
นโยบายการจดัการความปลอดภยัของผักและผลไม้

พิศาล  พงศาพิชณ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํหนดมาตรฐาน

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

การประชุมวชิาการแห่งชาติดา้นอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1  17 มกราคม 2557             

ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ  จดัโดยสถาบนัโภชนาการ ม.มหิดล
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มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2551 - 2555
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สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2555 ไปตลาดต่างๆ
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มูลค่าส่งออกและนําเข้ารวม ผกั ผลไม้ เครื่องเทศ และผลติภณัฑ์ 

ปี 2551-2555 (พนัล้านบาท)

พนัลา้นบาท



มูลค่าส่งออกและนําเข้าผกัผลไม้ เครื่องเทศ และผลติภัณฑ์

แยกแต่ละรายการ ปี 2555 (พนัล้านบาท)



มูลค่าส่งออกผลไม้และผลติภณัฑ์แต่ละชนิดทีส่ําคญั 

ในปี 2555 (x100 ล้านบาท)



มูลค่าส่งออกผกั เครื่องเทศ และผลติภัณฑ์แต่ละชนิดทีส่ําคญั

ในปี 2555 (x100 ล้านบาท)



มูลค่านําเข้าผลไม้และผลติภัณฑ์แต่ละชนิดทีส่ําคญัในปี 2555 

(x100 ล้านบาท)



มูลค่านําเข้าผกั เครื่องเทศ และผลติภัณฑ์แต่ละชนิดทีส่ําคญั

ในปี 2555 (x 100 ล้านบาท)



ความสําคญัของผกัและผลไม้แต่ละชนิด (ปี 2555)

ผกั/ผลไม้ เกษตรกร

(x 1,000  ราย)

ปริมาณผลผลติ

(x 1,000 ตนั)

% ผลผลติทีส่่งออก

มะม่วง 350 2,986 3%

ลาํไย 232 854 94%

ทุเรียน 107 527 7%

กล้วย 20 322 6%

มงัคุด 88 219 68%

เงาะ 55 336 5%

ส้มเขยีวหวาน 5 185 47%

มนัฝรั่ง 16 155 41%

หอมแดง 37 228 8%

กระเทยีม 45 85 34%



EU Rapid Alert for Food & Feed (RASFF)
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4

4
30

21

10

61

Fish & fishery products

Poultry meat & products

Dietatic foods

Fruits

Vegetables

Herbs & Spices

Others 9

Total 86 cases

การแจ้งเตอืนสินค้าจากประเทศไทย



Fruits, Vegetables, Herbs & Spices : สาเหตุการแจ้งเตอืน

GMO papaya

Pesticide residues

Pathogens

Others20

26

13

2

Pesticide residues       

สารพษิตกค้าง            ปัญหา

ใหญ่ของผกัและผลไม้
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พ.ร.บ.
คณะกรรมการ

อาหารแห่งชาต ิพ.ศ.2551 

อาหารศึกษา
(Food Education)

ความปลอดภยั
อาหาร

(Food Safety)

ครอบคลุม

กลาโหม คลัง ต่างประเทศ พฒันาสังคมฯ อุตสาหกรรม สาธารณสขุ

พาณิชย์ มหาดไทย วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาธิการ เกษตรฯ

สภาพฒัน์ สนง.คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

สนง.สุขภาพ
แห่งชาติ

เชื่อมโยง 11 กระทรวง กว่า 30 หน่วยงาน / พ.ร.บ.กว่า 30 ฉบบั

คณุภาพอาหาร
(Food Quality)

ความมัน่คง
ทางอาหาร

(Food Security)



15 15

ประธาน : นายกรฐัมนตรี 
(หรอืรองนายกฯที่ไดร้บัมอบหมาย)

ผูท้รงคณุวุฒิ 7 ทา่นเลขานุการฯ : อย. และ มกอช.

