
 
บทที่ 2 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” มี
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 แผนงานชุดโครงการวิจัย “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” ใน
ระยะท่ีสอง ป 2551 มีทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดดังนี้ 
 2.1.1  ทฤษฎีการจัดการการผลิต 
  แนวความคิดดานการจัดการน้ันเร่ิมตนในชวงท่ีมีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ในประเทศอังกฤษ ระหวางศตวรรษที่ 18 และ 19 และไดมีการปรับปรุงพัฒนามาเร่ือย ๆ 
แนวความคิดดานการจัดการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการผลิตประกอบดวย 
 (1)  แนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific management school) 
 Frederick Taylor ไดนําเสนอแนวคิดของการนําวิธีการทางวิยาศาสตรมาใช
ในการจัดการ โดย Taylor เสนอวาในการทํางานแตละอยางจะมีวิธีการที่ดีท่ีสุด (One best way) 
ซ่ึงในท่ีนี้ไดเนนวิธีท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารในการศึกษาหา
วิธีการทํางานท่ีดีที่สุดโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร กลาวคือ ใชการสังเกต การวัด การทดสอบ
และการวิเคราะหเพ่ือคนหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด หลังจากนั้น ผูบริหารควรจัดการฝกอบรม
เพื่อใหแรงงานปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว  

 (2) แนวความคดิดานการจัดการเปนกระบวนการ (Management process school)  
 แนวความคิดนี้มองการจัดการเปนกระบวนการทํางานโดยอาศัยบุคคลอ่ืน 
มีการดําเนินการเปนข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในองคการ การจัดการเปนทฤษฏีท่ีสามารถสอน
และเรียนรูได ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนตาง ๆ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ 
(Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 



 

 
17

(Controlling) บุคคลสําคัญท่ีจะกลาวถึงในกลุมนี้คือ Henri Fayol, Oliver Sheldon และ James D. 
Mooney 
 
 2.1.2  ทฤษฎีการบริหารการผลิต 
  การผลิตมีมาต้ังแตโบราณกาลในยุคประวัติศาสตรท่ีสําคัญ เชน การสราง ปรา
มิดของอียิปต การสรางกําแพงเมืองจีนของประเทศจีน ซ่ึงมีการใชเทคโนโลยีและการกะเกณฑ
แรงงาน ตลอดจนเคร่ืองไมเคร่ืองมือตางๆ มารวมกันทําการผลิต แตก็ไมมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ
บริหารอยางมีหลักเกณฑ สําหรับการผลิตเพื่อการคาขายแลกเปล่ียนก็ทําอยางงาย ๆ โดยใชท่ีอยู
อาศัยเปนท่ีทําการผลิตงานท่ีทําก็ใชแรงงานคนและทําคนเดียวต้ังแตเร่ิมจนเสร็จ สินคาท่ีทํา
มักจะมีเอกลักษณเฉพาะของตนโดยไมมีมาตรฐานใดๆ เปนขอกําหนด จนกระท่ังคริสตศตวรรษ
ท่ี 18 ไดเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้ึนในยุโรป โดยมีการใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติแทน
แรงงานคน เคร่ืองจักรยุคนั้นจะใชพลังงานไอนํ้า ซ่ึงคิดคนโดย James Watt คนงานจะตอง
ทํางานอยางเปนระบบภายในโรงงาน ในขณะเดียวกัน  Adam Smith (ค.ศ. 1776) ก็คิดคนทฤษฏี 
“The Wealth of Nations” ซ่ึงจะแบงงานออกเปนสวนยอยหลายสวนใหคนงานแตละคนทํา
เฉพาะงานสวนท่ีตนถนัดและมีความชํานาญ และเคร่ืองจักรก็ถูกพัฒนาใหเปนเคร่ืองจักรใช
เฉพาะงาน นอกจากนั้นเพ่ือทําใหตนทุนการผลิตช้ินสวนลดลงและเกิดขนาดการผลิตท่ีประหยัด 
Eli Whitney (ค.ศ. 1790) ไดคิดคนช้ินสวนท่ีแลกเปล่ียนกันได (Interchangeable Parts) ซ่ึงเปน
จุดเร่ิมตนของการผลิตอยางมีมาตรฐานพรอมกับการพัฒนาระบบการควบคุมและระบบบัญชี
ตนทุนข้ึนมาใช 
  ในยุคตอมาชวงตน  ค .ศ .  1900 ไดมีหัวหนาวิศวกรในโรงงานเหล็กช่ือ 
Frederick W. Taylor ไดพัฒนาการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management) ที่วาดวย
การคนหาวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานและการจูงใจใหคนงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน แนวคิดนี้ถูกนําไปขยายโดย Frank และ Lillian Gilbreth, Henry Genry Gantt และ Henry 
Ford ผูประดิษฐรถยนตคนแรกของโลก โดยเฉพาะการผลิตรถยนต Ford รุน Model T. ท่ี
สามารถลดเวลาในการประกอบรถยนตจาก 720 ช่ัวโมง ลงเหลือ 1 ชั่วโมงคร่ึง ซ่ึงทําไดโดยการ
ผลิตอยางเปนมาตรฐานในปริมาณสูง ซ่ึงเรียกวา การผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) 
  หลังจากใหหลักการทางวิทยาศาสตร ในการบริหารงานตลอดมา พบวาคนงาน
บางสวนไมตอบสนองกับวิธีการดังกลาว จึงเร่ิมมีการศึกษาดานจิตใจของคน ดังนั้นในยุคตอมา
ซ่ึงเรียกวา ยุคการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Relation) เม่ือ ค.ศ. 1930 ไดมีการทดลองทาง
จิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากก็คือ การทดลองท่ีโรงงาน   ฮอวธอรน (Hawthorne Studies) เปนการ
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ทดลองเพื่อศึกษาระดับของแสงสวางในท่ีทํางานท่ีมีตอการเพิ่มผลผลิต โดยการแบงกลุมทดลอง
เปน 2 กลุม กลุมแรกทํางานโดยเพ่ิมแสงสวางใหมากข้ึน กลุมท่ีสองคงระดับแสงสวางเทาเดิม 
ปรากฏวาท้ังสองกลุมมีผลผลิตเพิ่มข้ึน เม่ือทดลองลดระดับแสงสวางลงปรากฏวาผลผลิตก็ยัง
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงสรุปวาไมเพียงแตปจจัยทางกายภาพ เชน แสงสวาง อุณหภูมิ เสียง ความช้ืน
ฯลฯ จะมีผลตอคนงานเทานั้น แตขวัญและกําลังใจก็มีสวนชวยใหคนงานทํางานอยางเต็มอกเต็ม
ใจ และทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิตในการทํางานได 
  ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ค.ศ. 1940 – 1960) สหรัฐอเมริกาไดมีบทบาท
เพิ่มข้ึนในสังคมโลกกลายเปนประเทศผูนําทางอุตสาหกรรม วิทยาการและเทคโนโลยีใหม 
ไดถูกนํามาใชกับการผลิต เชน ตัวแบบจําลอง (Simulation) โปรแกรมเชิงเสน การวิจัยข้ึน
ดําเนินงาน ฯลฯ วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมไดเปล่ียนโฉมหนาใหม โดยการใชคอมพิวเตอร
หรือสมองกลในการวางแผนและควบคุมระบบการทํางาน  ซ่ึงทําใหสามารถลดการใช
แรงงานคนลงไดอยางมาก 
  การผลิตเปนการสรางสรรคสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
มนุษยโดยมีการแปรรูปปจจัยนําเขาตางๆ ดวยกระบวนการท่ีทําใหผลผลิตท่ีไดมีมูลคาเพิ่ม
มากกวาปจจัยนําเขา ดังนั้นการผลิตจึงเปนหนาท่ีหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกับการวางแผนการตลาดและแหลงเงินทุนท่ีใชในการดําเนินกิจการนั้น (สมพงษ เกษม
สิน, 2546) กลาววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปะเพ่ือนําเอาทรัพยากรการบริหาร
มาประกอบการ ตามกระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
(พยอม วงศสารศรี, 2543) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกล
ยุทธตาง ๆ ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคกร 
ตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการและความมุงหวัง ในดานความเจริญกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกรควบคูไปดวย องคกรจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
  Henri Fayol ไดกําหนดหลักการไววา คือการวางแผน การจัดองคการ  
การประสานงาน การควบคุมงานในการจัดระเบียบในองคการตาง ๆ เพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพจะตองมีองคประกอบและมีความสัมพันธภาพในงาน จึงมีขอท่ีนาพิจารณา
รวมท้ังทฤษฏีหลายประการ เชนนโยบายแจมแจง จะตองเปนไปตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 1)  การปฏิบัติงานท่ีผูรวมปฏิบัติงานจะตองทราบวามีนโยบายและวัตถุประสงค
อยางไร 
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 2)  ศูนยกลางอํานวยการ ในการบริหารงานนั้น ควรจะตองมีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง เชน มีอธิบดีเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของกรมและมี
ปลัดกระทรวงบริหารงานทุกกรมในกระทรวง 
 3)  ระบุหนาท่ีการงานอยางชัดแจง คือการจัดระเบียบอยางแนนอนในการแบง
ทรัพยากรความสัมพันธในการปฏิบัติงาน ความเปนผูนําและประสานงาน 
 4)  การจัดระเบียบวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม การบริหารงานขององคการน้ัน มี
เทคนิคและวิธีอยูมากมายหลายวิธี และจัดแบบแผนการบริหารขององคการใหเหมาะสม จึงตอง
คํานึงถึงความสําคัญในขอนี้ใหมาก การเลือกวิธีการและการจัดวางระบบการบริหารใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและมีลักษณะของงาน และรูปแบบขององคการจึงมีความสําคัญอยูมาก 
 5)  มีการอํานวยการที่ดี อันหมายความรวมถึง การจัดใหมีระบบการติดตอส่ือสาร 
มีการส่ังงานท่ีดี 
 6)  จัดใหองคการสามารถสนองตอสภาวการณอันผันแปรได เนื่องจากวา
องคการประกอบดวย บุคคลหลายประเภทหลายแบบ มีความตองการตางกัน ดังนั้นลักษณะของ
การจัดองคการท่ีดี จึงควรสนองตอสภาวะแวดลอม หรือความเปล่ียนแปลงตางๆ ได เพื่อความ
ความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ ตอง
กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร คณะกรรมการก็เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
   
 2.1.3  การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร 
  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรจะ
ประกอบดวยความหลากหลายของวัตถุดิบ การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต และ
ความตองการชวยเหลือดานการผลิต รวมถึงศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปน
สินคาเกษตรชนิดอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ดังนี้ 

1)  ชนิดและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด เพ่ือแสดงถึงความหลายหลาย
ของวัตถุดิบ 
 2)  การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิต จะศึกษาโดยกลุมฯใหขอมูลและเจาหนาท่ีสังเกตการณวามี
วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

 3)  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
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 4)  ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตไดจากการใหขอมูลของหนวย
ประกอบการแตละราย 
  5)  ศักยภาพของผลิตภัณฑในการที่จะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
   
 2.1.4  โครงสรางทางดานการตลาด 
  การศึกษาโครงสรางการตลาดนั้นจะประกอบดวยองคประกอบท่ีกอใหเกิด
ตลาด อรรถประโยชนทางการตลาด  แนวความคิดทางดานการตลาด สวนผสมการตลาด และกล
ยุทธการตลาด ดังนี้ 
 1)  องคประกอบท่ีกอใหเกิดตลาด อันไดแก ความจําเปน ความตองการ อุปสงค 
การโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในสินคาและบริการ และความพึงพอใจ 
 2)  อรรถประโยชนทางดานการตลาด ประกอบดวย อรรถประโยชนทางดาน
สถานท่ี ทางดานรูปแบบ ทางดานเวลา ทางดานความเปนเจาของ และทางดานภาพพจน 
 3)  แนวความคิดทางดานการตลาด ไดแก แนวคิดท่ีมุงการผลิต แนวคิดท่ีมุง
ผลิตภัณฑ แนวความคิดที่มุงการขาย แนวคิดท่ีมุงการตลาด และแนวคิดท่ีมุงสภาพแวดลอมและ
สังคม 
 4)  สวนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทาง 
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
 5)  กลยุทธทางดานการตลาด ไดแก กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ กลยุทธ
ทางดานราคา กลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาด 
  ในทางเดียวกันการนําแนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตรเขามามี
สวนชวยในการจัดการการผลิต ซ่ึงการผลิต (Production) เปนการสรางสินคาและบริการโดยใช
ปจจัยการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยท่ีผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการผลิต
ตองมีอรรถประโยชนในดานหนาที่ใชสอยท่ีเกิดประโยชน มีรูปรางลักษณะสวยงาม ผลิตใน
ปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ ไดผลผลิตทันเวลาและอยู ณ สถานท่ีท่ีถูกตองการบริหารการ
ผลิต (Production Management) จึงเปนกระบวนการแปรสภาพปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต
ท่ีมีมูลคามากกวาผลรวมของปจจัยนําเขาโดยใชระบบการบริหารการผลิต  
  ในการดําเนินการผลิตสินคา ผูประกอบการหรือผูบริหารดานการผลิตตอง
ดําเนินการตามหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้  
 1)  การวางแผนกําหนดกลยุทธการผลิต หลังจากมีการวางแผนกลยุทธใน
ระดับองคการและระบุพันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และวัตถุประสงค (Objective)  
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แลว ฝายหนาท่ีหลักขององคการอันประกอบดวย ฝายการผลิต ฝายการตลาด ฝายการเงิน ก็จะ
กําหนดแผนงานกลยุทธของแตละฝาย เพื่อเปนแนวทางในการสรางวิธีปฏิบัติงานของกิจกรรม
ตางๆ ใหฝายนั้นตอไป 
 2)  การบริหารและควบคุมคุณภาพ เปนการจัดการใหทุกสวนของระบบการ
ผลิตและทุกข้ันตอนของการดําเนินงานมีมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของลูกคา โดย
พยายามลดขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับปจจัยนําเขา กระบวนการผลิต และผลผลิตใหเหลือ
นอยท่ีสุดเทาท่ีจะเทาได 
 3)  การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต เพ่ือตอบสนองความยืดหยุน
(Flexibility) ในการปรับผลิตภัณฑใหทันกับการเปล่ียนแปลงของตลาด รวมถึงการรูจักนําเอา
เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑและดําเนินการผลิต 
 4)  การพยากรณการผลิต เปนการคาดหมายอุปสงคในอนาคตเพ่ือวางแผน 
เชิงปริมาณในกิจกรรมอ่ืนๆ ตอไป เชน การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนกําลังคน  
การวางแผนการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ ฯลฯ 
 5)  การวางแผนกําลังการผลิต เปนการกําหนดระดับของการลงทุนใน
เคร่ืองจักรอุปกรณ รวมทั้งการจัดกําลังคน เพื่อใหมีปริมาณการผลิตท่ีเพียงพอตอความตองการ
ของผูบริโภค 
 6)  การวางแผนการผลิตรวม  กระบวนการผลิตจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อ 
มีทรัพยากรครบถวนและมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใหใชงานตามความจําเปนอยางคุมคา 
รวมท้ังการนําเอาผูรับชวงสัญญาเขามาชวยในจังหวะท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดปริมาณการผลิต
ตามท่ีตองการ 
 7)  การบริหารสินคาคงคลัง สินคาคงคลังเปนปจจัยนําเขาและผลผลิตจาก
กระบวนการและสินคาคงคลังมักจะเปนตนทุนสวนใหญของการผลิต จึงตองจัดการใหอยูใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม 
 8)  การเลือกทําเลที่ต้ัง ตองมีการวางแผนอยางดีเพราะเกี่ยวของกับการลงทุน
ในดานตางๆ ในระยะยาว 
  ดังนั้นการบริหารการผลิต จึงเปนแนวทางท่ีใชในการวางแผนการผลิตสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑใหเปนไปตามกระบวนการอยางถูกตองและเหมาะสมท้ังดานการ
วางแผน การดําเนินงานและการควบคุมการผลิตใหสอดคลองกับสินคาในทองถ่ินท่ีจะทําใหคน
ในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในการผลิตสินคาอยางตอเนื่องตอไป 
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 2.1.5  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ บอกใหทราบและเขาใจถึงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจทางสายกลางในทุกระดับ 
 (1)  พอเพียง คือ การบริโภคและการผลิต อยูบนพื้นฐานของความพอประมาณ 
และเหตุผล ไมขัดสนแตไมฟุมเฟอย 
 (2)   สมดุล คือ การพัฒนาอยางเปนองครวม มีความสมดุลท่ีเหมาะสมระหวาง
โลกาภิวัฒน กับอภิวัฒนทองถ่ิน มีความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจกับการเงิน และภาคคนกับ
สังคม มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีโครงสรางการผลิตท่ีสมดุลมีการผลิตหลากหลายใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 (3)   ยั่งยืน คือ พอเพียงอยางตอเนื่องในทุกดาน โดยเฉพาะดานท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 (4)   ภูมิคุมกันที่ดี   
 4.1)   มีระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุนท่ีสามารถกาวทันและ
พรอมรับตอกระแสโลกาภิวัตนตลอดจนปรับตัวใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก  
 4.2)  มีการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถปองกันและพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว (วิกฤต) ได  
 (5) คุณภาพคน โดยการท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได คนตองมีคุณภาพ
ในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ  
 5.1)   พื้นฐานจิตใจ มีความสํานึกในคุณธรรมซ่ือสัตยสุจริต มีไมตรี มีความ
เมตตาหวังดีใหกันและกัน 
 5.2)   มีหลักการดําเนินชีวิตมีความอดทนมีความเพียรใชสติปญญาคิด
อยางรอบคอบกอนทํา มีวิจัย 
 5.3)   มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตมีสุขภาพดีและ มีศักยภาพ ทักษะและ
ความรอบรูอยางเหมาะสมในการประกอบอาชีพและการหารายไดอยางม่ันคงและพัฒนาตนเอง
ใหกาวหนาไดอยางตอเนื่อง 
   
 2.1.6  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1) ในระดับจิตสํานึก: ดําเนินชีวิตอยางสมถะ มีจิตใจท่ีผองใส มีความสุข และ
พอใจกับการใชชีวิตอยางพอดี มีอาชีพสุจริต ไมโลภ ไมเบียดเบียนคนอ่ืน รูจักลดความตองการ
สวนตัวลงเพ่ือเหลือแรง/เวลาในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมไดมากข้ึน 
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 (2) ระดับปฎิบัติ :  พึ่ งตนเองได  อยู ไดอย างพอเพียง  อยู ร วมกันอย าง
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ อยูดีข้ึนไดดวยการเรียนรูรวมกัน 
 (3)   ผลท่ีเกิดจากการปฎิบัติ: ผลจากการพัฒนาจิตใจและชีวิตของสมาชิกทุกคน
ใหดีข้ึนได จนเกิดความพอเพียงในทุกระดับ ท้ังครอบครัว ชุมชน และ สังคม 
 
 2.1.7  การเกษตรทฤษฎีใหม  
         เกษตรทฤษฎีใหม หรือ ทฤษฎีใหม เปนแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเกษตร โดยคิด
ริเร่ิมจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ พัฒนามาจากการทําไรสวนผสมผสานของชาวบาน 
ดังนั้นความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม จึงหมายถึง การปรับปรุงและการพัฒนาการเกษตรกรรม
ใหมของเกษตรกร เพื่อใหมีผลผลิตเพิ่มข้ึนตามแบบไรนาสวนผสม ในพื้นท่ีประมาณ 10 - 15 ไร
สามารถทําใหมีสระนํ้าเพื่อใชในการเพาะปลูกไดตลอดป มีผลผลิตอยางม่ันคงถาวร แบบพอกิน 
พอใช ไมอดอยาก และไมตองรํ่ารวยมากตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  ลําดับข้ันของทฤษฎีใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1.1 แสดงการพัฒนาในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามข้ันตอนทฤษฎีใหม 
 

