
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยได้ศึกษาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ ตามวตัถุประสงค์ของ 
การวิจยัคือ เพื่อศึกษาบริบทและศกัยภาพของชุมชนกลุ่มเกษตรกร และเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจสามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรสู่การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 4 ประเด็นคือ การพฒันาศกัยภาพ
ดา้น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  การพฒันาศกัยภาพดา้น “ระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” การพฒันาศกัยภาพด้าน “การ
จดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” และการพฒันาศกัยภาพดา้น “การปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” สรุปการเพิ่มศกัยภาพไดด้งัน้ี 
 

6.1.1 การพฒันาศกัยภาพดา้น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” 
 “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  มีการจดัท าแบบประเมินก่อน
และหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการตลาดน า
การผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ท าให้
เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 16 16 100.00 100.00 0.00 

2. การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ คือการ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
สินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 16 16 100.00 100.00 0.00 

3. เกษตรกรควรให้ความส าคัญกับคุณภาพผลผลิต
เกษตร ในตลาดเกษตรกรทั้ งด้านความปลอดภัย 
ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 16 16 100.00 100.00 0.00 

4. เกษตรกรสามารถท าการตลาดด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จากการผลิตแบบมีระบบประกันความ
ปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้ 16 16 100.00 100.00 0.00 

5. การตลาดน าการผลิต คือมีการวิ เคราะห์ความ
ต้องการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการ
สินค้าของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้าง
ตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ 16 16 100.00 100.00 0.00 

6. ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ด้นั้น จะตอ้งเร่ิมจาก
การศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
ถูกก าหนดขึ้ น ควรเร่ิมต้นด้วยความสนใจ และ
ศรัทธาหลักทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหา
ความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือ
เป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 16 16 100.00 100.00 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั      
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการตลาดน า
การผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
7. สารเคมีท่ีตกค้างในผกัและผลไม้สามารถล้าง
ออกดว้ยน ้า 50 - 100% 15 16 93.75 100.00 6.25 

8. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้า และ
ปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสาร
และความซ่ือสัตย ์ 15 15 93.75 93.75 0.00 

9. การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของ
การท ามาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 16 93.75 100.00 6.25 

10) เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  แล้วตลาด
ยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาด
สินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 15 16 93.75 100.00 6.25 

11. ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์ ท าให้ เกษตรกรมั่น ใจได้ว่า
ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้ 15 16 93.75 100.00 6.25 

12. เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์แต่ใช้ซากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือ
จากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย 15 15 93.75 93.75 0.00 

13. ราคาสินค้าเกษตรอินทรียท่ี์ได้รับรองมาตรฐาน 
สากล จะมีราคาสูงกวา่ปกติ 20 - 30% 15 13 93.75 81.25 -12.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการตลาดน า
การผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
14. ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มี
กล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม 
กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บรักษา
ได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือ
คุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์ 14 15 87.50 93.75 6.25 

15. ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือ
เกษตรปลอดภยัไม่สามารถใช้ตรามาตรฐานเกษตร
อินทรียไ์ด ้ 14 12 87.50 75.00 -12.50 

16. กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบว่า
มีการเผาตอซังข้าว คณะกรรมการจึงให้แปลง
ดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ ์ 13 16 81.25 100.00 18.75 

17. การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์ม
ทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการ
ผลผลิตของกลุ่ม 12 15 75.00 93.75 18.75 

18. การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือ
ได ้100% 6 6 37.50 37.50 0.00 

19. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ 
GAP ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรท่ีสะอาด ปลอดภัย 
และปลอดสารเคมี 5 7 31.25 43.75 12.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการตลาดน า
การผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
20. พื ชล้มลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้ นต ่ า 6 เดือน 
(มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) 
ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือว่า
เป็นพืชอินทรีย ์ 2 6 12.50 37.50 25.00 

เฉลีย่รวม     3.44 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 6.1 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจใน

การตลาดน าการผลิต:มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จะเห็นได้ว่า การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ คือการ

พฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับเกษตรกรควรให้ความส าคญั

กบัคุณภาพผลผลิตเกษตร ในตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้

ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการผลิต

แบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่ง

ผลิตได ้การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการ

สินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได้ และก่อนท่ีจะเป็นเกษตร

อินทรียไ์ด้นั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้น ควร

เร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎีเพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิม

ปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คน

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไม้

สามารถลา้งออกดว้ยน ้ า 50 - 100% จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึง

เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 6.25 หลงัการพฒันา การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละแปรรูปผลผลิต
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การเกษตร ตอ้งท าทั้งต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ งระบบเอกสารและความ

ซ่ือสัตย ์จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการ

พฒันา การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์เม่ือสินค้า

เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนว

ทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก และผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

การผลิตเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถส่งออกได้สากล 

จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อย

ละ 6.25 หลงัการพฒันา เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืช ซาก

สัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้่อย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 93.75 ซ่ึ งเท่ ากันทั้ งก่อนและหลังการพัฒนา ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ี ได้รับรอง

มาตรฐานสากล จะมีราคาสูงกว่าปกติ 20 - 30% จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 81.25 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลงัการพฒันา ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวย

เป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง 

เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์จ านวนผู ้

ท่ีตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 6.25 หลงัการ

พฒันา ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตร

อินทรียไ์ด ้จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อย

ละ 12.50 หลังการพัฒนา กรรมการเข้าตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบว่ามีการเผาตอซังข้าว 

คณะกรรมการจึงให้แปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 18.75 หลังการพัฒนา การรับรองเกษตรอินทรีย์จะ

ครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม จ านวนผูท่ี้ตอบ

ถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 18.75 หลงัการพฒันา 

การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลังการพฒันา ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินใน

ระบบ GAP ถือว่าเป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลงัการพฒันาพืชลม้ลุกมี
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ระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจาก

พน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย ์จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.50 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 25.00 หลังการพัฒนา เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 

 จากข้อมูลผลกรประเมินข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรหลังเข้าอบรมการพฒันาด้าน 

“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” ระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบ

แบบประเมินทั้งหมด 16 คน ไดแ้ก่ 

 1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรเส่ียง

ต่อการเกิดโรคมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การสร้างมูลค่าสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ คือการพัฒนา

ผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตร ในตลาด

เกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการ

ผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลับถึง

แหล่งผลิตได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ใน

แต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

6. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหา

ความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้น ควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎี

เพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะ

ปรับเปล่ียนคิดเป็นร้อยละ 100.00   

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้ า 50 - 

100% คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและความซ่ือสัตย  ์คิด

เป็นร้อยละ 93.75 

9. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า

มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

10. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แล้วตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไปสู่

อาเซียนและทัว่โลกคิดเป็นร้อยละ 100.00 

11. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์

ท าใหเ้กษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

12. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบว่ามีการเผาตอ

ซงัขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100.00 

13. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่

ใชซ้ากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้่อย คิดเป็นร้อยละ 93.75 

14. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตาม

ธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได้ ทนทาน ให้

สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 93.75 

15. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด รวมทั้ง

กิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 93.75 

16. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากล จะมีราคา

สูงกวา่ปกติ 20 - 30% คิดเป็นร้อยละ 81.25 

17. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยั

ไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้คิดเป็นร้อยละ 75.00 

 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
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1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่า

เป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 43.75 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได้ 100% คิด

เป็นร้อยละ 37.50 

3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น พืชลม้ลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 

12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียว หลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย ์คิดเป็น

ร้อยละ 37.50 

 

 6.1.2 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)” มี
การจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System : PGS) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 22 21 100.00 95.45 -4.55 

2. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM 
จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย 21 14 95.45 63.64 -31.82 

3. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
ผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง 
และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรีย์
อยา่งครอบคลุม 21 21 95.45 95.45 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System : PGS)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
4. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรีย์
โดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 21 19 95.45 86.36 -9.09 

5. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
รับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 21 22 95.45 100.00 4.55 

6. ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงาน
ในรูปแบบเครือข่าย 21 20 95.45 90.91 -4.55 

7. การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิต
ให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอน
กระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ 
โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มใหก้บัเกษตรกร 
เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม 21 22 95.45 100.00 4.55 

8. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  21 20 95.45 90.91 -4.55 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System : PGS)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
9. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิต
เขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิต
ท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ 21 20 95.45 90.91 -4.55 

10. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบ
การรับ รองแบบ มี ส่ วน ร่วม  จะต้อ งมีภ าคี
เครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร
ทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน 
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด 20 22 90.91 100.00 9.09 

11. ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการ
รับรองเกษตรกรท่ี เป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
องคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   20 22 90.91 100.00 9.09 

12. ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้
ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
โดยจะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 19 20 86.36 90.91 4.55 

13. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็น
ระบบการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดย
ชุมชน 19 20 86.36 90.91 4.55 

14. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่
มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 17 18 77.27 81.82 4.55 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System : PGS)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่ม
ผู ้ผ ลิต ท่ี มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไป 9 6 40.91 27.27 -13.64 

16. คุณสมบัติของกลุ่มผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ 
โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะ
การผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้น
เดียวกนั 10 รายขึ้นไป 9 12 40.91 54.55 13.64 

17. ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลัก 
ฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์อง
กลุ่มได ้   8 11 36.36 50.00 13.64 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 6 8 27.27 36.36 9.09 

19. การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี 3 เป็น
ระบบเดียวท่ีมีการรับรองมาตรฐานเกษตร 6 9 27.27 40.91 13.64 

20. หลักการและองค์ประกอบของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม มี  6 ข้อ คือ การแลก 
เป ล่ี ยนความคิด เห็น  การมี ส่วน ร่วม  ความ
โปร่งใส ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์แบบ
แนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 0 3 0.00 13.64 13.64 

รวม     1.59 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 6.3 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เขา้ใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System : PGS) 
พบว่า กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการ
พฒันา  PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
31.82 หลงัการพฒันา  PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้
รวมกลุ่มกนัอยา่งมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ยา่งครอบคลุม จ านวนผู ้
ท่ีตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ระบบ
ตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรีย์โดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.09 หลงัการพฒันา ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของทอ้งถ่ิน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลังการพัฒนา ตามหลักการและ
องค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
4.55 หลงัการพฒันา การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการ
ควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการใหก้ารรับรอง
ผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของ
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้จ านวนผู ้
ท่ีตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงั
การพัฒนา การตลาดอินทรีย์ในยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได้ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลังการพัฒนา 
คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจาก
ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการ
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เรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.09 หลงัการพฒันา ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
องคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification) จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.09 หลงัการพฒันา ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
ส าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกัน  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.91 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนั
หรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.27 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลังการพฒันา คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
อินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมี
ลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูก
ในข้อน้ี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลังการ
พฒันา ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์อง
กลุ่มได ้จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปี
ละ 2 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 หลงัการพฒันา การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานเกษตร จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม มี 6 ข้อ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไว้วางใจ 
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.64 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา เกษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 
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 จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันาดา้น 
“ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” ระดบั
ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม จากผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 22 คน ไดแ้ก่ 

1. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต ว ัฒนธรรมและ
การเกษตรของทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม 
ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผู ้ผลิตให้ปฏิบัติตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอน
กระบวนการใหก้ารรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มใหก้บัเกษตรกร 
เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่
เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด คิดเป็นร้อยละ100.00  

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง 
(first party certification) คิดเป็นร้อยละ 100.00  

5. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 95.45 

6. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่าง
ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 95.45 

