRASP เน้ นในเรื่ องความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ซึ่งมีจุด
ควบคุมที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ ตัวแทนลูกจ้ าง สิทธิตามกฎหมาย การบันทึกถ้ อยคา สิทธิของผู้เยาว์ เวลาทางาน กลุม่ ผู้ผลิต และ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิที่ดี ปั จจุบนั มีประเทศที่ใช้ GRASP จานวน 20 ประเทศ 6,532 กลุม่ ผู้ผลิต นอกจากนี ้ยังมีระบบ
ผู้ประเมินฟาร์ มหรื อ Farm Assurer ซึง่ มีบทบาทต่อการให้ การรับรองมาตรฐาน GLOBAL GAP คือ เป็ นที่ปรึ กษาให้ ผ้ ผู ลิต
จัดอบรมให้ แก่ผ้ ผู ลิต ทาการประเมินเบื ้องต้ น ติดต่อกับผู้ผลิตภายใต้ การรับรอง GLOBAL GAP สนับสนุนผู้ผลิตในระหว่าง
ขันตอนการตรวจประเมิ
้
นที่เป็ นทางการ และลงทะเบียนผู้ผลิตตลอดจนจัดการข้ อมูลในฐานข้ อมูล GLOBAL GAP ทังนี
้ ้ผู้ที่
จะเป็ นผู้ประเมินฟาร์ ม ควรเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อไปนี ้
1. ที่ปรึกษา โดยเป็ นผู้ให้ คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ผลิตที่เราทางานด้ วย
2. มหาวิทยาลัยที่มีการขยายองค์กรด้ านการประเมิน
3. คณะกรรมการด้ านการตลาด
4. ผู้บรรจุสนิ ค้ า
5. ตัวแทน
6. พ่อค้ า
7. ศูนย์กลางด้ านอาหาร
ขันตอนการจั
้
ดทาโปรแกรม GAP ในระดับท้ องถิ่น ทาได้ โดย
- โปรแกรม GAP ต้ องถูกริ เริ่ มจากกลุม่ ผู้ประกอบการ GAP ท้ องถิ่น
- ผู้ป ระกอบการต้ อ งท าการทบทวนเอกสารเกี่ ย วกั บ จุ ด ควบคุม ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในปั จจุ บัน และตัด สิ น ใจว่ า ควร
เปลีย่ นแปลงอย่างไร
- พัฒนาและกาหนดกฎระเบียบของโปรแกรมที่ใช้ ในการระบุรายการ checklist
- ข้ อกาหนดโดยทัว่ ไป ต้ องมีการปรับให้ เข้ าสู่มาตรฐาน GAP ท้ องถิ่น ในด้ านความปลอดภัยทางอาหารและ
สุขอนามัย
- ผู้ได้ รับมาตรฐาน GAP ท้ องถิ่นจะต้ องระบุว่าใครจะดาเนินการตรวจสอบ GAP หรื ออาจจะดาเนินการโดย
GLOBAL GAP เข้ ามาตรวจสอบการรับรองผู้ประกอบการ หรื อ ประเมินใบรับรองระดับฟาร์ ม
- ผู้ได้ รับมาตรฐาน GAP ท้ องถิ่นจะนาเอกสารที่เกี่ยวข้ องไปให้ แก่ผ้ ผู ลิตในท้ องถิ่นนาไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
2.2.3 Presentation 3: Overview of the Japan GAP and current state of implementation and
adoption in Japan
สาเหตุของการตกค้ างจากยาฆ่าแมลงที่เกินกว่าระดับที่ปลอดภัยในประเทศญี่ปนุ่ จากการวิจยั ระหว่างปี 25492554 พบว่า ร้ อยละ 16 เป็ นสารเคมีที่ไม่ได้ ลงทะเบียน นอกจากนี ้ยังมาจากการแอบทิ ้งสารเคมีที่แปลงที่อยูต่ ิดกัน การใช้ ที่
ไม่ถกู วิธี เครื่ องฉีดพ่นไม่ได้ ทาการล้ างทาความสะอาด มีการปนเปื อ้ นสารเคมีในดิน และมีการปนเปื อ้ นหลังการเก็บเกี่ยว
นอกจากนี ้ยังมีสถิติอบุ ตั ิเหตุในการทางานในฟาร์ มพบว่า มีผ้ เู สียชีวิตระหว่างการทางานประมาณ 400 คนต่อปี ตังแต่
้ ปี
2514 และมีผ้ เู สียชีวิตระหว่างการก่อสร้ างประมาณ 350 คนต่อปี ซึง่ ลดลงมาร้ อยละ 85 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2514

