
 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยได้ศึกษาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหม่ ตามวตัถุประสงค์ของ 
การวิจยัคือ เพื่อศึกษาบริบทและศกัยภาพของชุมชนกลุ่มเกษตรกร และเพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจสามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย  
 การวิจยัสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรสู่การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์
ในชุมชน 3 ประเด็นคือ การพัฒนาศักยภาพด้าน “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล” การพฒันาศกัยภาพด้าน “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” การพฒันา
ศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS)” สรุปการเพิ่มศกัยภาพไดด้งัน้ี 

 
6.1.1 การพฒันาศกัยภาพดา้น “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” 

 “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและ
หลงัการพฒันา ดงัน้ี 

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 

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 
2. การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ คือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 16 16 100.00 100.00 0.00 

3. เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิต
เกษตร ในตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั 
ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 16 16 100.00 100.00 0.00 

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

5. การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการ
สินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้าง
ตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ 16 16 100.00 100.00 0.00 

6. ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้นั้ น จะต้องเร่ิม
จากการศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ท่ีถูกก าหนดขึ้น ควรเร่ิมต้นด้วยความ
สนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎีเพื่อการปฏิบติั โดย
ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบติัตาม
แลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 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 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เข้าใจในการตลาดน าการผลิต:มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จะเห็นได้ว่า การใช้สารเคมีใน
การเกษตรอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรีย์
และผลิตภณัฑ์ คือการพฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ
เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตร ในตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั 
ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท า
การตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรอง
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์
ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถ
สร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้และก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหา
ความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้น ควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกั
ทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร
อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกด้วยน ้ า  
50 - 100% จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม  
คิดเป็นร้อยละ 6.25 หลงัการพฒันา การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสารและความซ่ือสัตย ์
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จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการ
พฒันา การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เม่ือสินคา้
เกษตรผา่นกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็น
แนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก และผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออก
ไดส้ากล จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 หลงัการพฒันา เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์แต่
ใช้ซากพืช ซากสัตว์และของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้่อย  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.75 ซ่ึงเท่ากันทั้ งก่อนและหลังการพัฒนา ราคาสินค้าเกษตร
อินทรียท่ี์ได้รับรองมาตรฐานสากล จะมีราคาสูงกว่าปกติ 20 - 30% จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลงัการพฒันา ผลผลิต
ท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบ
แน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บรักษาได้ ทนทาน ให้สารอาหารและพลังชีวิต เหล่าน้ีคือ
คุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.75 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 6.25 หลงัการพฒันา ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยั
หรือเกษตรปลอดภัยไม่สามารถใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด้ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลังการพัฒนา 
กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบว่ามีการเผาตอซังขา้ว คณะกรรมการจึงให้แปลง
ดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 18.75 หลงัการพฒันา การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด 
รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 18.75 หลังการพัฒนา การรับรอง
มาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100%  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินใน
ระบบ GAP ถือวา่เป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้
น้ี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลงัการพฒันาพืช
ลม้ลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บ
เก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปลี่ยนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 25.00 หลงัการพฒันา เกษตรกรมีความรู้
ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 
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 จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันาดา้น 
“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” ระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จาก
ผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 16 คน ไดแ้ก่ 
 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
ทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร
อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียนคิดเป็นร้อยละ 100.00   

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกด้วยน ้ า  
50 - 100% คิดเป็นร้อยละ 100.00 

8. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิต
การเกษตร ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ งระบบเอกสารและ
ความซ่ือสัตย ์คิดเป็นร้อยละ 83.75 

9. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล คิดเป็นร้อยละ 100.00 

10. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่
อาเซียนและทัว่โลกคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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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 
83.75 

15. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์มทั้ งหมด 
รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 93.75 

16. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากล จะมี
ราคาสูงกวา่ปกติ 20 - 30% คิดเป็นร้อยละ 81.25 

17. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตร
ปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้คิดเป็นร้อยละ 75.00 

 
ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 
1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือ

วา่เป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 43.75 
2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 

คิดเป็นร้อยละ 37.50 
3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น พืชลม้ลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) 

หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียว หลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์
คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 

6.1.2 การพฒันาศกัยภาพดา้น “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั”  
 “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” มีการจดัท าแบบประเมินก่อน
และหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนด

มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1. เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใชใ้นระบบเกษตรอินทรียส์ามารถ
คลุกสารเคมีก่อนปลูกได ้ 17 17 100.00 100.00 0.00 

2. เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชก้ารฉายรังสีได ้ 16 15 94.12 88.24 -5.88 
3. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม 
ใชห้น่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าค
บงัคบัและภาคสมคัรใจ 15 14 88.24 82.35 -5.88 

4. ผลิตทางการเกษตรท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง 
GAP ไม่ถือวา่เป็นสินคา้อินทรีย ์ 15 11 88.24 64.71 -23.53 

5. ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับ
พืชปีเดียวหรือพืชลม้ลุก อย่างนอ้ย 3 ปี ก่อนการ
หวา่นหรือปลูก 14 11 82.35 64.71 -17.65 

6. การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มี 2 
ระบบ 13 17 76.47 100.00 23.53 

7. เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะห์ได ้ 12 17 70.59 100.00 23.53 
8. การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์เป็นการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์ 10 11 58.82 64.71 5.88 

9. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS) ถือเป็น
ระบบการรับรองในระดบัสากล 4 4 23.53 23.53 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 6.2 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในขอ้ก าหนด

มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั(ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
10. กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System : 
PGS) จดัให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายใน
มาตรฐานอินทรีย ์แก่เจา้หน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ี
มีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู ้ตรวจ
ประเมินภายใน และคณะกรรมการรับรองเท่านั้น 2 6 11.76 35.29 23.53 

รวม     2.35 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 6.2 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความ
เขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั พบวา่ เมลด็พนัธุ์พืชท่ีใชใ้นระบบ
เกษตรอินทรียส์ามารถคลุกสารเคมีก่อนปลูกได ้จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใช้การฉายรังสีได้ 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 
5.88 หลังการพัฒนา ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ีสาม ใช้หน่วยงานรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.35 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 5.88 หลงัการพฒันา ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บ
มาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้อินทรีย์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.71 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 23.53 หลงัการพฒันา ระบบปรับเปล่ียนส าหรับ
มาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืชลม้ลุก อย่างนอ้ย 3 ปี ก่อนการหว่านหรือปลูก จ านวนผูท่ี้
ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 17.65 หลงั
การพฒันา การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 23.53 หลงัการพฒันา เกษตรอินทรีย ์
อนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ได้ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 23.53 หลงัการพฒันา การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์เป็น
การผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.71 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 5.88 หลงัการพฒันา ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล 
จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการพฒันา 
กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าสู่การการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee 
System : PGS) จดัให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายในมาตรฐานอินทรีย ์แก่เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
เฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการ
รับรองเท่านั้น จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิด
เป็นร้อยละ 23.53 หลงัการพฒันา เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 
 
 จากขอ้มูลผลการประเมินขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันา
ดา้น “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” ระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละ
แนวทางปฏิบติั จากผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 17 คน ไดแ้ก่  

1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใช้สารสังเคราะห์ได้ คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 

3. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุก
สารเคมีก่อนปลูกได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชก้ารฉายรังสีได ้คิดเป็นร้อยละ 
88.24 

5. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ีสาม ใช้
หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ คิดเป็นร้อยละ 82.35 

6. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่า
เป็นสินคา้อินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 64.71 

7. ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืชลม้ลุก อย่างนอ้ย 3 ปี 
ก่อนการหวา่นหรือปลูก คิดเป็นร้อยละ 64.71 

8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์เป็นการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 64.71 
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 ส่วนประเด็นท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดี ไดแ้ก่ 

1 . เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วม
(Participatory Guarantee System: PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดับสากล  คิดเป็นร้อยละ 
23.53 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) จัดให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายใน
มาตรฐานอินทรีย ์แก่เจา้หน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ไดแ้ก่ ผูต้รวจ
ประเมินภายใน และคณะกรรมการรับรองเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 35.28 
 