 ทฤษฎีใหม เปนการสรางสรรคธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธกันระหวางดิน น้ํา พืช สัตว 
คน ใหเกื้อกูลแกกันและกันแบบองครวมของระบบนิเวศนท่ียั่งยืน เพ่ือใหสนองตอบตอระบบ
เศรษฐกิจ (การผลิต) ระบบสังคมวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ท่ีจะเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนขอสรุป

ทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 1 
 การพึ่งตนเอง (SE) การผลิตเพื่อยังชีพ (ทํามาหากิน) 
 ความพอเพียงระดับครอบครัวและบุคคล 

ทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 2 
          การพึ่งพาอาศัย (Co-E) ความพอเพียงกลุม/องคกร/ชุมชน (การ
ผลิตเพื่อพัฒนาปริมาณ และคุณภาพ) 

ทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 3 
          การพึ่งพิงอิงกัน (TE) ความรวมมือกับองคกร ภายนอก (เหนือ
ระดับความพอเพียงของทองถ่ินระบบตลาดและสากล) 
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ส้ัน ๆ วา “เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน” ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน 3 ข้ัน 
ดังนี้ 
 ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 ข้ันพึ่งพาตนเอง ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 (1)  มีพื้นที่อยางนอย 10 - 15 ไร 
           (2)  จัดสรรท่ีดิน ตามสัดสวน 30:30:30:10 ประกอบไปดวย สระน้ํา: นาขาว: 
พืชไร: ท่ีอยู 
           (3)  ลงมือปฏิบัติเพื่อเตรียมดิน ปลูกพืชไร พืชสวน เล้ียงสัตว ทํานา 
 ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 เกษตรกาวหนา พึ่งพาอาศัยกัน รวมกลุมจัดต้ังเปนชุมชน สหกรณ 
โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
            (1)  ใหคําแนะนําปรึกษา 
        (2)  แบงปนเมล็ดพันธุ - พันธุปลา 
            (3)  รวมกันทํา - จําหนาย 
            (4)  นําผลิตผลท่ีไดมาแปรรูปเปนสินคาไปจําหนายตอ 
 ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3 เกษตรยั่งยืน หาตลาด ระดมทุน ขยายกิจการหรือเครือขาย 
  การพัฒนาจากข้ันท่ีหนึ่งไปถึงข้ันที่สามตองมีความพอเพียงในทุกระดับ เม่ือ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนคือพัฒนาจากข้ันท่ีหนึ่งจากความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองไปเปนธุรกิจ ชุมชนในรูปสหกรณรวมมือกันในข้ันที่สอง และขยายเครือขาย
รวมมือกับภายนอกชุมชนไปขายในตลาดนอกชุมชนจนถึงโลกเปนข้ันที่สาม  เปาหมายเพื่อสราง
ระบบการจัดการท่ีเช่ือมโยงชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคราชการท่ีตางฝายตางจัดการดําเนินการใน
ลักษณะกระจัดกระจายใหมารวมทํางานสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือความมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการท้ังระบบ อันนําไปสูการผลิตสินคาท่ีตอบสนองความตองการของตลาด 
ผูบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
  ประโยชนของเกษตรทฤษฎีใหม 
           (1)   เปนแนวนคิดในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือนํามาปฏิบัติกับ
อาชีพเกษตรกรรม พบวาสามารถเปนไปไดอยางดีซ่ึงท้ังดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
เชน การใชท่ีดินทุกสวนใหเกิดประโยชนสูงสุด การกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคและบริโภคไดตลอด
ท้ังปเปนตน 
            (2)  ทฤษฎีใหมเปนปรัชญาชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย ซ่ึงถึงพรอมดวยความเปน 
ไทยอยางสมบูรณแบบ 
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4 Web Server คนหา และประมวลผลไฟล PHP ท่ี Client รองขอ 

เครื่องคอมพิวเตอรของเรา (Client) ติดตอผานทาง HTTP 
ไฟล PHP ก็เก็บไวท่ี 
W b 

            (3)  มีประโยชนในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ทําใหเศรษฐกิจของประเทศ มี
ความเขมแข็งข้ึนเพราะประชาชนพอมีพอกินพอใช ไมยากจนและอดอยาก 
            (4)  เปนวิธีการพัฒนาวิธีคิดในการกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรไดตลอดป 
            (5)  ชวยใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองได 
           (6)  สรางความรักสามัคคี ใหเกิดข้ึนในชุมชนและครอบครัว 
           (7)  แกไขปญหาความยากจนของประเทศไดในระดับหนึ่ง 
  บทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม มีความสอดคลองกัน คือ 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม   ทฤษฎี
ใหม หรือ เกษตรทฤษฎีใหม เปนตัวอยางภาคปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงมี  
2 แบบ ไดแก แบบพื้นฐานคือทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 แบบกาวหนาคือทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 และ 3 
 
 2.1.8  ทฤษฎีหลักการเขียนโปรแกรม 
  ภาษาท่ีจําเปนในการเขียนโปรแกรมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ต มีดังนี้ 
 (1)  พีเอชพี (PHP: Personal Home Page or Professional Home Page) 
 PHP ยอมาจากคําวา Personal Home Page Tool เปนการเขียนคําส่ังหรือ
โคดโปรแกรมบนฝงเซิรฟเวอร (Server – Side Script) คือมีการทํางานท่ีฝงของเคร่ือง
คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ซ่ึงรูปแบบในการเขียนคําส่ังการทํางานนั้นจะมีลักษณะคลายกับภาษา 
Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะใชรวมกับภาษา HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหรูปแบบ
เว็บเพจของเรามีลูกเลนมากข้ึน หลักการทํางานของ PHP มีดังนี้ 
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   ข้ันตอนท่ี 1   ฝงไคลเอนทจะทําการรองขอหรือเรียกใชงานไฟล PHP 
ท่ีเก็บในเคร่ืองเซิรฟเวอร 
   ข้ันตอนท่ี 2   ฝงเซิรฟเวอรจะทําการคนหาไฟล PHP และทําการ
ประมวลผลไฟล PHP ตามท่ีไคลเอนททําการรองขอมา 
   ข้ันตอนท่ี 3   ทําการประมวลผลไฟล PHP 
   ข้ันตอนท่ี 4 และ 5   เปนการติดตอกับฐานขอมูลในฐานขอมูลมาใช
รวมกับการประมวลผล 
   ข้ันตอนท่ี 6   สงผลลัพธจากการประมวลผลไปใหเคร่ืองไคลเอนท 

 1)    เหตุผลสําคัญท่ีทําให PHP เปนท่ีนิยม คือ 
 1.1)  เปนของฟรี (Free) 
 1.2)    สามารถติดต้ังบน Win32 หรือ Linux / Unix ได 
 1.3)    เขียนงายเพราะนําเอา Perl และ C มาพัฒนาผูท่ีเขียน Perl 

หรือ C อยูแลวก็สามารถศึกษาไดงาย 
 1.4)   สามารถติดตอกับฐานขอมูลไดหลายชนิด เชน DBases, 

Access, SQL, Server, Oracle, Sybase, Informix, PostgreSQL, MySQL, FilePro เปนตน  
 1.5)    มีฟงกชันสําเร็จรูปมาให จากท่ีเคยเขียนคําส่ังมากมายใน 

Perl, C 
 1.6)    เปน Scripting language ที่สามารถแทรกเปน Script 

tag ตามจุดตาง ๆ ภายใน html tag ได 
 1.7)    รวดเร็ว (Speed)  เนื่องจาก   PHP   นําขอดีของภาษาสคริปต 

ท่ีเคยมีในภาษา C, Perl และ Java รวมกับความเร็วของ CGI นํามาพัฒนาอยูใน PHP 
 1.8)    Open source เนื่องจากการพัฒนาของ PHP ไมยึดติดกับ

บุคคลหรือกลุมเล็ก ๆ แตเปดโอกาสใหโปรแกรมเมอรท่ัวไปไดเขามาชวยพัฒนาทําใหมีคนใช
งานมาก และพัฒนาไดเร็วข้ึน 

 1.9)   Protocol Support สนับสนุนโปรโตคอลหลายแบบท้ัง IMAP, 
SNMP, NNTP, POP3, HTTP 

 1.10)  Library มีไลบารร่ีสําหรับการติดตอกับแอพพลิเคช่ันได
มากมาย 
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 2)   หลักการทํางานของ PHP Scripts 
 2.1)    ฝงไคลเอนท จะทําการรองขอหรือเรียกใชงาน  PHP Script   

และรอผลลัพธท่ีเคร่ืองเซิรฟเวอร ไดทําการประมวลผล และสงผลลัพธท่ีไดกลับคืนมาให 
 2.2)  ฝงเซิรฟเวอร จะทําหนาท่ีเก็บ PHP Script และทําการ

ประมวลผลตามท่ีไคลเอนทไดทําการ รองขอมาขณะนั้น และทําการสงผลลัพธที่ไดไปให 
ไคลเอนท 

 3)   การแทรกคําส่ังภาษา PHP ในเอกสาร HTML 
 เพื่อเปนการบงบอกใหรูวา สวนใดเปนคําส่ัง PHP ท่ีอยูภายใน
เอกสาร HTML จึงไดมีการกําหนดสัญลักษณไวดังนี้ ซ่ึงสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน 

<?...?> (SGML style) 
<?php…?> <XML style> 
<script language = “php”>…</script> (JavaScript style) 
<%...%> (ASP style) 

 ท่ีนิยมก็คือแบบแรก โดยเร่ิมตนดวย <? และจบดวย ?> และตรง
กลางจะเปนคําส่ังในภาษา PHP เราสามารถวาง คําส่ัง PHP ไวภายในเอกสาร HTML ตามท่ี
ตองการได อาจจะสลับกับ Tag ของภาษา HTML  

 
 (2)  เอชทีเอ็มแอล (HTML) 

 HTML ยอมาจากคําวา HyperText Markup Language เปนภาษาหลักที่ใช
ในการแสดงผลบนเว็บบราวเซอรในอินเทอรเน็ต โดยเราสามารถนําเสนอขอมูลท่ีมีท้ังตัวอักษร 
ภาพ เสียง ภาพยนตร และสามารถเช่ือมโยงเอกสารอื่น ๆ ไดงาย ภาษา HTML ไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลา ปจจุบันมาถึงเวอรช่ัน 4.0 แลว HTML นั้นมีขอดีในแงของการเขียนท่ีเราสามารถ
เรียนรูไดอยางงาย 
 ภาษา HTML แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนขอความท่ัวๆไป และ
สวนท่ีเปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดรูปแบบของขอความที่แสดงซ่ึงเราเรียกวา แท็ก (Tag) โดย
คําส่ังของ HTML จะอยูในเคร่ืองหมาย <และ> โดยมีหลักในการเขียนดังนี้ 
 <คําส่ัง> ขอความ </คําส่ัง> 

 เชน  <TITLE> …….. </TITLE> 
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 ในกรณีท่ีเราตองการใชคําส่ังซอนกันมากกวา 1 คําส่ัง เราจะตองใชคําส่ัง
ปดสวนท่ีอยูในสุดกอนและจึงปดลําดับในช้ันถัด ๆ มาจนถึงนอกสุด  

 เชน <H2><I> ขอความ </I></H2> 
 บางแท็กอาจจะไมตองมีแท็กปดก็สามารถใชงานได เชน <BR> เรา

สามารถพิมพเปนตัวเล็กหรือใหญก็ได (เวอรช่ัน 4 ข้ึนไป) จะมีความหมายเหมือนกัน  
 เชน  <HTML>, <html>, <Html> 
 

 โครงสราง HTML พื้นฐาน 
  โครงสรางของภาษา HTML แบงออกไดเปน 4 สวนหลักดังนี้ 
 <HTML> 
 <HEAD> 
 <TITLE> หัวขอเว็บเพจ </TITLE> 
       </HEAD> 
        <BODY> 
 สวนท่ีมีเนื้อหา และขอมูลเกี่ยวกับ ภาพ Link ท่ีปรากฏในเว็บเพจ 
 </BODY> 
 </HTML> 
 

 (3)  My SQL 
 MySQL เปนฐานขอมูลแบบ open source ท่ีไดรับ ความนิยมในการใชงาน
สูงสุดโปรแกรมหนึ่งบนเครื่องใหบริการ มีความสามารถในการจัดการกับฐานขอมูลดวยภาษา 
SQL (Structures Query Language) อยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทํางาน รองรับ
การทํางานจากผูใชหลาย ๆ คนและหลาย ๆ งานไดในขณะเดียวกัน 
 MySQL ถือเปนระบบจัดการฐานขอมูล Database Management System 
(DBMS) ทําหนาท่ีเปนท้ังตัวฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล ฐานขอมูลท่ีลักษณะเปน
โครงสรางของการเก็บรวบรวมขอมูล การที่จะเพิ่มเติม เขาถึงหรือประมวลผลขอมูล ท่ีเก็บใน
ฐานขอมูล จําเปนจะตองอาศัยระบบจัดการฐานขอมูล ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการจัดการ
กับขอมูลในฐานขอมูลท้ังสําหรับการใชงานเฉพาะ และรองรับการทํางานของแอพลิเคช่ันอ่ืน ๆ ที่
ตองการใชงานขอมูลในฐานขอมูลเพื่อใหไดรับความสะดวกในการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก 
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 1)   คําส่ังเบ้ืองตนสําหรับ MySQL 
   สําหรับคําส่ังเพ่ือการใชงาน MySQL บน Windows ท้ัง Windows95, 
Windows98, Windows ME, Windows NT และ Windows 2000 จะเหมือนกับเวอรช่ันบน Linux 
คําส่ังพื้นฐานเพื่อการใชงาน ดังนี้ 
 1.1)  help ดูระบบชวยเหลือ 
 1.2)  status แสดงสถานะของ MySQL เชน  เวอรชัน ฐานขอมูลท่ีใช

อยูผูใชปจจุบัน 
1.3) exit ออกจาก MySQL 
1.4)  quit ออกจาก MySQL 
1.5)  use ใชฐานขอมูล 
1.6)  create database สรางฐานขอมูลใหม 
1.7)  create table สรางตารางใหม 
1.8)  show database แสดงฐานขอมูลท่ีมีอยูใน MySQL 
1.9)  show table แสดงตารางท่ีมีอยูในฐานขอมูลปจจุบันท่ีใชอยู 
1.10)  select เลือกฟลดที่จะแสดงผลขอมูล 
1.11)  insert into เพิ่มขอมูลเขาสูตาราง 
1.12)  delete from ลบขอมูลออกจากตารางท่ีกําหนด 

 1.13)  load data local infile โหลดขอมูลจากเท็กซไฟลสูตาราง 
 
 2.1.9  ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเว็บไซต 
  การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Web Site) ไดรับความนิยม
อยางมาก แตปญหาของการวิเคราะหและออกแบบคือ การวิเคราะหและออกแบบในรูปแบบเดิม 
เชน การออกแบบโครงสรางดวยผังการไหลของขอมูลนั้น ไมสามารถส่ือการวิเคราะหและ
ออกแบบเว็บไซตไดอยางแทจริง เนื่องจากไมแสดงลักษณะการทํางานท่ีเกิดข้ึน หรือหากนําการ
วิเคราะห และออกแบบฐานขอมูลมาใช ก็ไมสามารถท่ีจะครอบคลุมงานเว็บไซตท่ีไมเกี่ยวของ               
กับฐานขอมูลได ท้ังนี้ปจจุบันไดมีการพยายามนําเอาการออกแบบเชิงวัตถุ (Object - Oriented)      
มาใชเนื่องจากสามารถแสดงใหเห็นการออกแบบเว็บไซตในลักษณะเชิงสวนประกอบ 
(Components) แตท้ังนี้เนื่องจากการออกแบบเชิงวัตถุยังมีความซับซอน และอาจไมเหมาะ      
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กับการวิเคราะหและออกแบบเว็บไซตท่ีผูศึกษาไมไดจัดทําในเชิงวัตถุ ดังนั้นจึงเกิดการออกแบบ
เว็บไซตในลักษณะการออกแบบโครงสรางเพื่อแสดงการทํางานของเว็บไซต 
 (1)  การออกแบบโครงสรางเว็บไซต Web Structure 

 ในการออกแบบ  โครงสรางเว็บไซตในปจจุบันนั้นอาจกลาวไดวายังมี
ลักษณะไมจํากับรูปแบบ (Free Form) หากในการแสดงการออกแบบโครงสรางจะตองแสดง
สวนประกอบ (Components) ท่ีเว็บไซตจําเปนตองมี ในปจจุบันมักจะแสดงแผนผังโครงสราง
ของเว็บไซต ในลักษณะของ Site Map ทําหนาท่ีเสมือนแผนผังบอกทางในเว็บไซต โดยบอก
สวนประกอบท้ังหมดในเว็บไซต โดยท้ังนี้โครงสรางของเว็บไซตจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ของเว็บไซตท่ีจะเกิดข้ึน โดยแสดง Web Structure ดวย Structure Diagram โดยแสดง
องคประกอบตาง ๆ ของเว็บไซต และการเช่ือมโยงในลักษณะทางตรรกะ (Logical) โดยใน
ลักษณะเว็บไซต สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ Static และสวน Dynamic โดยสวน Static เปน
การจัดทํา Web Page ท่ีมีการเรียกใช Text และ Graphic รวมท้ัง Script เพื่อความสวยงาม และ
เห็นเดนชัดเปนหนาจอ หรือสวน Dynamic นั้น มีการเช่ือมตอกับฐานขอมูล หรือ ระบบงานอ่ืน 
ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวในการทํางาน แตกตางจาก Hypertext ธรรมดา ท้ังนี้ในสวนท่ีมีการเช่ือมตอ
กับฐานขอมูลนั้นตองทําการออกแบบฐานขอมูลประกอบกัน 
 ข้ันตอนแรกในการออกแบบโครงสรางเว็บไซตนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห 
ความตองการจากวัตถุประสงคของโครงงาน โดยจัดหาแนวทางหรือ Theme ของการออกแบบ 
จากนั้นทําการออกแบบลักษณะเชิงตรรกะในรูปแบบของ Site Map หรือ Web Structure จากนั้น
จึงแปลงลักษณะของ Web Structure ใหอยูในรูปแบบทาง Physical ท่ีพรอมจะนําไปจัดสรางจริง 
 การออกแบบเว็บไซตนั้นควรจะมีการกําหนดลักษณะของหนาจอเพื่อให
เกิดความคงท่ี (Consistency) ของขอมูลตลอดท้ังเว็บไซต โดยมีการจัดทํารางตนแบบท่ีมีการ
นําไปใชตลอดทุกหนาจอเว็บไซตดวย และสามารถนํากรรมวิธีการจัดทําสตอร่ีบอรด และ
ตนแบบมาปรับประยุกตใชในข้ันตอนการออกแบบเว็บไซตดวยเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากถือวาเนื้อ
งานสวนหนึ่งในการวิเคราะห และออกแบบระบบที่เว็บไซตนั้น สวนหนึ่ง คือ การออกแบบ
หนาจอ 
 เม่ือจัดทําโครงสรางท่ีเปนเว็บไซตแลว ส่ิงท่ีเกิดตอเนื่องจากการแบง
โครงสราง คือ การจัดการในการแบงโฟลเดอร (Folder) หรือ ไดเร็กทอร่ี (Directory) ของขอมูล
ท่ีสามารถจัดแบงเพื่อใหการจัดเก็บเปนระบบ ท้ังนี้ข้ันตอนในการจัดเนื้อที่ดังกลาวคือ การท่ี
แสดงการออกแบบลักษณะทางกายภาพของเว็บไซตนั่นเอง ท้ังนี้จะตองทําการออกแบบ                 
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Web Directory ตามท่ีไดอางอิงถึง Web Structure เอาไว อาจกลาวไดวา Web Directory คือ    
ภาพในเชิง Physical ของ Web Structure 
 (2)  ขอควรระวังเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนเว็บเพจ 

