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กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
กรมวิชาการเกษตร



กองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าพชื 
 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชมีภารกิจในการศึกษาวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาระบบ                
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ ให้บริการตรวจสอบและรับรองการผลิตพืชและ
ผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์และการออกใบรับรองสุขอนามัยเพ่ือรับรองคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์            
เพ่ือการส่งออก งานด้านกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ งานด้านการประสานงานและเจรจาแก้ปัญหา                  
การจัดท าข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

งานบริการวิชาการ 
เป็นลักษณะงานหลักของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชในการก ากับดูแลการผลิตสินค้า

และอาหารด้านพืชเพ่ือการส่งออกให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food chain) ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) การออกใบรับรองสุขอนามัยเพ่ือรับรองคุณภาพ
สินค้าพืชที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาการถูกแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัยอาหารในสินค้าส่งออก
จากประเทศคู่ค้า การก ากับดูแลหน่วยงานภาคเอกชนที่รับการถ่ายโอนภารกิจงานด้านการตรวจสอบและรับรอง 
นอกจากนี้ยังมีภารกิจการถ่ายโอนงานตรวจสอบสินค้าพืชน าเข้าในพิกัด 09 10 และ12 จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกด้วย ดังนี้ 
1.งานประสานการตรวจรับรอง/การตรวจติดตามและประเมิน/การก ากับดูแล 
1.1 การประสานงานแหล่งผลิต GAP พืช ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ ในโครงการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืน 
แปลงที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 257,835 แปลง ได้รับรอง 248,690 แปลง 

1.1.1 ประสานงานแหล่งผลิต GAP พืช ที่ได้รับการตรวจ จ านวนทั้งสิ้น 116,263 แปลง 
1.1.2 ประสานงานการผลิตพืชอินทรีย์ ที่ได้รับการตรวจ จ านวนทั้งสิ้น 4,348 แปลง 
1.1.3 ประสานงาน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนทั้งสิ้น 6,086 แปลง 

1.2 ด าเนินการตรวจการผลิตพืชอินทรีย์ในขอบข่าย โรงคัดบรรจุและแปรรูปเกษตรอินทรีย์  
 1.2.1 ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองโรงงานแปรรูปเกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 โรง 
 1.2.2 ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองโรงคัดบรรจุ จ านวน 8 โรง 

1.2.3 ประสานรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการฯ จัดท าทะเบียนผู้ ได้การรับรองอัพโหลดเผยแพร่  
                  จ านวน 3 ครั้ง ที่ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (Organic plant system) 
  1) โรงงานแปรรูปเกษตรอินทรีย์ จ านวน 42 โรง 
  2) โรงคัดบรรจุเกษตรอินทรีย์ จ านวน 33 โรง 
  3) โรงรวบรวมเกษตรอินทรีย์ จ านวน 3 โรง 
  4) การจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 โรง 
1.3 การตรวจติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) 

การตรวจติดตามเฝ้าระวังเป็นการตรวจติดตามเพ่ือเฝ้าระวังความเสี่ยงอันตรายด้านการปนเปื้อนสารเคมี
ตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ หลังการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP 
พืชและพืชอินทรีย์ เพ่ือน าผลไปประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงแผนการตรวจติดตามเฝ้าระวังต่อไป 
 
 



 1.3.1 การตรวจติดตามเฝ้าระวังแหล่งผลิต GAP พืช  
  1) สุ่มเก็บตัวอย่างพืช GAP วิเคราะห์สารตกค้าง จ านวน 650 ตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างพืช GAP 

วิเคราะห์สารตกค้าง จ านวน 650 ตัวอย่าง เทียบค่ามาตรฐานพบว่าปลอดภัย 608 ตัวอย่าง                 
ไม่ปลอดภัย 42 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละความปลอดภัยเท่ากับ 93.54 

1.3.2 การตรวจติดตามเฝ้าระวังแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
1) สุ่มเก็บตัวอย่างพืชอินทรีย์วิเคราะห์สารตกค้าง จ านวน 125 ตัวอย่าง 

