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 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

ระบบการผลิตผลิตผลเกษตรท่ีปลอดภัย
GOOD AGRICULTURAL PRACTICE/ GAP

นิพนธ ไชยมงคล

1.! รัฐบาลไดประกาศนโยบายให ป 2547 เปนปแหงคุณภาพชีวิตของผูผลิตและผูบริโภค หรือ
“ ปความปลอดภัยอาหาร” เพ่ือใหมาตรฐานความปลอดภัยอาหารท้ังตลาดภายในและตลาด
สงออก มีมาตรฐานเดียวกัน และมีนโยบายนํ าไทยสู “ครัวโลก”

2. การคาเสรีผักและผลไม ไทยจีน เร่ิมมีผลบังคับใชในเดือนตุลาคม 2546 ขอไดเปรียบ
ของจีน คือสภาพอากาศทีดี่และเหมาะสมสํ าหรับการปลูกผัก ตนทุนการผลิตต่ํ า แตอาจจะมีพิษ
ตกคางของสารเคมีเกษตรหรือการปนเปอนของสารพิษและจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค
ซ่ึงปนเปอนในดิน น้ํ าที่ใชในการเกษตร

การตรวจสอบเฉพาะสินคาท่ีนํ าเขาจากจีน เปนมาตรการกีดกันทางการคา ซึ่งอาจจะ
ถูกมาตรการตอบโตได จึงจ ําเปนตองมีมาตรการตรวจสอบสินคาท่ีผลิตในประเทศใหเปนมาตร
ฐานเดียวกับการตรวจสอบสินคานํ าเขา

2.! กลุมประเทศยุโรปไดออกสมุดปกขาว (EU White Paper) หรือมาตรการความปลอดภัย
อาหาร หามนํ าเขาสินคาท่ีมีสารพิษตกคาง และหามนํ าเขาสินคาเกษตรซ่ึงใชระบบผลิตท่ีมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม (Green Paper)  ตลอดจนจะตองสามารถตรวจสอบแหลงผลิต
ได (Traceability) ทํ าใหประเทศที่พัฒนาและเปนตลาดพืชผักที่ส ําคัญดํ าเนินตามมาตรการ
เดียวกัน

4. คุมครองคุณภาพชีวิตของคนไทย ในบางกรณีสินคาท่ีตรวจพบสารพิษตกคาง ไมสามารถสง
ออก จะนํ ากลับมาขายตลาดภายใน หรือการผลิตสินคาโดยใชสารเตมีเกษตรและนํ าออกขายทัง้
ท่ีรูวาไมปลอดภัย  หรือการนํ าเขาสินคาท่ีไมปลอดภัย รัฐจึงตองมีมาตรการใหมาตรฐานอาหาร
สงออกและท่ีบริโภคในประเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน
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5.! กระแสการตอตานอาหารทีไ่มปลอดภัยของประชาคมโลก จากรายงาน Fเดือนมีนาคม
2003 เด็กในภาคไต ของประเทศเวียตนาม จ ํานวน 172 คน ถูกนํ าสงโรงพยาบาล เน่ืองจาก
อาหารเปนพิษ ในอาทิตยเดียวกันชาวอเมริกันในเมืองเซ็นหลุยจํ านวน 110 คน ปวยเน่ืองจาก
อาหารเปนพิษหลังจากงานเลี้ยง นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกาไดสั่งใหบริษัท
ผลิตอาหารสัตวเก็บอาหารสัตวท่ีสงขายคืนเน่ืองจากพบสารพิษ dioxine เกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย ตํ ารวจในประเทศอิตาลีตรวจยดึน้ํ านมควาย เน่ืองจากพบการปนเปอนของสาร
dioxine ซึ่งร่ัวไหลออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศอังกฤษตรวจพบสารพิษที่เกิดจาก
สารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานความปลอดภัยในปวยเหล็งท่ีวางขายใน
ซูเปอรมารเก็ต