e14AG26GEWSPBGAP-DetW08Oct14

หน้ า 4 ของ 14

JGAP เป็ นมาตรฐานที่เข้ มงวดและดีที่สดุ ในด้ านการจัดการฟาร์ ม เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยด้ านอาหารและ
ความยัง่ ยืนทางเกษตรกรรม เป็ นเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพที่ทนั สมัย ในด้ านอาหารปลอดภัยในระดับฟาร์ มของ
ญี่ปนุ่ และยังสามารถเชื่อมโยงไปถึง GLOBAL GAP ในยุโรป ซึ่ง JGAP เน้ นในเรื่ องความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้ าง
สารพิษในอาหารซึ่งเกิดจากแบคทีเรี ย การปนเปื ้อนจากปั จจัยภายนอกและกัมมันตภาพรังสี JGAP จึงไม่ได้ มีขอบข่าย
เพียงความปลอดภัยทางอาหารเท่านัน้ แต่ยังมีขอบข่ายไปถึงการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและการทางานที่ปลอดภัยใน
ฟาร์ ม พ่อค้ าขายปลีกส่วนใหญ่ในญี่ปนสนั
ุ่ บสนุนมาตรฐาน JGAP และส่งเสริ มให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าใช้ มาตรฐานดังกล่าว JGAP
มีจดุ ควบคุม 130 จุดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้ านอาหาร ความยัง่ ยืน และความปลอดภัยในการทางานในฟาร์ ม
โครงสร้ างการฝึ กอบรมและการรั บ รองของ JGAP เริ่ ม ต้ น จากสานัก งาน JGAP ซึ่ง มี สมาชิ ก 324 คน
คณะกรรมการบริ หาร 21 คน คณะกรรมการด้ านเทคนิค 33 คน และเลขานุการ 14 คน ทาการฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ สู อน จานวน
5,596 คน เพื่อให้ ผ้ สู อนไปสอนเกษตรกรต่อ ซึ่งมีทงชาวไทย
ั้
ไต้ หวั น เกาหลี และญี่ ปนุ่ จนมีฟาร์ มที่ได้ การรับรอง 1,817
ฟาร์ ม และในขณะเดียวกัน สานักงานของ JGAP ยังทาการตรวจสอบ หน่วยตรวจรับรอง 4 แห่งและผู้ตรวจประเมินอีก 93
แห่ง เพื่อให้ ระบบการประเมินเชื่อมโยงและสอดคล้ องตามมาตรฐาน ทังนี
้ ้สมาชิกฝ่ ายบริ หาร (Board Member) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน 4 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายการจัดการ ฝ่ ายตัวแทนผู้ผลิต ฝ่ ายค้ าปลีกและบริ การอาหาร ฝ่ ายผู้บริ โภคและอื่นๆ
ปั จจุบนั JGAP ได้ ขยายไปสูเ่ อเชียตะวันออกแล้ ว โดยมีสาขาในโตเกียว ไต้ หวัน และฮ่องกง โดยการรับรองของ JGAP แก่
ผู้ผลิตมีคมู่ ือที่สนับสนุนให้ เข้ าสู่มาตรฐาน GLOBAL GAP ได้ ซงึ่ หาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากในเว็บไซต์ของ GLOBAL GAP
2.2.4 Presentation 4: Case Studies of Impact of GAP on Farm Productivity in Japan
เป้าหมายของการบูรณาการ GAP คือ ความปลอดภัยด้ านอาหาร ความยัง่ ยืน ความปลอดภัยของคนงาน สิทธิ
มนุษยชนและจริ ยธรรม สวัสดิภาพของสัตว์ และท้ ายที่สดุ คือสร้ างความไว้ วางใจจากผู้ซื ้อผ่านกระบวนการตรวจรับรอง
โครงสร้ างของการจัดการฟาร์ มควรสอดคล้ องตามมาตรฐาน JGAP ดังนี ้
ขันตอนที
้
่1
การบริ หารในฟาร์ ม/ ความชัดเจนของความรับผิดชอบ/ บทบาทของแต่ละแผนก/ ทิศทางการ
ทางานและลาดับงาน
ขันตอนที
้
่2
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการประเมินสิง่ แวดล้ อมในการผลิต/ น ้า/ ดิน/ สิง่ อานวยความ
สะดวก/ เครื่ องจักรและอื่นๆ
ขันตอนที
้
่3
การสร้ างกฎระเบียบ โดยผู้วา่ จ้ างและผู้ถกู ว่าจ้ างทังสองฝ่
้
าย จากนันมี
้ การนาไปปฏิบตั ิ
ขันตอนที
้
่4
แจ้ งให้ ทกุ คนทราบเกี่ยวกับกฎและขันตอน
้
ตลอดจนให้ ความรู้แก่ผ้ ถู กู ว่าจ้ างให้ ปฏิบตั ิตาม
ขันตอนที
้
่5
บันทึก ตรวจสอบและประเมินกระบวนการในฟาร์ มและให้ ผ้ ถู กู ว่าจ้ างปฏิบตั ิตาม
กรณีศึกษาฟาร์ มยามานามิ ซึ่งก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2535 และได้ รับการรับรองมาตรฐาน JGAP ในปี 2552 พื ้นที่
ฟาร์ มขยายเป็ น 97 เฮกตาร์ ในปี 2554 มีพนักงานเต็มเวลา 8 คน และพนักงานชัว่ คราว 600 คน หลังจากการบูรณาการ
JGAP อัตราสินค้ าที่เสียหายลดลงเนื่องจากมีการควบคุมสารฆ่าแมลง ตังแต่
้ ควบคุมการใช้ การจัดเก็บ และการจัดเก็บสาร
ฆ่าแมลง ซึ่งเป็ นกระบวนการหนึ่งในจุดควบคุมของ JGAP ฟาร์ มดังกล่าวมีกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนา JGAP ได้ แก่ การ
