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แนวคิด GAP และการนําไปใชจริงเพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน: 
กรณีศึกษาระบบการจัดการคุณภาพลําไย เพื่อการสงออกของ 

จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน1 
 

สุวรรณ  หาญวิริยะพันธุ2 พงศพันธุ  จึงอยูสุข1   และชวนชื่น  เด่ียววิไล2 
 
บทคัดยอ 
 ลําไยเปนผลไมสงออกระดับ product champion ทํารายไดเขาประเทศมากกวา 4,000 ลานบาทตอป 
การผลิตลําไยในอนาคตอันใกลนี้ จําเปนตองเปนการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เนื่องจากสินคาเกษตรที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานเทานั้น จึงจะสามารถแขงขันและจําหนายไดราคาสูงในตลาด ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงมี
นโยบายใหมีการผลิตลําไยที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยตอผูบริโภค มีระบบจัดการคุณภาพลําไยแบบครบวงจร โดย
ในป 2546/47 ไดมีการตรวจสถานที่จําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูนพบวามี
รานคาที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จํานวน 412 ราน เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรได
ตรวจยึดวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (methamidophos) มาได 2,729 ลิตร ซ่ึงเปนสารที่หามมีไวในความครอบครอง และ
หามใชในการผลิตลําไยโดยเด็ดขาด ถาหากตรวจวิเคราะหพบสารดังกลาวในลําไยสดและลําไยแหง กรมวิชาการ
เกษตรจะระงับการสงออก ดังนั้น การผลิตลําไยดีที่เหมาะสม (GAP ลําไย) จึงมีความจําเปนที่เกษตรกรควรปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร การผลิต GAP ลําไย มีผูตรวจรับรอง (inspector) GAP อาสา (adviser) และ
เกษตรกร โดยมีสัดสวน 1:25:(25x50) ในป 2546/47 ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีการจดทะเบียนเกษตรกร 
GAP ลําไย รวม 35,068 ราย 44,300 แปลง และไดเสนอใหกรมวิชาการเกษตรพิจารณาใหการรับรอง 16,500 แปลง 
 นอกจากการผลิต GAP ลําไยที่ไดมาตรฐานแลว ในกรณีสงออกลําไยสดไปตางประเทศ ตองผาน
กระบวนการโรงรม SO2 ที่ไดมาตรฐานดวย ลําไยสดที่ผานการรม SO2 แลวตองไมใหมีสาร SO2 ตกคางในเนื้อลําไย
เกิน 45 ppm ขณะนี้มีโรงรม SO2 เขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ที่ผานมาตรฐาน GMP กรมวิชาการเกษตรใหการ
รับรอง 33 โรง โดยแตละแหงสามารถตรวจสอบยอนกลับได นอกจากนี้การสงออกลําไยสดและลําไยแหงตองผาน
การตรวจสารพิษตกคางจากกรมวิชาการเกษตร การตรวจสารพิษตกคางในลําไยเพื่อการสงออก  วิเคราะหโดยเครื่อง  
GC และ  HPLC ผลการวิเคราะหจะทราบชนิดและปริมาณสารพิษแนนอนในระดับเปน มก./กก. (ppm) ในป 
2546/47 มีการวิเคราะหสารพิษตกคางในลําไยสดและลําไยแหงเพื่อการสงออก รวม 5,413 ตัวอยาง เก็บเงิน
คาธรรมเนียมการวิเคราะหนําสงเปนรายไดแผนดิน 18.39 ลานบาท 
 การดําเนินงานจัดการคุณภาพลําไยเพื่อการสงออก  เปนการทํางานแบบบูรณาการไตรภาคี มีทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวสวนลําไย สามารถผลิตลําไยที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการสงออก คิดเปนมูลคาสินคา
ลําไยสดและลําไยแหง รวม 1,900 และ 2,992 ลานบาท ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  GAP  Good Agricultural Practices    เกษตรดีที่เหมาะสม 
       GMP  Good Manufacturing Practices    วิธีการดีที่เหมาะสมในการผลิตอาหาร 
       MRLs Maximum Residue Limits                   ปริมาณสารตกคางสูงสุดที่ยอมรับได 
   Traceability    ระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
 