ในยุโรปตรวจพบโรควัวบา และการปนเปอนของสาร dioxin ในเน้ือวัว สวนในสหรัฐ
อเมริกาพบการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรีย Escherichia ในมูลวัว ทํ าใหผูบริโภคเพิ่มความ
ระมัดระวังในการบริโภคเน้ือวัว เปนผลใหราคาตกต่ํ า หรือไมสามารถขายได และนํ าไปสูปญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเกษตรกรขาดทุน จากการตรวจพบโรควัวบาในประเทศ
อังกฤษ ทํ าใหเกษตรกรสูญเสียเงินกวา 6,000 ลาน US$

องคการอานามัยโลก(WTO)ประมาณการวา แตละปมีเด็กในประเทศกํ าลังพัฒนา
จํ านวน 2 ลานคน ทองรวงตาย เน่ืองจากการปนเปอนของจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ในน้ํ าและอาหาร ในประเทศที่พัฒนาแตละปมีประชากรจ ํานวน 1 ใน 3 ปวยเน่ืองจากอาหาร
เปนพิษ สวนในประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรปวยเน่ืองจากอาหารเปนพิษจํ านวนปละ
200,000 คน ในจ ํานวนน้ี 900 คนถูกนํ าสงโรงพยาบาลและ ตาย 14 คนตอวัน

การผลิตพืช สัตว ท่ีเนนการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต เพ่ือการแขงขันดานการ
ตลาด เปนสาเหตุหนึ่งที่ท ําใหเกิดความไมปลอดภัยของอาหาร

ระบบการผลิตท่ีปลอดภัย โดยเนนการพัฒนาหวงโซอาหาร ใหมีคุณภาพและปลอดภัย
ต้ังแตการปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ขบวนการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป การขนสง จน
กระทั้งถึงผูบริโภค ตลอดจนการสุขาภิบาลฟารม เพ่ือปกปองผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม จึง
มีความจํ าเปนท่ีจะตองดํ าเนินการอยางเรงดวน สํ าหรับการสรางโอกาสในการแขงขันดานการ
ตลาดท้ังในและตางประเทศ
แหลงของสารพิษ

1.! ปุยเคมี เชน ไนโตรเจนท่ีตกคางในพืชในปริมาณสูง เปนสารกอมะเร็ง ลดออกซิเจน
ในเม็ดเลือด เปนสาเหตุโรคโลหิตจาง

2.! สารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีควบคุมการเจริญเติบโต ทํ าใหเกิด
ภูมิคุมกันบกพรอง ทํ าลายระบบประสาท เชน
- Binapacryl เปนพิษตอ ตับ ไต และระบบประสาท
-! Ethylene dichloride ทํ าอันตรายตอตับ ไต อาจท ําใหตายได นอกจากน้ีเปน
สาเหตุของโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ปอด มะเร็งเตานม และ สวนอ่ืน ๆของ
สัตว
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-! Ethylene dioxide ทํ าใหเกิดปญหาระบบหายใจ นอนไมหลับ ปวดกลามเน้ือ อา
เจียร

3.!  สารพิษท่ีปนเปอนในดินและแหลงน้ํ า เชน โลหะหนัก dioxin ซ่ึงปนเปอนใน บอ
ก ําจัดน้ํ าเสีย และ น้ํ ามัน ซ่ึงจะสะสมในไขมันสัตว  เปนสาเหตุของโรคผิวหนัง ทํ า
อันตรายตับ และกอใหเกิดโรคมะเร็ง