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 90.91 

8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้คิดเป็นร้อยละ 90.91  

9. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้คิดเป็นร้อย
ละ 90.91  
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10. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 90.91  

11. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90.91  

12. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้
ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 86.36 

13. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 
ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 81.82  

14. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้น
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 63.64 

15. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิต
เกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.55  

16. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดง
สถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมี

การรับรองมาตรฐานเกษตร คิดเป็นร้อยละ 40.91  
2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า

อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 36.36  
3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีคล้ายกันหรืออยู่
หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.27  

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น หลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม มี 6 ข้อ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไว้วางใจ 
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 13.64 
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 6.1.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System : ICS)” 
 “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6.3 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่
มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 25 24 100.00 96.00 -4.00 

2. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายใน
ของการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ 25 25 100.00 100.00 0.00 

3. ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการ
กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานสากล 24 25 96.00 100.00 4.00 

4. ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 
ICS) เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตาม
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง 23 25 92.00 100.00 8.00 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 23 23 92.00 92.00 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั      
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ตารางท่ี 6.3 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
6. ระบบควบคุมภายใน(ICS) มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้
หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการ
บนัทึก 23 25 92.00 100.00 8.00 

7. ICS จ าเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 22 23 88.00 92.00 4.00 

8. ICS ช่วยใหห้น่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถ
ใหก้ารรับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย 20 24 80.00 96.00 16.00 

9. ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิก
ของกลุ่มไม่จ าเป็นท่ีต้องอ่านออกเขียนได้ แต่
ต้องผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
ตามหลกัสากล 18 20 72.00 80.00 8.00 

10. เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร 
กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 
5 ราย 15 14 60.00 56.00 -4.00 

11. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร
รายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ   15 14 60.00 56.00 -4.00 

12. ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการ
รับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 ลักษณะคือ 
รับรอง และ ไม่รับรอง 12 15 48.00 60.00 12.00 

13. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปี
ละ 2 - 3 คร้ัง 10 11 40.00 44.00 4.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั      
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ตารางท่ี 6.3 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
14. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไว้
อยา่งนอ้ย 1 ปี 10 7 40.00 28.00 12.00 

15. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 7 9 28.00 36.00 8.00 

16. ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน (ICS)  การจัดท าระบบเอกสารระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ ม  →  การประเมิน
ศักยภาพและความพ ร้อม เบ้ื อต้นของกลุ่ ม
เกษตรกร → การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบ้ืองตน้   4 6 16.00 24.00 8.00 

17. ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ไดผ้ลก าไรท่ีสูง
กวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 3 3 12.00 12.00 0.00 

เฉลีย่รวม     3.29 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 จากตารางท่ี 6.3 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) จะเห็นได้ว่า ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซ่ึงลดลง
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของ
กลุ่มจะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 



135 

 

0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ICS เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ระบบควบคุม
ภายใน(Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกร
ในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วย
รับรองคิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายใน (ICS) ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  จ านวนผูท่ี้ตอบถูก
ในขอ้น้ี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ระบบควบคุม
ภายใน(ICS) มีเง่ือนไขท่ีส าคญัขอ้หน่ึงคือ การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลงั
การพฒันา ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4 
.00 หลงัการพฒันา ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรที
ละหลายราย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิด
เป็นร้อยละ 16.00 หลังการพฒันา ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่
จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล  
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
8.00 หลงัการพฒันา เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้ง
มีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงลดลง
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลงัการพฒันา ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
4.00 หลงัการพฒันา ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 16.00 หลังการพฒันา การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้นอย่างน้อยปีละ 2-3 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.00 หลังการพัฒนา 
แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.00 หลงัการพฒันา การตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
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9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลังการพัฒนา ขั้นตอน
กระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของ
กลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ือตน้ของกลุ่มเกษตรกร สู่ การทดลองใชเ้อกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมิน
เบ้ืองตน้ น้ี จ านวน 6 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.00 หลงัการพฒันา ขอ้ดีของการจดัท า
ระบบควบคุมภายในช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผลก าไรท่ีสูงกว่าท้องตลาด
โดยทัว่ไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 3 คน ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ทั้งน้ี
กิจกรรมการพฒันาดา้น “การปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน(Internal Control System : 
ICS)” เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 
 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรหลงัการพฒันาด้าน “การ
จัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เกษตรกรมีระดับการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ท่ีดี จากผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 25 คน ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS )มีเง่ือนไขท่ีส าคัญขอ้หน่ึงคือ  
การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของหน่วยรับรอง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3
ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 100.00  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การ
รับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย คิดเป็นร้อยละ 96.00 

7) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล คิดเป็นร้อยละ 92.00 เพิ่มขึ้นจากเดิม เกษตรกรสามารถน าระบบการจดัการภายในไปใช้
จดัการระบบฟาร์มของกลุ่ม เพื่อพฒันานาศกัยภาพของกลุ่มได ้
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8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.00 

9) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.00  

10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  
คิดเป็นร้อยละ 80.00  

11) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง คิดเป็นร้อยละ 60.00  

12) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบัติ สามารถลดการใช้สารเคมี เน้นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

 
ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  
คิดเป็นร้อยละ 56.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการ
ผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตอ้ง
ด าเนินการอยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.00  

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างน้อย 
 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00 

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ขั้นตอนกระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน (ICS)  
การจดัท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อม
เบ้ืองต้นของกลุ่ม เกษตรกร สู่  การทดลองใช้เอกสารคู่ มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม  
สู่ การประเมินระบบควบคุมภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ คิดเป็นร้อยละ 24.00  
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7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถขายผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 
 6.1.4 การพัฒนาศักยภาพด้าน “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural 
Practice: GAP)” 
 “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP)” มีการจัดท าแบบ
ประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6.4 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั

ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้
จาก ทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนงั 21 21 100.00 100.00 0.00 

2. อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มี
สารพิษหรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั 21 21 100.00 100.00 0.00 

3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและ
จ ากัดศัตรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช 19 19 90.48 90.48 0.00 

4. Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการ
ผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก 17 20 80.95 95.24 14.29 

5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้น
คือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร 17 17 80.95 80.95 0.00 

6. วตัถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส,ปาราสิต,เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช 13 11 61.90 52.38 -9.52 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



139 

 

ตารางท่ี 6.4 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั

ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
7. THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้น
เร่ืองขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว 13 14 61.90 66.67 4.76 

8. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม้, 
พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช 9 10 42.86 47.62 4.76 

9. การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไป
จ าห น่ายใน ร้านค้าป ลีกในยุโรป  จะต้องได้
มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน 5 6 23.81 28.57 4.76 

10. การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น 4 6 19.05 28.57 9.52 

11. การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติั
เพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค 1 1 4.76 4.76 0.00 

12. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิต
สินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และ
สัตวน์ ้า 0 0 0.00 0.00 0.00 

13. มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี 0 1 0.00 4.76 4.76 

14. มาตรฐาน ASEAN GAP มี ว ัตถุประสงค์ เพื่ อ
สนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่ม
อาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP   0 0 0.00 0.00 0.00 