ชี ้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ถูกว่าจ้ าง การจัดทาแผนงานประจาปี แล้ วแจกจ่ายให้ พนักงาน การจัดทาแผน
ประจาสัปดาห์ มีการตรวจสอบรายวันในกระบวนการ และมีการปรับปรุ งแผน ทิศทางการจัดทา JGAP 2015 กาลังได้ รับ
การพัฒนาในรู ปแบบที่เหมาะสม เป็ น GAP แบบประหยัดเพื่อให้ การรับรองตามระบบ GAP สามารถใช้ ในประเทศญี่ปนุ่
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ รับการยอมรับจาก GFSI
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2.2.5 Presentation 8: GAP Implementation Issues, Challenges and Areas for Future Action
ข้ อได้ เปรี ยบของฟาร์ มขนาดย่อมคือมีการควบคุมโดยตรงที่ชดั เจนในการจัดการฟาร์ ม สามารถตรวจพบปั ญหาได้
รวดเร็ ว บุคลากรมีความใส่ใจในการดูแลพืช ส่วนโอกาสของฟาร์ มขนาดย่อมคือ สามารถนาเกษตรกรเข้ าสู่ตลาดได้
สามารถเข้ าถึงตลาดใหม่เมื่อทัว่ โลกมีการเปลี่ยนแปลง ในตลาด Niche market สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีได้ ง่าย
สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และมีการรับรองคุณภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาคลัส
เตอร์ ในการผลิตได้
ข้ อควรพิจารณาในการพัฒนา GAP ในอาเซียน ได้ แก่
- มาตรฐานเฉพาะ ควรมีการนาไปใช้ กบั ประเทศและลูกค้ าที่ยอมรับมาตรฐานนัน้ ๆ
- จีนและอินเดียหันมาสนใจการค้ าในอาเซียนและการค้ าทางตอนใต้
- การรับรองมาตรฐานไม่ใช่เพียงแค่การส่งออกสินค้ า ไปยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ กาเท่านัน้
- ประโยชน์ในการเข้ าถึงตลาด การแข่งขัน เป็ นเรื่ องที่ต้องมาก่อน แต่ยงั ไม่มีการรับประกันว่าราคา
ขายปลีกจะดีกว่า
- ประเทศต่างๆในอาเซียนสามารถเข้ าสูข่ ีดความสามารถในการผลิตในระดับปกติหรื อไม่
- ข้ อกาหนดด้ านมาตรฐานจะต้ องครอบคลุมขอบข่ายกว้ างๆของกระบวนการผลิต
- ประเทศต่างๆต้ องยกระดับฟาร์ มทังหมด
้
หรื อจะต้ องเผชิญหน้ ากับตลาดที่แปลกใหม่
- เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะพัฒนามาตรฐานให้ มีขอบข่ายสอดคล้ องกันในอาเซียน
- ประโยชน์ของการใช้ GAP มีเป็ นเรื่ องที่เป็ นจริ ง
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อ
ยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กร
หรื อประเทศไทย
Counter paper จากไต้ หวัน: ไต้ หวันประสบปั ญหามีพื ้นที่เพาะปลูกพืชมีน้อย ขาดแคลนแรงงานเพราะเกษตรกร
มีอายุมากแล้ ว ต้ นทุนการผลิตสูงเมื่อต้ องไปแข่งขันกับต่างประเทศ ยาฆ่าแมลงบางรายการยังถูกใช้ โดยเกษตรกรไม่
เหมือนกับที่ทางราชการแนะนาไว้ ปั ญหาด้ านภูมิอากาศ เช่นมีไต้ ฝุ่ น มีพายุฝนในฤดูร้อนและมักเป็ นเหตุให้ เกิดความ
เสียหายร้ ายแรงต่อเกษตรกร จากปั ญหาข้ างต้ นรัฐบาลไต้ หวันจึง แก้ ไขปั ญหาข้ างต้ น ดังนี ้
1. ก่อตัง้ Agricultural Enterprise Zones เพื่อขยายพื ้นที่และลดต้ นทุนการผลิต เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มี
การจัดโซนนิ่งการผลิตพืชหลายรายการ เช่น ยางพารา และข้ าว เพื่อลดพื ้นที่การผลิต
2. ส่งเสริ มเกษตรกรให้ ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพสูง แทนที่การเพิ่มปริ มาณเพียงอย่างเดียว
3. ให้ ความช่วยเหลือฟาร์ มให้ ได้ รับการรับรอง GAP
4. ส่งเสริ มเยาวชนให้ เข้ าสู่แปลงเกษตรเพื่อเพิ่มเต็มช่องว่างด้ านการขาดแคลนแรงงาน ในประเทศไทยมีการ
สร้ างเยาวชนรุ่นใหม่ให้ เข้ าสูก่ ารผลิตข้ าวเช่น โครงการ Young Smart Farmer เป็ นต้ น
5. พยายามลดขันตอนการส่
้
งออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. ปรับปรุงเทคนิคการปลูกและส่งเสริ มการวิจยั ด้ านพัฒนาสายพันธุ์พืช
7. มีการตรวจสอบผักและผลไม้ จากฟาร์ มที่ไม่เ ป็ นไปตามกฎระเบียบมากขึ ้น เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในความ
ปลอดภัยของสินค้ าต่อผู้บริ โภค
8. จัดสรรงบประมาณสาหรับความเสียหายจากภูมิอากาศทุกปี และพิจารณาเรื่ องการประกันผลผลิต
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2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง พร้ อมแนบภาพประกอบ

