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What are GAPs?

อะไรคอืการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ี

Good Agricultural Practices are 

voluntary guidelines developed by the 

Food and Drug Administration to 

reduce the risk of microbial 

contamination of produce

การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่เีป็นแนวทางสมคัร

ใจทีถ่กูพฒันาโดยองคก์ารอาหารและยา เพือ่ลด

ความเสีย่งของการปนเป้ือนจลุนิทรยีใ์นผลผลติ

FSMA

Food Safety Modernization Act



3

Outbreaks of foodborne 
illness from produce 
increasing and higher 

profile

Major pathogens:

เช ือ้โรคหลกั:
Salmonella, Ecoli O157, 

Listeria, Campylobacter

639 outbreaks and 31,496 

associated illnesses where 

produce is the primary food 

associated with illness.
Source: Food Safety Analytics Collaboration

Why Use Gaps?

ท าไมตอ้งใชก้ารปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่?ี

กระทรวงยตุธิรรมของสหรฐัฟ้องรอ้งด าเนินคดกีบัผูผ้ลติ



Three people in Hawaii came down with rat 

lungworm disease.
ผูป่้วยสามคนในฮาวายป่วยดว้ยโรคไขส้มองอกัเสบทีเ่กดิจากพยาธใินปอดหนู
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Agricultural 

Practices in 

Hawaiii can 

improve 

การปฏบิตัทิาง

การเกษตรในฮาวาย

สามารถพฒันาได ้
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and, this includes 

at farmers 

markets!
และน่ีรวมไปถงึตลาดขาย

ผลผลติของเกษตรกร

ดว้ย
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The challenge: You can’t tell if produce is 

free of pathogens?,

ค าถาม: คณุบอกไม่ไดว้า่ผลผลติน้ันปลอดเชือ้โรค

หรอืไม่



What is Foodborne Illness?

อะไรคอืโรคอาหารเป็นพษิ?

… when food becomes 

contaminated with a pathogen 

that survives at levels sufficient 

to cause illness when eaten. 

… เมือ่อาหารไดร้บัการปนเป้ือนดว้ยเชือ้

โรคทีม่ชีวีติในปรมิาณทีเ่พยีงพอทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิโรคในขณะรบัประทาน 9



Foodborne Illness: Most likely 

sources
โรคอาหารเป็นพษิ: แหลง่ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุ

Potentially Hazardous Foods
อาหารทีท่ าใหเ้ช ือ้โรคเตบิโตอยา่งรวดเรว็

Ready to Eat Foods
อาหารทีท่านไดท้นัที
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What To Do?

อะไรคอืสิง่ทีต่อ้งท า?

Focus on 
PREVENTION, 
not elimination.
ใหค้วามสนใจกบัการ
ป้องกนัไม่ใชก่ารก าจดั
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Food Safety Hazards:

3 Types of Contamination
อนัตรายจากอาหาร : การเจอืปน 3 ประเภท

Physical 

ทางกายภาพ

Plastic พลาสตกิ

Glass แกว้

Metal โลหะ

Wood ไม ้

Bandages พลาสเตอรต์ดิแผล

Jewelry and other

personal items

เคร ือ่งประดบัและเคร ือ่งใชส้ว่นตวั

Allergens สารทีก่อ่ใหเ้กดิ โรคภมูแิพ ้

Pesticidesยาฆ่าแมลง

Sanitizers น ้ายาท าความสะอาด

Lubricants

สารหลอ่ลืน่(ทีใ่ชใ้นการหลอ่ลืน่

เคร ือ่งจกัรและอปุกรณ)์

Parasites ปรสติ

Viruses ไวรสั

Bacteria แบคทเีรยี

16

Chemical 

ทางเคมี

Biological 

ทางชวีวทิยา
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Microbes that cause Foodborne Illness

จลุนิทรยีท์ีก่อ่ใหเ้กดิโรคอาหารเป็นพษิ

• Bacteria – single-celled organisms 

that live independently.

