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คงปฏิเสธไม่ได้ว่า คนที่อยู่ในอาชีพเกษตรกรย่อมมีความคาดหวังใน
เรื่องราคาผลผลิตที่จะได้รับมากกว่าเรื่องอื่น ดังนั้น สิ่งที่เกษตรกร

ต้องรู้เพื่อน�าไปปฏิบัติ คือ สิ่งที่จะช่วยให้ราคาผลิตผลสูงขึ้น
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องการยกระดับมาตรฐานรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่า “จี เอ พี”2 จึงจะช่วยน�าไป

สู่การยกระดับราคาผลผลิตแก่เกษตรกรได้
แนวทางหนึ่ง

เติมความรู้
พงศ์ทอง พงศ์วิญญู1

จี เอ พี คืออะไร
จี เอ พี หรือแปลเป็นความหมายภาษาไทยว่า “การทำาการเกษตรที่ดี” เพื่อให้

เกิดความเข้าใจในแบบง่ายๆที่ตรงกัน ผมขอใช้แผนภาพที่ 1 ประกอบการอธิบายต่อไป
นี้นะครับ

1 อา้งองิและดดัแปลงจากวทิยานพินธ ์ประกอบการจบการศกึษาปรญิญาเอก : Development of Good Agricultural Practices (GAPs) in Thailand : a cases study         
 of Thai National GAP selected products โดย ดร. พงศ์ทอง พงศ์วิญญู, Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, Japan (2015) 
2 จี เอ พี ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่มาตรฐาน QGAP เนื่องจากมีผลกระทบกับเกษตรกรในเชิงกว้าง ทั้งในด้าน จำานวนเกษตรกร และกลุ่มพืชที่มีการส่งเสริม

จากแผนภาพท่ี 1 เกษตรกรสามารถเลือกวิธีการผลิตในแบบหลักๆ ได้สองวิธี 
คือ “การทำาเกษตรตามประสบการณ์” และ “การทำาเกษตรแบบมีระบบ” ในการทำา
เกษตรตามประสบการณน์ัน้ ไมใ่ชก่ารทำาเกษตรเพือ่หาชอ่งทางการเพิม่มลูคา่จะทำาไมไ่ด ้

แต่อาจจะต้องใช้ทักษะ และความชำานาญ
เฉพาะทางของเกษตรกร ทำาให้โอกาสใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่
เกษตรกรผลิตด้วยวิธีนี้นั้น ทำาได้ยากกว่า
การทำาเกษตรในแบบที่สอง

 การทำาเกษตรในแบบที่สองก็คือ 
“การทำาเกษตรแบบมีระบบ” หรอืกค็อืการ
ทำาเกษตร “อีกแบบหนึ่ง” ที่ได้กล่าวทิ้งไว้ 
การทำาเกษตรรปูแบบนี ้ผมขอเรยีกวา่ “ทำา
เกษตรแบบเปดิคูม่อื” ซึง่มาตรฐาน GAP ที่
กล่าวมานั้นก็เป็นคู่มือท่ีท่ัวโลกยอมรับว่า
เปน็มาตรฐานสากล โดยความรูใ้นคูม่อืนัน้ 
เป็นความรู้ที่จัดเตรียมให้เกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ตรงความ
ตอ้งการของตลาด เพือ่ความปลอดภยัของ
ทัง้ตวัเกษตรกร และผูบ้รโิภคทัง้กระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ี ไปจนถึงการ

จี เอ พ ี
เพื่อการยกระดับราคา
ผลผลิตแก่เกษตรกร
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จัดการผลผลิต โดยเมื่อเกษตรกร สามารถ 
“ทำาตามคู่มือ” นี้ได้อย่างเหมาะสม โดย
เมื่อเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเข้าตรวจความ
เหมาะสมของแปลงทัง้แปดมติใินการเพาะ
ปลกูของเกษตรกร เกษตรกรกจ็ะไดร้บัการ
รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร (หรือเรียก
ง่ายๆว่า “ได้ใบรับรอง” นั่นเอง)