       - ไม่พบสารพิษตกค้าง จ านวน 107 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 85.6 
  2) สุ่มเก็บตัวอย่างพืชอินทรีย์วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคปนเปื้อน จ านวน 125 ตัวอย่าง 
      - ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 95 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ76  

1.4 งานสุ่มตรวจสอบและควบคุมการใช้ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรองการผลิตพืชอินทรีย์และ GAP 
 1.4.1 ตรวจสอบและควบคุมการใช้ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 68 ตัวอย่าง 
  1) พบการใช้ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรองการผลิตพืชอินทรีย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การรับรองของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 51 ตัวอย่าง 
 1.4.2 ตรวจสอบและควบคุมการอ้างใช้ตราสัญลักษณ์/เครื่องหมายรับรอง GAP จ านวน 100 ตัวอย่าง 
  2) พบการอ้างใช้ตราสัญลักษณ์/เครื่องหมายรับรอง GAP เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

รับรองของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 95 ตัวอย่าง 
1.5. งานขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 
  1.5.1 บริษัทยื่นค าขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 9 บริษัท 47 ทะเบียน 
   1) ผลผ่านการข้ึนทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 9 บริษัท 22 ทะเบียน 
   2) อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 4 บริษัท 22 ทะเบียน 
1.6 งานระบบฐานข้อมูล  
 1.6.1 ด าเนินการปรับปรุง/รักษาระบบ GAP online/พืชอินทรีย์ online เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล

กับหน่วยงานภายนอก และปรับรูปแบบการออกรหัสรับรองใน ตรงตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร                 
เรื่องการแสดงรหัสรับรอง 

 

1.7 การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช 
 หน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชทีข่ึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จ านวน 16 หน่วย จ าแนกตามขอบข่าย ดังนี้  

 1.7.1 หลักเกณฑก์ารปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023) จ านวน 16 หน่วย 
  1.7.2 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการน าไปใช้ (มกษ. 9024)  
           จ านวน 16 หน่วย 

 1.7.3 การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035) จ านวน 13 หน่วย 
 1.7.4 หลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ (มกษ. 1004) จ านวน 6 หน่วย 
 1.7.5 การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046) จ านวน 12 หน่วย 
 1.7.6 เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702) จ านวน 1 หน่วย 
 1.7.7 การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค (มกษ. 9039) จ านวน 14 หน่วย 
 1.7.8 หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9041) จ านวน 14 หน่วย 
 1.7.9 การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047) จ านวน 10 หน่วย 
 1.7.10 หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507) จ านวน 1 หน่วย 



1.8  การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช  
 โรงงานผลิตสินค้าพืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จ านวน 1,672 โรงงาน (โรงคัดบรรจุ 1,515 โรงงาน 
โรงงานแปรรูป 119 โรงงาน โรงคัดบรรจุและแปรรูป 38 โรงงาน) จ าแนกตามขอบข่าย ดังนี้ 

 1.8.1 กรมวิชาการเกษตร ให้การรับรอง 
 1) หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023)  
    จ านวน 1 โรงงาน 

  2) การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035) จ านวน 1 โรงงาน 
  3) หลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ (มกษ. 1004)  

จ านวน 5 โรงงาน 
  4) การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046) จ านวน 2 โรงงาน 
  5) การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047) จ านวน 357 โรงงาน 
  6) หลักปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผลไม ้(ผลไม้ที่ส่งออกทั้งผลและเปลือก) จ านวน 62 โรงงาน 
 1.8.2 หน่วยรับรองเอกชน ให้การรับรอง 

  1) หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023)  
จ านวน 348 โรงงาน 

  2) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการน าไปใช้ (มกษ. 9024)  
       จ านวน 272 โรงงาน 

  3) การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035) จ านวน 84 โรงงาน 
  4) หลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ (มกษ. 1004)  
                 จ านวน 180 โรงงาน 
  5) การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046) จ านวน 38 โรงงาน 
  6) การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047) จ านวน 830 โรงงาน 