4.!  จุลินทรียและสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน
- Salmonella ปนเปอนในอาหารท่ีมีมูลสัตวติดไป ทํ าใหเกิดอาการคล่ืนไส
อาเจียนและทองรวง
- Campylobacter jejuni ปนเปอนในเน้ือไกดิบ ทํ าใหเกิดอาการผิดปกติในหลอด
เลือดหัวใจ ทํ าลายระบบประสาท
- Listeria monocytogenes ปนเปอนในเน้ือและผักสด ทํ าใหเกิดอันตรายตอสตรีมี
ครรภ เด็กทารกและผูสูงอายุ
- Salmonella enteritidis  พบในไขไก ทํ าใหมีอาการไข ปวดทองรุนแรง ทองรวง

     - Escherichia coli O157:H7 พบในลํ าไสวัว และเน้ือบด ทํ าอันตรายตอตับและ
อาจตายได
      - Aflatoxin สารพิษที่เกิดจากจุลินทรยี ทํ าใหเกิดมะเร็งในตับ

จากนโยบายของรัฐบาลไทยและกระแสการตอตานของประชาคมโลก รัฐบาลไดกํ าหนด
มาตรฐานของความปลอดภัยอาหาร ท้ังตลาดภายในและการสงออกใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
โดยเนนการตรวจสอบและการรับรอง ดังน้ันผูผลิตเพ่ือจํ าหนายตลาดภายในหรือตลาดตาง
ประเทศ หรือสินคาเกษตรท่ีนํ าเขาประเทศ จ ําเปนตองปฎิบัติตามมาตรฐานดังกลาว เชน ผู
ปลูกหรือผูผลิตจะตองท ําการผลิตโดยระบบการผลิตท่ีปลอดภัย (GAP) โรงงานคัด บรรจุผลิต
ผลจะตองผานการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารท่ีปลอดภัย
(Good Manufacturing Practice/ GMP) นอกจากน้ีตองสามารถตรวจสอบแหลงผลิตได
(Traceability)  โดยมีหนวยงานของรัฐและ/หรือที่ไดรับการรับมอบหมายจากรัฐ เปนผูตรวจ
สอบทกุกระบวนการและใหการรับรอง

ระบบการผลิตผลิตผลการเกษตรท่ีปลอดภัย (Good Agricultural Practice; GAP)
เพื่อพัฒนาหวงโซอาหาร (Food chain) ตั้งแตการผลิตจนกระทั้งถึงผูบริโภค (From Farm to
Table/ FFT)ใหสะอาด ปลอดภัย ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ลดความเส่ียงตอพิษของ
สารเคมีเกษตร การปนเปอนของสารพิษและจุลินทรียที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจน
อนุรักษสภาพแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เกษตรกร และบริษัทผูผลิตอาหารจ ําเปนตองปรับเปล่ียนระบบการผลิตสินคาเกษตร
เพื่อใหทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลงในดานการคาของประชาคมโลก โดยการเกษตรแผน
ใหมผูผลิต ผูประกอบการแปรรูป ผูขาย สินคาทางการเกษตรจ ําเปนตองพัฒนาระบบการผลิต
การจํ าหนาย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค  นอกจากจะมุงเนนการผลิตอาหาร เพื่อ
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ใหพอเพียงกับความตองการของจํ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน จ ําเปนท่ีจะตองคํ านึงถึงคุณภาพชีวิต
ของผูผลิต ผูบริโภค อนุรักษสภาพแวดลอม และรับผิดชอบตอสังคม

วัตถุประสงคของระบบการผลิตผลิตผลเกษตรท่ีปลอดภัย
1.! ใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
2.!  ผลิตสินคาเกษตรที่สะอาด ปลอดภัย ในปริมาณท่ีพอเพียงตอความตองการบริโภค
3.!  เพิ่มรายไดแกเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน
4.!  รักษาสภาพแวดลอม
5.!  รับผิดชอบตอสังคมและวัฒนธรรมชุมชน

แนวทางการตรวจสอบและรับรอง
1.! กํ าหนดมาตรการกระบวนการผลิต (Standard Operating Procedures: SOP)
กํ าหนดมาตรการ ข้ันตอนการปฏิบัติ สํ าหรับการผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด ยุทธ