 
                                                 
1 ผลงานดีเดนประเภทงานบริการวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ประจําป 2546 
2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร 
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บทนํา 

 จากกระแสการเรียกรองความปลอดภัยดานอาหารของผูบริโภคทุกสวนของโลก ไดทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันจนเปนประเด็นที่นํามาสูระบบการควบคุมความปลอดภัยของหวงโซอาหาร 
ตั้งแตระดับไรนาจนถึงโตะอาหารผูบริโภค ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายใหป 2547 เปนป
แหงความปลอดภัยดานอาหาร (food safety year 2004) เพื่อใหบรรลุเปาหมายการผลิตทาง
การเกษตรดังกลาว กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายใหมีการผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยเฉพาะลําไยไดมีนโยบายใหสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 
จัดการคุณภาพลําไยแบบครบวงจร ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานคือ 
 การตรวจรับรองแหลงผลิตลําไยตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การตรวจรานคา
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การขึ้นทะเบียนรับรองโรงรม SO2 (GMP) การตรวจสอบวิเคราะห
สารพิษตกคางเพื่อออกใบรับรองในลําไยสดและลําไยแหงกอนการสงออก จากผลการดําเนินงานใน
ป 2546/47 ไดมีการผลิตลําไยสดและแหงที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพื่อสงออกไปขายยังตางประเทศ 
รวม 221,031 ตัน คิดเปนมูลคามากกวา 4,000 ลานบาท 
 
วิธีศึกษา/วิเคราะห 

 การศึกษาระบบจัดการคุณภาพลําไยเพื่อการสงออกของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ป 
2546/47 ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.1) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหประเด็นปญหาการผลิตลําไยเพื่อการสงออก 
2. การตรวจสถานที่จําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
3. การจัดระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสม: GAP ลําไย 
4. การตรวจโรงรม SO2  ใหไดมาตรฐาน: GMP โรงรม SO2 
5. การตรวจสารพิษตกคางและออกหนังสือรับรองเพื่อการสงออกลําไย 
 

ผลการศึกษา 

1.  การวิเคราะหประเด็นปญหาการผลิตลําไยเพื่อการสงออก มีดังนี้ 
1.1  การผลิตลําไยทั้งในฤดูและนอกฤดู สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีการใช 

KClO3 บังคับลําไยใหออกดอกตอเนื่องกันมานาน ตั้งแตป 2541 ซึ่งหนวยงานภาครัฐและเกษตรกร
ขาดการวางแผนการผลิตลําไยนอกฤดู  ไมมีการเชื่อมโยงขอมูลการผลิตการตลาด  ทําให
ผูประกอบการไมสามารถคาดคะเนผลผลิตและวางแผนการตลาดไดแนนอน 

1.2  ระบบการตลาดและราคารับซ้ือลําไยไมยุติธรรม โดยเฉพาะลําไยสดสงออกที่
บรรจุในตะกรา มีเกณฑตัดสินราคาแตกตางกันตามความชํานาญและประสบการณของผูรับซื้อ 
ไดแก ความสด ขนาดผล สีผล และความสม่ําเสมอในการคัดเกรด  

1.3  ประเทศจีนเปนตลาดหลักในการนําเขาลําไยสดและลําไยอบแหง ไดเขมงวดใหมี
การผลิตลําไยเหมาะสม (GAP) และตรวจสอบสารตกคางเมทามิโดฟอส (methamidophos) และ
สารพิษอื่นๆ ไมใหเกินคามาตรฐาน (MRLs) รวมทั้งเขมงวดตรวจสอบสารซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
ไมใหตกคางในเนื้อลําไย เกิน 45 ppm ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรและผูประกอบการ 
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2.  การตรวจสถานที่จําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการประชาสัมพันธ  มีดังนี้ 
2.1  มาตรการทางกฎหมาย ไดใหเจาหนาที่ (สวพ.1) 21 หนวยงาน ตรวจสอบ