1.9 การตรวจประเมินและการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช 
ด าเนินการตรวจติดตาม จ านวนทั้งสิ้น ๑๖๔ โรงงาน ดังนี้ 
1.9.1 ตรวจรับรอง/ต่ออายุ โรงคัดบรรจุผัก/ผลไม้ จ านวน 13 โรงงาน, โรงงานแปรรูป จ านวน 1 โรงงาน,

โรงผลิตเชื้อเห็ด จ านวน 40 โรงงาน และโรงคัดบรรจุ EL จ านวน 5 โรงงาน 
1.9.2 ตรวจติดตามหน่วยรับรอง (CB) จ านวน 14 หน่วย, โรงคัดบรรจุ จ านวน 27 โรงงาน, โรงงานแปร

รปู จ านวน 34 โรงงาน และโรงคัดบรรจุ EL (EL2) จ านวน 2 โรงงาน 
1.9.3 ตรวจเมื่อมีการแจ้งเตือนจากต่างประเทศโรงคัดบรรจุ จ านวน 21 โรงงาน และโรงงานแปรรูป 

จ านวน 1 โรงงาน 
1.9.4 การเข้าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศโรงคัดบรรจุ จ านวน 12 โรงงาน และโรงงานแปรรูป 

จ านวน 1 โรงงาน 

1.10 การสุ่มตัวอย่างจากการตรวจประเมินและการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช  
1.10.1 ผลการสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงคัดบรรจุ  จ านวนที่สุ่มเก็บทั้ งหมด 28 ตัวอย่าง มีผลทดสอบ

เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้าง bromide ion แมลงศัตรูพืช ผ่านเกณฑ์ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 89.3 
1.10.2 ผลการสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูป จ านวนที่สุ่มเก็บทั้งหมด 22 ตัวอย่าง มีผลทดสอบ

เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้าง bromide ion แมลงศัตรูพืช ผ่านเกณฑ์ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 



1.11 งานตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าในตัวอย่างสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์  
 การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าพืช (ตัวอย่างสินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์) จากโรงงานและท้องตลาด 
ซึ่งการตรวจติดตามจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบด้านความปลอดภัยอาหาร จ านวน 541 ตัวอย่าง 
 

1.12 การขอรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีด าเนินการรักษา
สภาพและการขยายขอบข่ายรายการทดสอบดังนี้ 
 1.12.1 รักษาสถานภาพการได้รับการรับรองความสามารถ 57 รายการทดสอบ 

1.12.2 เตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอการรับรองรายการทดสอบสารตกค้างพาราครอตในธัญพืชและถั่ว
เมล็ดแห้ง 

1.12.3 การก ากับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่กรมวิชาการเกษตรให้                  
การยอมรับความสามารถตามภารกิจถ่ายโอนงานบริการทดสอบตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งปัจจุบัน                             
มีห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน ที่ได้รับการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร จ านวน 
19 แห่ง มีการด าเนินการตรวจติดตาม และประเมิน ทั้งสิ้น 23 ครั้ง ดังนี้ 

1) ด้านวิชาการและความสามารถการทดสอบ จ านวน 12 ครั้ง       
2) ด้านการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ จ านวน 11 ครั้ง  

2. งานจดทะเบียนและออกใบรับรองสุขอนามัย 
งานจดทะเบียนและออกใบรับรองสุขอนามัยเป็นการด าเนินการจดทะเบียนผู้ส่งออกสินค้าพืชไป                 

นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ผลทุเรียนสด ผลล าไยสด ดอกกล้วยไม้ เป็นต้น และจดทะเบียนผู้ส่งออกไปต่างประเทศ
ตามประกาศ กฎ ระเบียบ หรือข้อก าหนดประเทศคู่ค้าและการออกใบรับรองสุขอนามัยส าหรับสินค้าพืชที่ส่งไปยัง
ต่างประเทศ 
2.1 งานจดทะเบียนผู้ส่งออกและขึ้นทะเบียนมีผลการด าเนินการทั้งสิ้น 6 ,620 ราย ดังนี้ 
 2.1.1 จดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ จ านวน 2,276 ราย 
 2.1.2 จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพืช) จ านวน 3,646 ราย 