 2.1)  การเขียนเว็บไซตท่ีดี ควรทําใหเว็บไซตมีลักษณะตามแนวทางท่ีได
กําหนดไว หนาเว็บเพจทุก ๆ หนาที่ความสัมพันธกัน และสามารถบอกสถานการณทํางาน ในแต
ละเว็บไซตได และควรมีความคงท่ี (Consistency) 
 2.2)  ในดานการออกแบบท้ังในดานการจัดวางเนื้อท่ี (Spacing) การใชสี 
(Color) หรือการใชตัวอักษร (Font) นอกจากนี้เมื่อออกแบบเว็บไซต และนําไปจัดทํานั้น           
ยังควรคํานึงถึงการใชงาน (User Interface) โดยคํานึงถึงผูใชงาน และระมัดระวังในการเขียน
โปรแกรม เชน การใชสี การใส Effect/Special Techniques มากเกินไปหรือใสสีท่ีมีความละเอียด
สูงซ่ึงเคร่ืองท่ีมีความสามารถในการประมวลผลต่ํา อาจจะไมสามารถรับไดรวมท้ังการใชสีได
เหมาะสมและถูกตองตรงตามแนวทางของเว็บไซตและกลุมผูใชงานดวย 

 2.3)  การออกแบบความละเอียดของหนาจอหรือ Resolution ท่ีจะตอง
คํานึงถึงกรณีที่เว็บไซตมีความละเอียดมากเกินไป เชน 1024x860 หมายความวา ผูใช
กลุมเปาหมายจะสามารถใชเคร่ืองท่ีรอบรับการทํางานได ในขณะเดียวกันหากใชหนาจอท่ีมี
ความหยาบเกินไป เชน 800x600 อาจจะไมเหมาะสมกับเนื้องานบางประเภทท่ีตองการแสดง
รูปภาพท่ีมีความละเอียดสูง 

 2.4)  ความเหมาะสมของประเภทไฟลท่ีจะนํามาจัดวาง เชน ไฟลรูปภาพ
ควรจะคํานึงถึงการเรียกใชงาน และระยะเวลาท่ีเคร่ืองใชในการประมวลผล เชน หากรูปมีขนาด
ใหญอาจตองปรับแกใหมีขนาดเล็กลงเพื่อลดระยะเวลาการประมวลผล แตขณะเดียวกันจะตอง
ทําใหสามารถยืดหยุนและเรียกดูรูปขนาดใหญไดตามความตองการของผูใช 

 2.5)  การใช Blinking เพื่อเรียกความสนใจ หากมีมากเกินไป แทนที่จะทํา
ใหเว็บไซตนาสนใจ จะทําใหผูใชรูสึกไมสะดวกในการใชงาน หรืออาจเกิดความรําคาญ 

 2.6)  การเลือกใชเคร่ืองมือในการสรางเว็บไซตนั้นจะตองคํานึงถึงการ
รองรับ การใชงานของ Web Browsers ท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้หากมีการใชเคร่ืองมือท่ีไมสามารถ
รองรับ Web Browsers ไดทําประเภท ความมีการแจกแจงเพื่อใหผูใชไดทราบ 
 2.7)  ส่ิงสําคัญท่ีสุดของการเขียนเว็บไซตเพื่อใหเปน Professional คือ ทํา
ใหเกิดความเปนสากล และนาเช่ือถือ ดังนั้น จึงควรจะศึกษาเว็บไซตท่ีมีมาตรฐาน และเปนสากล
วิเคราะหส่ิงท่ีทําใหเว็บไซตนั้นดูเปนสากล และจะพบวาไมใชการใชสีหรือเทคนิคเขาไปมาก ๆ 
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หากแต จะใชคอนเซ็ปตเรียบหรู ดูเปนสากล นั่นคือทําใหเว็บไซตดูสะอาดตาและเหมาะกับการ
เขาไปใชงานอยางเปนธรรมดา 
 (3)  ความสัมพันธกับผูใชระบบและหนาจอ (User Interface) 
 ในการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรใด ๆ นั้น นอกเหนือจากมุมมอง ใน
สวนของกระบวนการทํางานและขอมูลแลว ยังมีสวนหลักที่ตองคํานึงถึงคือ การคํานึงถึง
ความสัมพันธกับผูใชระบบ (User Interface) 
 ดังนั้น หากในการจัดทําโครงงาน ผูศึกษาจําเปนตองเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับการใชงานระบบคอมพิวเตอร  ทําความเขาใจกับผูใชระบบงาน  จํา
กฎการออกแบบระบบงานมาประยุกตใชในการออกแบบ และตองคํานึงถึงกรรมวิธีในการ
จัดการกับอุปกรณ(Interaction Device) ท่ีเกี่ยวของกับระบบ และเวลาการตอบสนองในการ
ทํางานของระบบ นอกจากนั้นจําเปนตองเรียนรูในเร่ืองการจัดการเร่ืองสีท่ีใช และการจัดการ
เร่ืองโครงสรางหนาจอ ซ่ึงผลจากการทําทฤษฎีดังกลาวขางตนมาประยุกตใชจะสงผลใชได
ระบบงานคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ ท้ังในดานฟงกช่ันการใชงานและความสัมพันธกับผูใช
ระบบ 
 (4)  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
 4.1)  ลักษณะทางกายภาพของผูใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 4.2)  ความรูสึกนึกคิดและความสามารถในการรับรู 
 4.3)  ความแตกตางดานบุคลิกภาพ 
 4.4)  ความแตกตางดานวัฒนธรรมและเช้ือชาติ 

 (5)  กฎหลักในการออกแบบ (Golden Rules of Interfaces Design) 
 5.1)  ความคงท่ีภายในระบบ 
 5.2)  ความสามารถในการอนุญาตใชปุม Shortcuts 
 5.3)  ขอมูลตอบสนอง 
 5.4)  การจัดกลุมของการกระทําไวอยางเปนลําดับ 
 5.5)  การปองกัน จัดการและแกไขความผิดพลาด 
 5.6)  ความงายในการทําซํ้า 
 5.7)  การรองรับการควบคุมการใชงาน 
 5.8)  การลดความจําระยะส้ัน 
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 (6)  แนวทางในการแสดงขอมูล (Guidelines for data Display) 
 1)  การจัดการเกี่ยวกับการแสดงขอมูล (Organize the display) 

1.1)  ขอมูลท่ีแสดงจะตองคงท่ี 
1.2)  ขอมูลท่ีแสดงจะตองเกิดประโยชนกับผูใชระบบ 
1.3)  ขอมูลตองไมใชความจําเปนของผูใชระบบมากนัก 
1.4)  ขอมูลท่ีแสดงจะตองเหมาะสมกับขอมูลท่ีปอนเขาไป 
1.5)  ขอมูลจะตองยืดหยุนสําหรับผูใชในการควบคุม 

 2)  การดึงดูดความสนใจของผูใชระบบ 
2.1)  การจัดกลุมขอมูล (Intensity) 
2.2)  การเนนขอมูล (Marking) 
2.3)  ขนาดของขอมูล (Sizing) 
2.4)  ลักษณะอักษร (Font) 
2.5)  การใชความแตกตางของสี (Inverse video) 
2.6)  การใชการกระพริบ (Blinking)  
2.7)  การใชสี 
2.8)  การใชสีกระพริบ (Color Blinking) 
2.9)  การใชเสียง (Audio) 

 3)  แนวทางในการกําหนดการปอนขอมูลเขา 
3.1)  ความคงท่ีในการปอนขอมูลเขา 
3.2)  การใชการใสขอมูลจากผูใชนอยที่สุด 
3.3)  การปอนขอมูลตองไมใชความจําของผูใชระบบมากนัก 
3.4)  ความยึดหยุนในการปอนขอมูลของผูใช 

 (7)  หลักในการจัดจอภาพและวินโดว 
 ในการออกแบบหนาจอนั้น ผูออกแบบระบบจะตองทําการวิเคราะหอินพุต
และเอาทพุตและข้ันตอนท่ีจะเกินในกระบวนการนั้น ๆ นอกจากนั้นตองมีการจัดความเหมาะสม
ของจํานวนขอมูลท่ีจะทําการแสดงในแตละหนาจอ คือ มีการบริหารพื้นท่ีหนาจอนอกเหนือไปจาก
การคํานึงแนวทางในการแสดงขอมูล 
 1)  แนวทางในการจัดจอภาพ 

1.1)  หนาจอควรมีคําอธิบายขอมูลในทุก ๆ สวน    
1.2)  ส่ิงท่ีนําเสนอบนหนาจอควรเขาใจไดทันที 
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1.3)  รูปแบบและการนําเสนอมีความคงท่ี ส้ัน กระชับ 
1.4)  นําเสนออยางมีโครงสราง 
1.5)  การนําเสนอขอความควรมีลักษณะชิดซาย 
1.6)  การนําเสนอหนาจอตอเนื่องควรมีเลขกํากับ 
1.7)  ควรใชผูใชสามารถควบคุมอินพุตและเอาทพุตไดเอง 

 2)  การจัดการเร่ืองสี (Coloring) 
 สี เปนปจจัยสําคัญในการแสดงภาพ ดังนั้น ในการใชสีในการจัดการ
ระบบทั้งอาจใหคุณและโทษน้ัน หมายถึง การใชสีที่เหมาะสม การใชระบบเปนที่นาสนใจแต
หากใชสีท่ีไมเหมาะสม จะสงผลใหเกิดความไมนาใชงานของระบบ ซ่ึงอาจจะสรุปไดดังนี้ 

2.1)  ใชสีจํานวนจํากัด เพื่อไมใหหนาจอมีลีหลากหลายเกินไปหลัก
เบ้ืองตน ไมควรใชสีเกิน 4 สี สําหรับการนําเสนอขอความ 1 จอภาพ และไมเกิน 5 สี สําหรับการ
แสดงจอภาพตอเนื่อง 

2.2)  ใชสีเพ่ือทําใหงานเร็วข้ึน (Highlight or Motivate) หรือชาลง
เนื่องจากสีมีสวนกระตุนผูใช และมีสวนทําใหผูใชรูสึกวางานควรรอ 

2.3)  ใชสีเพื่อรองรับการทํางานตามความตองการของผูใช 
2.4)  ใชสีเพื่อลดงานของผูใชระบบ 
2.5)  ออกแบบโดยใชสีขาว คํากอน (Monochrome) 
2.6)  ใชสีในการจัดลักษณะหรือสรางรูปแบบ (Format) 
2.7)  เลือกใช สีแบบคงท่ี  (Consistency) ไม เลือกใช สีมากเกินไป

เนื่องจาก จะทําใหเกินการสับสน 
2.8)    การใชสีผิดจะทําใหเกินความเขาใจผิด (Misleading) 

 2.8.1)  สีแดง หมายถึง อันตราย หยุด เกินความลมเหลว 
 2.8.2)  สีเหลือง หมายถึง การเตือน ขอมูล 
 2.8.3)  สีเขียว หมายถึง ไป ปลอดภัย 

2.9)    เปล่ียนสีเม่ือสถานนะของหนาจอเปล่ียน 
2.10)  ใชความเขมของสีในการแสดงขอมูล 
2.11)  ใชสีเพื่อใหเกิดการเหมาะสมทางกราฟก 
2.12)  การใชตัวอักษรสีน้ําเงินจะอานยาก 
2.13)  สีฟาหรือสีน้ําเงิน มันถูกใชสําหรับทํา Background 
2.14)  สีแดงหรือเขียว มันอยูในศูนยกลางของความสนใจ 
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2.15)  สีใกลเคียงกันจะอานยาก 
 3)  ขอระวังในการใชสี 
   ถาใชสีท่ีมีความละเอียดสูงเกินไป อาจทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรมี
ความสามารถในการแสดงภาพตํ่าไมสามารถรับขอมูลได 

 4)  การจัดตัวอักษร 
4.1)  การใชตัวใหญ หรือตัวเล็ก เพื่อเนนขอความ 
4.1)  ขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมกันการจัดหนาจอ 
4.1)  ลักษณะของตัวอักษรเหมาะกับการใชงาน  

 5)  การใชสัญลักษณ (Icon) 
 5.1)  ใชสัญลักษณเพื่อดึงดูดความสนใจ 
 5.2)  ใชสัญลักษณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 5.3)  ใชสัญลักษณเพื่อใหเกิดการประหยัดเนื้อท่ี 

 5.4)  ไมควรคาดหวังวาผูใชจะเขาใจสัญลักษณ ควรจัดคําอธิบายไว 
 6)  การใชเมาส 

6.1)  ไมควรใหผูใชทําการลากเมาสในการทํางานระยะทางไกล 
6.2)  ไมควรใหผูใชสับเปล่ียนระหวางเมาสกับคียบอรด 
6.3)  ใชเมาสเพื่อใหเกิดประโยชน ทดแทนการพิมพ 

 (8) มุมมองของการจัดหนาจอ (Visual of User Interface) 
 1)  ความแตกตาง (Contrast) การใชความแตกตางเพื่อเปนจุดพึงดูดในแต

ละหนาจอหรือชวยในการจัดแบงกลุม 
 2)  การทําซํ้า (Repetition) เพื่อใหเกิดความคงท่ีในสวนตาง ๆ ของหนาจอ

ในเร่ืองสี ขนาด ปุม ตัวอักษร 
 3)  การจัดทิศทาง (Alignment) จะทําใหหนาจอเกิดความสวยงาม 
 4)  การจัดกลุม (Proximity) จะทําใหการใชงานของหนาจอเปนไปได

อยางประสิทธิภาพ 
 (9)  มาตรฐานการออกแบบหนาจอ (Standard of User Interface Design) 

 มาตรฐานในการออกแบบหนาจอ หมายถึง ขอกําหนดในการจัดทําการ
ออกแบบหนา หรือระบบงานท่ีจะนําไปใชท้ังหมดในระบบงานหรือทุก ๆ หนาจอ เพื่อส่ือ
สัญลักษณหรือจัดทํามาตรฐานเพ่ือใหเกิดความคงท่ี (Consistency) ของระบบงาน ตัวอยางเชน 
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รูปแบบสัญลักษณ โลโก, ปุมหรือไอคอน เพ่ือแสดงขอตกลงในการออกแบบหนาจอ การใชสี 
เปนตน 

 (10)  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ 
 1)  ความเรียบงาย (Simplicity) 

 หลักสําคัญของความเรียบงาย คือ การส่ือสารเนื้อหาถึงผูใชโดย
จํากัดองคประกอบเสริมท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอใหเหลือเฉพาะส่ิงท่ีจําเปนเทานั้น 

 2)  ความสมํ่าเสมอ (Consistency) 
 การสรางความสมํ่าเสมอใหกับเว็บไซต สามารถทําไดโดยใช

รูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเว็บไซต เนื่องจากผูใชจะรูสึกกับเว็บไซตวาเปนเสมือนสถานที่จริง ถา
ลักษณะของแตละหนาในเว็บไซตเดียวกันนั้นแตกตางกันมาก ผูใชก็เกิดความสับสน และไม
แนใจวากําลังอยูในเว็บเดิมหรือไม 

 3)  ความเปนเอกลักษณ (Identity) 
 การออกแบบตองคํานึงถึงลักษณะขององคกร เน่ืองจากรูปแบบของ

เว็บไซตสามารถจะสะทอนถึงเอกลักษณ และลักษณะขององคกรนั้นได ซ่ึงการใชชุดสี, ชนิด
ตัวอักษร, รูปภาพ และกราฟกจะมีผลกระทบตอรูปแบบของเว็บไซตอยางมาก ผูออกแบบจึงตอง
เลือกใชองคประกอบเหลานี้อยางเหมาะสม 

 4)  เนื้อหาท่ีมีประโยชน (Useful Content) 
 เนื้อหาถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในเว็บไซต ดังนั้นในเว็บไซตควร

จัดเตรียมเนื้อหา และขอมูลท่ีผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ โดยมีการปรับปรุง และ
เพิ่มเติมใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เนื้อหาท่ีสรางข้ึนมาเอง โดยทีมงาน
ของตนและไมซํ้ากับเว็บอ่ืน เพราะจะเปนส่ิงท่ีดึงดูดผูใชไดเขามาในเว็บไซตอยูเสมอ 

 5)  ระบบเนวิเกชันท่ีใชงาย (Use – Friendly Navigation)  
 ระบบเนวิเกชันเปนองคประกอบท่ีสําคัญมากของเว็บไซต จึงตอง

ออกแบบใหผูใชเขาใจไดงาย และใชงานสะดวก โดยใชกราฟกท่ีส่ือความหมายรวมกับ
คําอธิบายท่ีชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและลําดับของรายการที่สมํ่าเสมอ อาจเพิ่มเนวิเกชันท่ีเปน
ตัวอักษรไวท่ีตอนทายของหนา เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชที่ส่ังใหบราวเซอรไม
แสดงรูปบกราฟก (ยกเลิกออปช่ัน Show Picture) เพื่อความรวดเร็วในการเรียกดู 

 6)  มีลักษณะท่ีนาสนใจ (Visual Appeal) 
 เปนเร่ืองยากท่ีจะตัดสินใจวาหนาตาของเว็บไซตแหงใดแหงหนึ่ง

นั้นนาสนใจหรือไม เพราะเกี่ยวของกับความชอบของแตละบุคคล อยางไรก็ดี หนาตาของ
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เว็บไซตจะมีความสัมพันธกับคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตอง
สมบูรณไมมีรองรอยของความเสียหายเปนจุดดาง หรือมีของเปนข้ันบันไดใหเห็น การใชชนิด
ตัวอักษรท่ีอานงายสบายตา และการใชโทนสีท่ีเขากันอยางสวยงาม เปนตน 

 7)  การใชงานอยางไมจํากัด (Compatibility) 
 ควรออกแบบเว็บไซตใหผูใชสวนใหญเขาถึงไดมากท่ีสุด โดยไมมี

การบังคับใหผูใช ตองติดต้ังโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมหรือตองเลือกใชบราวเซอรชนิดใดชนิด
หนึ่งจึงจะสามารถเขาถึงเนื้อหาได สามารถแสดงผลไดในทุกระบบปฏิบัติการ และท่ีความ
ละเอียดหนาจอตาง ๆ กันอยางไมมีปญหา ส่ิงเหลานี้จะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน สําหรับเว็บไซต 
ท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก หรือมีกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 

 8)  คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) 
 ถาอยากใหผูใชรูสึกวาเว็บนี้มีคุณภาพถูกตอง และเช่ือถือได ก็ควร

ใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตอยางมาก เชนเดียวกับส่ือประเภทอื่น ๆ ท่ีตองออกแบบ
และเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบคอบ เว็บไซตท่ีทําข้ึนอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐานการออกแบบและ
จัดระบบขอมูลนั้น เม่ือมีขอมูลเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ก็จะเกิดปญหาและไมสามารถสรางความ
นาเช่ือถือจากผูใชได 

 9)  ระบบการใชงานที่ถูกตอง (Function Stability) 
ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอน และทําหนาที่ไดอยางถูกตอง 
ตัวอยางเชน ถามีแบบฟอรมสําหรับใหผูใชการกรอกขอมูล ก็ตองแนใจวาฟอรมนั้นสามารถใช
การไดจริงอยางงายท่ีสุดก็คือ ลิงคตาง ๆ ที่มีอยูนั้นจะตองเช่ือโยงไปยังหนาท่ีมีปรากฏ  อยูจริง 
และถูกตองดวย 
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 (11)  ข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต 
 

 
 