การศึกษาดูงาน ณ LAC Farm in Sta.Rosa, Nueva Ecija
จากการศึกษาดูงาน ทาให้ ได้ รับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถทางานร่วมกับชุมชนได้ ในทุกขันตอนการผลิ
้
ตพืช
อินทรี ย์ โดยใช้ หลักการ GAP และ Biosafety มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจชุมชน เกษตรกรรายย่อย เพื่อการแปรรู ป เพิ่ม
มูลค่าสิ นค้ าในอุตสาหกรรมการผลิต ยา มีก ารพัฒ นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว สร้ างรายได้ ให้ แ ก่ชุมชนในเขตพืน้ ที่ชนบท
นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งสาธิตการจัดการของเสียโดยใช้ แนวทาง 3Rs คือ reduce reuse recycle ในทังระบบการผลิ
้
ต เช่น
การเลี ้ยงไส้ เดือนแดง การผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ และลดการใช้ สารเคมี
การศึกษาดูงาน ณ Philippine Carabao Center (PCC)
จากการศึกษาดูงาน ทาให้ ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ (ปศุสตั ว์) ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยมีการลงทุน
การวิจยั พัฒนา การผลิตนม ชีส เบเกอรี่ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชน เพื่อใช้ เป็ นฐานการผลิต
ทางชีวภาพที่มีอยู่
2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ ทาให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้
- ได้ ทราบถึงทักษะ กฎระเบียบ ด้ าน GAP ของแต่ละประเทศ
- ทาให้ เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศ
- ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ทักษะ ของประเทศในอาเซียน Asean GAP และประเทศอื่นๆ
- เกิดความร่ วมมือจาก JGAP และ GLOBAL GAP ที่มีความประสงค์จะเข้ ามาฝึ กอบรมให้ แก่
ประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ทาให้ ตนเองมีความเข้ าใจลึกซึ ้งในเรื่ อง GAP และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมากขึ ้น ทาให้ เกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อ
ยอด GAP ของไทยในข้ าว ร่วมกับมาตรฐานอื่นๆ
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
ใช้ องค์ความรู้ ที่ได้ นามาพัฒนาองค์กร IB ซึ่งกาลังก่อตังขึ
้ ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่อ สถานที่ปรึ กษา
3
วิจยั พัฒนา ด้ านมาตรฐานและระบบที่ยงั่ ยืน (S –Standard and Sustainable System R&D Consulting Center) ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานของไทยสูร่ ะดับสากลมากขึ ้น
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
ในด้ านมาตรฐานการตรวจรับรอง ของสถานที่ปรึกษา วิจยั พัฒนา ด้ านมาตรฐานและระบบที่ยงั่ ยืน มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึง่ ทางานร่วมกับกรมการข้ าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มพื ้นที่การตรวจรับรองข้ าว GAP
ภายในประเทศ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพข้ าว ให้ เกิดการยอมรับในมาตรฐานสากล อันจะเป็ นการยกระดับคุณภาพ
ข้ าว และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ มีรายได้ จากการขายสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
- กิจกรรมที่ได้ รับการขยายผล ได้ แก่ ความพร้ อมด้ านข้ อมูลและองค์ความรู้ ที่เพิ่มขึ ้น จากการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมของ APO โดยองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับจะนามาใช้ เพื่อรองรับการตรวจ
รับรองครัง้ ที่ 2 จากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งจะเข้ ามาประเมิน สถานที่ปรึ กษาฯ
ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 นี ้
-