• แบคทเีรยี เป็นสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีวทีอ่าศยั

อยู่เองได ้

Parasites

Viruses

Bacteria
• Viruses - small particles that are 

spread from person to person by 

food 

• ไวรสั อานุภาคขนาดเล็กทีแ่พรจ่ากคนสู่

คนผ่านทางอาหาร

• Parasites - intestinal worms or 

protozoa that live in a host 

animal or human.

• ปรสติ พยาธใินล าไสห้รอืโปรโต

ซวัทีอ่าศยัอยู่ในพชืหรอืคน
13



Bacteria...
แบคทเีรยี...

• Cause the greatest number of foodborne 

illness.

• กอ่ใหเ้กดิโรคอาหารเป็นพษิหลายโรค

• Invisible to the naked eye: Must be 

magnified 1,000 times to be seen.

• มองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ ตอ้งขยายขนาด 1,000 

เท่าถงึจะมองเห็น

• 400 million bacteria make the same size 

as a grain of sugar.

• แบคทเีรยี 400 ลา้นตวัมขีนาดเทา่กบั ผลกึน า้ตาล 

1 ผลกึ
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Factors for rapid bacteria growth need:
ปัจจยัส าหรบัการเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของเช ือ้แบคทเีรยี:

• Moisture: found in most foods, including 

fruits and vegetables.

• ความชืน้: พบในอาหารสว่นมาก รวมไปถงึผลไม ้

และผกั

• Nutrients: for growth, provided by most 

foods.

• สารอาหาร: ส าหรบัการเจรญิเตบิโต  พบสว่นมาก

ในอาหาร

• Suitable temperature: especially room 

temperature or a little higher for 

multiplication.

• อณุหภมูทิีเ่หมาะสม: โดยเฉพาะอณุหภมูหิอ้ง หรอื 

คอ่นขา้งสงูส าหรบัการแบ่งตวั

• Time: for growth

• เวลา: ส าหรบัการเจรญิเตบิโต 15



Where are bacteria found?
แบคทเีรยีถกูพบทีใ่ดบา้ง?

Everywhere!

• In air, soil, and water

• ในอากาศ ในดนิ และ น า้

• In intestines of animals 

& humans

• ในล าไสข้องสตัวแ์ละคน

• On hand, skin, hair, 

& clothing of people

• ในมอื ผวิหนัง ผม และเสือ้ผา้ของคน

• On skins of fruits & 

vegetables 

• ทีเ่ปลอืกของผลไมแ้ละผกั

• On insects, rodents, animals

• ในแมลง สตัวจ์ าพวกใชฟั้นแทะ และ สตัว ์
16



Bacteria แบคทเีรยี

• Salmonella species

• Shigella species

• E. coli O157:H7

• Bacillus cereus

• Listeria monocytogenes 

• Vibrio cholera

Viruses ไวรสั

• Hepatitis A virus

• Norwalk-like virus

Harmful Microorganisms on Fresh 

Produce

จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นอนัตราย

Parasites ปรสติ

• Cyclospora

• Giardia  

• Cryptosporidium

17



Sources of Produce Outbreak Agents 
แหลง่ทีท่ าใหเ้กดิการระบาดของเชือ้

Animals สตัว ์

• Cryptosporidium 

(cider and onions)

• non-typhoidal

Salmonella  (sprouts)

• E. coli  0157:H7   

(lettuce and sprouts)

18



Humans คน

• เช ือ้ Shigella(ผกัชฝีร ัง่)

• เช ือ้ Hepatitis A (ตน้หอม/
สตรอเบอรร์ ี)่

• เช ือ้ Salmonellla typhi

(ผล mamey)

• เช ือ้ Cyclospora

cayatanensis(ราสเบอรร์ ี)่

• เช ือ้ E.coli (แครอท)