2.1.3 ขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนเพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้
เงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลง จ านวน 364 ราย 

 2.1.4 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม จ านวน 158 ราย 
 2.1.5 ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม จ านวน 176 ราย 
2.2 การออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ทั้งสิ้น 61,794 ฉบับ ดังนี้ 
 2.2.1 การออกใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด จ านวน 50,467 ฉบับ 
 2.2.2 การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูป จ านวน 11,327 ฉบับ 
2.3 การแจ้งเตือนผู้ส่งออก 

2.3.1 ด าเนินการแจ้งเตือนผู้ส่งออกตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
  การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ พ .ศ . 2553 ทั้งสิ้น 64 ครั้ง  

2.3.2 แจ้งเตือนผู้ส่งออกตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด 
ทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 เป็นการแจ้งเตือนให้ทราบ จ านวน 4 ครั้ง 
 

 
 



3. งานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้านสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยสินค้าพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โดยสรุปข้อมูลการแจ้งเตือนจากต่างประเทศ (ตั้งแต่ ต.ค.2563 – ก.ค. 2564) จ านวน 227 ฉบับ 
3.2 การแจ้งเตือนผู้ประกอบการ (กรณีมาตรการควบคุมพิเศษ และกรณีที่ไม่เข้าข่ายการกระท าผิดตามประกาศ/
ระเบียบ กวก.)  
          ด าเนินการแจ้งเตือนทั้งสิ้น จ านวน 88 ฉบับ 
3.3 ประสานงานด้านเทคนิค/มาตรฐาน/การแก้ปัญหา 

3.3.1 ประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบต่างประเทศกรณีมีการแจ้งเตือนปัญหาสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช 
3.3.2 รวบรวมและน าส่งข้อมูลทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุส าหรับผลไม้ส่งออกจีนของไทย จ านวน               

12 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ ขนุน สับปะรด กล้วย มะพร้าว ส้มโอ เงาะ และ
มะขามให้หน่วยงานGACC เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบสินค้าผลไม้น าเข้า 

 

3.4 แจ้งเตือนความไม่ปลอดภัยส าหรับสินค้าน าเข้าและสินค้าที่วางจ าหน่ายในประเทศบนเว็บไซต์ THRASSF  
ด าเนินการแจ้งเตือนกรณีตรวจพบสารอะฟลาทอกซินในสินค้าถั่วลิสงและพริกน าเข้า เกินมาตรฐาน 5 ครั้ง 

 

4. การตรวจสอบสนิคา้น าเขา้ที่ไดร้ับถา่ยโอนภารกจิจาก อย. 
จากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรน าเข้าด้านพืช จากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบ

สินค้าเกษตรน าเข้าด้านพืชจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในพิกัด 09, 10 และ 
12 โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  เป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างและส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นผู้ทดสอบด้านความปลอดภัยอาหาร จ านวน 120 ตัวอย่าง                 
 

งานถ่ายโอนภารกิจ 
 งานถ่ายโอนภารกิจด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีมาตรการทบทวนภารกิจของส่วนราชการตาม              
มาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือปรับ
บทบาทภารกิจของภาครัฐ ลดความซ้ าซ้อน ปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณค่าในการบริการเพ่ิมขึ้นน าไปสู่ทางเลือก 
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนบทบาทภาครัฐเป็นผู้ควบคุม ก ากับ จึงให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของส่วนราชการให้ภาคเอกชนหรือภาคอ่ืนรับไปด าเนินการแทน โดยกมพ.ได้ด าเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจงานด้านบริการทดสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และด้านการตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช (GMP) 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ยกเว้นโรงงานที่ เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน                       
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรหลังจากถ่ายโอนภารกิจ มี 4 กรณี ดังนี้ 
 1. เป็นโครงการในพระราชด าริ 
 2. เป็นโครงการที่หน่วยราชการอ่ืนมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 3. เป็นสหกรณ์/หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง 
 4. เป็นโรงคัดบรรจุที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน หรือใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมไม่เกิน 20 แรงม้า และอยู่ใน
เขตพ้ืนที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
 ส่วนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืชอยู่ระหว่างการด าเนินการ                   
โดยมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช พ.ศ. 2561 
เพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยรับรองที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 6 ราย และมีแหล่งผลิตพืชที่ได้รับ
การรับรองจากภาคเอกชนแล้ว จ านวน 522 แปลง และเสนอแผนการถ่ายโอนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                   
เป็น 6 ระยะ เริ่มตั้งแต่ปี 2564 –2569 ดังนี้  