ภาพท่ี  2.1.3   ข้ันตอนการพฒันาเว็บไซต 
  
 (12)  การจัดทําสตอร่ีบอรด (Storyboard) และตนแบบ (Prototype) 

 การจัดทําสตอร่ีบอรด เร่ิมจากการออกแบบโครงสรางเมนูรายการโดย
โครงสรางเมนูรายการเปรียบเสมือนเคร่ืองมือแสดงรายละเอียด โครงสรางรายการท้ังหมด ท่ี
เกิดข้ึนภายในระบบ นอกจากนั้นยังเปนพื้นฐานในการจัดทําสตอร่ีบอรด ทั้งนี้ทําหนาท่ีอธิบาย
ภาพรวมของท้ังระบบ และแสดงการเช่ือมโยงระหวางหนาจอในระบบ ทั้งนี้การออกแบบ

Phase 1: สํารวจปจจัยสําคัญ (Research) 
1. รูจักตัวเอง - กําหนดเปาหมายและสํารวจความพรอม 
2. เรียนรูผูใช - ระบบกลุมผูใชและศึกษาความตองการ 
3. ศึกษาคูแขง-สํารวจการแขงขันและเรียนรูคูแขง 

1. เปาหมายกลักของเว็บไซต 
2. ความตองการของผูใช 
3. กลยุทธในการแขงขัน 

สิ่งท่ีไดรับ 

Phase 2: พัฒนาเน้ือท่ี (Site Content) 
1. สรางกลยุทธการออกแบบ 
2. หาขอสรุปขอบเขตเน้ือหา 

1. แนวทางการออกแบบเว็บไซต 
2. ขอบเขตเน้ือหาและการใชงาน 
3. ขอมูลที่ถูกจัดอยางเปนระบบ 

Phase 3: พัฒนาโครงสรางเว็บไซต (Sit Structure) 
1. จัดระบบขอมูล 
2. จัดทําโครงสรางขอมูล 
3. พัฒนาระบบเนวชัิน 

Phase 4: ออกแบบและพัฒนาเว็บ (Visual Design) 
1. ออกแบบลักษณะหนาจาเว็บเพจ 
2. พัฒนาเว็บตนแบบและขอกําหนดสุดทาย 

Phase 5: พัฒนาและดําเนินการ 
1. ลงมือพัฒนาเว็บไซต 
2. เปดตัวเว็บไซต 
3. ดูแบและพัฒนาตอเน่ือง 

1. แผนผังโครงสรางขอมูล 
2. แนวทางการทองเว็บไซต 
3. ระบบเนวิเกชัน 

1. ลักษณะหนาตาของเว็บไซต 
2. เว็บเพจตนแบบท่ีจะใชในการพัฒนา 
3. รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต 

1. เว็บไซตที่สมบูรณ 
2. เปดตัวเว็บไซตและทําใหเปนที่รูจัก 
3. แนวทางการดูแลและพัฒนา 
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โครงสรางเมนูรายการจะตองสอดคลองกับการจัดทําการวิเคราะหกระบวนการ และหลักการ
ออกแบบโดยคํานึงถึงความสัมพันธกับผูใชระบบ 

 1)  สตอร่ีบอรด (Storyboard) 
 ทําหนาท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากการท่ีโครงสรางเมนูรายการ

ไดเลาถึงเร่ืองราวข้ันตอนในการทํางานของระบบ โดยจะแสดงการนําขอมูลเขาและการนําขอมูล
ออก รวมท้ังกระบวนการในแตละข้ันตอนของแตละหนาจอในระบบโดย การออกแบบจะตอง
ดําเนินการตามโครงสรางของระบบที่ไดวางแนวทางไว ตามโครงสรางเมนูรายการของระบบท่ี
จะเกิดข้ึน 

 2)  ตนแบบ (Prototype) 
 คือ ส่ืออธิบายลักษณะของระบบท่ีเกิดข้ึนในลักษณะรูปธรรม

มากกวาท่ีจะเปนการส่ือผานรายละเอียดในรูปแบบตัวหนังสือ โดยนําเสนอมุมมองของระบบ 
(Visual Modeling) ตนแบบจึงไดช่ือวาเปนส่ือในการแสดงผลของระบบท่ีผูใชจะไดรับ (What 
you see what you get: WYSIWYG) หรืออาจกลาวไดวาชวยใหผูใชระบบไดทราบถึงความ
ตองการในฟงกช่ันของระบบ (I Know it when I see it : IKIWISI) และถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ี
เม่ือนํามาประกอบกับการจัดทําสตอร่ีบอรดและ สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของระบบงานได
ท้ังในรูปแบบรายละเอียดและมุมมองของระบบ โดยตนแบบไมจําเปนตองเปนระบบงานจริง
หากเปนการจําลองลักษณะของหนาจอที่จะเกิดข้ึนเทานั้น ทั้งนี้การจัดทําตนแบบจะตอง
สอดคลองกับหลักการออกแบบ โดยคํานึงถึงผูใชระบบเปนสําคัญ (User Interface Design) และ
มาตรฐานการออกแบบหนาจอ 

 (13)  ลักษณะของโครงสรางเมนูรายการ 
 ทําหนาท่ีแสดงรายละเอียดของหนาจอและการเช่ือโยง โดยเปรียบ

เสมอนแผนท่ีนําทาง (Navigator) สําหรับรายการทุกหนาท่ีจะเกิดข้ึนในระบบ โดยท้ังนี้จํานวน
หนาจอท่ีเกิดข้ึนในโครงสรางเมนูรายการตองมีจํานวนเทากับท่ีแสดงในสตอร่ีบอรด และ
ตนแบบ ตองสอดคลองกับข้ันตอนการวิเคราะหและออกแบบอ่ืน ๆ ดวย 

 ลักษณะของสตอร่ีบอรดและตนแบบ แสดงรายละเอียดประกอบดวย   
 1)  ชื่อหนาจอและรายละเอียด 
 2)  ขอมูลเขา (Input) และขอมูลออก (Output) 
 3)  การเชื่อโยงเขาสูและออกจากหนาจอ 
 4)  กระบวนการหรือฟงกชันท่ีไดกระทํากับหนาจอนั้น  
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 5)  รูปแสดงหนาจอหรือตนแบบ ทั้งนี้จํานวนหนาจอจะตองถูกตองตาม
จํานวนหนาจอที่ไดจัดแสดงไวในโครงสรางเมนู 
 
2.2  เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 2.2.1  การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
  ลักษณะเดิมของระบบการเกษตรในสังคมไทยไมเคยใชสารพิษทางการเกษตร
มากอนเนื่องจากระบบนิเวศวิทยาท่ีสมบรูณ อันไดแก ดิน น้ํา  อากาศ และปจจัยตาง ๆ มีความ
สมบูรณมากแมจะมีแมลงศัตรูพืชบางก็สามารถควบคุมกันไดเองตามธรรมชาติ จนกระท่ังมี
กระแสการปฏิวัติเขียว  ท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเดียวในพ้ืนท่ีขนาดใหญ และสงเสริมการใชปุยเคมี
เรงการเติบโตของพืช ดวยความมหัศจรรยของปุยท่ีทําใหพืชเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกษตรกร
ตางนิยมใชกันอยางมาก ทําใหวงจรของระบบนิเวศท่ีมีอยูโดยธรรมชาติถูกตัดขาด กอใหเกิดผล
คือการแพรระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการแกท่ีปลายเหตุโดยใชสารเคมีในการ
ปราบแมลงศัตรูพืช  ซ่ึงก็ได ผลดีอีกเชนกัน เพียงแตไมใชเฉพาะแมลงศัตรูพืชเทานั้นท่ีตายแต  
“ศัตรูของศัตรูพืช”ก็ตายไปดวย ขาดกลไกกําจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ดังนั้นการเกษตรตองเพิ่ม
ปริมาณสารเคมีมากขึ้นจนเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางการเกษตร ในปจจุบันถาไมไดใส
ปุยเคมีหรือไมใชสารเคมีในการปราบศัตรูพืชแลว แทบจะไมไดผลผลิตทางการเกษตรเลย  
  ปจจุบันหลังจากใชสารเคมีทางการเกษตรมานาน ผูบริโภคท่ีตองกินพืชผักทาง
เกษตรตางไดรับพิษตกคางจํานวนมาก เปนปญหาตอสุขภาพของผูบริโภค กรมอนามัยได
ตรวจสอบพืชผักในทองตลาดพบวาสวนใหญเกือบท้ังหมดยังมีสารพิษตกคางอยู ประกอบกับ
ปจจุบันโรคท่ีเกิดจากอาหารมีสารพิษตกคางไดเพิ่มข้ึนเชนโรคภูมิแพ โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ 
แนวคิดท่ีวา ผลผลิตทางการเกษตรตองปลอดภัยจากสารพิษจึงเร่ิมตนข้ึนจาก การที่ผูบริโภคเกิด
ความหวงใยความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง และเร่ิมเรียกรองใหเกษตรกรทําการเกษตรโดย
ปลอดจากสารพิษ ในทางปฏิบัติตองยอมรับวาถึงแมวาเกษตรกรไมตองการใชสารพิษเพ่ือปราบ
ศัตรูพืชก็ทําไดไมงายนัก เพราะการแพรระบาดของศัตรูพืชยังคงมีอยูอยางหนักหนวง ดังนั้นจึงมี
การเรียกรองในระดับท่ีเปนไปไดคือลดระดับลงมาเปน  “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” ซ่ึงหมาย
รวมถึงกระทําการเกษตรที่ไมใชสารพิษเลยและกระบวนการทําการเกษตรที่ใชสารพิษ แตรอให
สารพิษตกคางนอยที่สุดเพื่อใหผูบริโภคปลอดภัย ดังนั้นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ มักเปน
การเกษตรที่ใชสารพิษ เชน สารเคมีกําจัดเชื้อรา สารพิษฆาเพล้ีย แมลง และ หอยเชอร่ี ฯลฯ โดย
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ท่ีไมเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนท่ีสารพิษดังกลาวจะถูกชะลางหรือเส่ือมสลายไป แตตองยอมรับวา
สวนหนึ่งของสารพิษยังคงตกคางในผลผลิตแตเปนปริมาณนอย ท่ีไมกออันตรายแบบฉับพลัน
กับผูบริโภค ดังนั้นความหมายของการเกษตรปลอดสารพิษจึงแยกออกไดเปน 2 แนวทางคือ 
 1)  “เกษตรปลอดสารพิษ”  จึงแตกตางจาก “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” 
อยางชัดเจนกลาวคือ เนนกิจกรรมการเกษตรท่ีไมใชสารพิษเลย แตใชเทคนิคทางชีวภาพในการ
ควบคุมศัตรูพืช เชน การปลูกพืชหลายชนิด การใชสารสกัดจากธรรมชาติปราบศัตรูเชน สะเดา 
ตระไครหอม โสน กระเทียม ฯลฯ ซ่ึงการไมใชสารพิษเลยจะยุงยากและไดผลผลิตนอยกวาใช
สารพิษ  
 2)  เกษตรปลอดสารพิษ ในปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางหลากหลาย เชน 
“เกษตรกรรมธรรมชาติ” ท่ีเนนหลักการไมใสปุยเคมี ไมไถพรวน ไมใชสารเคมีและไมกําจัด
วัชพืช ท่ีเรียกวา “เกษตรทฤษฎีใหม” ท่ีเนนหลักการพ่ึงพาตนเอง การจัดการนํ้าในไรนาอยาง
เหมาะสม และปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคใหพอเพียงและอ่ืน ๆ 
 
 2.2.2  มาตรฐานสินคาเกษตร (Agricultural Commodity and Food Standards) 
  มาตรฐานสินคาเกษตร หมายถึง ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับคุณลักษณะตางๆ ของตัว สินคาเกษตรกรรม วิธี  ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
รวมถึงการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยโดยท่ัวไปมาตรฐานเกิดข้ึนจากการ
กําหนดรวมกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค ซ่ึงจะตองไดรับการยอมรับจากท้ังสองฝาย มาตรฐาน
จะถูกนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการทางการผลิตของสินคาเกษตรนั้นๆ มาตรฐาน
สินคาเกษตรมีองคประกอบท้ังสวนท่ีเปนมาตรฐานคุณภาพในเชิงคุณลักษณะ เชน พันธุ ขนาด 
รูปราง สี รสชาติ ความสมบูรณของผลผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย เชน ความปลอดภัย
จากการปนเปอนสารเคมี จากเช้ือโรคตางๆ ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย รวมถึงความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต การขนสงกอนถึงผูบริโภค ความปลอดภัยนี้รวมถึงการปลอดจากโรคแมลง
ศัตรูพืช และสัตวที่เปนอันตรายตอมนุษยดวย  
  มาตรฐานสินคาเกษตรในปจัจุบัน จําแนกออกเปนระดับตางๆ ไดแก มาตรฐาน
ระดับบุคคล มาตรฐานระดับกลุม มาตรฐานระดับประเทศ จนถึงมาตรฐานระดับระหวาง
ประเทศ เชน มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural 
practice: GAP) มาตรฐานสารพิษตกคาง ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยสัตว เชน มาตรฐาน
การชันสูตรโรคสัตวตางๆ และดานสุขอนามัยพืช เชน ขอกําหนดวัสดุบรรจุภัณฑไมเพื่อการ
สงออก รวมท้ังดานคุณภาพสินคาท่ีผูบริโภคตองการ ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังสินคาเกษตรท่ีเปน
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อาหารและไมใชอาหาร เชน กลวยไม เสนไหม เปนตน มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
ระดับประเทศจําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1)  มาตรฐานสินคา เปนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนเกณฑระดับประเทศ
ในการผลิตสินคาและตรวจรับรองสินคา มีขอกําหนดครอบคลุมท้ังดานความปลอดภัยและ
คุณภาพท่ีจําเปนท่ีผูบริโภคตองการ มาตรฐานสินคาท่ีเปนผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาวหอม
มะลิ ทุเรียน หนอไมฝร่ัง ปลานิล เนื้อโค เปนตน มาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป เชน ลําไย
อบแหง กะทิ เปนตน  
 2)  มาตรฐานระบบการผลิต เปนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนเกณฑใน
การตรวจใหการรับรองในการปฏิบัติของผูผลิตต้ังแตการผลิตระดับฟารม (มาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม Good Agricultural Practice: GAP); (การใชหลักท่ีดีใน
กระบวนการจัดการโรงงาน Good Manufacturing Practice: GMP) นอกจากนี้ยังเปนขอมูลท่ีจะ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตโดยท่ีผูเกี่ยวของ เชน เกษตรกร ผูผลิต 
ผูขาย ผูรวบรวมสินคา โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหมั่นใจวาจะไดสินคาเกษตรและอาหารท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพ มาตรฐานระบบการผลิต เชน มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตอง
และเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) สําหรับพืชอาหาร ซ่ึงครอบคลุมการผลิตพืช
อาหารทั้งหมด เพื่อใหสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใชเปนเกณฑใหการรับรองพืชท่ียังไมมี
มาตรฐาน GAP เฉพาะ 
 3)  มาตรฐานท่ัวไปดานความปลอดภัย เปนมาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑกําหนด
เฉพาะดานท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงดานสุขอนามัยสัตวและพืชดวย ซ่ึงนํามาใชเปน
เกณฑกับสินคาเกษตรและอาหารหลายชนิด เชน มาตรฐานสารพิษตกคาง มาตรฐานสาร
ปนเปอน มาตรฐานวิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง มาตรฐานขอกําหนดวัสดุภัณฑไมเพื่อการ
สงออก มาตรฐานวิธีการชันสูตรโรค เปนตน 
  นอกจากนี้ยังมีการใชหลักการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard 
Analysis Critical Control Point: HACCP) ซ่ึงเปนหลักการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ
ผลิตท่ีเนนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรตั้งแตวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑสุดทาย
กอนออกจากโรงงาน และถือวาเปนหลักการท่ีมีความนิยมและเปนความตองการของลูกคาใน
ปจจุบัน  
  มาตรฐานสินคาเกษตรของไทย เปนมาตรฐานกลางท่ีผูผลิตและผูประกอบการ
ตางๆ สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการทําธุรกิจ เชน การทําสัญญาซ้ือขายตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสินคาเกษตรจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลท่ีเกษตรกรสามารถนําไปใชใน
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การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินคา ซ่ึงประกอบดวย ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพข้ันตํ่า 
ขอกําหนดเฉพาะ การแบงช้ันคุณภาพ ปริมาณสารพิษตกคาง สุขลักษณะ เคร่ืองหมายหรือฉลาก
ท่ีระบุปริมาณ น้ําหนัก พันธุ และแหลงผลิต เปนส่ิงที่ชวยใหผูบริโภคไดตัดสินใจในการบริโภค
สินคา ในการใชมาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงออกโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณนั้น มีหนวยงานหลัก คือ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
ไดจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรโดยมีคณะทํางาน 14 คณะ โดยมีผูแทนกรมสงเสริมการสงออก
รวมเปนคณะทํางาน ไดรวมกันพิจารณาจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร 13 ชนิด ไดแก ลําไย ล้ินจี่ 
สตรอเบอร่ี หนอไมฝร่ัง พริก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ ผักชี ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และ
พืชท่ีกระทรวงเกษตรไดจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรเสร็จเรียบรอยแลว ไดแก กลวยไม ลําไย 
ทุเรียน ขาวหอมมะลิ สมโอ เงาะ มังคุด ล้ินจี่ มะมวง สมเปลือกรอน สับปะรด (สําหรับโรงงาน) 
(กรมสงเสริมการสงออก, 2546) 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติไดประกาศใชเคร่ืองหมาย “Q“เปนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ โดยใชเคร่ืองหมายใหเปนเอกลัษณเดียวกัน เพื่อสนับสนุนปแหงความ
ปลอดภัยดานอาหาร “Food Safety Year”  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.2.1 เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
 
  หนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารใหเปนเคร่ืองหมายเดียวกันท้ังกระทวง โดยใชสัญลักษณนี้ในการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการผลิต ปจจัยการผลิต ฟารม สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ ความ
ปลอดภัย รวมถึงกิจการรับรองคุณลักษณะอ่ืนใดของสินคาดวย โดยท้ังนี้เพื่อการรณรงคและ
สงเสริมใหผูผลิต ผูประกอบการสินคาเกษตรและอาหารของไทย จะไดตระหนักถึงคุณคาและ
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ความสําคัญของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ที่จะแสดงถึงความมี
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีศักยภาพและ
เพื่อกระตุนเตือนใหประชาชนใชสินคาและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หนวยงานของ
กระทรวงเกษตรที่มีการใชเคร่ืองหมาย “Q” ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาท่ีดิน องคการตลาดเพ่ือการเกษตร 
โดยมีสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติทําหนาท่ีกํากับดูแลใหการรับรองและ
ใหเคร่ืองหมายรับรองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดบัญญัติความหมายของเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ไวดังตอไปนี้ 
 1)  เคร่ืองหมายรับรอง Q หมายถึง เคร่ืองหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศใชเพื่อแสดงถึงการใหการรับรองสินคาเกษตรและอาหาร วาเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีประกาศโดยหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ ในดานความปลอดภัยอาหาร (food safety) และดานคุณภาพท่ีจําเปน (essential 
quality) 
 2)  เคร่ืองหมายรับรอง Q Premium หมายถึง เคร่ืองหมายรับรองท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประกาศใชเพื่อแสดงถึงการใหการรับรองสินคาเกษตรและอาหาร วาเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีประกาศโดยหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ ในดานความปลอดภัยอาหารและดานคุณภาพที่จําเปน นอกจากนี้สินคา
เกษตรและอาหารตองมีการคัดแยกช้ันคุณภาพ หรือมีการผลิตและจัดการเปนพิเศษ เพื่อใหสินคา
มีคุณภาพอยูในระดับพิเศษ ตามเกณฑเฉพาะสินคาท่ีกําหนดในมาตรฐานน้ี 
 3)  หนวยรับรอง หมายถึง หนวยตรวจสอบรับรองภายใตกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หรือหนวยตรวจสอบรับรองอ่ืน ท่ีไดรับการยอมรับความสามารถจากสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ท่ีมีหนาท่ีและความสามารถในการตรวจประเมิน ให
การรับรองระบบและสินคา และอนุญาตใหผูขอรับการรับรองใชเคร่ืองหมาย Q หรือ Q 
Premium ได 
  เคร่ืองหมายรับรอง Q หรือ Q Premium ท่ีใชกับสินคาเกษตรและอาหาร ผูใช
จะตองยื่นคําขอกับหนวยรับรอง ตามหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการท่ีหนวยรับรองกําหนด และ
เคร่ืองหมายรับรอง Q และ Q premium ท่ีไดรับสามารถนําไปใชกับสินคาท่ีไดรับการรับรอง 
โดยแสดงบนสินคาหรือบรรจุภัณฑสินคานั้น โดยผูไดรับการรับรองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขของการรับรองผลิตภัณฑ และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองท่ีหนวยรับรองกําหนด 
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 หลักเกณฑการใชเคร่ืองหมายรับรอง Q บนสินคาเกษตรและอาหารมีดังนี้ 
 1)  การผลิตในระดับฟารมของสินคาเกษตรตองสอดคลองกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices; GAP) และไดรับการตรวจสอบรับรอง
โดยหนวยรับรองท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 
 2)  การผลิตในระดับโรงงาน รวมทั้งโรงคัดบรรจุผักผลไม โรงฆาสัตว ศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบ ตองสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติในการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing 
Practices; GMP) หรือมาตรฐานการวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (Hazard Analysis 
and Critical Control Points; HACCP) และไดรับการตรวจสอบรับรองโดยหนวยรับรองท่ีมี
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 
 3)  ผูขออนุญาตใชเคร่ืองหมาย ตองมีระบบการเรียกคืนหรือติดตามสินคาได 
กรณีท่ีพบวามีปญหา โดยใชหลักการของการติดตามผลิตภัณฑ (product tracing / tractability) 
 4)  สินคาตองถูกตรวจสอบคุณภาพท่ีจําเปน และตรวจวิเคราะหการปนเปอน
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เชน สารพิษตกคาง สารปนเปอน หรือส่ิงอันตรายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตามแผนการตรวจท่ีหนวยรับรองกําหนด 
 5)  มาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑในการตรวจตามขอ 1 - 4 ใหใชมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติท่ีประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรณีสินคาเกษตรใดท่ียัง
ไมมีมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ใหใชมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีไดรับ
การยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
 6)  ผูขออนุญาตใชเคร่ืองหมาย ตองมีระบบการจัดการสินคา เพื่อใหม่ันใจวา
สินคาท่ีวางจําหนายยังคงคุณภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑดังขางตน รวมถึงการระบุวันท่ี
ผลิต บรรจุ หรือวันท่ีควรบริโภคกอน (best before) บนสินคา รายละเอียดหลักเกณฑสินคาแตละ
ชนิด ใหเปนไปตามท่ีระบุไว 
 7)  หนวยรับรองควรกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑการอนุญาตใชเคร่ืองหมาย 
Q Premium โดยยึดหลักการประเมินความสามารถของผูประกอบการท่ียื่นขออนุญาตใช
เคร่ืองหมาย Q Premium ในการผลิตการคัดแยกช้ันคุณภาพ การบรรจุ หรือการควบคุมดูแล ท่ีทํา
ใหม่ันใจในความสามารถของผูประกอบการ ท้ังนี้รวมถึงการตรวจติดตาม การนําเคร่ืองหมายไป
ใชของผูประกอบการ ใหเกิดความม่ันใจและความเช่ือถือโดยผูบริโภค  
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การตรวจรับรอง GAP 100,000 ราย

สวพ. / เขต 
/ กวก. สพส. กสก.

จังหวัด จัดทําเปาหมายเกษตรกร
ที่ตองการการรับรองมาตรฐาน GAP

เกษตรกรผานการประเมิน 100,000 ราย

ประเมินเบื้องตนตามขอตกลง GAP

ถายทอดความรูสูเกษตรกร

ออกรหัสเกษตรกรและรหัสแปลง

อบรมการทําหนาที่ที่ปรึกษา

อบรมนายทะเบียน

โอนเงินในการทําหนาที่
 ที่ปรึกษา  ตามเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ทีม 5 จังหวัด

ทีมที่ปรึกษา

ผูรับผิดชอบ

 
ภาพท่ี 2.2.2 แสดงการนําเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานสินคาเกษตรตาม MOU กสก. /กวก. 

มาตรฐานและความตกลงระหวางประเทศ 
 

 2.2.3  มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural 
practice: GAP)  
  กรมวิชาการเกษตรไดใหความหมายของคําวา “เกษตรดีท่ีเหมาะสม” ไววาเปน
แนวทางในการทําเกษตรกรรม เพื่อใหไดมาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตรดังนี้ 
 1) ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด 
 2) ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 3) ใหผลผลิตคุมคากับการลงทุน 
 4) กระบวนการผลิตปลอดภัยตอเกษตรกร 
 5) ผลผลิตท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค 
 6) ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 7) สามารถตรวจสอบและสอบทวนได 
 8) ไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนและสภาพแวดลอม 
 9) เกิดความยั่งยืนทางเกษตร 
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  GAP เปนระบบการจัดการคุณภาพดานการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงใชในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตใหไดผลผลิตท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปอนจากสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช จุลินทรียกอโรค และโดยดําเนินการผลิตอยางเปนระบบ มีการจัดการท่ีดี 
ถูกตองและเหมาะสม โดยคํานึงถึงสุขภาพของผูปลูก ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีหลักการ
ดังตอไปนี้ 
 1) เกษตรกรใชสารเคมีอยางเหมาะสม / เทาท่ีจําเปนตามสุขอนามัยในการผลิตพืช  
 2) จดบันทึกการทํางาน 
 3) มีที่ปรึกษาดานโรคพืชและแมลงศัตรูพืช  
 4) การประเมินความเส่ียงในแปลงปลูก 
 5) ตรวจติดตามวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
 6) Pocking House 
 7) การจัดการสุขลักษณะและสุขอนามัย 
 เนื่องจากระบบการผลิตในปจจุบันยังอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูผลิต(เกษตรกร) 
ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม และยังไมมีมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมในการปองกันอันตรายอัน
เกิดจากผักและผลไมสดปนเปอนสารพิษตกคางอันเกิดจากการใชสารเคมีประเภทตางๆ และการ
ปนเปอนจากจุลินทรียกอโรคในคน ดังนั้นทุกภาคสวนของการผลิตจึงตองรวมมือกันรณรงคให
เกิดการผลิตท่ีถูกตองอยางจริงจัง และมีมาตรการการควบคุมท่ีเขมแข็ง เพิ่มคุณคาและคุณภาพ
ของผลผลิต อันสงผลถึงภาพรวมของคุณภาพผลผลิตการเกษตรในระดับประเทศ ดังนั้นเกณฑ
การพิจารณาและวิธีปฏิบัติเพื่อเขาสูระบบ GAP จึงประกอบดวย 
 1) ระบบการผลิตท่ีตองมีเอกสารบันทึกท่ีสามารถตรวจสอบติดตามได 
 2) มีการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษในผลผลิต อันอาจเกิดจากการใช
สารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) 
 3) มีการตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียกอโรคในคน 
 4) มีการตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม ท้ังนี้การ
ตัดสินใจตรวจวิเคราะหในขอใดขอหนึ่งข้ึนอยูกับการพิจารณาของผูตรวจสอบรับรอง 
 
 เม่ือเกษตรกรเขาสูระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP แลวจะกอใหเกิด
ประโยชนตอเกษตรกรและผูบริโภคดังนี้ 
 1) ผลผลิตพืชมีคุณภาพดี ไมมีการปนเปอนจากส่ิงตองหามทุกชนิด ผูผลิต 
(เกษตรกร) และผูบริโภคปลอดภัย 
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 2) ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืชลง ใหใชเทาท่ีจําเปน 
 3) เนนการอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 4) สรางจิตสํานึกของเกษตรกรผูผลิต / ผูคาปจจัยการผลิต และผูบริโภค 
 5) เพิ่มมูลคาผลผลิต 
 
 การวิเคราะหความเส่ียงและการปองกันก็เปนส่ิงท่ีจําเปนในการเขาสูระบบการ
ผลิตท่ีไดมาตรฐาน GAP ซ่ึงความความเส่ียง (Risk) หมายถึงโอกาสท่ีเกิดความสูญเสียอยางใด
อยางหน่ึงอันจะนําความเสียหายมาสูระบบการผลิตแบบ GAP ความเส่ียงในระบบการผลิต 
ประกอบดวย 
 1) การปนเปอนของสารเคมีตองหามและสารควบคุมศัตรูพืช 
 2) การปนเปอนของเช้ือโรคคน 
 3) การปนเปอนของธาตุโลหะหนัก จากดิน น้ํา สารคลุกเมล็ด ฯลฯ 
 4) การปนเปอนระหวางการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลิตภัณฑ 
 
  โดยท่ัวไปแหลงกําเนิดของการปนเปอนจะเกิดข้ึนจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 1) การปนเปอนจุลินทรียกอโรคในคนอาจติดมาจากดิน น้ําชลประทานท่ีใช
เพาะปลูก มูลสัตวสด หรือมูลสัตวแหง การใชปุยหมักท่ีหมักไมสมบูรณ สัตวเล้ียงที่ปลอยใน
แปลงปลูก หรือไมไดเล้ียงในคอก มือไมสะอาดขณะท่ีสัมผัสกับผลผลิตโดยตรง เคร่ืองมือ 
อุปกรณในการเก็บเกี่ยว น้ําลางผลผลิต ภาชนะบรรจุ น้ําแข็ง การขนสง 
 2) การปนเปอนสารเคมีอันตราย ดิน นํ้า สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การท้ิง
ภาชนะบรรจุเคมีภัณฑในรองสวนหรือแปลงปลูก แปลงปลูกพืชขางเคียงท่ีมีการใชสารเคมี 
 
 2.2.4  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลโดยในมาตรา 3 ไดใหความหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรดังนี้ 
 1)   มาตรฐาน หมายความวา มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไป แลวแตกรณี 
 2)  สินคาเกษตร หมายความวา ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม 
การประมง การปศุสัตว หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว 
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 3)   มาตรฐานบังคับ หมายความวา มาตรฐานท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดใหสินคา
เกษตรตองเปนไปตามมาตรฐาน 
 4)   มาตรฐานท่ัวไป หมายความวา มาตรฐานท่ีมีประกาศกําหนดเพื่อสงเสริม
สินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน 
 5)   ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หมายความวา ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตให
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานของ
รัฐซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 
 6)   ผูผลิต หมายความวา 
   6.1)  ผูซ่ึงทําการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไมเพื่อการคา 
   6.2)  ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร คลังสินคาเกษตร สะพานปลา 
หองเย็น โรงฆาสัตวหรือกิจการตอเนื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวกับสินคาเกษตรตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   6.3)  ผูซ่ึงนําสินคาเกษตรมาบรรจุหีบหอ แปรรูปหรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ  
 7)   บริษัท หมายความวา บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
 
  มาตรา 16 ในการกําหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินคา
เกษตรจะกําหนดในเร่ืองดังตอไปนี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางก็ได 
 (1)  วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะ
ของสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัย
ดานสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช หรือลักษณะอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 (2)  หีบหอ การบรรจุหีบหอ การทําเคร่ืองหมายหรือฉลาก 
 (3)  การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห หรือวิจัยท่ี
เกี่ยวกับ (1) หรือ (2) 
 (4)  ขอกําหนดรายการอยางอ่ืนท่ีเกี่ยวกับสินคาเกษตรตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา 28 ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตองรายงานผลการตรวจสอบให
ผูขอรับการตรวจสอบทราบเปนหนังสือ ในกรณีท่ีสินคาเกษตรที่ตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐาน
บังคับใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองสําหรับสินคาเกษตรนั้นตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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  มาตรา 32 ในกรณีท่ีสินคาเกษตรไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว 
ตอมาปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว ใหสํานักงานมีอํานาจส่ัง
ใหผูผลิตผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรให
เปนไปตามมาตรฐานน้ันภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด หากไมสามารถแกไขหรือ
ปรับปรุงไดหรือหากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน พืช 
หรือสัตว ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังใหทําลายหรือใหสงสินคาเกษตรนั้นกลับคืนภายในระยะเวลา
ท่ีสํานักงานกําหนดโดยใหผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายเก่ียวกับ
การทําลายหรือการสงกลับคืน ซ่ึงสินคาเกษตรน้ันการสั่งใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงและ
การส่ังใหทําลายหรือสงสินคาเกษตรกลับคืนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
 2.2.5  การเกษตรปลอดสารพิษ  
         ลักษณะเดิมของระบบการเกษตรในสังคมไทย ไมเคยใชสารพิษทางการเกษตร
มากอนเนื่องจากระบบนิเวศวิทยาท่ีสมบรูณ อันไดแก ดิน น้ํา  อากาศ และปจจัยตาง ๆ  มีความ
สมบูรณมากแมจะมีแมลงศัตรูพืชบางก็สามารถควบคุมกันไดเองตามธรรมชาติ จนกระท่ังมี
กระแสการปฏิวัติเขียว  ที่เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นท่ีขนาดใหญ และสงเสริมการใชปุยเคมี
เรงการเติบโตของพืช ดวยความมหัศจรรยของปุยท่ีทําใหพืชเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกษตรกร
ตางนิยมใชกันอยางมาก ทําใหวงจรของระบบนิเวศท่ีมีอยูโดยธรรมชาติถูกตัดขาด กอใหเกิดผล
คือการแพรระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการแกที่ปลายเหตุโดยใชสารเคมีในการ
ปราบแมลงศัตรูพืช  ซ่ึงก็ได ผลดีอีกเชนกัน เพียงแตไมใชเฉพาะแมลงศัตรูพืชเทานั้นท่ีตายแต  
“ศัตรูของศัตรูพืช”ก็ตายไปดวย ขาดกลไกกําจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ดังนั้นการเกษตรตองเพิ่ม
ปริมาณสารเคมีมากขึ้นจนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการเกษตร ในปจจุบันถาไมไดใส
ปุยเคมีหรือไมใชสารเคมีในการปราบศัตรูพืชแลว แทบจะไมไดผลผลิตทางการเกษตรเลย  
  ปจจุบันหลังจากท่ีใชสารเคมีทางการเกษตรมานาน ผูบริโภคท่ีตองกินพืชผัก
ทางเกษตรตางไดรับพิษตกคางจํานวนมาก เปนปญหาตอสุขภาพของผูบริโภค กรมอนามัยได
ตรวจสอบพืชผักในทองตลาดพบวาสวนใหญเกือบท้ังหมดยังมีสารพิษตกคางอยู ประกอบกับ
ปจจุบันโรคท่ีเกิดจากอาหารมีสารพิษตกคางไดเพิ่มข้ึนเชนโรคภูมิแพ โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ 
แนวคิดท่ีวา ผลผลิตทางการเกษตรตองปลอดภัยจากสารพิษจึงเร่ิมตนข้ึนจาก การที่ผูบริโภคเกิด
ความหวงใยความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง และเร่ิมเรียกรองใหเกษตรกรทําการเกษตรโดย
ปลอดจากสารพิษ ในทางปฏิบัติตองยอมรับวาถึงแมวาเกษตรกรไมตองการใชสารพิษเพ่ือปราบ
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ศัตรูพืชก็ทําไดไมงายนัก เพราะการแพรระบาดของศัตรูพืชยังคงมีอยูอยางหนักหนวง ดังนั้นจึงมี
การเรียกรองในระดับท่ีเปนไปไดคือลดระดับลงมาเปน  “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” ซ่ึงหมาย
รวมถึงกระทําการเกษตรที่ไมใชสารพิษเลยและกระบวนการทําการเกษตรที่ใชสารพิษ แตรอให
สารพิษตกคางนอยที่สุดเพื่อใหผูบริโภคปลอดภัย ดังนั้นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ มักเปน
การเกษตรที่ใชสารพิษ เชน สารเคมีกําจัดเชื้อรา สารพิษฆาเพล้ีย แมลง และ หอยเชอร่ี ฯลฯ โดย
ท่ีไมเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนท่ีสารพิษดังกลาวจะถูกชะลางหรือเส่ือมสลายไป แตตองยอมรับวา
สวนหนึ่งของสารพิษยังคงตกคางในผลผลิตแตเปนปริมาณนอย ท่ีไมกออันตรายแบบฉับพลัน
กับผูบริโภค ดังนั้นความหมายของการเกษตรปลอดสารพิษจึงแยกออกไดเปน 2 แนวทาง
ดังตอไปนี้ 
 (1)  “เกษตรปลอดสารพิษ”  จึงแตกตางจาก “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” 
อยางชัดเจนกลาวคือ เนนกิจกรรมการเกษตรท่ีไมใชสารพิษเลย แตใชเทคนิคทางชีวภาพในการ
ควบคุมศัตรูพืช เชน การปลูกพืชหลายชนิด การใชสารสกัดจากธรรมชาติปราบศัตรูเชน สะเดา 
ตระไครหอม โสน กระเทียม ฯลฯ ซ่ึงการไมใชสารพิษเลยจะยุงยากและไดผลผลิตนอยกวาใช
สารพิษ เกษตรปลอดสารพิษ ในปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางหลากหลาย เชน “เกษตรกรรม
ธรรมชาติ” ท่ีเนนหลักการไมใสปุยเคมี ไมไถพรวน ไมใชสารเคมีและไมกําจัดวัชพืช ท่ีเรียกวา 
“เกษตรทฤษฎีใหม” ท่ีเนนหลักการพึ่งพาตนเอง การจัดการน้ําในไรนาอยางเหมาะสม และปลูก
พืชผักเพื่อการบริโภคใหพอเพียงและอ่ืน ๆ 
  (2)  การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ พืชผักเปนพืชอาหารท่ีคนไทยนิยมนํ ามา
ใชรับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณคาทางอาการท้ังวิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอรางกายสูง แตคานิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักท่ีสวยงามไมมีรองรอยการทํ 
าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทํ าใหเกษตรกรท่ีปลูกผักจะตองใชสารเคมีปองกันและ
กําจัดแมลงฉีดพนในปริมาณท่ีมาก เพื่อใหไดผักที่สวยงามตามความตองการของตลาด เม่ือผูซ้ือ
นํามาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจากสารพิษท่ีตกคางอยูในพืชผักนั้นไดเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาว เกษตรกรจึงควรหันมาทําการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษโดยนําเอาวิธีการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกันเปนการทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมีให
นอยลงเพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม 
 