องคป์ระกอบของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

กลาโหม คลงั ตา่งประเทศ พฒันาสงัคมฯ อุตสาหกรรม สาธารณสุข

พาณิชย์ มหาดไทย วิทยาศาสตรฯ์ ศึกษาธิการ เกษตรฯ

สภาพฒัน์ สนง.คณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค

สภาความมัน่คง
แห่งชาติ

สนง.สุขภาพ
แห่งชาติ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะอนุกรรมการ

กรรมการ



• การวิเคราะหส์ถานการณ ์
• SWOT Analysis

แผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงานในประเทศ

กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย 
(พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาต)ิ

• อาหารศึกษา• ความมัน่คงอาหาร • คณุภาพอาหาร

แผนยุทธศาสตรด์า้น
อาหารของตา่งประเทศ
      • อาเซียน

• ญี่ปุ่น

• องักฤษ

• ออสเตรเลีย
• แคนาดา
• สหภาพยุโรป
•ฯลฯ

• สภาพฒันฯ์
• สาธารณสุข
• เกษตรและสหกรณ์
• อตุสาหกรรม
• พาณิชย์
• ฯลฯ

1  ดา้นความมัน่คงอาหาร

2  ดา้นคณุภาพ & ความปลอดภยัอาหาร 
3  ดา้นอาหารศึกษา
4  ดา้นการบริหารจดัการ

กรอบยุทธศาสตรด์า้นอาหาร
  วิสยัทศัน ์       วตัถุประสงค ์      ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่/ เชื่อมโยงระดบันานาชาต ิ

ประเทศ ชุมชน และครวัเรือน

                     แนวคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์

• มีหลกัฐานทางวิชาการสนบัสนุน

• สรา้งการมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่น• เป็นแผนชี้นาํ • บูรณาการการดาํเนินงาน

• มีการวิเคราะหจ์ุดเสี่ยง • เกิดความยัง่ยนื

• ความปลอดภยัอาหาร

จาํเป็นตอ้งมีงานวิจยั
ใหม่ๆสนบัสนุน

เพิ่มเตมิ
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อาหาร                      
ปลอดภยั

และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ

หลกัปฏิบตัทิี่ดดีา้นสุขลกัษณะ

หลกัปฏิบตัทิี่ดี
ในการผลิตและแปรรูป

การผลิตทางการเกษตรที่ดี

การใชท้ี่ดิน การจดัการนํ้า

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและ

สตัว ์(พนัธุกรรม)

การควบคมุและ
การป้องกนัโรค

พืชและสตัว์

โภชนาการสาํหรบั

พืชและสตัว์

ผลลพัธ์

หลกัปฏิบตัทิี่ดี

ประเด็นพื้นฐาน

แผนภมูิ
ห่วงโซ่อาหาร

17
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ประเทศไทยผลิตอาหาร
ที่มีคณุภาพและปลอดภยั 

มีความมัน่คงดา้นอาหารอยา่งยัง่ยนื เพื่อชาวไทยและชาวโลก

ประเทศไทยผลิตอาหาร
ที่มีคณุภาพและปลอดภยั 

มีความมัน่คงดา้นอาหารอยา่งยัง่ยนื เพื่อชาวไทยและชาวโลก

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นความมัน่คงอาหาร                       (10 กลยุทธ ์41 แนวทาง)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร      (6  กลยุทธ ์33 แนวทาง)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นอาหารศึกษา                             (5  กลยุทธ ์17 แนวทาง)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นการบรหิารจดัการ                        (3 กลยุทธ ์12 แนวทาง)

กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการ
ดา้นอาหารของประเทศไทย วิสยัทศัน์

วตัถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการฐานทรพัยากรการผลิตใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

2. เพื่อใหอ้าหารที่ผลิตในครวัเรอืน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงพอ มีคณุภาพ  

   ปลอดภยัและมีคณุค่าโภชนาการ 

3. เพื่อสรา้งกระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัอาหารตลอดห่วงโซ่

4. เพื่อพฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นอาหารใหม้ีประสิทธิภาพ (โครงสรา้งกฎหมาย 

   ระบบสารสนเทศ และอื่นๆ)
5. เพื่อเกิดความมัน่คงดา้นอาหารระดบัครวัเรือน ชุมชน และประเทศ ทั้งภาวะปกตแิละวิกฤต

ยุทธศาสตร ์(รวม 4 ยุทธศาสตร,์ 24 กลยุทธ,์ 103 แนวทาง)

