
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล ในป พ.ศ.2550 ท่ีผานมา นักวิจัยได
ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ท้ังเกษตรกรรายเดี่ยวและรายกลุม จากการศึกษาถึงสภาพ
บริบทของแตละพ้ืนท่ีและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมพบวา จังหวัดเชียงใหมมีสภาพพื้นท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต
ผักปลอดสารพิษเปนอยางมาก อีกท้ังยังมีระบบชลประทานท่ีคอนขางดี สามารถกักเก็บน้ําไว
เพื่อการเกษตรไดอยางเพียงพอ แตอยางไรก็ตามในปจจุบันความตองการบริโภคผักปลอด
สารพิษของผูบริโภคมีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงข้ึน เกษตรกรไมสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษให
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคได เนื่องจากเกษตรกรขาดความรูในดานการจัดการระบบ
การผลิต นอกจากนั้นผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนยังไมไดมาตรฐานตามท่ีผูบริโภค
ตองการ รวมถึงการบรรจุภัณฑท่ียังไมมีตราสินคารับรองคุณภาพ เกษตรกรยังใชปุยเคมีในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษเปนจํานวนมากทําใหตนทุนท่ีเกษตรกรใชในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน และเม่ือ
ผลผลิตออกมาจํานวนมากเกษตรกรไมสามารถจัดจําหนายใหหมดไดทันตามระยะเวลา เพราะ
เกษตรกรยังขาดความสามารถในการจัดการกับผลผลิตเหลานั้นได ทําใหผลผลิตเกิดความ
เสียหายไมสามารถจําหนายได เกษตรกรประสบกับปญหาการขาดทุนและผลจากการใชปุยเคมี
และสารเคมียังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ ดินเส่ือมสภาพและท่ี
สําคัญยังเปนอันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารเคมีเหลานั้น 
  จากการดําเนินโครงการวิจัยในระยะท่ีผานมา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และหนวยงานภาคี ไดรวมกันในการบูรณาการองคความรูท่ีมีอยูเพื่อใชในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยภูมิ
ปญญาชาวบานและองคความรูทางวิชาการเขามาชวยในการจัดสรางระบบการผลิตและการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐานตามท่ีผูบริโภคตองการ ซ่ึงผลการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาในป 2550 ที่ผานมาพบวา เกษตรกรมีความรูและความเขาใจในการจัดระบบการผลิต
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ผักปลอดสารพิษของตนเองไดมากข้ึน เกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อตอบสนอง
ผูบริโภคไดอยางเพียงพอตามปริมาณความตองการของแตละตลาดในแตละพื้นที่ นอกจากนั้น
การศึกษาและวิจัยในระยะท่ีผานมายังพบวา เกษตรกรสามารถแลกเปล่ียนองคความรูในการ
จัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษระหวางกันไดเปนอยางดี การแลกเปล่ียนองคความรูชวย
ใหเกษตรกรนําเอาองคความรูใหมท่ีไดรับนําไปประยุกตและปรับใชในการแกไขปญหาการผลิต
ผักปลอดสารพิษของตนเองไดอยางดีเยี่ยม  
 ปจจุบันการจัดการระบบการผลิตเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง เพราะการจัดการระบบการผลิตท่ีดี
จะชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพ ผูผลิตสามารถควบคุมปริมาณการผลิตและควบคุมตนทุนใน
การผลิตใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของตลาดได เพื่อเปนการลดความเส่ียงตอ
การขาดทุนไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการจัดการระบบการผลิตยังสามารถชวยลดข้ันตอนใน
การผลิตท่ีไมจําเปนโดยเฉพาะในการผลิตผักปลอดสารพิษ ซ่ึงมีปริมาณความตองการของ
ผูบริโภคท่ีไมแนนอน อีกทั้งเกษตรกรยังไมสามารถควบคุมราคาของผลผลิตได ดังนั้นในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนายของเกษตรกรจึงมีความเส่ียงตอการขาดทุน อันเน่ืองมาจาก
ราคาผลผลิตท่ีลดตํ่าลงและตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนรวมถึงปริมาณผลผลิตท่ีผลิตไดไม
แนนอน เนื่องจากเกษตรกรยังไมมีการจัดการระบบการผลิตรวมถึงการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิตท่ีจะสามารถสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคและทําใหผักปลอดสารพิษท่ี
เกษตรกรทําการผลิตนั้นมีราคาท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหได
มาตรฐานจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ การควบคุมการผลิตทุกข้ันตอนเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานจะสามารถชวยใหเกษตรกรสรางรายไดจากการผลิตผักปลอดสารพิษไดมากข้ึน และ
ผักปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานจะสามารถสรางตลาดท่ีเขมแข็งไดดวยตนเอง 
เพราะผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและประโยชนท่ีไดรับจากการบริโภคผักปลอด
สารพิษ 