ศาสตรการจัดการที่เหมาะสม สะดวกตอการปฏิบัติ ใชเปนแนวทางปฏิบัติสํ าหรับเกษตรกรหรือ
ผูผลิต ตลอดจนเจาหนาท่ีตรวจสอบและรับรอง เชน

• ! การจัดการพื้นที ่การจัดการดานการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว ท้ังกอนและหลังการ
เก็บเกี่ยว

• !  การบันทึกการปฎิบัติงานฟารม
• ! การตรวจสอบและการรับรอง
• ! โดยแนวทางปฏิบัติควรมีความยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนใหทันตอสถานการณท่ี
เปล่ียนไป

• ! การออกมาตรการตาง ๆ ควรใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวม เชน เกษตรกร ผูประกอบ
การทั้งผูผลิตและผูจํ าหนาย ผูบริโภคและหนวยงานภาครัฐ

2.! ข้ึนทะเบียนผูผลิต
กลุมเกษตรกร บริษัท ท่ีมีความประสงคท่ีจะใหหนวยงานของรัฐ ตรวจสอบและใหการ

รับรอง จะตองแสดงความประสงค โดยขึ้นทะเบียนผูผลิต เพ่ือการตรวจสอบและรับรอง
3.!  การควบคุมมาตรฐานการผลิต

กระบวนการผลิตควรเนนการใชภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับการเกษตรแผนใหม เพ่ือลด
ตนทุนการผลิต ผลิตสินคาเกษตรใหสะอาด ปลอดภัย อนุรักษส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอ
สังคม

บันทึกการปฏิบัติงาน เกษตรกรหรือบริษัทผูผลิต จ ําเปนตองมีรายละเอียด เชน
• ! ประวัติพื้นที่
• ! การตรวจสอบการปนเปอนของดิน แหลงน้ํ า
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• ! การเตรียมดินและการปรับปรุงความสมบูรณของดิน
• ! สายพันธุพืชและแหลงที่มา
• ! ชนิดและปริมาณปุยเคมีที่ใช
• ! การใหน้ํ า
• ! การระบาดของแมลงและโรค ตลอดจนชนิดและปริมาณสารเคมีปองกันและกํ าจัด
ศัตรูพืชที่ใช

• ! การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
• ! การตลาด
• ! การจัดการเศษเหลือของพืช สัตว ในฟารม เปนตน

4.! การตรวจสอบ โดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
4.1!กอนปลูก เพื่อตรวจสอบฟารมและการจัดการฟารม ซ่ึงจะตองไมกระทบตอส่ิงแวดลอม
ตรวจสอบดิน  แหลงน้ํ า เพ่ือปองกันการปนเปอนของสารพิษและจุลินทรียท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีปนเปอนในแหลงน้ํ า ดิน ซ่ึงเกษตรกรใชในการเพาะปลูกหรือเล้ียง
สัตว นอกจากน้ี ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามขอกํ าหนด

4.2! หลังปลูก ตรวจสอบการปฏิบัติงานและบันทึกการปฏิบัติงาน
4.3! กอน/หลังการเก็บเก่ียว ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยจากสารพิษและการ
จัดการดานสุขาภิบาล

5.! การรับรอง
เม่ือผานการตรวจสอบกระบวนการผลิต หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานท่ีไดรับการมอบ
หมายโดยรัฐ เปนผูใหการรับรอง และปดฉลากรับรองผลิตภัณฑ
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ภาคผนวก
กระบวนการผลิตผักท่ีปลอดภัย

การจัดการดิน  ปจจัยที่สํ าคัญในการผลิตพืชคือคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ตลอดจนชนิด ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรียในดิน เปนพื้น
ฐานของระบบการเกษตรที่ยั่งยืน ความอุดมสมบูรณของดินมีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพ
ผลิตผล การจัดการดินท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน เปล่ียนรูป
ธาตุอาหารใหอยูในรูปท่ีเปนประโยชน โดยการท ํางานของจุลินทรีย