Animals
แหลง่ทีท่ าใหเ้กดิการระบาดของเชือ้

19



• Personal hygiene/sanitation

• อนามยัสว่นบคุคล/ สขุอนามยั

• Water quality

• คณุภาพน ้า

• Domestic & Wild animals

• สตัวเ์ลีย้งและสตัวป่์า

• Safe use of manure & compost 

• การใชปุ้๋ ยหมกัปุ๋ ยคอกอย่างปลอดภยั

• Safe pest control and record keeping

• การควบคมุก าจดัศตัรพูชืทีป่ลอดภยัและการบนัทกึขอ้มูล

• Traceback

• การตรวจเชค็ยอ้นไปในอดตี

• Post-harvest handling and temperature control

• การดแูลหลงัเก็บเกีย่วและการควบคมุอณุหภมูิ

• Agrosecurity

• ความปลอดภยัทางการเกษตร

GAPs on the Farm
การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรบัสถาน

เกษตรกรรม
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Personal Hygiene
สขุอนามยัสว่นบุคคล

21



Lack and improper handwashing

ขาดการลา้งมอืและการลา้งมอืไม่เหมาะสม

Foodborne illness still results from…

โรคอาหารเป็นพษิยงัคงเป็นผลจาก... 

22



…and lack of appropriate facilities
…และการขาดสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสม

23



Infected    

Person

ผูต้ดิเช ือ้

Dirty  

Hands

มอื

สกปรก

Harvesting

Crop

การเก็บเกีย่ว

ผลผลติ

Eating       

Food

กนิอาหาร

Sick

ป่วย

Fecal-Oral 

Transmission 

Cycle

วงจรการแพรก่ระจายโรค

จากอจุจาระสูป่าก

Humans are major source of disease transmission in food.

คนเป็นแหลง่หลกัของการแพรก่ระจายโรคในอาหาร
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Personal Hygiene
อนามยัสว่นบุคคล

Important at all steps

ส าคญัทกุขัน้ตอน

• Proper handwashing – after using the bathroom, 

before handling fruits and vegetables, after 

working with chemicals, garbage, or animals, 

• ลา้งมอือยา่งเหมาะสม - หลงัจากใชห้อ้งน า้ กอ่นหยบิจบั

ผลไมแ้ละผกั หลงัจากท างานกบัสารเคม ีขยะ และสตัว ์

• Be aware of illness symptoms. 

If ill, especially diarrhea, do not 

handle food.

• ตอ้งระวงัอาการป่วย ถา้ป่วยโดยเฉพาะทอ้งเสยี อย่ายุง่

เกีย่วกบัอาหาร

• Cover open cuts and sores.

• บาดแผลเปิดและตุม่
25



Know your water: 

ตอ้งรูจ้กัน า้ของคณุ:

26
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Water Risk Assessment

การประเมนิความเสีย่งของน า้

Low risk High risk

Low risk

High risk

Water Source

Ir
ri

g
a
ti

o
n

 

m
e
th

o
d

Municipal                       Well                           Surface

Water                             Water                           Water

Drip

Furrow

Overhead



• Water can be a source of
a variety of pathogens.

• น ้าสามารถเป็นแหลง่เช ือ้โรคมากมาย

• Know the source &

quality of water used for 

irrigation, pest control and

washing.

• รูจ้กัแหลง่น ้า และคณุภาพของน ้าทีใ่ชส้ าหรบัชลประทาน ควบคมุ

ก าจดัศตัรพูชื และการลา้ง

• Test your water and select

irrigation method appropriate

to the crop and water quality-

100 ml check for generic E-coli 

for a single water sample of 

235 colony forming units (CFU) 

• ทดสอบน ้า และเลอืกวธิกีารชลประทานทีเ่หมาะสมส าหรบัพชืและ

คณุภาพน ้า –ตรวจสอบเชือ้ E-coli 100 มลิลลิติรของน ้า

ส าหรบั1 ตวัอย่างน ้า โดยม ี235 CFU (Colony forming 

unit)

Water Quality

คณุภาพของน า้

28



• Animals are a source of pathogens 

• สตัวเ์ป็นแหลง่ของเช ือ้โรค
– Keep pets out of edible garden area 

– กนัสตัวอ์อกจากพืน้ทีส่วนทีส่ามารถกนิได ้

– Deter wild animals

– กนัสตัวป่์า

Wild and Domestic Animals 

สตัวป่์าและสตัวเ์ลีย้ง

29



Keep animals out of the food production & 

packing area  

กนัสตัวอ์อกจากพืน้ทีผ่ลติอาหารและพืน้ทีบ่รรจภุณัฑ ์

30



Use of Manure or Not?