สถานที่จําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เดือนละ 1 ครั้ง พบวา สถานที่จําหนายวัตถุอันตรายใน
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีรานคาวัตถุอันตรายที่ไมไดขึ้นทะเบียนหลายอําเภอ และมีรานคาที่ได
ขึ้นทะเบียนแลวจํานวน 412 ราน จากการตรวจพบสาร Methamidophos จํานวน 166 ราน หรือ
รอยละ 40 จึงทําการตรวจยึดมาได 2,729 ลิตร ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดมีบทกําหนด
โทษวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (เชน methamidophos) ผูใดมีไวครอบครองจําหนาย มีโทษจําคุกสูงสุด
ไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 1 ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรไดมีประกาศ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีทั้งหมด 94 ชนิด และมีสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรกําลังเฝาระวังอีก 12 
ชนิด 

จากมาตรการดังกลาว ไดมีการประชาสัมพันธใหรานคาเถื่อนที่ไมไดขึ้นทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมาย มาทําการฝกอบรมและจดทะเบียนรานคา โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
500 บาท/ป ขณะนี้มีรานคาที่ขึ้นทะเบียนแลวในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 445 ราน เพื่อให
รานคามีคุณภาพมาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรรวมกับสมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยผู
ประกอบธุรกิจสารเคมีเกษตร จัดทําโครงการรานจําหนายสารเคมีทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ 
Q-Shop เพื่อใหรานคารับผิดชอบตอสังคมโดยรวม มีการจําหนายผลิตภัณฑเคมีเกษตรที่มีคุณภาพ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเปาหมายราน Q-Shop ไมนอยกวา 5% ของรานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

2.2  การประชาสัมพันธ ไดใชส่ือวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.เชียงใหม 
ระบบ FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.เชียงใหม ระบบ AM 
612 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ลําพูน ระบบ FM 95 MHz รวมทั้งกระจาย
เสียงตามสายในหมูบานตางๆ เขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน รายการที่ประชาสัมพันธคือ รายการ
เกษตรกอนแจง รายการพูดจาปญหาเกษตร รายการโลกสีเขียวกับกรมวิชาการเกษตร รายการ
เกษตรชุมชน และรายการโครงการ GAP ลําไยของกรมวิชาการเกษตร 

3.  การจัดระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสม : GAP ลําไย 
3.1  การประชาสัมพันธ ไดใชส่ือวิทยุกระจายเสียงใน (ขอ 2.2) ไดจัดทํา VCD ความ

ยาว 15 นาที เรื่องระบบจัดการคุณภาพลําไยใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณ
จังหวัด ประชาสัมพันธใหกับเกษตรกร รวมทั้งไดจัดนิทรรศการเรื่อง GAP ลําไย ในงานตางๆ เชน ใน
งานเทศกาลลําไย ณ สนามกีฬากลาง จ.ลําพูน ในงานวันผลิตพืชผักอนามัยและลําไย ณ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ในงานเทศกาลผลไม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในงานวันลําไยและแปร
รูปผลิตภัณฑเกษตร ณ ที่วาการอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และในงานวันลําไยเชียงใหม ณ 
ขวงประตูทาแพ จังหวัดเชียงใหม 

3.2  การรับสมัคร กอนเกษตรกรกรอกใบสมัคร GAP-01 เกษตรกรตองไดรับการชี้แจง
วัตถุประสงค ประโยชนและขั้นตอนตางๆ เพื่อใหเกษตรกรยอมรับในหลักการ GAP พืช และยอมรับ
ที่ปฏิบัติตามขอกําหนดโดยสมัครใจ รวมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
เจาหนาที่นําใบสมัครมาออกรหัสเกษตรกรและรหัสประจําแปลง พรอมทั้งจัดทําบัตรประจําตัว
เกษตรกร ขณะนี้ไดจดทะเบียนเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม รวม 18,076 ราย 22,282 แปลง 
และจังหวัดลําพูน รวม 16,992 ราย 22,118 แปลง 
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3.3  การตรวจประเมิน ไดใชแบบการตรวจประเมิน แบบสรุปการตรวจประเมิน แบบ
บันทึกขอบกพรอง โดยมี 3 ระดับ คือ (ระดับ 1) กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยตรวจ
ประเมิน : แหลงน้ํา พื้นที่ปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาการขนยายผลิตผล
ในแปลง และการบันทึกขอมูล (ระดับ 2) รวมระดับ 1 และเพิ่มปลอดจากศัตรูพืช ตรวจประเมิน: 
ความปลอดภัยจากศัตรูพืช (ระดับ 3) รวมระดับ 2 และเพิ่มคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 
ตรวจประเมิน: การจัดการกระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว 