18
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นความมัน่คงอาหาร

หลักการ : เพื่อใหป้ระเทศไทยมีความมัน่คงดา้นอาหารอยา่งยัง่ยนื บรหิารจดัการ

ทรพัยากรเพื่อการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น

  ฐานทรพัยากร/ 
  ปัจจยัการผลิต

การผลิต การกระจาย

สรา้งระบบรองรบัในภาวะวิกฤต

• ปฏิรูป • สรา้งสมดลุ

• อนุรกัษ์ • เพิ่มประสิทธิภาพ
  การบรหิารจดัการ

• พฒันาประสิทธิภาพ
   การผลิต
• กาํหนดเขตการผลิต

• สง่เสรมิการเขา้ถึงอาหาร 
   ของชุมชนและครวัเรอืน

• พฒันาระบบโลจสิตกิส์

สรา้งความรว่มมือในการรกัษาความมัน่คงดา้นอาหาร (รฐั เอกชน และภาคประชาชน)

วิจยัพฒันาเทคโนโลย/ี นวตักรรม

• สรา้งแรงจงูใจใหเ้กษตรกร

19
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร
หลักการ : ดแูลคณุภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และการคา้ทั้งในและตา่งประเทศ ซึ่งเป็นพื้ นฐานของการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

การผลิตขั้นตน้ ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร

• วิจยั/พฒันาพนัธุ/์GAP

• ฟารม์ตน้แบบ
• รวมกลุม่เกษตรกร
• Food educator

• วิจยัและพฒันาองคค์วามรู/้นวตักรรม

• แปรรูป/ ถนอมอาหาร/ลดการสูญเสีย

• วฒันธรรมทอ้งถิ่น

• ยกระดบั/แหลง่ สถานีรวบรวม

• เสริมสรา้งความเขม้แข็ง
• ยกระดบัการผลิต
• สรา้งมูลค่าเพิ่ม
• เพิ่มขีดความสามารถสูส่ากล

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั

     มาตรฐานอาหาร
   - มีคณุภาพ 

- มีความปลอดภยั
- มีคณุค่าทางโภชนาการ

สรา้งระบบประกนัคณุภาพ 

เช่น ระบบตรวจสอบ

รบัรองและหอ้งปฏิบตักิาร

สรา้งมาตรฐานความ

ปลอดภยัใหเ้ป็น

      มาตรฐานเดียว 

สง่เสรมิการคา้/ การตลาด
สรา้งความเป็นธรรม และอาํนวยความสะดวกในการคา้

การผลิตอาหาร
ในระดบัชุมชน

20
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นอาหารศึกษา

หลักการ :  เนน้กระบวนการสง่เสรมิพฒันา และวิจยัเพื่อใหเ้กิดความรู ้ความตระหนกั ในการใช้

ทรพัยากรเพื่อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤตกิรรมที่พึงประสงคใ์นการ

บรโิภคอาหาร

 การรวบรวมองคค์วามรู ้

วิจยัพฒันา

ถ่ายทอดความรู ้

  การนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

พื้นฐาน

หลกัปฏิบตัทิี่ดี

ผลลพัธ์
 การวิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้

 เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง
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การนาํยุทธศาสตรด์า้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร สู่การปฏิบัติ