ใชปุ้๋ ยธรรมชาตหิรอืไม่?

While animal manure can provide nutrients, it can 

also be a source  human pathogens.

ในขณะทีปุ่๋ ยคอกจากสตัวส์ามารถใหส้ารอาหารได ้มนัก็สามารถ

เป็นแหลง่เช ือ้โรคส าหรบัมนุษยไ์ด ้

Fresh or raw manure is not

recommended for use, 

however……

ปุ๋ ยคอกสดหรอืดบิไม่แนะน าใหใ้ช ้

แตอ่ย่างไรก็ตาม…… 31



 NOT recommended for leafy greens or root crops

 ไม่แนะน าส าหรบัพชืใบสเีขยีวหรอืรากพชื

 Use on crops not for human consumption

 ใชก้บัพชืไม่ใชก้บัการบรโิภคของมนุษย ์

 Incorporated into soil > 120 days prior to the 

harvest of product if the edible portion has direct contact 

with soil surface. 

 ผสมกบัดนิมากกวา่ 120 วนักอ่นการเก็บเกีย่วผลผลติสว่นที่

ทานไดท้ีส่มัผสักบัผวิหนา้ดนิโดยตรง

 Incorporated into the soil < 90 days prior to the 

harvest of a product whose edible portion does not have 

direct contact with the soil surface.

 ผสมกบัดนินอ้ยกวา่ 90 วนั กอ่นการเก็บเกีย่วผลผลติสว่นที่

ทานไดท้ีไ่ม่สมัผสักบัหนา้ดนิโดยตรง

 Test for Fecal coliforms, Salmonella spp. and E. coli 

O157:H7 

 การทดสอบเพือ่หาโคลฟิอรม์แบคทเีรยี salmonella ssp

และ E.coli O157:H7

If used, be aware:

หากใช ้ตอ้งค านึงวา่
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• Commercial or properly 

managed compost or 

compost teas can be 

used safely 

• ปุ๋ ยธาตผุสมหรอืปุ๋ ยหมกั หรอื

น า้ปุ๋ ยหมกั สามารถใชไ้ด ้

อย่างปลอดภยั

Compost ≠ Manure

ปุ๋ ยหมกั ≠ ปุ๋ ยคอก
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Pest Control & Fertilizer Recordkeepingan

จดบนัทกึการควบคมุก าจดัศตัรพูชืและการใหปุ้๋ ย

• Use only products approved for the 

crop

• ใชผ้ลติภณัฑท์ีถ่กูพจิารณาใหใ้ชส้ าหรบัพชื

เทา่น้ัน

• Keep records of amounts 

applied, location and date

• จดบนัทกึจ านวนทีใ่ช ้สถานที ่วนัที่

• Maintain well organized,

secured chemical storage 

shed

• มกีารจดัการดแูลทีด่ ีจดัเก็บสารเคมอียา่ง

ปลอดภยั
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Traceback

การตรวจเชค็ยอ้นไปในอดตี

• Have a farm map มแีผนที่

ฟารม์

• Label boxes & invoices 

with harvest date & 

location

• ตดิฉลากทีก่ลอ่งและในก ากบั

สนิคา้ วนัทีแ่ละสถานทีเ่ก็บ

• Practice traceback

and traceforward

• ใหม้กีารการตรวจเชค็ยอ้นไปใน

อดตีและการตรวจเชค็ยอ้นไป

ขา้งหนา้



• Use clean hands, harvest tools and containers

• ใชม้อืสะอาด เคร ือ่งมอืเก็บทีส่ะอาด และ ภาชนะทีส่ะอาด

• Dispose of bruised or damaged fruit

• ก าจดัผลไมท้ีบ่อบช า้หรอืเสยีหาย

• Do not includes “drops”

• ไม่เก็บผลทีต่กพืน้มารวม

• Don’t eat directly from the garden! 