ความอุดมสมบูรณของดินข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณอินทรียวัตถุและความช้ืน
ในดิน การชะลางและการพังทะลายของดิน   การจัดการดินในแปลงปลูกพืช เล้ียงสัตว อาจมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม เชน การปนเปอนของพ้ืนท่ีใกลเคียงและแหลงน้ํ า ซึ่งอาจจะเกิด
การปนเปอนของดิน ธาตุอาหาร จากการพังทะลายของดิน หรือจากการเคล่ือนยายสัตว นอก
จากน้ีการจัดการดินจะมีอิทธิพลตอปริมาณและชนิดของส่ิงมีชีวิตในดิน

ระบบการจัดการดินท่ีดีหมายถึงการรักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดย
การเพ่ิมอินทรียวัตถุหรือเพ่ิมคารบอนในดิน   จากการปลูกพืชหมุนเวียน ใชปุยพืชสด ปุยหมัก
ปุยมูลสัตว ปุยหมักจากไสเดือน จุลินทรีย จ ํากัดการใชเคร่ืองมือทุนแรง ลดการไถพรวน ใชวัสดุ
หรือปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือใหเปนท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตในดิน รักษาความช้ืนในดิน ปองกันการ
พังทะลายของดิน เปนตน

การใสปุยตามผลการวิเคราะหดินและความตองการของพืช เน่ืองจากการใสปุยเคมีมาก
เกินความตองการของพืช เปนสาเหตุใหดินเส่ือม มีสภาพความเปนกรดสูง มีเกลือตกคางในดิน
มาก เม่ือถูกชะลางลงไปยังแหลงน้ํ าไตดินหรือแมน้ํ า ลํ าธาร ทํ าใหเกิดมลภาวะทางน้ํ าและเปน
อันตรายตอผูบริโภค

 การจัดการน้ํ า การเกษตรตองการน้ํ าท่ีสะอาด ปลอดภัยจากมลภาวะ และใชใน
ปริมาณมาก ดังน้ันจึงจํ าเปนท่ีจะตองมีการจัดการน้ํ าอยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ํ า
ตลอดจนจนการปนเปอนของน้ํ า

การจัดการน้ํ าที่ดี จะตองปองกันการสูญเสียน้ํ า เชน ระเหยไปในอากาศหรือ ไหลซึมลง
สูแหลงน้ํ าไตดิน ไมควรนํ าน้ํ าในแหลงเก็บกักน้ํ าข้ึนมาใชเกินความจํ าเปน การใชน้ํ าอยางมีประ
สิทธิภาพ ในปริมาณท่ีพอเพียงสํ าหรับความตองการของพืช หลักการโดยทั่วไป

ปริมาณน้ํ าที่พืชตองการ = ปริมาณการคายน้ํ าของพืช+ ปริมาณการระเหยน้ํ าของดิน
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เพื่อรักษาสภาพดินตลอดจนความอุดมสมบูรณของดิน การใหน้ํ าโดยทดเขาในรองใน
ระดับต่ํ า ใชระบบน้ํ าหยดหรือใหนํ้ าแบบพนฝอย จะมีประสิทธิภาพสูง การคลุมแปลงดวยวัสดุ
สามารถรักษาความช้ืนในแปลงได

ปองกันการปนเปอนของแหลงน้ํ าจากสารเคมีเกษตร เชน การทํ าความสะอาดถังฉีดพน
สารเคมี ไมควรท ําใกลแหลงน้ํ า กํ าจัดหรือการนํ าไปใชประโยชน เศษเหลือจากการเกษตร เชน
เศษพืช มูลสัตว เปนตน