สถานการณท่ี์เปน็จรงิเก่ียวกับ จี เอ พี
แมว้า่ “คูม่อืจ ีเอ พ”ี จะมปีระโยชน์

และเหมาะสมกบัการพฒันาขดีความสามารถ
ในการผลติสนิคา้เกษตรเพยีงใดกต็าม แตใ่น
ทางปฏบิตั ิเกษตรกรไทยผูม้ปีระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกอยู่
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้น มีอุปสรรคมากมาย
ในการปรับตัว เพื่อน้อมรับนวัตกรรมคู่มือ
การเพาะปลูกนี้ เช่น ความยุ่งยากในการ
จดบันทึก เป็นต้น

ตวัอยา่งทีใ่ชอ้ธบิายความเปาะบาง
น้ี สามารถอธบิายไดด้ว้ยจำานวนเกษตรกรผู้
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานลดลง “ครึง่หนึง่” 

การทำาสวนผลไม้ GAP ของเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรี

แปลงสละ GAP ของทายาทเกษตรกร
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และเกษตรกรมคีวามเชือ่วา่ “ตลาด” ไมไ่ด้
สนบัสนนุมาตรฐานจ ีเอ พี ในเชงิเศรษฐกจิ
อย่างชัดเจน

แนวทางที่ควรจะเป็น
  ดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ว่า การ

พฒันามาตรฐาน GAP จะสง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่การตดัสนิใจรบันวตักรรมของเกษตรกร 
เมื่อ “ตลาด” สามารถให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ เป็นทีน่า่พอใจตอ่เกษตรกร เมือ่
เกษตรกรตดัสนิใจนำามาตรฐานเข้ามาใชใ้น
การเพาะปลูก จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ซึ่งแสดงผลออกมาผ่านอัตราการน้อมรับ
นวัตกรรม (Perception level) เนื่องจาก
ในทางปฏิบัติ เกษตรกรจะใช้ความรู้หลัก
สองแหล่งในการทำาเกษตร ซึ่งคือ การ
เรียนรู้มาตรฐานควบคู่กับประสบการณ์
เกษตรกรรมที่สะสมมา

ทิศทางการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ จี เอ พี 
แก่เกษตรกรไทย

ผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็น ปัจจัยส่งผล
ต่อการตัดสินใจรับนวัตกรรมการพัฒนาจี
เอพีของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น 
แนวทางการยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ี
เอพแีกเ่กษตรกรไทยนัน้ จงึควรดำาเนนิการ
ไปพร้อมกัน ทั้งนโยบายด้านการส่งเสริม
การพฒันามาตรฐานจเีอพทีีม่ปีระสทิธภิาพ
เหมาะสมกบับรบิทของเกษตรกร และการก
ระตุ้นอปุสงค์เพือ่ให้มตีลาดรองรบัผลผลติ
มาตรฐานจีเอพีที่ชัดเจน จึงจะทำาให้จีเอพี
มคีวามสำาคัญตอ่การยกระดบัราคาผลผลติ
แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริง

ในชว่งระยะเวลาเพียงสีปี่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลขององค์กรอาหารสากลที่ชี้ให้เห็น
ว่าการใช้คู่มือจี เอ พี ในการเพาะปลูกของ
เกษตรกรในระยะแรก ส่งผลให้เกษตรกร
ขาดแรงจงูใจในการใชม้าตรฐานการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง และพบว่า สาเหตุสำาคัญมา

จาก 5 เหตผุลหลัก ไดแ้ก่  ประสิทธภิาพใน
การพัฒนามาตรฐาน GAP ในประเทศไทย 
ความเหมาะสมในการจัดเตรียมโครงสร้าง
มาตรฐาน และการนำาไปใช้ การพัฒนา
มาตรฐานเทียบเคียง GAP ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจในการนำามาตรฐานไปใช้ 

การถ่ายทอดชุดความรู้การทำาสวน GAP ภายใต้ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

GAP ช่วยยกระดับราคาผลผลิตของเกษตรกร
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