ระยะที่ 1 ปี 2564 ประชาสัมพันธ์การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยปฏิบัติและเกษตรกรทราบ 
ระยะที่ 2 ปี 2565 ถ่ายโอนแปลงขนาด 50 ไร่ ขึ้นไปเริ่ม ต.ค. 2564 
ระยะที่ 3 ปี 2566 ถ่ายโอนแปลงขนาด 20 ไร่ ขึ้นไปเริ่ม ต.ค. 2565 

  ระยะที่ 4 ปี 2567 ถ่ายโอนแปลงขนาด 10 ไร่ ขึ้นไปเริ่ม ต.ค. 2566 
ระยะที่ 5 ปี 2568 ถ่ายโอนแปลงขนาด 5 ไร่ ขึ้นไปเริ่ม ต.ค. 2567 
ระยะที่ 6 ปี 2569 งดรับค าร้อง เริ่ม ต.ค. 2568 

 

งานโครงการพิเศษ 
1. มาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment List; EL) เพ่ือแก้ไขปัญหาการ

แจ้งเตือนตรวจพบปัญหาด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในสินค้าพืชผักส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป จ านวน 
22 ชนิดพืช ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการนี้จ านวน 26 บริษัท 27 โรงงาน  

2. โครงการการจัดการสารเคมีในผักผลไม้เพ่ือการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (Control Measure) ส าหรับพืช
มะม่วง กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย มังคุด มะม่วงแช่แข็งและฟรีซดราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการจ านวน 32 ราย 
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
งานวจิยั : การจัดชั้นคุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพ 

จากผลงานวิจัย เรื่อง การจัดชั้นคุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพและประสาทสัมผัส         
ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมการผลิตกาแฟคุณภาพ  

  โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการการผลิตกาแฟคุณภาพ 
ที่มาและความส าคญั      

การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพ เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักวิจัย                 
จากกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และกองพัฒนาระบบและ                   
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช ภายใต้แผนวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมการผลิตกาแฟคุณภาพ ของสถาบันวิจัยพืชสวน                 
ซึ่งเป็นการเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพ่ือมุ่งเป้าสนองตอบ                     
ต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน โดยโครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยการบูรณางานวิจัย
ตั้งแต่กระบวนการเกี่ยวเก็บผลการแฟสด เทคโนโลยีการหมักเมล็ดกาแฟเพ่ือการแปรรูป การคัดเกรดคุณภาพของ
เมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ และเทคโนโลยีการคั่วเมล็ดกาแฟคุณภาพ ซึ่งกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช ในฐานะหน่วยงานด้านมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรองคุณาภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์                       
ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพ่ือรับรองคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า มาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศ จึงได้ด าเนินการวิจัย เรื่องการจัดชั้น
คุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพและประสาทสัมผัส ระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2563 เนื่องจากมาตรฐานสินค้า
เกษตรของประเทศไทย มีการก าหนดลักษณะข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟอะราบิกาและเมล็ดกาแฟโรบัสตา และเกณฑ์
การยอมรับข้อบกพร่อง โดยใช้วิธีการค านวณปริมาณข้อบกพร่องเป็นร้อยละโดยมวล แต่ยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์ชั้น
คุณภาพของเมล็ดกาแฟอะราบิกาและเมล็ดกาแฟโรบัสตาตามจ านวนข้อบกพร่องรวมที่ตรวจพบ ในขณะหน่วยงาน 
The Specialty Coffee Association of America (SCAA) ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกาแฟได้จัดท า Green coffee grading protocol และ Green grading form เพ่ือใช้ในการคัดเกรดเมล็ดกาแฟ 
โดยการตรวจสอบข้อบกพร่องในเมล็ดกาแฟ ได้แก่ เมล็ดด า (Full black) เมล็ดเปรี้ยว (Full sour) ผลกาแฟแห้ง 
(cherry/pod) เมล็ดเชื้อรา (Fungus) เมล็ดที่มีแมลงท าลาย (Severe insect) และสิ่งแปลกปลอม (Foreign 