 การจัดการพืช เลือกพืชที่มีลักษณะตามความตองการของตลาด มีความตานทานโรค
และแมลง ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีปลูกไดดี ใหผลผลิตและคุณภาพสูง  เหมาะ
สํ าหรับการใชในการปลูกพืชในระบบหมุนเวียน เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และลด
การระบาดของโรคและแมลง ระบบการปลูกพืชอาจใชระบบพืชแบบสลับ เพื่อการใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงที่สุด โดยปลูกพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวชาเปนพืชประธาน และปลูกพืชที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยวส้ันสลับ เพื่อเพิ่มรายไดแกเกษตรกร ลดการแขงขันของวัชพืช ซ่ึงแยงน้ํ า อาหาร แสงแดด
เปนท่ีอยูอาศัยของโรค แมลง

ในระยะที่พืชเจริญเติบโต จะนํ าธาตุอาหารในดินข้ึนไปใชประโยชน ทํ าใหความอุดม
สมบูรณของดินลดลง ดังน้ันหลังการเก็บเก่ียวควรเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อทดแทน
เชน การใชปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยมูลสัตว เปนตน

การจัดการพืชท่ีดีจะตองสามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ใชปจจัยการผลิตอยางมีประ
สิทธิภาพ ลดคนทนุการผลิต ใชเศษเหลือของพืชและสัตวในฟารมท ําปุยหมัก นํ ากลับมาใช
ประโยชนในการปรับปรุงดินและการสุขาภิบาล

การปองกันและก ําจัดศัตรูพืช ดูแลพืชใหสมบูรณ แข็งแรง นอกจากจะใหผลผลิตและ
คุณภาพสูง พืชท่ีสมบูรณจะมีความทนทานตอโรคและแมลง ใชสายพันธุที่ตานทานโรค แมลง
ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือลดการสะสมโรค แมลง ในแปลงปลูก ใชการปองกันกํ าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน เชนการใชวิธีกล การใชแมลงท่ีเปนประโยชนหรือไสเดือนฝอย กํ าจัดแมลง หรือใช
เชื้อราปฏิปกษเปนตน เมื่อจ ําเปนตองใชสารเคมี จ ําเปนตองศึกษาสารเคมีชนิดน้ัน ๆโดย
ละเอียด เพื่อประสิทธิภาพในการปองกัน กํ าจัด และความปลอดภัยสํ าหรับผูปลูกและผูบริโภค
ไมควรใชสารเคมีที่ทํ าลายแมลงที่เปนประโยชนและสภาพแวดลอม  หลังการฉีดพนไมควรทํ า
ความสะอาดถังฉีดพนสารเคมีใกลแลงน้ํ า

การเก็บเก่ียว เก็บเกี่ยวในระยะเหมาะสม ตามความตองการของตลาด ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกคาง ทํ าความสะอาดผลิตผล ใชภาชนะบรรจุที่สะอาด และเก็บรักษาในที ่ๆสะอาด ปองกัน
การปนเปอนของสารพิษและจุลินทรียทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ
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ประหยัดพลังงานและการสุขาภิบาลฟารม การอนุรักษพลังงานท่ีใชในฟารมและการกํ าจัด
เศษเหลือของพืชและสัตวในฟารม ตลอดจนการจัดการภาชนะบรรจุสารเคมีเกษตร เปนปจจัยที่
สํ าคัญปจจัยหน่ึงในระบบการเกษตรยั่งยืน อาจจะใชพลังงานธรรมชาติทดแทนแหลงพลังงานใน
ฟารม ทํ าปุยหมักจากเศษเหลือพืช สัตว นํ ากลับไปใชบ ํารุงดิน เก็บรักษาสารเคมีเกษตรในท่ีมิด
ชิด ปลอดภัย เม่ือใชเสร็จแลวควรฝงภาชนะบรรจุในถังซีเมนต ปองกันการไหลซึมปนเปอนใน
ดินและแหลงน้ํ า จนกวาจะหาวิธีก ําจัดไดอยางปลอดภัย