 2.2.6  ความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ 
  ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักท่ีไมมีสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช ตกคางอยู หรือมีตกคางอยูไมเกินระดับมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหดไว 
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ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 163 พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2538 เร่ือง อาหารที่
มีสารพิษตกคาง  
 (1)  ขอดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
      1)  ทําใหไดพืชผักท่ีมีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกคาง เกิดความปลอดภัยแก
ผูบริโภค 
      2)  ชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีข้ึนเนื่องจากไมมีการฉีด
พนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชทําให เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหลานี้ดวย 
      3)  ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานคาใชจายในการซ้ือสารเคมี 
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
     4)  ลดปริมาณการนําเขาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 5)  เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพ ทําให
สามารถขายผลผลิตไดในราคาสูงข้ึน 
      6)  ลดปริมาณสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีจะปนเปอนเขาไปใน
อากาศและนํ้า ซ่ึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของส่ิงแวดลอมไดทางหนึ่ง 
 (2)  วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ 
 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้นจะใชหลักการปลูกพืชผักโดยการใช
สารเคมีในการผลิตใหนอยท่ีสุด หรือใชตามความจําเปนและจะใชหลัก“การปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือไอพีเอ็ม”แทน แตการที่จะปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหไดผลนั้น
จะตองเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูปลูกจะตองเขาใจเรื่องตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1)  สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช 
     1.1)  ศัตรูพืชเคล่ือนยายจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง ท่ีมีความ
เหมาะสมมากกวา ทําใหมีการขยายพันธุและระบาดทําความเสียหายเพิ่มข้ึน 
      1.2)  สภาพแวดลอมและสภาพทางนิเวศนเปล่ียนแปลงไปทําให
ศัตรูพืชมีการขยายพันธุอยางรวดเร็วและมีจํานวนมากข้ึน หรือมีผลตอการพัฒนาสายพันธุใหมี
ความตานทาน และมีประสิทธิภาพในการเขาทําลายมากข้ึน เชน การกําจัดงู ทําใหหนูระบาด 
การใชสารเคมี ทําใหแมลงท่ีกินแมลงศัตรูพืชตาย เปนตน 
      1.3)  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ทําใหความตองการผลิตในการบริโภคเปล่ียนไป ทําใหความตองการผลผลิตในการบริโภค
เปล่ียนไป ทําใหความตองการผลผลิตท่ีแตกตางกันไปตามความตองการของบริโภค ทําใหบางคร้ัง
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รองรอยการทําลายของศัตรูพืชเพียงจุดเดียว ก็ถือวาผลผลิตตกเกรดไมไดมาตรฐาน มีการระบาด
ของศัตรูพืชได  
 2)  การควบคุมศัตรูพืชใหประสบผลสําเร็จ มีหลักการงาย ๆ    
       2.1)  ตองปองกันไมใหเกิดโรคในแปลงปลูก เชน การใชพันธุพืชที่
ปราศจากโรคและแมลง การไมนําชิ้นสวนของพืชท่ีมีโรคแมลงเขามาในแปลงปลูก เปนตน 
           2.2)  ถามีศัตรูพืชเขามาในแปลงปลูกหรือแสดงอาการเปนโรคแลว 
ตองยับยั้งการแพรระบาด 
      2.3)  และถามีการระบาดแลวตองกําจัดใหหมดไปอยางไรก็ตาม
สาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูก คือ เกษตรกรเองท่ีละเลยการ
ควบคุม ดแูลทําใหศัตรูพืชสะสมในแปลงปลูก จนถึงระดับท่ีไมสามารถควบคุมกําจัดได  
  3)  วิธีการควบคุมศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
      3.1)  ตองศึกษาชนิดของศัตรูพืชในแปลงปลูกนั้นๆ กอน      
  3.2)  สํารวจสถานการณศัตรูพืชในแปลงปลูก 
     3.3)  พิจารณาแนวโนมการระบาดของศัตรูพืชแลวจึงหาแนวทาง
ปองกันและกําจัดตอไป 
      3.4)  เม่ือควบคุมการระบาดใหอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดความ
เสียหายมากข้ึน แลวใหเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณ หรือรักษาระดับการเขาทําลาย
ใหคงท่ีหรือลดลง 
      3.5)  ในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมสถานการณศัตรูพืชดวยวิธีการ
อ่ืนๆ ได มีความจําเปนท่ีจะตองใชสารเคมีใหเลือกใชสารเคมีท่ีถูกตองเหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช
และการระบาดตามคําแนะนําวิธีการใชในฉลาก  
 4)  ผลดีของการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
      4.1)  ลดปริมาณศัตรูพืชใหตํ่ากวาระดับท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกพืช 
   4.2)  ลดปริมาณการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 4.3)  มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรผูบริโภครวมไปถึง
สภาพแวดลอม  
 5)  วิธีการผสมผสานในการควบคุมศัตรูพืช จะเปนการนําเอาวิธีการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน โดยวิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
นี้มีขอแนะนําใหเกษตรกรเลือกใชวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ทดแทนการใชสารเคมี ดังนี้ 
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       5.1)  การเตรียมแปลงปลูก 
  5.2)  การเตรียมเมล็ดพันธุ 
  5.3)  การปลูกและการดูแล 
  5.4)  การใหธาตุอาหารเสริม 
  5.5)  การใชกับดักกาวเหนียว 
  5.6)  การใชกับดักแสงไฟ 
  5.7)  การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก 
  5.8)  การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายไนลอน 
  5.9)  การควบคุมโดยชีววิธี 
  5.10)  การใชสารสกัดจากพืช 
  5.11)  การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช (กรณีท่ีใชวิธีการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชขางตนไมไดผล)  
 
 2.2.7  การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร 
  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรจะ
ประกอบดวยความหลากหลายของวัตถุดิบ การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต และ
ความตองการชวยเหลือดานการผลิต รวมถึงศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปน
สินคาเกษตรชนิดอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ดังนี้ 
 (1)   ชนิดและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด เพ่ือแสดงถึงความหลายหลาย
ของวัตถุดิบ 
 (2)  การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิต จะศึกษาโดยกลุมฯใหขอมูลและเจาหนาท่ีสังเกตการณวามี
วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 
 (3)  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
 (4)  ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตไดจากการใหขอมูลของหนวย
ประกอบการแตละราย 
 (5)  ศักยภาพของผลิตภัณฑในการที่จะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
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 2.2.8  การบริหารการผลิตผักปลอดสารพิษ 
  สําหรับการบริหารการผลิตนั้นจะมีแนวคิด ดังตอไปนี้  (การจัดการธุรกิจชุมชน  
Community business management, 2545: 90) 
 (1)   การจัดการการผลิตเปนการจัดการกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรตาง ๆ 
เชน ท่ีดิน แรงงาน วัตถุดิบ เงินทุนใหเปนสินคาและบริการ การวางแผนเพ่ือการผลิตประกอบไป
ดวย การวางแผนผลิตภัณฑ การวางแผนเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน
การจัดซ้ือและการบริหารสินคาคงเหลือ 
 (2)   ระบบการผลิตประกอบดวยปจจัยการผลิต การะบวนการผลิต และผลผลิต
ในการผลิตตองมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับประเภทของสินคาท่ีผลิต ลักษณะของ
การวางผังการผลิตสามารถแบงไดดังนี้ การวางผังตามกระบวนการ การวางผังตามผลิตภัณฑ 
การวางผังแบบผลิตภัณฑอยูกับท่ี ในการผลิตแตละสินคาควรท่ีจะมีการจัดตารางการผลิต 
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารงาน 
 (3)   นอกเหนือจากการจัดการการผลิต และการวางระบบการผลิตท่ีเหมาะสม
แลว การควบคุมคุณภาพสินคา และบริหารใหมีคุณภาพก็เปนส่ิงจําเปน การควบคุมคุณภาพ
สามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ การกําหนดคุณภาพในระดับนโยบาย ออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมีคุณภาพตามท่ีกําหนด ควบคุมคุณภาพในการผลิตและการควบคุมคุณภาพในระยะการ
จําหนาย ติดต้ังและใชประโยชน 
 (4)   การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เปนการปรับปรุงกระบวนการให
สามารถใชปจจัยการผลิตในจํานวนท่ีนอยท่ีสุดแตสามารถใหผลผลิตท่ีมากข้ึนกวาเดิม สําหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ สามารถดําเนินการได เชน สรางจิตสํานึกท่ีดีในการบริการ 
สรางกําลังใจใหกับพนักงานท่ีใหบริการดี ใหการอบรมพนักงาน เปนตน 
 
 2.2.9  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
  คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช ทรงมีกระแสพระราชดํารัสเพื่อช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดเปนเวลานานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ. 2540 
และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนภาวะดังกลาว และให
ประเทศชาติสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและทามกลาง
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล ทั้งในการพัฒนา
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และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 
  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนท่ี
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ท้ังภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยาง
ยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  
 
 2.2.10  การดูแลรักษาผักปลอดสารพิษ   
  รดน้ําผักในแตละแปลงใหชุม และดูแลถอนวัชพืชท่ีข้ึนแซมกับผัก สังเกตการ
เจริญเติบโตของผักแตละชนิด โดยใชไมบรรทัดวัดความสูงของลําตน (สูงประมาณ 1 ฟุต และ
ลําตนเจริญเติบโตเต็มท่ี (อวบ) เก็บผลผลิตได) หรือสังเกตจํานวนใบผักแตละชนิดวา สมบูรณ
หรือไม อาจถอนตนผักท่ีชิดกันออก ถามีแมลงรบกวนใหนํายาสูบแชน้ํา แลวนําไปกรองเอาแต
น้ําไปฉีดพนที่แปลงผักในชวงเย็น และนําปุยหมักน้ําชีวภาพรดแปลงผัก (ปุยน้ํา 20 ซี.ซี. ผสมนํ้า 
20 ลิตร ตอ 1 รอง) สัปดาหละ 1 คร้ังในปริมาณท่ีเหมาะสม 
  ในการปลูกผักปลอดภัยนั้น จะใชระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน และควรท่ีจะเร่ิม
ปลูกในฤดูหนาว ซ่ึงเปนระยะท่ีดินยังไมแหง  
  การเก็บผลผลิตผักปลอดภัย ในการเก็บผลผลิตผักปลอดภัยนั้นจะข้ึนอยูกับผัก
แตละชนิด เชน ผักกาดขาว  ผักกาดเขียว  หอมแดง  กวางตุง  และคะนานั้น สามารถท่ีจะเก็บ
ผลผลิตไดตอเม่ือปลูกได 20 วัน ซ่ึงเม่ือตัดเอาผักไปแลว ถาตองการท่ีจะปลูกใหมจะตองขุดดิน
ใหมอีกคร้ัง ถาเปนผักบุงจีน เม่ือปลูกไดประมาณ 15 วัน จะสามารถเก็บผลผลิตได ขอสังเกต 
การปลูกผักในพื้นท่ีเดียวกันซํ้า ๆ กันจะทําใหเกิดโรคและไดผลผลิตไมดี เพราะสารอาหารใน
ดินจะหมด  
  อัตราสวนผลผลิตผักตอแปลง ในพื้นท่ีปลูกผัก 1 งาน ยกรอง 8 รอง โดยเฉล่ีย
แลวผลผลิตท่ีไดจะไมต่ํากวา 20 กิโลกรัมตอ 1 รอง (1 งาน: 160 กิโลกรัม)  
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  ตนทุนการผลิตผักปลอดภัย  
       การปลูกผักปลอดภัยนั้น จะใชตนทุนการผลิตดังตอไปนี้  
           1)  คาเมล็ดพันธุกระปองละประมาณ 30 บาท (100 กรัม) สามารถทํา
ไดประมาณ 8 รอง  
           2)  คาแรงการยกรอง รวมปรับสภาพดินประมาณ 2 วัน ๆ ละ 134 บาท 
(อัตราคาแรงข้ันตํ่า) รวมเปนเงินท้ังส้ิน 268 บาท (สองรอยหกสิบแปดบาทถวน)  
           3)  คาแรงระยะเวลาดูแลเปนลักษณะคาแรงแฝง เน่ืองจากไมตองใช
เวลาท้ังวันในการดูแล สามารถไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ รวมดวยได ใชเวลาชวงเชา และเย็นใน
การดูแลรดน้ําเทานั้น รวมเปนตนทุนท้ังส้ิน 298 บาท (สองรอยเกาสิบแปดบาทถวน)  
      
  การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร 
   การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรจะ
ประกอบดวยความหลากหลายของวัตถุดิบ การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต และ
ความตองการชวยเหลือดานการผลิต รวมถึงศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปน
สินคาเกษตรชนิดอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ดังนี้ 
 1)  ชนิดและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด เพื่อแสดงถึงความ
หลากหลายของวัตถุดิบ 
 2)  การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิต จะศึกษาโดยกลุมฯใหขอมูลและเจาหนาท่ีสังเกตการณวา
มีวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 
 3)  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
 4)  ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตไดจากการใหขอมูลของ
หนวยประกอบการแตละราย 
 5)   ศักยภาพของผลิตภัณฑในการที่จะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตร
ชนิดอ่ืน 
 
 2.2.11  การลงทุนบริหารการเงิน  
  ความสําคัญของงานการเงิน คือ  งานการเงินเปนงานท่ีสําคัญยิ่งตอการ
บริหารธุรกิจในปจจุบันนอกเหนือจากงานผลิต งานการตลาด และงานบุคลากร เนื่องจากเปน
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งานท่ีเกี่ยวของกับการไหลเวียนของเงินสดและทรัพยากรตาง ๆ ของธุรกิจซ่ึงมีความสําคัญตอ
การอยูรอดและความมั่นคงของธุรกิจ การบริหารการเงินนั้นมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอยู 2 
ประการ ไดแก สภาพคลอง (Liquidity) เพ่ือการดําเนินไปไดของธุรกิจโดยไมมีการหยุดชะงัก
และอีกวัตถุประสงคหนึ่งไดแก เปาหมายของกําไร (Profitability) เพ่ือใหธุรกิจอยูรอด มีความ
เจริญม่ันคง ซ่ึงหนาท่ีงานการเงินแบงออกได 3 ประการคือ 
 (1)  หนาท่ีวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
 1)  วิเคราะหฐานะทางการเงิน เพื่อช้ีใหเห็นถึงขอบกพรองของกิจการท่ีจะ
เกิดเปนปญหาในอนาคต 
 2)  วางแผนถึงจํานวนเงินท่ีตองใชในการดําเนินงาน 
 3)  ทํางบประมาณเงินสด เพ่ือใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจายใน
อนาคต 
 4)  การวางแผนกําไรเพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน โดยใช
เทคนิควิธีในการวางแผนกําไร 
 5)  การกําหนดนโยบายจายเงินปนผล 
 6)  จัดทํางบดุลโดยคะเนและกําไรขาดทุน 
 6.1)  หนาท่ีจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆใหไดสัดสวนท่ีเหมาะสม                                 
 6.2)  หนาท่ีจัดสรรเงินทุนที่ไดมาใหเปนประโยชนสูงสุด 
 (2) การวางแผนและควบคุมทางการเงิน ระบบควบคุมทางการเงินเปนหัวใจ
สําคัญของการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนการตรวจสอบดูแลทรัพยากรทางการเงินท่ีไหลเขาออก 
เพื่อใหรายไดเพียงพอกับคาใชจายและยังมีสวนเหลือเปนกําไรหรือใหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนไดอยางเหมาะสมโดยมีวิธีการควบคุมทางการเงินดังนี้  งบการเงิน (Financial Statement) 
การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis) และการวิเคราะหถึงจุดคุมทุน (Break-Even Analysis)  
  (3) การศึกษาถึงโครงสรางทุนทางการเงินประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจดานการบริหารการเงิน การจัดทําบัญชี การกูยืมเงิน การวางแผนการใชเงินทุน และ
ศักยภาพทางการเงินสําหรับการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจดานการบริหารการเงิน การจัดทํา
บัญชี การกูยืมเงิน และการวางแผนการใชเงินทุนนั้น จะใชขอมูลรายกลุมนํามาวิเคราะหเชิง
พรรณนา และสรุปเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชพิจารณาประกอบกับขอมูลดานศักยภาพทาง
การเงิน การศึกษาศักยภาพทางการเงินนั้น จะมีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การลงทุน 
การใชสินทรัพย และการวัดผลกําไร 
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 2.2.12  โครงสรางของทุนทางสังคม 
  ตามหลักการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสําคัญอยู 5 ประการ 
คือ การพึ่งตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคม พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเอง
ไดทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาทุนทางสังคม ท่ี
ประกอบไปดวยทุนภายในชุมชน ประกอบดวย  
 (1)  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2)  ทุนทางวัฒนธรรม 
 (3)  ทุนบุคคล 
 (4)  ทุนองคกรหรือกลุม 
 (5)  ทุนเครือญาติ 
 (6)  ทุนทางเศรษฐกิจ 
 (7)  ทุนทางการศึกษา 
 
 2.2.13  ความสัมพันธระหวางคุณภาพและผลิตภาพ 
  ในชวงกอนและระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การพูดถึงแตเร่ืองการเพิ่มผลิต
ภาพในอุตสาหกรรมโดยเนนแตระดับผลผลิต (Output) และส่ิงท่ีปอนเขาไป (Input) แตไมได
คํานึงถึงคุณภาพ ผลก็คือไดผลผลิตสูงพรอมกับระดับความเสียหายท่ีสูงข้ึนตามดวย แมวา เร่ือง
ของคุณภาพ และผลิตภาพไดกลายเปนปญหาระดับชาติ โดยปกติแลวผลิตภาพถูกมองวาเปน
อัตราสวนระหวางผลผลิตที่ได และส่ิงท่ีปอนเขาไปเพ่ือผลิตสินคานั้นๆ บางคนทึกทักวาผลิต
ภาพหมายถึงการใชเงินลงทุนมากและแรงงานนอย ในขณะท่ีบางกลุมคิดวา ผลิตภาพคือการ
ทํางานท่ีหนักกวา เร็วกวา และการฉลาดกวา เปนตน  
  ในการปรับปรุงผลิตภาพ หลายวิธีทึกทักวาผลผลิตท่ีไดคงท่ี และสามารถ
ปรับปรุงผลิตภาพดวยการลดจํานวนส่ิงท่ีปอนเขาไป เชน ลดคนงาน หรือลดวัตถุดิบ ซ่ึงก็ไมได
เปนการปรับปรุงผลิตภาพอยางถาวร แตเม่ือพิจารณาถึงผลิตภาพในแงของผลผลิตท่ีปราศจาก
ขอผิดพลาดแลว การปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการใหดีข้ึนก็จะเปนการเพ่ิมผลิตภาพ
เชนกัน นั่นคือ เม่ือลูกคาพอใจ ก็ทําใหสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึน ทําใหไดกําไรมากข้ึน ในขณะท่ี
คาใชจายอันเนื่องจากความเสียหายลดลง ทําใหอัตราสวนผลิตภาพสูงข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 2.2.3  
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ภาพท่ี 2.2.3   แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพ และผลิตภาพ 
 
 ข้ันตอนสําคัญในการเพ่ิมผลิตภาพคือ การทําความเขาใจในความสัมพันธระหวาง ผลิต
ภาพ คุณภาพและคาใชจาย ที่มีตอขบวนการทางธุรกิจ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยหนึ่ง
มีผลกับอีกสองปจจัยที่เหลือ ภาพท่ี 2.2.3 แสดงกรอบการทํางานของการบริหารคุณภาพและ
ผลิตภาพ โดยเร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงส่ิงที่ปอนเขาระบบไปเปนผลผลิตผานกระบวนการผลิต 
ผลผลิตท่ีไดมีทั้งท่ีมีคุณภาพดีและไมดี แตเนื่องจากเรากําหนดอัตราผลิตภาพเฉพาะกับผลผลิตท่ี
มีแตคุณภาพดีเทานั้น หรือ ผลิตภาพ = (ผลผลิต - จํานวนท่ีบกพรอง) / (ส่ิงท่ีปอนเขาไป)   ดังนั้น 
ขบวนการจึงมุงเนนการผลิตท่ีไดคุณภาพดวยการลดความแปรปรวนท้ังจากภายในองคกร และ
ภายนอก (เชน ผูจัดสง วัตถุดิบ) เพื่อใหไดผลิตภาพสูงท่ีสุด 

คุณภาพสูง 

ลูกคาพอใจ 
มากขึ้น 

สวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้น 

(ขายไดมากขึ้น) 