Matter) เป็นต้น โดยใช้วิธีการนับเป็นคะแนนข้อบกพร่องรวม ส่วนเกณฑ์ชั้นคุณภาพของเมล็ดกาแฟนั้น SCAA               
ยังไม่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ข้ึนกับการก าหนดเกณฑ์ของผู้ซื้อขายของแต่ละประเทศเอง  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟอะราบิกาและเมล็ดกาแฟโรบัสตาจากแหล่ง
ผลิตเมล็ดกาแฟของกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกรในพ้ืนที่ มาตรวจสอบข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟแบบ
วิธีการนับคะแนนข้อบกพร่องรวม และรวบรวมข้อมูลจ านวนข้อบกพร่องในเมล็ดกาแฟอะราบิกาและเมล็ดกาแฟโรบัส
ตา มาจัดชั้นคุณภาพของเมล็ดกาแฟทางกายภาพ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นเกณฑ์แนะน าในการซื้อขายเมล็ด
กาแฟ ตลอดจนจัดท ากระดานคัดเกรดเมล็ดกาแฟ และโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟ พร้อม เผยแพร่
เทคนิคการคัดเกรดเมล็ดกาแฟทางกายภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรในพ้ืนที่ 
บริษัทเอกชน และผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 ผลการทดลองท าให้ทราบปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส าคัญของเมล็ดกาแฟอะราบิกาและเมล็ดกาแฟ                   
โรบัสตาของประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟ หรือผู้ผลิตเมล็ดกาแฟของประเทศไทยใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดกาแฟต่อไป นอกจากนี้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชยังได้น า                 
การจัดชั้นคุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพโดยวิธีการนับคะแนนข้อบกพร่อง ใช้เป็นเกณฑ์แนะน าส าหรับเกษตรกร
ในการคัดเกรดเมล็ดกาแฟทางการค้า พร้อมได้จัดท าโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟ เพ่ือแนะน าลักษณะ
ของเมล็ดกาแฟอะราบิกาและเมล็ดกาแฟโรบัสตาที่มีข้อบกพร่อง และได้จัดท ากระดานคัดเกรด (Green Coffee 
Grading Guide) ขนาด 42x60 ซม. ท าจากพลาสติกชนิด PVC ซึ่งมีความทนทาน และสะดวกในการพกพา 
ส าหรับให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือการคัดเกรดเมล็ดกาแฟควบคู่กับเกณฑ์แนะน า โดยวิธีการนี้จะใช้เมล็ดกาแฟ 
จ านวน 350 กรัม น ามานับคะแนนข้อบกพร่องหลัก ได้แก่ เมล็ดด า เมล็ดเปรี้ยว เมล็ดขึ้นรา เมล็ดถูกแมลงท าลาย 
ผลกาแฟแห้ง และสิ่งแปลกปลอม แล้วรวมคะแนนข้อบกพร่องทั้งหมด เทียบกับเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพเมล็ด
กาแฟทางกายภาพโดยวิธีการนับคะแนนข้อบกพร่องรวม ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะสามารถท าไปใช้ได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วขึ้น  
 

การถ่ายทอดงานวจิยัสู่กลุม่เปา้หมาย 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้น าผลการจัดชั้นคุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพ             