สถานที่ปรึกษาฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะยกระดับการผลิตข้ าว มาตรฐานสากล จึงได้ นาเสนอโครงการ
แก่สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในชื่อโครงการ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและคุณภาพข้ าวเพื่อการแข่งขัน โดยใช้ GAP และ Organic GAP ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเชื่อมโยงสูต่ ลาดสากล ภายใต้ โครงการย่อยที่ 1.โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิต คุณภาพข้ าวเพื่อการแข่งขัน โดยใช้ GAP และ Organic GAP และ 2. โครงการพัฒนาระบบ
การผลิตข้ าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเชื่อมโยงสูต่ ลาดสากล โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี ้
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-

การนาเสนอ ข้ อเสนอโครงการเกี่ยวกับการผลิตกล้ วยหอมทองปลอดสาร ส่งออกไปยังประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยขอรับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในชื่อ โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและมาตรฐานกล้ วยหอมทองเพื่อการส่งออกในอาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี และโครงการพัฒนาระบบการผลิตยางพาราคุณภาพดีโดยเกษตรกรมีสว่ นร่วมใน
จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ จะส่งข้ อเสนอโครงการในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นี ้

-

การนาเสนอ ข้ อเสนอโครงการไปยังคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่อ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและคุณภาพข้ าวเพื่อการแข่งขัน โดยใช้ GAP และ Organic GAP ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเชื่อมโยงสูต่ ลาดสากล ซึง่ จะส่งข้ อเสนอโครงการในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นี ้

3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
- การขออนุมตั ิจัดตัง้ สถานที่ปรึ กษา วิจัย พัฒนา ด้ านมาตรฐานและระบบที่ยงั่ ยืน มหาวิทยาลัย
นเรศวร และการเข้ ารับการประเมินหน่วยตรวจรับรอง ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020
และ 17065
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ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
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4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________
หมายเหตุ
1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดีและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรือ
ข. ในกรณี เอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ ส่งไฟล์ รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบทัง้ หมดมาทาง
ไปรษณีย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่จดั ทาโดยผู้เข้ าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ
อื่นๆ ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/โครงการระหว่างประเทศ/บทความจากผู้เข้ าร่วมโครงการ/tabid/106/language/th-TH/Default.aspx
5. หากท่านไม่ดาเนินการจัดทาเอกสารหลังการสัมมนาตามเงื่อนไขข้ างต้ น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จะจัดส่งหนังสือแจ้ งการขึน้ ทะเบียน Black list
ไปยังหน่วยงานต้ นสัง กัด โดย (1) ในกรณีที่ ไม่จัดส่งรายงาน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นการถาวรและหน่วยงานต้ นสังกัดเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี หรื อ (2) ในกรณีจัดส่งเกินกาหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
รายงาน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็ นผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ ต่อไป
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