บนพืน้ฐานของข้อมูลข่าวสาร มาตรฐาน และองค์ความรู้

►ภตัตาคาร
►ร้านอาหาร
►รถเร่/รถเข็น
►โรงเรียน
►ครอบครัว

►ตลาดสด/ร้านชาํ

►ผลิตในประเทศ /
   อาหารนําเข้า 

- Primary Product
- OTOP
- Industrial

►การเข้าถงึ
►ความรู้
►พฤตกิรรม

- การกนิ/สุขอนามัย
- วถิีชีวติ/ออกกาํลังกาย

ความ

ปลอดภยั

คุณภาพ/ความ

หลากหลาย

อุปทาน การบริการ โภชนาการ
&สุขภาพดี

การ 
บริโภค

การผลติ

22
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• สนบัสนุนการเชื่อมโยง/

    ใชป้ระโยชนข์อ้มูล

• ระบบการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศดา้นอาหาร

• พฒันาระบบเตอืนภยัดา้น
อาหาร

• พฒันา/ปรบัปรุง กฎหมาย

    ที่เกี่ยวขอ้งดา้นอาหาร

• ตดิตาม/ประเมิน อุปสรรค
จากการใชก้ฎหมาย

• สง่เสริมการบงัคบัใช้
กฎหมาย

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นการบริหารจดัการ

หลักการ : พฒันาการจดัการดา้นอาหารของประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารอยา่งเป็นระบบให้
มีความเหมาะสม สรา้งความเขม้แข็งของการดาํเนินงานทุกภาคส่วน ใหส้ามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักตกิาการคา้สากล

• ปรบัปรุง และ

เสรมิความเขม้แข็ง

โครงสรา้งองคก์ร

ในห่วงโซ่ 

• พฒันาและ
ปรบัปรุง
กฎหมาย
ในห่วงโซ่ 

• พฒันา
ฐานขอ้มูลและ
การจดัการ

• ทบทวนภารกิจของ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

• สรา้งกลไกเชื่อมโยง

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

• สนบัสนุนการกระจาย/

มอบหมายอาํนาจให้

ครอบคลมุ
23



ชุดที่ 4 คณะกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการ

24

ผลการดาํเนินงาน ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การจดัทาํ 
“กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย”

คณะรฐัมนตรเีห็นชอบ 
เมื่อวนัที่ 25 พ.ย. 2553 

มตคิณะรฐัมนตรมีอบหมายงาน ดงันี้
• สภาพฒันฯ์นาํกรอบยุทธศาสตรผ์นวกเขา้กบัแผนพฒันา
     เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารสรา้งความสมดุลและมัน่คงของอาหารและ
พลงังาน

• ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัทาํแผนกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบักรอบ
    ยุทธศาสตรแ์ละ รายงานผลการปฏิบตังิานในที่ประชุมตอ่
    คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ

เมื่อวนัที่  30 พ.ย. 2554

แตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชุดที่ 1 คณะกรรมการดา้นความมัน่คงอาหารตลอดห่วงโซ่

ชุดที่ 2 คณะกรรมการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
ชุดที่ 3 คณะกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรเ์พื่อสรา้งความเชื่อมโยง

          ดา้นอาหารและโภชนาการ สูค่ณุภาพชีวิตที่ดี
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 ประเด็นการขบัเคลื่อนตามมตทิี่ประชุม
ภายใตยุ้ทธศาสตรด์า้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร

25

1. การสรา้งมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวตลอดห่วงโซ่ 
2. การใชม้าตรฐานสูก่ารปฏิบตั ิทั้งระดบั การผลิตขั้นตน้ ผลิตภณัฑอ์าหารระดบั

ชุมชนและระดบัอตุสาหกรรม และการพฒันายกระดบัผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ
ใหเ้ขา้สูม่าตรฐานตลอดห่วงโซ่ 

3. การยกระดบัมาตรฐานสถานบรกิารอาหารเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค สง่เสรมิการ
ทอ่งเที่ยว และเผยแพรว่ฒันธรรมอาหาร

4. การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการกาํกบัดแูลสินคา้อาหารนาํเขา้ 
5. การปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการและควบคมุสารเคมีและยาที่ใช้

ในการเกษตร เพื่อความปลอดภยัของมนุษย์
6. การสง่เสรมิการใชต้ราสญัลกัษณด์า้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร เพื่อ

สรา้งความมัน่ใจผูบ้รโิภค  ทั้งในและตา่งประเทศ
7. ระบบการตรวจสอบรบัรองตลอดห่วงโซ่ 
8.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นความปลอดภยัอาหาร 
9. การบูรณาการระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัอาหารในระดบัจงัหวดั ทอ้งถิ่น 

และชุมชน
10.การพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค









วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ไม่ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียน

ร้านจําหนา่ยที่ได้รับอนญุาต การจําหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต :

ตลาดนัด ร้านขายของชํา รถเร่ และอื่นๆ<-
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การผลิต/นําเข้า/ครอบครอง การผลิต/นําเข้า/ครอบครอง

การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร :
เกษตรกร / ผู้รับจ้างพ่นสาร

ผู้แปรรูปขั้นต้น : เช่น
โรงรมยา/โรงสี/โรงคัดบรรจุผักผลไม้/สะพานปลา/  

โรงฆ่าสัตว์/ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ/ห้องเย็น ฯลฯ

ตลาด

ตลาดค้าส่ง : เช่น ตลาดไท/ตลาดสี่มุม

เมือง/ตลาดศรีเมือง/ตลาดหัวอิฐ ฯลฯ

ตลาดค้าปลีก : เช่น
- กลุ่ม Modern trade

- ตลาดสด เช่น ตลาดยิ่งเจริญ ฯลฯ

- แผงลอย ตลาดนัด รถเร่ ฯลฯ

ตลาดส่งออก

ผู้บริโภค

ภายในประเทศ

ต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สําหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตร



1.1 วตัถอุนัตรายทางการเกษตรที่มีความ

เป็นพษิสูงยงัไดร้บัการขึ้นทะเบยีน

1.2 ยงัมีวตัถอุนัตรายทางการเกษตรที่ไม่ถกูกฎหมายจาํหน่ายใน

ทอ้งตลาด

1.3 วตัถอุนัตรายทางการเกษตรชนิดหนึ่งมีชื่อการคา้หลายชื่อ ทาํให ้

เกดิความสบัสนแกผู่ใ้ช้



1. ใชห้ลกัเกณฑก์ารขึ้นทะเบยีนที่เขม้งวดสาํหรบัผลติภณัฑส์าํเรจ็รูปของวตัถุ

อนัตรายที่มีความเป็นพษิสูง 

2. กาํหนดใหม้ีการประเมินความเสีย่งตามหลกัสากลกอ่นการขึ้นทะเบยีนและ

ดาํเนินการเฝ้าระวงั ตดิตามขอ้มูลวตัถอุนัตรายทางการเกษตรหลงัการขึ้น

ทะเบยีน พรอ้มประเมินความเสีย่งต่อผูบ้รโิภคและผูใ้ชห้ลงัการขึ้นทะเบยีน 

3. กาํหนดใหม้ีบคุลากรเฉพาะ (ผูร้บัใบอนุญาต : รา้นคา้และผูป้ระกอบการ) 

ดูแลการมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

4. พฒันาบคุลากรในการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 



5. ดาํเนินการตรวจตดิตามเฝ้าระวงัวตัถอุนัตรายทางการเกษตรที่อาจนําเขา้มา

เป็นวตัถดุิบในการผลติหรอืใชเ้ป็นวตัถอุนัตรายทางการเกษตร รวมทัง้สุม่ตรวจ

การนําเขา้ (monitoring plan)

6. ประสานความร่วมมือกบัสารวตัรเกษตร กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํ

ความผิดเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ในการตรวจจบัสนิคา้ที่ผิดกฎหมาย

7. กาํหนดใหช้ื่อสามญับนฉลากตอ้งมีขนาดใหญ่กว่าชื่อการคา้อย่างชดัเจน 

รวมถงึเพิม่เตมิหมายเลขกลุม่ของสารเคมี กาํกบัไวบ้นฉลาก

8. กาํหนดและรณรงคใ์หเ้กษตรกรเรยีกชื่อวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

ดว้ยชื่อสามญั แทนการใชช้ื่อการคา้



     2.1 ขอขึ้นทะเบยีนวตัถอุนัตรายทางการเกษตรกบั  

พชือาหารนอ้ย และไม่ขอขึ้นทะเบยีนวตัถอุนัตรายทาง

การเกษตรกบัพชืรองที่มีปรมิาณการปลูกนอ้ย

     2.2 ขอขึ้นทะเบยีนวตัถอุนัตรายไม่ครบทกุ

วตัถปุระสงคข์องการใชง้าน ทาํใหม้ีการนําไปใชผ้ิด

วตัถปุระสงค์



1 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการขึ้นทะเบยีนในพชือาหาร

และพชืรอง

2. กาํหนดเป็นนโยบายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให ้

ความสาํคญักบัการศึกษาพชืที่มีปรมิาณการปลูกนอ้ย หรอืพชืรอง

เพิม่ขึ้น 

3. เสนอจดัต ัง้กองทนุสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพือ่กาํหนดค่าปรมิาณ