กําไร 
เพิ่มขึ้น 

(Output) 

สินคามีอัตรา 
สูญเสียนอยลง 

คาใชจาย 
การผลิตลดลง 

คาใชจายตอ
หนวยลดลง 

(Input) 

ผลิตภาพสูงขึ้น 
(Output / Input) 
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2.3    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2550) กลาววา การศึกษาวิจัยถึงเรื่องการบริหารจัดการระบบการ
ผลิตผักปลอดสารพิษสูมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาระบบการ
ผลิต “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการผลิต “ผักปลอด
สารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหม ใหไดรับมาตรฐานระดับสากล และ เพื่อสรางและพัฒนาระบบ
การผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมใหเกิดความพอเพียง และยั่งยืน แนวทางในการ
วิจัยครั้งนี้ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
กับหนวยภาคี 4 ระดับ คือ ระดับชุมชน ไดแก กลุมเกษตรกรในชุมชน และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ระดับสอง หนวยภาคีระดับตําบล ไดแก องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล 
และสํานักงานเกษตรตําบล ระดับสามหนวยภาคีระดับอําเภอ จํานวน 10 ชุมชน ไดแก อําเภอ
สารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมริม อําเภอ
แมแตง อําเภอพราว อําเภอสันทราย และอําเภอเมือง และหนวยภาคีระดับที่สี่ หนวยภาคี
ระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ผลการศึกษาตลอดระยะเวลา
โครงการ 1 ป พบวา ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ของจังหวัดเชียงใหม มีลักษณะของ
ระบบการผลิตที่หลากหลาย ไดแก ลักษณะการผลิตผักปลอดสารพิษตามวิถีของชุมชนเอง 
การผลิตผักปลอดสารพิษตามวิธีการของสํานักงานเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรแตละกลุม ทั้ง 10 อําเภอ ตางก็มี
วิธีการผลิตที่แตกตางกันออกไปตามสภาพบริบทของพื้นที่ในชุมชนนั้นๆ ทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดไดกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practice : GAP) ซึ่ง กรมวิชาการเกษตรจะเปนผูตรวจรับรองกระบวนการผลิตของฟารมเปน 
3  ระดับ   คือระดับแรก  คือ  กระบวนการผลิตที ่ได ผล ิตผลปลอดภัย  ระด ับที ่สอง  คือ 
กระบวนการผลิตที ่ได ผล ิตผลปลอดภัย  และปลอดจากศัตร ูพ ืช  และระดับสุดทายคือ 
กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเปนที่พึงพอใจของ
ผูบริโภค สําหรับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา
เกษตรกรเนนการปลูกเพื ่อบริโภคเปนหลัก ที่เหลือถึงจะนําไปจําหนายใหกับชุมชนของ
ตนเอง และสงขายไปยังตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งนักวิจัยไดรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร “ผักปลอดสารพิษ” ที่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไดทําการผลิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตไดมาตรฐาน GAP ของกรม
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วิชาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม และไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับเกษตรกร ในการวิจัยป
ที่ 1 นี้ จํานวน 10 ชนิด ไดแก ผักกวางตุง กระเทียมตน คะนา ถั่วแขก ผักโขมจีน ผักบุง ผัก
สลัดใบ มะเขือเทศ คื่นชาย และปวยเลง สําหรับการผลิตผักพื้นบานและการผลิตผักสมุนไพร
นั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดกําลังเริ่มดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (GAP) และอยู
ในชวงกําลังเตรียมการ แตขณะนี้ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดไดเริ่มเขามาตรวจสอบคุณภาพ
ผักดังกลาวมากข้ึน เพราะผักดังกลาวเร่ิมเปนที่นิยมบริโภคกันมากในทองตลาด สังเกตไดจาก
อาหารแปรรูปจากผักตางๆ ไดเปนที่นิยมของผูบริโภคมากขึ้น และสําหรับการวิจัยในระยะ
ตอไป  นักวิจ ัยย ังไดจ ัดทําโดยการวิจ ัยเพื ่อพัฒนาผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม
มาตรฐาน GAP ระดับที่ 3 คือ มีกระบวนการผลิตที่ไดผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช 
และคุณภาพท่ีเปนท่ีพึงพอใจของผูบริโภคมีมาตรฐานระดับสากล เปาหมายท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก 
 
 กมลทิพย คําใจ (2550) กลาววา การวิจัยเรื่อง “การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธิ์ของ
การเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม” เปนการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปของการทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ  ของเกษตรกรภายใตฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
การเกษตรทฤษฎีใหมทั้งสามระดับ  สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ของ
การศึกษาในครั้งนี้  ไดแก ประการแรก เพื่อศึกษาขอมูลทุนทางสังคม ปจจัยพื้นฐานสําคัญตอ
การทําการเกษตรปลอดสารพิษ  ประการที่สอง เพื่อทราบถึงปริมาณและชนิดของผลผลิตท่ี
ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ประการที่สาม เพื่อใหทราบถึงตนทุนและผลสัมฤทธิ์ ของการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ บนความพอเพียง  
 แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research: PAR) ระหวางกลุมเกษตรกรในชุมชนและกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่ตอบ
รับเขารวมโครงการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปดวยกลุม เกษตรกรจํานวน 20  กลุมจากพื้นท่ี 
10  อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสัน
กําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอพราว และอําเภอสัน
ทราย นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจาก สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี สํานักงานเกษตร
อําเภอหางดง หนวยงานภาคีระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานเกษตรจังหว ัดเช ียงใหม, ศูนย ว ิจ ัย เพื ่อ เพิ ่มผลผลิตทางการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้   
ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  มีลักษณะของการ
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ดําเนินงานเปน 3 รูปแบบบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะของ
เกษตรกรรายเดี่ยว และกลุมเกษตรกร  ดวยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตผัก
ปลอดสารพิษจากเกษตรกาวหนาดวยความสามารถในการพึ่งพาตนเองในขั้นที่หนึ่ง ไปพึ่งพา
อาศัยกัน รวมกลุมจัดตั้งเปนชุมชนสหกรณในขั้นที่สอง  และเกษตรยั่งยืน หาตลาด ระดมทุน
ขยายกิจการในขั้นที่สาม ลักษณะการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและชุมชน โดยศึกษาถึง
การใชปจจัยทุนทางสังคมและทุนในชุมชน พบวา ทุนดานบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สุด เพราะ
เกษรกรและผูนํากลุมและเกษตกรทุกทาน เปนผูที่มีภาวะผูนํา มีความพรอมทางสังคมและ
ความรูความสามารถทางดานการเกษตรเปนทุนเดิม  สวนทุนทางดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ในเนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมีสภาพของพื้นที่ทางดานการเกษตร ระบบนิเวศน ระบบน้ําเปนปจจัย
สําคัญพื้นฐานที่จะสงผลตอการลงทุนและขับเคลื่อนทุนทางเศรษฐกิจในการทําเกษตรปลอด
สารพิษใหมีประสิทธิภาพ  และทุนทางดานการศึกษาความรูวิชาการเกษตรและภูมิปญญา
ทองถิ่น จึงเปนหัวใจของการผลิต ผักปลอดสารพิษที่ถูกนําไปปฎบัติใชในการผลิตจริง การ
บํารุงดูแลรักษาผลผลิตใหมีคุณภาพ และแกไขปญหา  แมลงศัตรูพืช ทดแทนการใชสารเคมี  
ปจจัยเหลานี้จะเปนคําตอบของการยอมรับปรับเปลี ่ยนการเปนเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษในอนาคตไดอยางแทจริง    
 ประเภทของปริมาณและชนิดของผลผลิตที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ตลอดจนถึง
ตนทุนและผลสัมฤทธิ์นั้น ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาตามระยะเวลาโดยแบงเปน 
2 รูปแบบ คือ ผูผลิตผักปลอดสารพิษในระยะเวลานอยกวา 4 ป  และผูผลิตผักปลอดสารพิษ
ในระยะเวลาท่ีเกินกวา 4 ป ข้ึนไป  ผลการศึกษาพบวาสําหรับเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอด
สารพิษนอยกวา 4 ป เปนเกษตรกรในขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สอง ดวยการพึ่งตนเองและกาว
ไปสูการรวมกลุมชวยกัน  มีรูปแบบการผลิตผักปลอดสารพิษดวยระบบเปด ใชวิธีดูแลดวย
ระบบธรรมชาติและชีวภาพ มีการวางแผนการปลูกผักปลอดสารพิษใหเหมาะสมกับฤดูกาล 
เพื่อการดูแลงาย ปญหาเร่ืองแมลงรบกวนนอย เชน ชวงฤดูฝน จะปลูกผักกวางตุง ใบโหระพา 
กะเพรา ยอดฟกทอง ชวงฤดูหนาว ปลูกผักบุง ผักชี กระเจี๊ยบ บวบ พริก ชวงฤดูรอน ปลูก
ผักชี ตนหอม ผักกาด กระเจี๊ยบ บวบ เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีและตนทุนความเสียหาย
ของผลผลิต   
 สําหรับตนทุนการผลิตสวนใหญเปนตนทุนคงที่ เชน การสรางระบบน้ํา การลงทุน
ซ้ือวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในแปลงการผลิตในระยะเริ่มตน  ดานตนทุนผันแปรจะประกอบไปดวย 
เมล็ดพันธพืช คาแรงในการเตรียมดิน ขึ ้นแปลง การดูแลวัชพืช รดน้ํา การเก็บผลผลิต  
คาขนสง คาใชจายน้ํามัน ไฟฟา คาบรรจุภัณฑ คาใชจายในการขาย ซึ่งจะแปรผันไปตาม
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ขนาดของการผลิต สําหรับผูผลิตผักปลอดสารพิษที่มีประสบการณมากกวา 4 ป จะมีกลุม
เกษตรกรในขั้นที่สามที่มีความสามารถในเชิงธุรกิจมากขึ้น ขยายกิจการมีตลาดเฉพาะ
มากกวาระดับการพึ่งพาศัยกันในชุมชน  ลักษณะการการผลิตจะทําการผลิตภายใตโรงเรือน
หรือกางมุง เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่จะเก็บได  อีกทั้งเพื่อปองกันการทําลาย
ของแมลงและศัตรูพืชไดมากขึ้น  การจัดทําระบบน้ําหยดเพื่อควบคุมการใหน้ําและอุณหภูมิ 
ลักษณะพืชที่ทําการปลูกจะเปนพืชไมกี่ชนิด เชน การปลูกมะระหวาน ของกลุมเกษตรบาน
สันปาตอง การปลูกพริกหวานและมะเขือเทศของกลุมเกษตรกรแมแตง ที่นําผลผลิตสงตลาด
สินคาในระดับประเทศและตางประเทศตามลําดับ ผลตอบแทนและผลสัมฤทธิ์จากการลงทุน
พบวา ผลตอบแทนในรูปตัวเงินสามารถสรางรายไดหมุนเวียนในครอบครัวตอวันเปนอยาง
นอย จํานวน  200 บาท และผลตอบแทนทางดานจิตใจที่มีการรวมกลุมชวยกันคิด วางแผน
และทํางานรวมกัน ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความสุข ความพอเพียงมีเหตุผลและเกิด
การแลกเปล่ียนแบงปนซ่ึงกันและกันเปนความสุขในชีวิตท่ีมีคาข้ึน 
 
 ทวีศักดิ์ ปนทอง (2550) กลาววา โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตลาดผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนาใหเกิดระบบการตลาด สินคา
เกษตรผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหมขึ้นมา แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ใชระบบวิธีวิจัย
และพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)  กับหนวยภาคี 4 ระดับ คือ 
ระดับแรกหนวยภาคีระดับชุมชน ประกอบดวย กลุมเกษตรกรในชุมชน และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ระดับสอง หนวยภาคีระดับตําบล ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล
ตําบล และสํานักงานเกษตรตําบล ระดับสามหนวยภาคีระดับอําเภอ จํานวน 10 ชุมชน 
ประกอบดวย อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอพราว กิ่งอําเภอแมออน และอําเภอเชียงดาว นอกจากนี้ยังมี
สํานักงานเกษตรอําเภอหลายแหงใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี และ
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง เปนตน  ในสวนของภาคีระดับที ่สี ่ เปนภาคีระดับจังหวัด 
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, ศูนยวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบตลาดอยางแทจริง  
 แนวทางในการพ ัฒนาระบบตลาดได อาศ ัยปร ัชญา เศรษฐก ิจพอ เพ ียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการตลาด จึงจะทําใหเกิดความ
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ยั ่งย ืนอยางแทจริง  ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ  นักวิจ ัยและ
หนวยงานภาคี สามารถพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษที่ชื ่อวา “ระบบตลาดชุมชน” 
ขึ้นมา   ซึ่งระบบตลาดชุมชนมีแนวคิดแหงความพอเพียงนี ้ เกษตรกรจะทําการผลิตเพื ่อ
บริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ผักตางๆ ที่ถูกนํามาผลิตจะเนนการบริโภคของตนเองกอน เมื่อ
ทําการผลิตไดในปริมาณที ่มากกวาความตองการของครัวเรือนแลว  เกษตรกรจะนําไป
จําหนายภายในกลุมของเกษตรกรเอง หรือนําไปจําหนายยังตลาดชุมชนอื่น ซึ่งสวนใหญจะ
เปนตลาดในหมูบาน และขยายไปถึงตลาดในตําบล อําเภอ และตอเนื่องถึงตลาดระดับจังหวัด
ตอไป    
 ผลการวิจัยครั้งนี ้จะนําเสนอรูปแบบของตลาดทั้งหมด โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
ไดแก ระดับที่หนึ่ง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนชนบท ระดับที่สอง ตลาดผักปลอด
สารพิษระดับชุมชนเมือง ระดับท่ีสาม ตลาดผักปลอดสารพิษระดับตําบล   ระดับที่สี่ ตลาดผัก
ปลอดสารพิษระดับอําเภอ และระดับที่หา ตลาดผักปลอดสารพิษระดับจังหวัด เมื่อนักวิจัย
และหนวยภาคีไดพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษ จนเกิดตลาดระดับจังหวัดขึ้นมาไดแลว
นั้น และการท่ีตลาดดังกลาวจะกอเกิดความยั่งยืนไดนานเพียงใด และจะมีวิธีการใดที่จะทําให
ตลาดสามารถตอบสนองความตองการทั้งผูผลิตและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน    
 นักวิจัยจึงไดทําการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษ
ระดับจังหวัดแหงนี้ โดยอาศัยแบบประเมินความสําเร็จของการพัฒนาระบบตลาด จากผูเขา
มาใชบริการตลาด ทั้งสิ้น 1,030 ราย ผลการประเมินพบวาความสําเร็จของการจัดตลาดผัก
ปลอดสารพิษ ระดับจังหวัด โดยภาพรวม ประชาชนที่เขารวมงานใหความพอใจระดับมาก 
และหากจะใหตลาดพัฒนาไปสูความยั่งยืนแลว ผูผลิต/ผูจําหนายควรจะเพิ่มปริมาณ และชนิด
ของสินคาใหมากชนิดขึ้น นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผักปลอดสารพิษใหกับประชาชนที่มาใชบริการใหทราบ นอกเหนือจากการเลือกซื้อสินคา
เพียงอยางเดียว  นักวิจัยไดเสนอแนะใหหนวยงานภาคีระดับจังหวัด ไดนําขอเสนอแนะและ
ผลประเมินไปปรับใชกับการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษดังกลาวแลว  นักวิจัยคาดวา
ความสําเร็จตอยอดถึงความยั่งยืนจะกอเกิดกับตลาดแหงนี้ในระยะยาว 
 
 ทองเหมาะ แจมแจง (2550)  ไดศึกษาถึงผลเปรียบเทียบตนทุนผลกําไรของการทํานา
แบบเคมีและระบบอินทรีย พบวา  เม่ือกอนการทํานาเคยทํานาโดยใชสารเคมีเขมขนจนสงผลให
สุขภาพออนแอ ยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทําใหดินเสีย มีผลกระทบตอผูผลิต แลวยัง
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มีสารเคมีตกคางในผลผลิต สงผลไปถึงผูบริโภคอีกดวย ในขณะเดียวกันการทํานาแบบเคมีก็ยัง
ตองลงทุนสูง มีคาใชจายเก่ียวกับปุยเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืช จากผลกระทบดังกลาว   
จึงหันมาทํานาขาวอินทรีย โดยเลิกใชปุยเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืช หันมาใชจุลินทรีย 
และสารชีวภาพทดแทน หลังจากหันมาทํานาแบบอินทรียแลวยังคิดคนวิธีการทํานาใหไดผล
ผลิตมากข้ึน มีการดัดแปลง พัฒนา ปรับปรุง เคร่ืองจักร เคร่ืองมือทางการเกษตร ใหใชประโยชน
ไดเหมาะสมในพ้ืนท่ี เชน เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุขาว ไดมีการเพาะเล้ียงจุลินทรีย เพื่อใชเองและ
ผลิตสารชีวภัณฑตาง ๆ เพื่อใชในการทํานา เชน จุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูง โดยต้ังช่ือวา TM   
ผลิตสารปองกันและขับไลแมลง ผลิตฮอรโมนจากรกสุกร และน้ําสมควันไม เปนตน   ในดาน
การคัดและผสมพันธุขาว นายทองเหมาะ ยังมีวิธีคัดพันธุขาว โดยการเพาะเมล็ดดวยวิธีการแกะ
เปลือกออก คัดเอาเมล็ดท่ีสมบูรณไปเพาะขยายพันธุ เพื่อใหไดเมล็ดพันธุท่ีสมบูรณ ในการนําไป
เพาะปลูกตอไป และยังไดผสมพันธุขาวใหม โดยต้ังชื่อวา “พันธุเบาบางงาม” นายทองเหมาะ 
แจมแจง ไดทํานาแบบอินทรีย ผลผลิตตอไรประมาณ 650 กิโลกรัม ซ่ึงจะไดมากกวาการทํานา
ขาวอินทรียรายอ่ืนท่ีไดผลผลิต 500 กิโลกรัมตอไร แตเมื่อเปรียบเทียบกับนาแบบเคมีจะไดผล
ผลิต ตํ่ากวา คือการทํานาแบบเคมีจะไดผลผลิตตอไรเฉล่ีย 700 กิโลกรัมตอไร อยางไรก็ดีการทํา
นาแบบเคมีจะมีตนทุนตอไรสูงกวา คือมีคาปุยเคมีและสารเคมี การผลิตไดทําการผลิตโดยใช
หลักเกษตรอินทรียคือไมใสปุยและสารเคมี และในดานการบริหารจัดการการผลิตเพ่ือจําหนาย
เมล็ดพันธุจะผลิตตามการส่ังซ้ือของเกษตรกร การผลิตเพื่อขายก็จะสีขายโดยบรรจุถุงขายเปน
ขาวกลอง ซ่ึงมีตลาดรองรับผลผลิตท้ังหมด  รายไดจากการทํานาในพ้ืนท่ี 30 ไร ตั้งแตป 2546 - 2548 
ดังนี้  
        ป 2546       ป 2547        ป 2548 
 นาปรัง    164,550 บาท  288,450 บาท   385,650 บาท 
 นาป   282,990 บาท   176,700 บาท   400,950 บาท 
 