• ไม่ทานทนัทจีากสวน

Harvesting

การเก็บเกีย่ว

36



Post-Harvesting: Avoid cross-

contamination

หลงัการเก็บเกีย่ว หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้ม

37



To Wash or Not to Wash?

ลา้งหรอืไม่ลา้ง? 

That is the Question.

น่ีคอืค าถาม.

Post-harvest Handling: 

Storage/Washing
การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว บรรจ/ุลา้ง

38



• Some produce should not be washed before 
refrigerated storage (e.g. berries, basil).

• ผลผลติบางอย่างไม่ควรถกูลา้งกอ่นแชเ่ก็บในทีเ่ย็น 
(เบอรร์ ี,่โหระพา)

• Not washing before storage - shake, rub, 

brush dirt or debris.

• ไม่ลา้งกอ่นเก็บบรรจ ุ– เขย่า ถ ูปัดฝุ่น หรอื เศษซาก

ออก

• Pack in clean, plastic bag, box or plastic 

container. 

• บรรจใุนกลอ่ง ถงุพลาสตกิ หรอื ภาชนะพลาสตกิที่

สะอาด

• Chill produce quickly if appropriate. 

• ใหค้วามเย็นกบัผลผลติอย่างเรว็ถา้เป็นไปได ้

Post-harvest Handling: No washing 

การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว : ไม่ลา้ง

42
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• Use potable water for washing produce

• ใชน้ า้ดืม่ส าหรบัลา้งผลผลติ

• Food grade wash or sanitizers OK but not 

soap (Follow the label)

• น า้ยาลา้งท าความสะอาดตามมาตรฐานการผลติ

อาหาร(ฟู้ ดเกรด)หรอืน า้ยาฆ่าเช ือ้โรค แตห่า้มใชส้บู่ 
(ตามฉลาก)

• Pack in clean box, bag or plastic container

• บรรจใุนกลอ่งทีส่ะอาด ถงุ หรอื ภาชนะพลาสตกิ

• Chill produce quickly to protect 

quality and safety

• ใหค้วามเย็นโดยเรว็เพือ่คงคณุภาพและความ

ปลอดภยั

Post-harvest Handling:  Washing

การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว : การลา้ง
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• Limit access to farm, water 

sources, and chemicals

• ขอ้จ ากดัส าหรบัฟารม์ แหลง่น า้ 

และ สารเคมี

• Policy to report unusual 

activity

• นโยบายเพือ่รายงานกจิกรรมทีไ่ม่

ปกติ

• Proper signage

• ป้ายสือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสม

Agrosecurity

ความปลอดภยัดา้นการเกษตร

No

Trespassing

หา้มลว่งล า้/บุก

รกุ
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Third-Party Certification

การตรวจรบัรองโดยหน่วยงานอสิระ

• Buyers are 

requesting farms 

get food safety 

certified 

• ผูซ้ ือ้สามารถรอ้งขอให ้

ผูผ้ลติรบัการตรวจรบัรอง

ความปลอดภยัของอาหาร
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Helpful Resources

แหลง่ขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์

• Hawaii On-Farm Food Safety website

www.manoa.hawaii.edu/ctahr/farmfoodsafety/

• Cornell GAP Program

www.gaps.cornell.edu/

• UC Davis Good Agricultural Practices

ucgaps.ucdavis.edu/

• Food Safety Certified Farms in Hawaii

www.hifarmsafe.org

http://www.gaps.cornell.edu/


Somebody is counting  on you to keep 

them safe

บางคนก าลงัเช ือ่ใจคณุในการสรา้ความปลอดภยัให ้

พวกเขา
44
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ค ำถำม