โดยวิธีการนับคะแนนข้อบกพร่องรวม มาจัดท าเกณฑ์แนะน าเพ่ือน าไปใช้ควบคู่กับกระดานคัดเกรด และจัดท า
โปสเตอร์ข้อบกพร่องหลัก ถ่ายทอดงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1) ถ่ ายทอดความรู้  เรื่ อ ง การคั ด เกรด เมล็ ดกาแฟทางกายภ าพ ให้ กั บภาค เอกชนที่ สน ใจ                                 
โดยห้องปฏิบัติการทางกายภาพและประสาทสัมผัส กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช                               
ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมดูงานของห้องปฏิบัติการ                 
และเรียนรู้วิธีการคัดเกรดเมล็ดกาแฟ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

2) จัดนิทรรศการแสดงโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลัก และมอบกระดานคัดเกรดให้กับผู้สนใจ ในการอบรม    
เชิ งปฏิบั ติ การ “อบรม Marketing & Branding การผลิตกาแฟพรี เมียมแก่ เกษตรกรกาแฟพรี เมี ยม ”                             
จัดโดยกอง วิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ในวันที่  1 – 2 กันยายน 2563                  
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และงาน  
“สัมมนาเกษตรกรต้นแบบกาแฟพรีเมียม ทดสอบกาแฟพรีเมียมและแถลงผลการด าเนินงาน” จัดโดยกองวิจัยและ
พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ในวันที่  3 กันยายน 2563 ณ  Café Noir                           
Co-Working Space โดยในงานได้มอบชุดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกระดานคัดเกรดถือเป็นหนึ่งใน



เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ที่มอบให้กับเกษตรกรพรีเมียมต้นแบบรวมทั้งโรงงานต้นแบบที่ได้รับ                          
การคัดเลือกทั้งสิน้ 7 ราย 

3) โครงการการจัดชั้นคุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพ ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของ       
การน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ 2564                      
ของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ดังนี้ 

    3.1 จัดท ากระดานคัดเกรด และโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟ เพ่ือเผยแพร่                      
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ านวน 70 ชุด  

    3.2 ส่งมอบกระดานคัดเกรดและโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟ  ให้กับหน่วยงาน
เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

    3.3 จัดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการคัดเกรดเมล็ดกาแฟทางกายภาพ ในวันที่ 27 สิงหาคม
2564 และมอบกระดานคัดเกรดและโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟ  ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตาก และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย 
ได้แก่ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนา   
การเกษตรที่สู งเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และศูนย์วิจัย พืชสวนยะลา จ านวนทั้ งหมด 50 ราย                           
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสามารถน าไปใช้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรต่อไป 

4) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการผลิตเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย เรื่อง การผลิตกาแฟ                  
พรีเมียมของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การคัดเกรดเมล็ดกาแฟ ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2564 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ได้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้กับ เกษตรกร                         
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบการ จ านวนทั้งหมด 40 ราย 
งานอื่นๆ 
1. ประสานงานเตรียมความพร้อมสวนและโรงงานผลิตสินค้าพืชและรับการตรวจประเมินระยะไกลของ GACC 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือประเมินมาตรการควบคุมโควิด-19 และการควบคุมศัตรูพืช 
2. จัดท าเอกสารแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับโรงคัดบรรจุผลไม้/ธุรกิจ

อาหาร เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
3. ร่วมในการแก้ไขปัญหาพบศัตรูพืชกักกันในล าไยส่งออกจีน 
4. การจัดสรรโควต้ากล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น กมพ. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน (2564) โดยมีผู้ส่งออกได้รับ       

การจัดสรรโควตากล้วย จ านวน 6 ราย 
5. การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558

โดยด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชน (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 12 คู่มือ 
6. จัดท าการจัดการองค์ความรู้ จ านวน 6 เรื่อง 
7. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 
8. การประสานงาน จัดฝึกอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย  
9. จัดท าเอกสารเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการตรวจรับรอง และงานอื่นๆ 
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