 6.1.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)” 
มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6.3 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 6.3 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 -8.08 

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 6.3 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 8.08 

11. ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการ
รับรองเกษตรกรท่ี เป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
องคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   20 22 90.91 100.00 8.08 

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 6.3 ผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) (ต่อ) 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
การเปลีย่น 
แปลง 

(ร้อยละ) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมี
ลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่
หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 9 6 40.91 27.27 -13.64 

16. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้
แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิต
เกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกัน 
10 รายขึ้นไป 9 12 40.91 54.55 13.64 

17. ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลักฐาน
แสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   8 11 36.36 50.00 13.64 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรอง
ภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 6 8 27.27 36.36 8.08 

19. การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี  3 เป็น
ระบบเดียวท่ีมีการรับรองมาตรฐานเกษตร 6 9 27.27 40.91 13.64 

20. หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การมี ส่ วนร่วม ความโปร่งใส ความ
ไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการ
เรียนรู้ 0 3 0.00 13.64 13.64 

รวม     1.58 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 6.3 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเกษตรกรการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) พบว่า กลุ่ม
จะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้
น้ี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา  PGS เป็น
เคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้
น้ี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 31.82 หลงัการพฒันา  PGS เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกันอย่างมั่นคง และยัง่ยืน 
พร้อมกับให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่างครอบคลุม จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงเท่ากันทั้งก่อนและหลงัการพฒันา ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็น
อินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ซ่ึงลดลงจาก
เดิม คิดเป็นร้อยละ 8.08 หลังการพฒันา ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตร
ของทอ้งถ่ิน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 4.55 หลังการพัฒนา ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.81 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจฟาร์มให้กับ
เกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา ตลาดสินค้าใน
พื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรีย์
โดยชุมชนได ้จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็น
ร้อยละ 4.55 หลงัการพัฒนา การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้
น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซ่ึงลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลังการพัฒนา 
คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจาก
ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการ
เรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.09 หลงัการพฒันา ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการ
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รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
องคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification) จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 8.08 หลงัการพฒันา ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
ส าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกัน  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.81 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน  จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา ผลการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข 
และรับรองแบบมีเง่ือนไข จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากเดิม คิดเป็นร้อยละ 4.55 หลงัการพฒันา คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้น
เดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซ่ึงลดลงจาก
เดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์
คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.55 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ี
เป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา การตรวจสอบแปลง
และกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.36 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 9.09 หลงัการพฒันา การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดย
บุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรองมาตรฐานเกษตร จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในขอ้น้ี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.81 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา หลกัการและองค์ประกอบ
ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความ
โปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในข้อน้ี 
จ านวน3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 13.64 หลงัการพฒันา เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 
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 จากขอ้มูลผลกรประเมินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรหลงัเขา้อบรมการพฒันาดา้น 
“ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)” ระดบั
ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม จากผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 22 คน ไดแ้ก่ 

1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพ
ผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของ
ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 
ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้
การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะ
ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือ
เป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด คิดเป็นร้อยละ100.00  

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผูผ้ลิตเอง (first party 
certification) คิดเป็นร้อยละ 100.00  

5. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 85.45 

6. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตร
อินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกันอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่างครอบคลุม 
คิดเป็นร้อยละ 85.45 

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 80.81 

8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้คิดเป็นร้อยละ 80.81  

9. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การตลาดอินทรีย์ในยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้คิดเป็นร้อยละ 
80.81  
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10. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจะใช้ตราสัญลกัษณ์
ร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 80.81  

11. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.81  

12. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วน
ร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 86.36 

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

14. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 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 เป็นระบบเดียวท่ีมีการ

รับรองมาตรฐานเกษตร คิดเป็นร้อยละ 40.81  
2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่าง

นอ้ยปีละ 2 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 36.36  
3. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมี

ส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.27  

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น หลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์
แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 13.64 
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6.1.4 การวิจยัสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรสู่การส่งเสริมการผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียใ์นชุมชน 3 ประเด็นคือ การพฒันาศกัยภาพด้าน “ การตลาดน าการผลิต: 
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” การพฒันาศกัยภาพด้าน “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และแนวทางปฏิบติั” การพฒันาศกัยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS)” สรุปการเพิ่มศกัยภาพได้ดังตารางท่ี 6.4 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 6.4    ผลการประเมินการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในประเด็นการส่งเสริมการผลิต

สินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน 

ประเด็น การเปลีย่นแปลง (%) 
(1) การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3.44 
(2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั 2.35 
(3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS) 1.58 
เฉลีย่รวม 2.46 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 6.4 แสดงให้เห็นว่า การวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการ
ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 2.46 โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพใน
ดา้นการตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 การเพิ่มศกัยภาพใน
ด้านข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 ส่วนการเพิ่ม
ศักยภาพในระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 
PGS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 ทั้งน้ียงัมีแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพทั้ง 3 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 
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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

ทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร

อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียนคิดเป็นร้อยละ 100.00   

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกด้วยน ้ า  

50 - 100% คิดเป็นร้อยละ 100.00 

8. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิต

การเกษตร ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ งระบบเอกสารและ

ความซ่ือสัตย ์คิดเป็นร้อยละ 83.75 

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 
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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 

83.75 

15. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์มทั้ งหมด 

รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 93.75 

16. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากล จะมี

ราคาสูงกวา่ปกติ 20 - 30% คิดเป็นร้อยละ 81.25 

17. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตร

ปลอดภยัไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ผลการวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียใ์นชุมชน โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพในดา้นขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทาง
ปฏิบติั เกษตรกรมีการยกระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั มีแนวทางดงัน้ี 

1. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ คิดเป็น

ร้อยละ 100.00 

2. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชส้ารสังเคราะห์ได ้คิดเป็นร้อย

ละ 100.00 

3. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุก

สารเคมีก่อนปลูกได ้คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชก้ารฉายรังสีได ้คิดเป็นร้อยละ 

88.24 
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5. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น  ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ีสาม  

ใชห้น่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ คิดเป็นร้อยละ 82.35 

6. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่า

เป็นสินคา้อินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 64.71 

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียว

หรือพืชลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก คิดเป็นร้อยละ 64.71 

8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์เป็นการผลิตผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 64.71 

ผลการวิจยัสามารถเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรในดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร

อินทรียใ์นชุมชน โดยเป็นการเพิ่มศกัยภาพในดา้นระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 

(Participatory Guarantee System : PGS) เกษตรกรมีการยกระดับเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  

มีแนวทางดงัน้ี 

1. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิ ต 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 85.45 
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6. เกษตรกรเข้าใจในประเด็น PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่าง
ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 85.45 

7. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตามหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 80.81 

8. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้คิดเป็นร้อยละ 80.81  

9. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการ
ตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้คิดเป็นร้อย
ละ 80.81  

10. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั คิดเป็นร้อยละ 80.81  

11. เกษตรกรเขา้ใจในประเด็น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.81  

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  
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6.2 ข้อเสนอแนะ  
6.2.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 

“การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล” ในประเด็น 
1.ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 

System: PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล  
2.กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System: PGS) จัดให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายในมาตรฐานอินทรีย์ แก่
เจา้หน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และ
คณะกรรมการรับรองเท่านั้น  

6.2.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 
“ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” ในประเด็น 

1.ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือวา่เป็นสินคา้เกษตร

ท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี  

2.การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100%  

3.พืชล้มลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน 

(มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียว หลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียนจึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์ 

6.2.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้น 
“ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)”  
ในประเด็น 

1.การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรองมาตรฐาน
เกษตร  

2.การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
3.คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมี

การรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไป  

4.หลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ข้อ คือ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบ
แนวราบ และกระบวนการเรียนรู้  
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6.2.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในระยะเวลาถดัไป ควรขยายงานในภาพของความเป็น
ลา้นนา เน่ืองจากบริบทชุมชนและบริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึง
กบัจงัหวดัอ่ืนๆ อีก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมี
ความเป็นลา้นนาอย่างสูง และมีสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการวิจยัเพื่อ
พฒันาและการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมของความเป็นเกษตร
ลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 