 การวิจัยในคร้ังนี้ นักวิจัยไดทําการวิจัยและพัฒนางานตอเนื่องจากระยะท่ีผานมา เพื่อ
จัดระบบการผลิตผักปลอดสารพิษสูการสรางมาตรฐานผักปลอดสารพิษระดับสากลและบูรณา
การรวมกับหนวยงานภาคีในการสรางตลาดรองรับผลผลิต เพ่ือใหการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมประสบความสําเร็จท้ังในดานการผลิตและการจัดจําหนาย 
และชวยใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางในการดําเนินงาน การดําเนินงานในคร้ังนี้นักวิจัยไดทํางานรวมกับสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดทําการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตกรในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหมใหมีมาตรฐาน โดยทําการควบคุมระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรท้ังใน
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สวนของ การจัดการระบบการผลิต (Production System Management) การควบคุมคุณภาพของ
สินคา (Product Controlling) การเก็บเกี่ยวผลผลิต (Post Harvest) และการบรรจุภัณฑ (Packing) 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยการรับรอง
มาตรฐานดังกลาวทางนักวิจัยจะใชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม 
(Good Agricultural practice: GAP) เปนตัวชี้วัดมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร เพื่อใหผลผลิตที่
ไดเปนท่ียอมรับในกลุมผูบริโภค นอกจากนั้นการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาในคร้ังน้ี นักวิจัยยัง
ไดหาแนวทางในการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางตลาดผักปลอดสารพิษ
ใหมีอยางแพรหลายเพื่อใหผูบริโภคสามารถหาซื้อผักปลอดสารพิษไดอยางสะดวก และสราง
ตลาดผักปลอดสารพิษใหครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี เกษตรกรจะมีตลาดท่ีสามารถรองรับผลผลิตท่ีมี
คุณภาพไดอยางแนนอน 

  
1.2    วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.   เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต “ผักปลอด
สารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหมใหไดรับมาตรฐานระดับสากล  

  2.   เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาการตลาด “ผักปลอดสารพิษ” บูรณาการ
รวมกับ หนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม  
 
1.3    ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 งานวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล มีขอบเขตของการศึกษา
ถึงศักยภาพพ้ืนฐานและระบบการบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือท่ีจะไดนําไปหาแนวทางรวมกันในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อใหไดการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล 
การศึกษาไดอาศัยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อใหชาวบานไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ตนเองอยางแทจริงเพื่อสรางความเขมแข็งและมุงหวังใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน การศึกษาในคร้ังนี้ใชระยะเวลาทั้งส้ิน 12 เดือน เพื่อท่ีจะบูรณาการกับทุกหนวยงานในการ
พัฒนาและการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดรับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการบูรณาการ
รวมกันในการสรางตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม  
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1.4    วิธีการศึกษา  
 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” เปนการวิจัยเพื่อศึกษา
ถึงศักยภาพพื้นฐานในการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  

1.  ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมท้ังส้ิน 6 อําเภอ 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage random 
sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเกษตรกรตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
sampling) จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 6 อําเภอ (วิเคราะหตามศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม) 
 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง 
ตามวัตถุประสงค (Purposive sampling) โดยแยกกลุมออกได 2 ประเภท ตามระบบการจัดการ
การผลิต คือ 