การตรวจประเมิน GAP ลําไย มีผูตรวจสอบ (inspector) ซึ่งเปนเจาหนาที่ของกรม
วิชาการเกษตรที่ผานการฝกอบรม ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของที่ปรึกษาของเกษตรกร 
(Adviser) ซึ่งเปน GAP อาสา ที่ไดรับการอบรมจากผูตรวจสอบ จนสามารถใหคําปรึกษาเกษตรกร
ได ทั้งนี้มีสัดสวน Inspector: Adviser: Farmer = 1: 25: (25 x 50) 

GAP อาสา ตองตรวจแปลงตามขั้นตอนตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแบบบันทึก
ขอบกพรอง 3 ครั้ง/ฤดูปลูก การตรวจสารพิษในผลผลิต ทําการสุมผลผลิตประมาณ 10% โดย
พิจารณาจากแปลงที่สงสัยมีปญหาสารพิษตกคาง นําตัวอยางลําไยตรวจโดยวิธี TLC (Thin Layer 
Chromatography) การเบิกคาใชจาย GAP อาสา ตองสงเอกสารการตรวจแปลงใหผูตรวจสอบ ทํา
การตรวจสอบและสุมตรวจ GAP จะไดรับคาตอบแทน 90 บาท/แปลง (ทําการตรวจ 3 ครั้งๆ ละ 30 
บาท) ขณะนี้มี GAP อาสา ในเขตจังหวัดเชียงใหม 268 คน จังหวัดลําพูน 292 คน ไดใหคําที่ปรึกษา
เกษตรกรตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบันและตองทําอยางตอเนื่องทุกป 

3.4  การรับรองแปลง GAP ลําไย  
ผูตรวจรับรอง (inspector) รวบรวมสรุปผลการตรวจประเมินจาก  GAP อาสา 

(advisor) สงใหคณะกรรมการรับรองแหลงผลิตพืช สวพ.1 ประเมินผล เมื่อพิจารณาเสร็จแลวจัดสง
ใหคณะอนุกรรมการรับรองแหลงผลิตพืช นําสงผลการประเมินเพื่อใหกรรมการ food safety กรม
วิชาการเกษตรพิจารณาใหใบรับรอง ขณะนี้ สวพ.1 ไดเสนอแปลง GAP ลําไยใหกรมวิชาการเกษตร
พิจารณา 16,500 แปลง (ตามตารางที่ 1) 

ประโยชนที่เกษตรกรไดรับเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก GAP ลําไยกับกรมวิชาการเกษตร 
มีดังนี้ เกษตรกรไดรับการสนับสนุนทางวิชาการ และการฝกอบรมกระบวนการผลิตลําไยที่ถูกตอง
เกษตรกร ไดรับการสุมตรวจสารพิษตกคางโดยไมเสียคาใชจาย ถาหากไปสง ณ โรงคัดบรรจุ (โลง) 
จะมีการสุมตรวจเพียง 10% เทานั้น สําหรับผูที่ไมไดเปนสมาชิก GAP ลําไย จะมีการสุมตรวจ 
100% และเกษตรกรจะไดใบรับรองกระบวนการผลิตจากกรมวิชาการเกษตร 

4.  การตรวจโรงรมควัน SO2 ลําไยสดใหไดมาตรฐาน: GMP โรงรม SO2  
กรมวิชาการเกษตรไดมีประกาศเรื่องปริมาณสารซัลเฟอรไดออกไซดในผลลําไยสดที่

สงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สาระสําคัญของประกาศดังกลาว คือ ผลลําไยสดที่จะสงออกไป
ยังสาธารณะรัฐประชาชนจีน จะตองผานการตรวจสอบปริมาณ SO2 กอนการสงออกทั้งหมด โดยใช
เกณฑมาตรฐาน ไมใหมีสาร SO2 ตกคางในเนื้อลําไยเกิน 45 ppm ขณะนี้มีโรงรม SO2 ในเขต
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 56 แหง โรงรมที่ผานมาตรฐาน GMP และไดรับหนังสือรับรองจากกรม
วิชาการเกษตร รวม 33 โรง โดยแตละแหงสามารถตรวจสอบยอนกลับได (traceability) โรงรม SO2 
ที่ไดมาตรฐานจะไดหนังสือรับรองโรงรมควัน SO2 ลําไยสดมีอายุ 1 ป และตออายุทุก 1 ป โดยอธิบดี
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กรมวิชาการเกษตรเปนผูอนุญาต โรงรม SO2 ที่ผานการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมในการวิเคราะห SO2 สวนโรงรม SO2 ที่ไมผานการรับรอง ตองเสียคาธรรมเนียม
วิเคราะห  5,600 บาท/7 ตัวอยาง/ตู container 

5.  การตรวจสารพิษตกคางและออกหนังสือรับรองเพื่อการสงออกลําไย:  
งานบริการวิชาการ ของเจาหนาที่  (สวพ.1) กรมวิชาการเกษตรบริการทุกวันไมเวน

วันหยุดราชการ โดยมีผลงาน (ตามตารางที่ 2) และมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
5.1  การสุมตัวอยางลําไย ผูสงออกตองแจงใหเจาหนาที่ (สวพ.1) ไปสุมเก็บตัวอยาง 

ณ จุดรับซื้อ (โลง) มีการสุมเก็บตัวอยางตามหลักวิธีการ ลําไยสดสุมเก็บประมาณ 100 ตะกรา/
Container ลําไยแหงสุมเก็บประมาณ 2 กก./Shipment หลังจากนั้นนําตัวอยางลําไยสงหอง Lab 
ภายในวันเดียวกัน กรณีจุดรับซื้อหางไกลมากกวา 100 กม. ใหผูสงออกนํามาสงหอง Lab เอง 

5.2  การวิเคราะหสารพิษในลําไยเพื่อการสงออก ใชวิธีการวิเคราะหทางเคมี ที่เปนวิธี
มาตรฐานที่สามารถตรวจปริมาณสารพิษตกคางไดถึงระดับคา Codex MRLs วิเคราะหโดย Gas 
Chromatograph (GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ตามชนิดของ
สารพิษที่วิเคราะหโดยใชคามาตรฐานการยอมรับสารพิษตกคาง (MRLs, Maximum Residue 
Limits) การวิเคราะหใชเวลา 1-2 วัน ผูสงออกตองจายคาธรรมเนียมการตรวจวิเคราะหสารพิษ
ตกคางตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร  โดยปริมาณการสงออกมากกวา  1 ตัน  เสีย
คาธรรมเนียม 3,000 บาท/ตัวอยาง ผลการวิเคราะหสารพิษตกคางจะทราบชนิดและปริมาณสารพิษ
แนนอน ในระดับเปน มม./กก. (ppm) ในป 2546/47 ไดวิเคราะหสารพิษตกคางในลําไยสงออกรวม 
5,413 ตัวอยาง เก็บคาธรรมเนียมในการวิเคราะหได 18.39 ลานบาท คิดเปนมูลคาสินคาลําไยเพื่อ
การสงออกรวม 4,892 ลานบาท (ตามตารางที่ 2) 