รับผิดชอบตอสังคม เกษตรกรเปนสวนหน่ึงของชุมชน ชนบท การทํ าการเกษตรจะ
ตองสามารถเพิ่มรายไดแกเกษตรกร คนงานเกษตรอยางย่ังยืน โดยมีความรับผิดชอบตอชุมชน
เพื่อการอยูรวมกันดวยสันติสุข ตัวอยางเชน

การฉีดพนสารเคมีควรทํ าโดยความระมัดระวัง ซ่ึงอาจะจะรบกวนชุมชนโดยมีกล่ิน
เหม็น ละอองสารเคมีปลิวเขาไปในหมูบาน ปนเปอนในแหลงน้ํ า เปนอันตรายตอสุขภาพของชุม
ชน

การทํ าฟารมเล้ียงสัตวโดยขาดการจัดการดานสุขาภิบาล ทํ าใหเกิดกล่ินเหม็นรบกวน
เพือ่นบาน เม่ือฝนตกจะไหลไปลงแหลงน้ํ า ทํ าใหน้ํ าเสีย เปนสาเหตุของขัดแยงในชุมชน จ ําเปน
ท่ีจะตองมีการจัดการดานสุขาภิบาลแบบย่ังยืน เชน การฉีดพนจุลินทรียที่เปนประโยชน ชวยใน
การยอยสะลายมูลสัตวอยางรวดเร็ว และใชแอมโมเนียซ่ึงเปนสาเหตุของกล่ินเหม็นเปนอาหาร
ท ําบอแกสชีวภาพ หรือท ําปุยหมัก เปนตน

การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการผลิตผลสดท่ีปลอดภัย (Good Manufacturing
Practices: GMP)

วัตถุประสงค เพือ่ปองกันการปนเปอนของสารเคมีหรือจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอสุข
ภาพ ของผลิตผลสดในระหวางการคัดบรรจุ เก็บรักษาและระหวางการขนสง

GMP เนนการตรวจสอบ รับรองโรงงาน หรือแหลงหรือสถานที่คัดบรรจ ุเก็บรักษา
ตลอดจนการขนสงผลิตผลสด โดยหนวยงานที่ไดรับมอบหมายโดยรัฐ เชน

1.! ดานสุขาภิบาล (sanitation) อาคารปฏิบัติการคัด บรรจ ุตองถูกสุขลักษณะ
สะอาด ปองกันสัตว แมลงท่ีเปนพาหะของโรค มีระบบการจัดการของเสีย

2.!  ดานความปลอดภัย (safety) กระบวนการปฏิบัติงานดานการคัดบรรจุ จะตอง
สะอาด มีระบบทํ าความสะอาดผลิตผล ลดการปนเปอน ท้ังในน้ํ าท่ีนํ ามาทํ าความ
สะอาด ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนภาชนะบรรจุ และแนวทางการปองกันการปนเปอน
เชน การทํ าความสะอาดวัสดุอุปกรณท่ีใชในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว การ
ความสะอาดผลิตผลดวยน้ํ าผสมคลอรีน หรือใชนํ าที่มีอุณหภูมิตํ่ ากวา 5 o ซ
(sanitize) เปนตน
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3.!  สามารถตรวจสอบแหลงผลิตได (traceability) เชน การแจงระหัสแหลงปลูก และ/
หรือ ระหัสกลุม/เกษตรกรผูผลิตในภาชนะบรรจุ

แหลงท่ีมาของการปนเปอน
1.! น้ํ าท่ีนํ ามาทํ าความสะอาดผลิตผลสด
2.! การปนเปอนของดินท่ีติดมากับผลิตผลจากแปลงปลูก
3.!  การปนเปอนจากภาชนะบรรจุ
4.!  การปนเปอนระหวางกระบวนการทํ าความสะอาด คัดขนาด บรรจ ุเก็บรักษา และ
การขนสง
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