(1)   เกษตรกรรายเด่ียวท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษ  
(2)   กลุมเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ 

   ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดเลือกชนิดผักท่ีจะทําการผลิตเพื่อพัฒนาระบบการผลิตให
ไดมาตรฐาน GAP จํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก 
   
1.5    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 
2550-2554) โดยสามารถระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในดานตางๆ ดังนี้  
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 1.  ดานองคความรู 
 1.1  กระบวนการจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐาน
ระดับสากลและเหมาะสมกับเกษตรกรในแตละพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม  
 1.2  กระบวนการในการสรางและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัด
เชียงใหม 
 1.3  ผูชวยนักวิจัย (นักศึกษา) ไดเรียนรูรวมกับเกษตร ในการใชความรูทาง
วิชาการของตนเอง นํามาปฏิบัติจริงกับเกษตรกร 
  2.  ดานการพัฒนา  
 2.1  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ไดรับการพัฒนาการจัดการการผลิต 
ผักปลอดสารพิษท่ีดี มีกระบวนการผลิตการวางแผนการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต การเก็บ
เกี่ยวในแตละพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
 2.2  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ มีการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพ ได
มาตรฐานรับรองตามมาตรฐานสากล 

2.3 เกิดการรวมกลุมเพื่อเปนเครือขายท่ีเขมแข็ง 
2.4 เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

 3.  หนวยงานตางๆ  
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัยในคร้ังนี้สามารถนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนไดดังนี้ 

3.1  เจาหนาท่ีกลุมงานพัฒนา กรมสงเสริมการเกษตร สามารถนําผลการวิจัย และ
รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ ไปใชในการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรชนิดอ่ืนๆ หรือพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป
ได 

3.2  นําองคความรูดานการพัฒนาการจัดการการผลิตท่ีดีมีมาตรฐาน ท่ีไดจากการ
วิจัย สูการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและนําไปสรางองคความรู ในหลักสูตรทองถ่ินตอไป  

3.3  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ใหแกนักศึกษา  
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1.6    นิยามศัพท 
 เกษตรกรปลอดสารพิษ หมายถึง ระบบการผลิตท่ีใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอยูบาง ไมใชฮอรโมนท่ีไดจากการสังเคราะห แตใหใชปุยเคมีไดไมเกิน 20 กิโลกรัมตอ
ไร และมีการใชปุยอินทรียเพื่อจัดการธาตุอาหารใหสมดุล 
 
 สินคาเกษตรกรปลอดสารพิษ หมายถึง ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไดจากการเกษตรปลอด
สารพิษ ไดแก พืชไรและพืชสวน รวมถึงผลไมและดอกไม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัตวเล้ียง 
 
 ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักท่ีมีระบบการผลิตท่ีมีการใชสารเคมีเพื่อปองกันปราบ
ศัตรูพืชรวมท้ังปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวยังมีสารพิษตกคางอยูไมเกินกําหนด
มาตรฐานท่ีกําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 
163 พ.ศ. 2535 
 
  การผลิต หมายถึง การแปรสภาพส่ิงหนึ่ง ใหเปนอีกส่ิงหนึ่ง จากวัตถุอยางหนึ่งไปเปน
วัตถุอีกอยางหน่ึง จากแรงงานอยางหน่ึงไปเปนอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตร การผลิต 
หมายถึง การสรางสรรคส่ิงหนึ่งส่ิงใดออกมาหรือทําใหเกิดส่ิงใหมข้ึน ซ่ึงเปนคํานิยามท่ีไม
ถูกตองตามความเปนจริงแหงธรรมชาติ แทท่ีจริงแลว 
 