รวม     2.38 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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จากตารางท่ี 6.4 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) พบวา่ การไดรั้บพิษจาก
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับไดจ้ากทางการหายใจ ทางปากทางผิวหนงั และอาหารปลอดภยัจาก
สารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษหรือมีในระดับท่ีปลอดภัย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0 .00 ซ่ึงเท่ากันทั้ งก่อนและหลังการพัฒนา วตัถุอันตรายทาง
การเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกนัและจ ากดัศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช จ านวน
ผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้ งก่อนและหลังการพัฒนา 
Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผูค้ ้าปลีกทั่วโลก 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
14.28  หลงัการพฒันา Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้ โดยเกษตรกรตอ้งมี
การพฒันา 2 ดา้น คือ การพฒันาฟาร์มและการพฒันาบุคลากร จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา วตัถุชีวภาพ : จุลินทรียบ์างชนิด 
เช่น แบคทีเรีย ไวรัล ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.62  ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.52 หลังการพัฒนา  THAI GAP เป็น
มาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเนน้เร่ืองขา้วอยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว จ านวนผูท่ี้ตอบถูกใน
ขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.76  หลงัการพฒันา 
วตัถุทางกายภาพ เช่น กรวด ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงั
การพฒันา การท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตรไปจ าหน่ายร้านคา้ปลีกในยุโรปจนตอ้งได้
มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ คิดเป็น 4.76 หลงัการพฒันา การไดรั้บพิจารณาวตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร จะไดรั้บพิษทางการหายใจเท่านั้น จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.52 หลังการพัฒนา การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร 
เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภค จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้ งก่อนและหลังการพัฒนา  มาตรฐาน GAP  คือ 
มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.76 หลงัการพฒันา Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุม
การผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้าและมาตรฐาน ASEAN GAP มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
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GAP ไม่มีผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้ งก่อนและหลังการพัฒนา ทั้ งน้ี
กิจกรรมการพฒันาดา้น “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 

จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันาดา้น 
“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP)” ระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี จากผูต้อบแบบประเมิน
ทั้งหมด 21 คน ไดแ้ก่ 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้จาก 
ทางการหายใจ ทางปาก ทางผิวหนงั คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษ
หรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้
เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 95.24 

4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกันและจ ากัด
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คิดเป็นร้อยละ 90.48  

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 
โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
80.95  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้ว
อยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67  

7) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น วตัถุชีวภาพ: จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส  
ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช คิดเป็นร้อยละ 52.38  
 

ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด  ดิน หิน โลหะ ไม ้พลาสติก  

ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายในพืช คิดเป็นร้อยละ 47.62  
2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การไดรั้บพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะไดรั้บพิษ

ทางการหายใจเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 
3) เกษตรกรเขา้ใจในการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายในร้านคา้

ปลีกในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน คิดเป็นร้อยละ 28.57  
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4) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น มาตรฐาน GAP คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ 4.76  

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 
ประเภท ไดแ้ก่ พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า คิดเป็นร้อยละ 4.76 

และโดยเฉพาะ 6) เกษตรกรยงัไม่เขา้ใจใน การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง การปฏิบติั
เพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลิตผลท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐาน ASEAN GAP มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั GAP  
 

6.1.5 การวิจยัสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรสู่การวิจยัเพื ่อต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 4 ประเด็น
คือ การพฒันาศกัยภาพด้าน “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  การ
พฒันาศกัยภาพด ้าน  “ระบบการรับรองเกษตรอินท รียแ์บบมีส่วน ร่วม  ( Participatory 
Guarantee System : PGS)” การพฒันาศกัยภาพด้าน “การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System : ICS)” และการพฒันาศกัยภาพด้าน “การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice : GAP)” สรุปการเพิ่มศกัยภาพได้ดังตารางท่ี 6.5 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 6.5    ผลการประเมินการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในประเด็นการวิจยัเพื่อต่อยอดภาค
การเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

ประเด็น การเปลีย่นแปลง (%) 
(1) การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3.44 
(2) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS) 1.59 
(3) การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : 

ICS) 3.29 
(4) การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : 

GAP) 2.38 
เฉลีย่รวม 2.68 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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จากตารางท่ี 6.5 แสดงให้เห็นว่า การวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการ

วิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะได้เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 2.68 โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการตลาดน าการผลิต : 
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 การเพิ่มศกัยภาพในระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.59 การจัดท า
ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3.29 และการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 ทั้งน้ียงัมีแนวทางในการ
เพิ่มศกัยภาพทั้ง 4 ประเด็นดงัน้ี 

ผลการวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียใ์นชุมชน โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพในดา้นการตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เกษตรกรมีการยกระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล มีแนวทางดงัน้ี 

1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกร

เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ คือการพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตร ใน

ตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่าง

สม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จาก

การผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความต้องการ

ผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและ

ก าหนดลูกคา้ได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

6. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษา

หาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้น ควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกั
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ทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร

อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียนคิดเป็นร้อยละ 100.00   

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้ า 50 

- 100% คิดเป็นร้อยละ 100.00 

8. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิต

การเกษตร ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ งระบบเอกสารและ

ความซ่ือสัตย ์คิดเป็นร้อยละ 93.75 

9. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า

มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

10. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่

อาเซียนและทัว่โลกคิดเป็นร้อยละ 100.00 

11. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตร

อินทรีย ์ท าใหเ้กษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

12. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบว่ามีการ

เผาตอซงัขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

13. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์

แต่ใชซ้ากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย คิดเป็นร้อยละ 93.75 

14. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอม

ตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บรักษาได ้

ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบัติของผลผลิตพืชอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 

93.75 

15. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์มทั้ งหมด 

รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 93.75 

16. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากล จะมี

ราคาสูงกวา่ปกติ 20 - 30% คิดเป็นร้อยละ 81.25 
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17. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตร

ปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ผลการวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร

อินทรียใ์นชุมชน โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพในดา้นระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 

(Participatory Guarantee System : PGS) เกษตรกรมีการยกระดับเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  

มีแนวทางดงัน้ี 

1. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต ว ัฒนธรรมและ
การเกษตรของทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม 
ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผู ้ผลิตให้ปฏิบัติตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอน
กระบวนการใหก้ารรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มใหก้บัเกษตรกร 
เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่
เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด คิดเป็นร้อยละ100.00  

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง 
(first party certification) คิดเป็นร้อยละ 100.00  

5. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น กลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 95.45 

6. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่าง
ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 95.45 

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 90.91 

8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้คิดเป็นร้อยละ 90.91  
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9. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้คิดเป็นร้อย
ละ 90.91  

10. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 90.91  

11. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90.91  

12. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้
ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 86.36 

13. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 
ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 81.82  

14. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้น
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 63.64 

15. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิต
เกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.55  

16. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดง
สถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัในดา้น “การปฏิบติัตามการจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System : ICS)” เกษตรกรมีการยกระดบัการจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control 
System : ICS)ท่ีดี มีแนวทางดงัน้ี 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
จะต้องได้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของการ
รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน(ICS )มีเง่ือนไขท่ีส าคัญขอ้หน่ึงคือ  
การจดัท าเอกสารและการควบคุมการบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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3) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบควบคุมภายใน การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control System : ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ICS เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3
ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข คิดเป็นร้อยละ 100.00  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS ช่วยให้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองสามารถให้การ
รับรองแก่เกษตรกรทีละหลายราย คิดเป็นร้อยละ 96.00 

7) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล คิดเป็นร้อยละ 92.00 เพิ่มขึ้นจากเดิม เกษตรกรสามารถน าระบบการจดัการภายในไปใช้
จดัการระบบฟาร์มของกลุ่ม เพื่อพฒันานาศกัยภาพของกลุ่มได ้

8) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ICS จ าเป็นจะตอ้งมีการประเมินศกัยภาพดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.00 

9) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (ICS) 
ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.00  

10) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่ม
ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งอ่านออกเขียนได ้แต่ตอ้งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  
คิดเป็นร้อยละ 80.00  

11) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรอง
ระบบควบคุมภายใน มี 2 ลกัษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง คิดเป็นร้อยละ 60.00  

12) เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้
ผ่านการอบรมเกษตรอินทรียแ์ละน าไปปฏิบัติ สามารถลดการใช้สารเคมี เน้นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์และมีความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

ผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยกระดับ
ศกัยภาพสู่ระบบอาหารปลอดภยัในด้าน “การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี(GAP)” เกษตรกรมีการ
ยกระดบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี มีแนวทางดงัน้ี 

1) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การได้รับพิษจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รับได้จาก 
ทางการหายใจ ทางปาก ทางผิวหนงั คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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2) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น อาหารปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีสารพิษ
หรือมีในระดบัท่ีปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้
เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีกทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 95.24 

4) หลงัการพฒันา เกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เกษตรกรมีความมัน่ใจท่ีจะพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 

5) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ สารป้องกันและจ ากัด
ศตัรูพืช รวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คิดเป็นร้อยละ 90.48  

6) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 
โดยเกษตรกรตอ้งมีการพฒันา 2 ดา้นคือ การพฒันาฟาร์ม และการพฒันาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
80.95  

7) เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองขา้ว
อยา่งเดียว ซ่ึงดูแลโดยกรมการขา้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67  

8) เกษตรกรเข้าใจในประเด็น วตัถุชีวภาพ: จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส  
ปาราสิต เช้ือรา มีประโยชน์ต่อพืช คิดเป็นร้อยละ 52.38  

 
6.2 ข้อเสนอแนะ  

6.2.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 
“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” ในประเด็น 

1. ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory guarantee 
system: PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล  

2 . กลุ่ ม เกษตรกรท่ี เข้า สู่ การการรับรองเกษตรอินท รีย์แบบมี ส่ วน ร่วม 
(participatory guarantee system: PGS) จัดให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายในมาตรฐาน
อินทรีย ์แก่เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูต้รวจประเมิน
ภายใน และคณะกรรมการรับรองเท่านั้น  

6.2.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 
“ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)”  
ในประเด็น 
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1. การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานเกษตร  

2. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
3. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมี

การรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไป  

4. หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบ
แนวราบ กระบวนการเรียนรู้  

6.2.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 
“การจดัท าระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)” ในประเด็น 

1. ระบบควบคุมภายในเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ  

2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้ง
มีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ราย  

3. การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการอย่าง
ครบถว้นอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง  

4. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
5. แบบฟอร์มหรือแบบบนัทึกต่างๆตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี  
6. ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)  การจัดท าระบบ

เอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
เกษตรกร สู่ การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สู่ การประเมินระบบควบคุม
ภายใน สู่ การตรวจประเมินเบ้ืองตน้  

7. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ขอ้ดีของการจดัท าระบบควบคุมภายใน ช่วยให้
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตใหไ้ดผ้ลก าไรท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป  

6.2.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 
“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) ในประเด็น 

 1. วสัดุทางกายภาพ เช่น กรวด  ดิน หิน โลหะ ไม้ พลาสติก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายในพืช  
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2. การได้รับพิษจากวตัถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการหายใจ
เท่านั้น 

3. เกษตรกรเขา้ใจในการท่ีเกษตรกรไทยน าสินคา้ทางการเกษตร ไปจ าหน่ายใน
ร้านคา้ปลีกในยโุรป จะตอ้งไดม้าตรฐาน Global GAP เสียก่อน  

4. มาตรฐาน GAP คือ มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  
5. Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

พืชผล ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า  
และโดยเฉพาะ 4) เกษตรกรยงัไม่เขา้ใจใน การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง 

การปฏิบติัเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการท าการเกษตร เพื่อใหไ้ด้
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐาน ASEAN GAP มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการเช่ือมประสานมาตรฐานภายในกลุ่มอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
GAP  
 

6.2.5 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในระยะเวลาถดัไป ควรขยายงานในภาพของความเป็น
ลา้นนา เน่ืองจากบริบทชุมชนและบริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึง
กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึง
มีความเป็นลา้นนาอยา่งสูง และมีสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการวิจยัเพื่อ
พฒันาและการวิจยัเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาพรวมของความเป็นเกษตรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 