สารตกคา้งสูงสดุในพชืรอง 

4. สรา้งเครอืข่ายการศึกษาวจิยัการกาํหนดค่าปรมิาณสารตกคา้ง

สูงสดุ และการศึกษาประสทิธิภาพของวตัถอุนัตรายทางการเกษตร



5. สนบัสนุนใหม้ีการศึกษาเพือ่ใหม้ีสารทดแทนสารป้องกนั

กาํจดัศตัรูพชืเพิม่ขึ้น 

6. กาํหนดมาตรการตรวจสอบปรมิาณนําเขา้ และ/หรอืสนิคา้

คงคลงั (Stock) ที่ตอ้งสมัพนัธก์บัจาํนวนฟารม์ที่ตอ้งใช ้  

วตัถอุนัตรายทางการเกษตรที่ขอขึ้นทะเบยีน

7. กาํหนดใหด้าํเนินการทบทวนทะเบยีนวตัถอุนัตรายทาง

การเกษตรอย่างสมํา่เสมอ



     3.1 มาตรฐานในการขึ้นทะเบยีนของแต่ละหน่วยงาน

แตกต่างกนั

3.2 ขาดการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน

ที่กาํกบัดูแลการขึ้นทะเบยีน

3.3 มีหลายหน่วยงานกาํกบัดูแลการขึ้นทะเบยีน

วตัถอุนัตรายชนิดเดียวกนั



1. กาํหนดใหก้ารขึ้นทะเบยีนวตัถอุนัตรายทางการเกษตรมีมาตรฐาน

เดียวกนั หรอืสอดคลอ้งกนั

2. สรา้งเครอืข่ายเชื่อมโยงขอ้มูลการขึ้นทะเบยีน/การอนุญาตของ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

3. เสนอใหข้ึ้นทะเบยีนที่เดียวกบัหน่วยงานที่ทาํหนา้ที่เป็นหน่วยงาน

กลางแบบ Single window โดยเป็นการขออนุญาตขึ้นทะเบยีนที่

จุดเดียว (Single submission) 



     4.1 ผูจ้าํหน่ายขาดความรู ้ใหค้าํแนะนําการใชท้ี่ผิด หรอืให ้

คาํแนะนําไม่ครบถว้น

     4.2 ผูจ้าํหน่ายขาดจรยิธรรม แนะนํา สง่เสรมิการใชห้รอื

โฆษณาวตัถอุนัตรายทางการเกษตรในทางที่ไม่ถกูตอ้ง

     4.3 มีการจาํหน่ายวตัถอุนัตรายทางการเกษตรในรา้นที่ไม่ได ้ 

รบัอนุญาต



      1. กาํหนดใหม้ีบคุลากรซึ่งครอบคลมุทกุระดบั รวมถงึรา้นจาํหน่าย 

ตอ้งมีคณุสมบตัทิี่ผ่านการอบรมและสอบขึ้นทะเบยีน เป็นผูดู้แลให ้

คาํแนะนํา โดยกาํหนดระยะเวลาใหร้า้นจาํหน่ายเตรยีมการ

      2. กาํหนดกลไกหรอืมาตรการเชิงรุกในการควบคมุการโฆษณา

      3. ปรบัปรุงมาตรการ/การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืกาํกบัดูแลให ้

เขม้งวดมากขึ้น หรอืมอบอาํนาจใหอ้งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่

      4. รณรงคใ์หค้วามรูท้ี่ถกูตอ้ง (เลกิขายหรอืดาํเนินการขออนุญาตให ้

ถกูตอ้ง) และบงัคบัใชก้ฎหมายกบั ผูท้ี่จาํหน่ายวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