5.3  การออกใบรับรองลําไยผูสงออกตองใหขอมูล ไดแก น้ําหนักสินคา หมายเลขตู 
Container ชื่อผูรับประเทศปลายทาง วันที่สินคาออกจากประเทศไทย ชื่อเรือและเที่ยวบินเปนตน 
การออกใบรับรองสารพิษตกคาง (certificate of pesticide residue) ใหเฉพาะสินคาที่มีผลการ
วิเคราะหผานเกณฑมาตรฐาน (MRLs) เทานั้น โดยพิจารณาตามมาตรฐานของประเทศผูซื้อ หรือ 
Codex หรือ EU เปนหลัก ในป 2546/47 มีการออกใบรับรองสารพิษตกคางรวม 4,987 ฉบับ มีการ
ออกใบรับรอง SO2 รวม 3,538 ฉบับ ขั้นตอนการวิเคราะหสารพิษตกคางในลําไยเพื่อการสงออกได
สรุปแนวทางปฏิบัติ (ดังแสดงในภาพที่ 1) 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 การผลิตลําไยในอนาคตอันใกลจําเปนตองเปนการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพราะ
เปนแนวทางในการทําเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ผลผลิตสูง
คุมคาการลงทุน และขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกร และผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่
เกิดประโยชนสูงสุด และมีความยั่งยืนทางการเกษตร 
 ระบบการจัดการคุณภาพลําไย มีเปาหมายเพื่อคุณภาพมาตรฐานของลําไยสดและลําไย
แหงเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในประเทศและเพื่อการสงออก สรุปประเด็นสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
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1.  โครงการแปลง GAP ลําไย ไดมีการควบคุมระบบการผลิตอยางใกลชิดภายใตการ
กํากับดูแลของคณะที่ปรึกษาเกษตรกร GAP อาสา (advisers) และคณะผูตรวจรับรอง (inspector) 
โดยมีสัดสวน inspector : adviser : farmer = 1 : 25 : (25x50) ขณะนี้ทางสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ไดจดทะเบียนเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน รวม 35,068 ราย 44,300 แปลง และไดเสนอใหกรมวิชาการเกษตรพิจารณาใหการรับรอง
จํานวน 16,500 แปลง เกษตรกรกลุมนี้ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรที่กําหนดไว 
เมื่อนําลําไยไปขายที่โรงคัดบรรจุ จะมีการสุมตรวจสารพิษ 10% เทานั้น สําหรับเกษตรที่ไมไดทํา
แปลง GAP ลําไย จะทําการสุมตรวจสารพิษ 100% 

2. โครงการ GAP ลําไย และมาตรการตรวจสอบสารพิษตกคาง มีผลกระทบทั้ง
ผูประกอบการและเกษตรกรชาวสวนลําไย โดยเกษตรกรใหความสนใจเขารวมโครงการ GAP ลําไย 
มีความตื่นตัว ระมัดระวังในการใชสารเคมี และงดการใชสาร methamidophos ผูประกอบการตอง
ใหความรวมมือในการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง ทั้งในลําไยสดและลําไยแหง ทั้งนี้ผูสงออก
จะตองมีหนังสือรับรองสารพิษตกคางจากกรมวิชาการเกษตรเพื่อแสดงตอกรมศุลกากรประกอบพิธี
การสงออกลําไยไปตางประเทศ 

3.  ระบบจัดการคุณภาพลําไย เปนการทํางานลักษณะไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเกษตรกร ทั้งนี้เปนแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนลําไย และผูประกอบการสงออก 
เพื่อรองรับขอตกลงเขตการคาเสรี ไทย-จีน (FTA, Free Trade Area) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2546 เปนตนไป โดยในป 2546/47 ไทยมีการสงออกลําไยสดและลําไยอบแหงไปยัง
ประเทศจีน คิดเปนมูลคา 1,900 และ 2,992 ลานบาทตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1   ขอมูลการผลิต GAP และ GMP ลําไย ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ป 2546/47 
 