 ผูผลิต หมายถึง ผูที่ดําเนินงานเก่ียวกับการแปรรูปปจจัยการผลิตหรือการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับการแปรสภาพส่ิงหนึ่ง ใหเปนอีกส่ิงหนึ่ง ซ่ึงผลผลิตจากการดําเนินงานท่ีไดจะอยูใน
รูปของสินคาและบริการ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ไดให
ความหมายเกี่ยวกับคําวา “ผูผลิต” ไวดังนี้ 
 1)  ผูซ่ึงทําการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไมเพื่อการคา 
 2)  ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร คลังสินคาเกษตร สะพานปลา หองเย็น โรงฆา

สัตว หรือกิจการตอเนื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวกับสินคาเกษตรตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 3)  ผูซ่ึงนําสินคาเกษตรมาบรรจุหีบหอ แปรรูปหรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ 
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 การพัฒนาสินคา หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบและการเพิ่มคุณภาพของสินคา โดย
การใชกลยุทธและวิธีการตางๆที่ถูกตองและเหมาะสมกับระบบการผลิตท่ีมีอยูเดิม ท้ังนี้การ
พัฒนาสินคาจะชวยใหสินคามีมูลคาท่ีเพิ่มข้ึนและไดรับความสนใจจากผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
   
 การตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคมและกระบวนการบริหาร ที่ทําใหบุคคลหรือ
กลุมคนไดรับส่ิงของท่ีตองการ โดยอาศัยการสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาข้ึนมา แลวนําไป
แลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืน 
 
 มาตรฐานสากล หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีใชบงบอกถึงคุณภาพของสินคาใหเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภคและบุคคลท่ัวไป โดยมาตรฐานสากลสามารถรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาไดเปนอยางดี 
 
 มาตรฐานสินคาเกษตร หมายถึง ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
คุณลักษณะตางๆ ของตัว สินคาเกษตรกรรม วิธี  ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการ
ดําเนินการท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยโดยท่ัวไปมาตรฐานเกิดข้ึนจากการกําหนด
รวมกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค ซ่ึงจะตองไดรับการยอมรับจากท้ังสองฝาย มาตรฐานจะถูก
นํามาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการทางการผลิตของสินคาเกษตรนั้นๆ 
 
 การบูรณาการ หมายถึง การนําส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบยอย ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ
กันมารวมเขาดวยกันใหเกิดความสมดุล สามารถดําเนินไปดวยกันอยางดี หรือเปนการนําเอา
ศาสตรสาขาวิชาตางๆ  ที่มีความสัมพันธ  เกี่ยวของกัน มาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชน
ในการจัดการเชิงระบบ 
 
 ความยั่งยืน หมายถึง การเนนการพัฒนาลักษณะองครวม เพ่ือสรางความพอดีและความ
พอเหมาะ ใหเกิดความหลากหลายและกลมกลืน โดยใชองคความรูตางๆท่ีสอดคลองกันเขามา
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา ซ่ึงจะเกิดความสําเร็จในระยะยาวเกิดความม่ันคงและความเขมแข็ง 
  
 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural practice: 
GAP) หมายถึง ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะตางๆ ของตัว 
สินคาเกษตรกรรม วิธี  ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะ  
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ความปลอดภัย  โดยทั่วไปมาตรฐานเกิดข้ึนจากการกําหนดรวมกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค 
ซ่ึงจะตองไดรับการยอมรับจากทั้งสองฝาย มาตรฐานจะถูกนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการ
ดําเนินการทางการผลิตของสินคาเกษตรนั้นๆ มาตรฐานสินคาเกษตรมีองคประกอบท้ังสวนท่ี
เปนมาตรฐานคุณภาพในเชิงคุณลักษณะ เชน พันธุ ขนาด รูปราง สี รสชาติ ความสมบูรณของ
ผลผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย เชน ความปลอดภัยจากการปนเปอนสารเคมี จากเช้ือโรค
ตางๆ ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย รวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การขนสงกอน
ถึงผูบริโภค ความปลอดภัยนี้รวมถึงการปลอดจากโรคแมลงศัตรูพืช และสัตวท่ีเปนอันตราย 
ตอมนุษยดวย 
 
  
    