ที่ไม่ไดร้บัอนุญาต



3.1 ผูใ้ชข้าดความรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารใช้

วตัถอุนัตรายทางการเกษตรอย่างถกูตอ้ง

3.2 ผูใ้ชข้าดความตระหนกัถงึอนัตรายและความจาํเป็นในการใชว้ตัถุ

อนัตรายทางการเกษตรอยา่งถกูตอ้ง  บางสว่นมีค่านิยมผิดๆในการใช้

วตัถอุนัตรายทางเกษตร

3.3 ไม่มีการใชก้ฎหมายบงัคบักบัเกษตรกรโดยตรง



      1. รฐัและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายตอ้งทุ่มเทในการรณรงค ์เพือ่ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจ แกเ่กษตรกรและผูใ้ชว้ตัถอุนัตรายทางการเกษตรในป้องกนั

กาํจดัศตัรูพชื/สตัว/์ประมง ที่ถกูตอ้งและมีประสทิธภิาพ

      2. สนบัสนุนใหเ้กษตรกรเขา้สูร่ะบบ GAP มากขึ้น

      3. กาํหนดบทลงโทษ หรอืบงัคบัใชก้ฎหมายเรื่องความรบัผิดต่อความ

เสยีหายที่เกดิขึ้นจากสนิคา้ที่ไม่ปลอดภยักบัผูผ้ลติดว้ย

       4. สรา้งเครอืข่ายเกษตรกร เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัในการใชว้ตัถุ

อนัตรายทางการเกษตรและยาสตัวท์ี่ไม่ถกูตอ้ง

       5. กาํหนดใหก้ารปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีและระบบการ

ผลติเป็นมาตรฐานบงัคบั



6.1 ตลาดที่รวบรวมผลิตผลและจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคยงัไม่มี

การตรวจสอบสารตกคา้งที่เป็นระบบ สมํา่เสมอ และทัว่ถงึ

6.2 ตลาดที่รบัซื้อผลติผลเพื่อนําไปสง่ออก ไม่มีการเฝ้าระวงั

และตรวจสอบสารตกคา้งโดยตรง

     6.3 ขาดการบูรณาการการดําเนินการเฝ้าระวงัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นการเฝ้า

ระวงัสารตกคา้งในอาหาร และวตัถอุนัตรายทางการเกษตรระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

     6.3 ผูบ้ริโภคสว่นใหญ่ตดัสนิใจซื้อโดยพจิารณาเรื่อง “ราคา” เป็นสาํคญั และไม่มี

ความรู ้หรอืขาดขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจซื้ออย่างเพยีงพอ



1. จดัระบบการเฝ้าระวงัและตรวจสอบสารตกคา้งในสนิคา้เป้าหมาย 

ที่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัแหลง่ที่มาของผลติผลได ้รวมทัง้การ

รบัซื้อจากแหลง่ผลติที่ไดม้าตรฐาน 

2. สรา้งระบบกลางในการเฝ้าระวงัระดบัประเทศ ทัง้ระดบัฟารม์และ

สถานที่จาํหน่ายในรูปแบบ National monitoring program

3. สรา้งมาตรการกระตุน้ความตอ้งการบรโิภค

สนิคา้ปลอดภยัแกผู่บ้รโิภค



     3. พฒันาศกัยภาพของผูบ้รโิภค เพือ่ใหต้ดัสนิใจซื้อได ้

อย่างถกูตอ้ง

     4. สง่เสรมิการบรโิภคสนิคา้ที่ไดร้บัตราสญัลกัษณ์ดา้น

คณุภาพและความปลอดภยั รวมถงึการสรา้งกลไกดา้น

การตลาดใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสนิคา้เหลา่นี้ไดม้ากขึ้น



ระยะกลาง : การควบคุมสถานที่จาํหน่ายวตัถอุนัตรายการเกษตร

ระยะยาว : การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพผูใ้ชว้ตัถอุนัตรายทาง

การเกษตรใหใ้ชอ้ย่างถูกตอ้ง

   ระยะส ัน้ : การเฝ้าระวงัสถานที่จาํหน่ายสนิคา้เกษตร

              (ตลาดคา้สง่ – คา้ปลกี ประเภท Modern trade)



ขอบคุณครับ
Thank You
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