รายการ จ.เชียงใหม จ.ลําพูน รวม 
1. พื้นที่ปลูกลําไยทั้งหมด (ไร) 227,482 223,013 450,495 
2. พื้นที่ปลูกลําไยที่ใหผลผลิต (ไร) 159,023 181,689 340,712 
3. รานคาสารเคมีที่จดทะเบียน (ราน) 253 159 412 
4. รานคาสารเคมีที่ตรวจพบ Methamidophos  (ราน) 84 32 116 
5. Methamidophos ที่ตรวจยึด (ลิตร) 1,620 1,109 2,729 
6. รานคาวัตถุอันตรายที่ได Q-Shop  - - - 
7. ที่ปรึกษาเกษตรกร GAP อาสา (คน) 268 292 560 
8. เกษตรกรสมัคร GAP ลําไย (ราย) 18,076 16,992 35,068 
9. เกษตรกรสมัคร GAP ลําไย (แปลง) 22,289 22,118 44,400 
10. กรมวิชาการเกษตรพิจารณาออกใบรบัรอง GAP (แปลง) 9,475 7,025 16,500 
11. โรงรมควัน SO2 ที่ผาน GMP จากกรมวิชาการเกษตร (โรง) 16 17 33 
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ตารางที่ 2   การใหบริการวิเคราะหสารพิษตกคางเพื่อสงออกลําไย (ตุลาคม 2546 - สิงหาคม 2547) 
 

รายการ ลําไยสด/แชแข็ง ลําไยแหง รวม 
1. จํานวนตัวอยางวิเคราะห 4,544 869 5,413 
2. จํานวนใบรับรองสารพิษ (ฉบับ) 4,138 849 4,987 
3. จํานวนใบรับรอง SO2 (ฉบับ) 3,538 - 3,538 
4. คาธรรมเนียมวิเคราะห (บาท)   18,391,845  
5. น้ําหนักสินคาสงออก (ตัน) 95,023 59,851  154,874  
6. มูลคาสินคาสงออก (ลานบาท) 
    (ลําไยสด ราคาเฉลี่ย 20 บาท/กก. 
    ลําไยแหง ราคาเฉลี่ย 50  บาท/กก.) 

1,900 2,992 4,892 

หมายเหตุ :   คาธรรมเนียมการวิเคราะหลําไยรวมกับพืชอื่นๆ 
         คาธรรมเนียมวิเคราะหสารพิษ 3,000 บาท/ตัวอยาง 
         คาธรรมเนียมวิเคราะห SO2 5,600 บาท/7 ตัวอยาง/ตู 
   การผลิตลําไยสดเปนลําไยแหงมีสัดสวนเฉลี่ย (3 : 1)



 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 • ผูสงออก สง Fax (แบบฟอรม 1) 
 ใหสงลวงหนา 1-5 วัน  
Fax (053) 284076, 284097 
Tel. (053) 284020, 284048 

• ดานตรวจพืชออกใบรับรองปลอด
ศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) 

 

 • แปลง GAP สุมเก็บ 10% 
       แปลงทั่วไปสุมเก็บ 100% 
• สุมเก็บ 100 ตะกรา/ตัวอยาง/ตู  
       (Container 10-25 ตัน) 
 

 

• วิเคราะหดวยเครื่อง GC ใชเวลา 1-2 วัน 
• ผูสงออก สง (แบบฟอรม 2)  

ขอใบรับรองสารพิษตกคาง (Certificate of 
Pesticide Residue) 

• คาวิเคราะหสารพิษ 3,000  บาท/ตัวอยาง/ตู 
• คาวิเคราะห SO2 5,600 บาท/7 ตัวอยาง/ตู            

(กรณีโรงรม SO2 ที่ไมผานการรับรอง) 

• ผูสงออกใชใบรับรองกรมวิชาการเกษตร
แสดงตอศุลกากร  ประกอบพิธีการ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ภาพที่ 1  การวิเคราะหสารพิษตกคางในลําไยเพื่อการสงออก 

การวิเคราะหสารพิษตกคางในลําไยเพื่อการสงออก 
สวพ.1 กรมวิชาการเกษตร 

 ผูสงออก  เจาหนาที่สุมเก็บ 
ตัวอยางวิเคราะหสารพิษ 

 หองปฏิบัติการ
วิเคราะหสารพิษตกคาง 

 
 ดานตรวจพืช 

 สงออก 