 ผลความสําเร็จของความยั่งยืนในอาชีพในดานการทํานาของนายทองเหมาะ แจมจง นั้น
มีตนทุนในการทํานาแบบอินทรียนอยมาก เนื่องจากไดผลิตสารชีวภาพตาง ๆ ใชเอง ซ่ึงในการ
ผลิตโดยการพึ่งพาปจจัยภายนอกนอยมาก และการผลิตตามตลาดแบบเฉพาะเจาะจงและสามารถ
จําหนายตามท่ีเกษตรกรส่ัง หรือการขายขาวกลองบรรจุถุงไดมาก 
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 กาญจนา สุระ (2550) ไดศึกษาถึงการพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิต
ผักปลอดสารพิษแบบมีสวนรวมของจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ  
 1)  ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการองคความรูเกี ่ยวกับการเกษตรผักปลอด
สารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม  
 2)  เพื ่อพัฒนาองคความรู ดานการบริหารจัดการในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผัก
ปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม 
 วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) และการวิเคราะห 
SWOT กลุมตัวอยางเปนกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 13 กลุม ใน 5 
อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม อันประกอบไปดวย  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดงสวรรค หมูที ่ 3 ตําบลยางเนิ ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษพระนอนปาเก็ดถี่ หมูที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม   
 3)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก หมูที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม  
 4)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรพอเพียงบานทรายทอง หมูที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 5)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 
 6)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ หมูท่ี 5 บานปากกอง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 7)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 1 ฟารม 1 ตําบล บานแมผาแหน ตําบลออนใต อําเภอ 
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
 8)  กลุมชมรมรักษสมุนไพร หมูท่ี 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 9)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานจอมแจง หมูท่ี 4 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม  
 10)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต หมูที่ 8 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม   
 11) กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมฮะเหนือ หมูที่ 5 ตําบลบานปง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 
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 12)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษสบแมขา ตําบลทาศาลา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
 13)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ปาขอยเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  
 ซ่ึงไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกประกอบการสังเกต การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลการศึกษาบริบทชุมชนของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 13 กลุมของ 5 อําเภอ พบวากลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษทุกกลุมมี
วัตถุประสงคของการกอต้ังกลุมท่ีเหมือนกันคือ เพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีในพืชผัก สราง
จิตสํานึกใหสมาชิกตระหนักถึงพิษภัยของการใชสารเคมีท่ีมีตอรางกายและส่ิงแวดลอมตลอดจน
สงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติแทนปุยเคมี   ในสวนของการบริหารจัดการของกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษพบวากลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบางกลุมมีโครงสรางท่ีชัดเจน มีการกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สําหรับการกําหนดกฏระเบียบประจํากลุมพบวาบางกลุมมี
กฎระเบียบประจํากลุม เชน การคัดเลือกสมาชิก การคัดเลือกคณะกรรมการ สําหรับการวางแผน
ประจํากลุมพบวากลุมปลูกผักปลอดสารพิษสวนใหญไมมีการวางแผนประจํากลุมโดยเฉพาะ
แผนการผลิตและแผนการตลาด ในสวนของการติดตอประสานงานพบวากลุมปลูกผักปลอด
สารพิษสวนใหญมีการติดตอประสานงานโดยผานการประชุม และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
สวนใหญมีการควบคุมการทํางานของสมาชิก 
 ปญหาในการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ พบวากลุมผูปลูก
ผักปลอดสารพิษบางกลุมประสบปญหาดานการบริหารจัดการในสวนของการจัดโครงสรางของ
กลุมฯท่ีไมมีความชัดเจน ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน ทําใหไมทราบทิศทางการทํางาน การ
คัดเลือกคณะกรรมการอาศัยระบบอุปถัมภมากกวาท่ีจะใชวิธีการเลือกแบบคุณธรรม ผูนํากลุมยัง
เปนบุคคลท่ีมีอํานาจและบทบาทมากท่ีสุด ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมงาน บางกลุมขาดการกํากับ
ติดตามการทํางานของสมาชิก ไมมีการจดบันทึกการทํางานเปนหลักฐาน ปญหาสมาชิกไมให
ความรวมมือในการทํางาน 
 การจัดกิจกรรมของกลุมฯเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมปลูก
ผักปลอดสารพิษพบวากลุมฯมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพิ่มข้ึน 28.84 % 
เขาใจถึงหลักการวิเคราะหสถานการณของกลุมวา รอยละ 17.30  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวางแผนการดําเนินงาน  เพื่อท่ีจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนและบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ 19.23 มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการทํางานในการที่จะใชเปนแนวทางในการจัดสรรงาน ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และสมาชิกใหเหมาะสมกับคน อันจะชวยลดหรือแกไขปญหาการทํางานเหล่ือม
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ลํ้าหรือทับซอนกันซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกมีความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแทจริงของ
ตนเอง และจะทําใหสมาชิกไมเกิดความสับสนในบทบาทหนาท่ีของตนเอง รอยละ 15.38  
มีความรูเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของกลุมที่เหมาะสมซึ่งจะใชเปนแนวทางในการกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกใหเกิดความชัดเจนทําใหสมาชิกทราบวาตนเองอยู ณ 
ตําแหนงใดของกลุม รอยละ 13.46 มีความรูเกี่ยวกับการการควบคุมการทํางานของสมาชิกและ
ไดแนวทางท่ีจะพัฒนาการควบคุมการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนตลอดจนเปนจุดเร่ิมตน
ในการที่จะควบคุมการทํางานของกลุม ฯ ท่ียังไมมีระบบการควบคุมการทํางาน  รอยละ 5.77  
มีความรูเกี่ยวกับการกําหนดกฎระเบียบประจํากลุมโดยอาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมผูผลิต 
ผักปลอดสารพิษกลุมอ่ืนท่ีมีการกําหนดกฎระเบียบประจํากลุม สําหรับความคาดหวังของกลุมฯ
ในการนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไปใชในการพัฒนาการบริหาร
จัดการของกลุมพบวาอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 75     
 ขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหมประกอบไปดวย เกษตร กรหรือกลุมชุมชนควรจะนําแนวความคิดเกี่ยวกับความ
พอเพียงมาปรับใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงกับการดําเนินงานของตนเอง เกษตรกรควรจะมี
โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในดานการผลิต การดูแลบํารุงรักษา การปองกันและ 
การกําจัดศัตรูพืช 
 
 สมภพ จิตตปล้ืม (2549)  ประธานกลุมเกษตรรวมตัวสามัคคีหวยทราย  ไดใหขอมูลวา 
สวนผักกางมุงท่ีกลุมเกษตรกรในโครงการปลูกกันนั้น จะมีการจัดสรรเปนแปลง โดยมีขนาด
ของแปลงปลูกดังนี้คือ ขนาดความยาวของแปลง 24 เมตร ขนาดความกวางของแปลง 19 เมตร 
รวมเนื้อท่ีปลูกท้ังส้ินจํานวน 12 แปลง ซ่ึงเปนของกลุมเกษตรกรสมาชิกท่ีมีอยูในปจจุบันรวม
ท้ังส้ิน 12 ราย   สําหรับผักท่ีนํามาปลูกสวนใหญจะเปนผักกวางตุง และ ผักคะนา เนื่องจากเปน
ผักท่ีใชเวลาในการปลูกส้ัน คือ ใชเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 40-45  วันเทานั้น ก็สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจําหนายไดแลว  โดยผลผลิตรุนแรกเริ่มเก็บเกี่ยวไดตั้งแตวันท่ี 12-30  ส.ค. 41 
เปนตนมา ทุกวันนี้เกษตรกรมีรายไดจากากรขายผลผลิตในราคาขายสงเทาท่ีตลาดกําหนดให 
ตัวอยาง เชน ผักกวางตุงขายได กก.ละ 70 บาท ผักคะนาขายได กก.ละ 10-12 บาท นอกจาก
ผักกวางตุงและผักคะนาแลว กลุมเกษตรรวมตัวสามัคคีหวยทรายยังไดทําการปลูกผักสวนครัว
อ่ืนๆ รวมดวย แตยังทําการเก็บเกี่ยวไดไมเต็มท่ี สําหรับดานการตลาดก็จะมีเจาหนาท่ีของศูนย
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ศึกษากาพัฒนาหวยทราย ใหคําแนะนําและติดตอให แตตลาดสวนใหญจะเนนตลาดทองถ่ินและ
ตลาดกาลางเปนหลัก 
 ในชวงเร่ิมตนกอนการปลูกผักตองมีการพัฒนาท่ีดินเปนอันดับแรก เนื่องจากท่ีดินเดิม
เปนดินปนทราย มีชั้นดินดานไมระบายนํ้า ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินแหงแข็งจึงจําเปนตอง
ปรับปรุงบํารุงดินใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกทุกคร้ัง  ทางกลุมจะไดรับคําแนะนํา
จากหมอดินสถาบันพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี ใหทําปุยหมักไวใชเอง นอกจากจะใชเพื่อหรับปรุงบํารุง
ดินใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนแลว ยังชวยลดตนทุนการผลิตไดดวย นอกจากนี้ยังมีการปลูกหญาแฝก
ไวตามคันทองรองเพ่ือปองกันดินพังทลายน้ัน ก็ยังสามารถชวยแกปญหาน้ําขังแฉะในแปลงปลูก
ได เนื่องจากรากของหญาแฝกจะชวยดูดซับน้ําไมใหแฉะมากเกินไป การผลิตผักใหปลอดภัยจาก
สารพิษ สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การปลูกผักกางมุง การใชวิธีชีวภาพ เชน การนํา สาระ
สะเดา ขา และนํ้าผสมจุลินทรียมาเปนใชยาปองกันและกําจัดแมลง หรืออาจใชวิธีการใหน้ําหยด
และการใหน้ําแบบฝอยจากสปริงเกิลท่ีหมุนไดรอบตัว 360 องศา เพ่ือไลแมลงท่ีจะมาวางไขตาม
ใบของผักซ่ึงนอกจากจะใชปองกันแมลงมาวางไขแลวยังชวยชะลางผักใหสะอาดอีกดวย ดังนั้น
การปลูกผักในพื้นท่ีเกษตรกรดังกลาวจึงถือวาเปนการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใชวิธีการอิง
ธรรมชาติ ไมมีการใชสารเคมี 
 
 สมหมาย หนูแดง (2548)  ประสบการณการทําการเกษตรปลอดสารพิษบานพุน้ําทิพย 
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  พบวากลุมไดทําการเกษตรปลอดสารพิษบนพื้นท่ี 50 ไร ใน 
ระยะแรกของการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  เน่ืองจากสภาพดินขาดความอุดม
สมบูรณ  อีกท้ังการขาดความรูและประสบการณท้ังดานการผลิตและการตลาด จึงไดปรับวิธีการ
ผลิตใหม  โดยศึกษาขอมูลจากศูนยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จนสามารถพัฒนาการผลิตใหอยูใน
ระดับไรสารพิษ หรือเกษตรอินทรียเต็มรูปแบบได  โดยใชหลักระบบนิเวศใหผสมผสานกับ
หลักหวงโซอาหารตามธรรมชาติ เชน การปลูกพืชที่แมลงชอบลงไปในแปลงผัก  เปนตน และ
พบวาใชปุยพืชสดท่ีเกิดข้ึนจากการหมักปุยในแปลงผักจากเศษพืชและวัชพืช จะมีสารอาหาร
ครบถวนกวาการใชปุยหมักจากมูลสัตว 
 สําหรับชนิดของผักท่ีปลูกจะพิจารณาจากความตองการของตลาด วาตองการผักชนิดใด
ชวงเวลาใด อาทิ ผักชี จะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เนื่องจากชวงนี้ผักชีมีราคาแพง 
เปนตน โดยจะแบงประเภทของผักเปนกลุม ไดแก ผักกินใบ เชน คะนา ผักบุง สลัด โอกแดง 
ข้ึนฉาย ผักชี ปวยเลง ยอดฟกทอง กะเพรา โหระพา กินผล เชน แตงกวา ขาวโพดฝกออน  
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หัวไชเทา แครอท ฟกทอง มะระจีน  มะเขือเทศ เปนตน และกินดอก เชน กะหลํ่าดอก คะนา
ฮองกง ดอกแค และบร็อกโคลี เปนตน โดยการจะเลือกปลูกผักชนิดใดจะมีการวางแผนการผลิต 
โดยจะจดบันทึกขอมูลราคาผลผลิตยอนหลังประมาณ 3 ป วาแตละเดือนมีผักอะไรออกสูตลาด
มากหรือนอยอยางไรและสํารวจวาราคาผักสูงในชวงใด เพื่อนํามาใชในการเลือกชนิดผักให
เหมาะสมกับราคาและความตองการของตลาด ศึกษาถึงสภาพอากาศและสภาพธรรมชาติของผัก
แตละชนิด เพื่อใหทราบวาอากาศแบบไหนเหมาะแกการเจริญเติบโตของผักชนิดนั้น ๆ 
ระยะแรกมีปญหามาก เพราะท่ีผานมาเกษตรกรมีการใชสารเคมีกันมาก ทําใหดินเส่ือมสภาพ
ตองมีการปรับปรุงดินกอน และขาดแหลงน้ํา เม่ือหาทางแกไขปญหาทางดานพ้ืนท่ี ดวยการเชา
พื้นท่ีสปก.และสรางบอน้ําไวเพื่อใช  
 สําหรับตนทุนการผลิตของเกษตรอินทรียจะแพงกวาตนทุนการผลิตแบบสารเคมี โดย
ตนทุนการผลิตจะเปนตนทุนเร่ืองของคาแรงงาน การทําเกษตรอินทรียจะใชแรงงานจํานวนมาก 
ท้ังการดูแลเอาใจใส การตั้งม่ันและซ่ือสัตยตอการไมใชสารเคมี รายไดจากการปลูกผักแนว
เกษตรอินทรียในปจจุบันตอไรประมาณ 2 แสนบาทตอป ผูท่ีเร่ิมทําในระยะแรกตองลงทุนเยอะ 
อาจจะตองยอมขาดทุนเล็กนอย แตพอทําในปถัดไปสภาพดินอยูตัวบนพ้ืนท่ี 2 ไร หนึ่งปทําการ
ผลิต 2-3 คร้ัง เวนชวงพักและบํารุงดินบางทําใหมีรายไดตอปประมาณ 5-6 แสนบาท 
 
 ลินท พินทภรณ (2548)  ผูผลิตผักปลอดสารพิษดวยจรรยาพืช จากประสบการณที่ไมใช
นักวิชาการเกษตรหรือเกษตรกรโดยสายเลือด แตเปนวิชาชีพในดานงานวิชาการในฐานะอาจารย  
กอนจะผันตัวเองมาจับงานดานเกษตรกรโดยการผลักดันของสามี (พันเอกจุลินท ธวัชโยธิน)  ซ่ึง
ไดมีโอกาสสัมผัสชีวิตเกษตรกรในระหวางรับราชการทหารและเห็นวาเกษตรกรไทยพ่ึงพา
สารเคมีและยาฆาแมลงมากเกินไปจนทําใหตองแบกรับตนทุนท่ีสูงและผลผลิตไมไดมาตรฐาน
การสงออก จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะออกจากราชการมาหาความทาทายใหม ๆ โดยเร่ิมจากธุรกิจ
ผลิตปุยและผลิตภัณฑชีวภาพภายใตช่ือ บริษัท ลินท พินทรณ จํากัด ผลิตและจําหนายผักปลอด
สารพิษโดยใชเคร่ืองหมายการคา "อีคอลเฮาส"  ปอนตรงใหกับตลาดในประเทศโดยการ
จําหนายผานซูเปอรมารเก็ตช้ันนํา รวมท้ังสงไปขายในตางประเทศ "เราไมไดเร่ิมธุรกิจจากความ
ตองการทําธุรกิจ เราเร่ิมตนจากความรักและความต้ังใจจริงท่ีจะปลูกผักท่ีครอบครัวเราและ
ผูบริโภคท่ัวโลกกินไดอยางปลอดภัยซ่ึงไมใชเร่ืองงายท่ีจะทําไดสําเร็จในประเทศไทย ผักใน
แปลงของเราเคยไมผานการตรวจสารตกคางอยูหลายครั้งเพราะสารเคมีจากไรขาง ๆ ฟุงกระจาย
เขามา"   
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 กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษไมไดหมายความวาหามใชสารเคมีเลย หากแต
ปริมาณและระยะเวลาการใชสารเคมีจะตองอยูในความควบคุมของนักวิชาการเกษตรเพ่ือใหผัก
ในระยะเก็บเกี่ยวปลอดจากสารพิษตกคาง แตปญหาท่ีควบคุมไดยากคือสารเคมีที่ฟุงกระจายมา
จากไรสวนขางเคียงจนทําใหผักมีสารตกคางเกินกําหนด  การแกปญหาดวยการโนมนาวให
เกษตรกรเหลานั้นเขารวมเครือขายการผลิต  หรือเจรจาตกลงใหมีการพนสารเคมีท่ีไมตรงกับ
ระยะเก็บเกี่ยว ท้ังน้ีเกษตรกรในเครือขายของเธอจะตองเปนหูเปนตาใหมีการเล่ือนวันเก็บเกี่ยว
ออกไปหากไมมั่นใจวายังมีสารเคมีตกคางอยูในแปลงผัก  "เราพูดทุกวันใหเขาคิดถึงคุณภาพชีวิต 
บอกใหเขาใจวาทุกอาชีพตองมีจรรยาบรรณ ธุรกิจปลูกผักก็ตองมีจรรยาพืช ซ่ึงหมายถึงการผลิต
พืชผักท่ีดีท่ีสุดปอนสูผูบริโภค ”  การเร่ิมธุรกิจนับไดวาเร่ิมข้ึนในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ภายหลัง
จากท่ีรัฐบาลประกาศให 2547 เปนปแหงความปลอดภัยทางดานอาหารพรอมผลักดันโครงการ 
"ครัวไทยสูโลก" โดยมีเปาหมายพัฒนามาตรฐานของการผลิตใจแปลงเกษตรข้ึนไปจนถึงอาหาร
ท่ีเสิรฟบนโตะ ผูบริโภคและผูผลิตอาหารท่ัวประเทศจึงเร่ิมขานรับสินคาผักปลอดสารพิษ และ
ในปนี้ ลินท พินทภรณ ต้ังใจจะสงออกเองเปนคร้ังแรกโดยเร่ิมจากการสงออกเคร่ืองเทศ เชน 
ตะไคร ขา และใบมะกรูดไปยังตลาดสิงคโปร และฮองกง ซ่ึงมีระยะทางไมไกลจากไทยนัก เพื่อ
ทดสอบเร่ืองตนทุนการขนสงและเทคโนโลยีดานบรรจุภัณฑ  ซ่ึงปจจุบันบรรยากาศการแขงขัน
ของธุรกิจผักปลอดสารพิษในประเทศยังไมมากนักเพราะมีผูทําจริงจังเพียง 12 ราย และภายในป
นี้อาจจะเพิ่มข้ึนเปน 22 ราย  ขณะท่ีการแขงขันในตางประเทศดูจะมีเวียดนามและจีนเปนคูแขงท่ี
นากลัว แตความโชคดีของไทยท่ีมีขอไดเปรียบในดานภูมิศาสตร พืชผักหลายอยางของไทยจึง
สวยงามมีรสชาติอรอยและเปนท่ีตองการมากกวา    
 การเร่ิมลงทุนผลิตในระยะแรกจะยังคิดถึงกําไร แตเนนคิดถึงคุณภาพสินคาท่ีสามารถ
แขงขันกับผูอ่ืนใหได  ทุนเปนปจจัยรองลงมาท่ีสามารถจะหาไดจากสถาบันการเงินตาง ๆ 
จนประสบความสําเร็จไดซ่ึงใชเวลาเพียง 3 ป ในการกาวข้ึนเปนผูผลิตผักปลอดสารพิษช้ันนํา
ของไทย โดยมีเครือขายการผลิตของบริษัทในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท และ
เชียงใหม ทํางานอยางแข็งขันตามประสาผูผลิตท่ีมีจรรยาพืชเพื่อผูบริโภคท่ีมีจรรยาโภชน คือ 
เลือกกินตามหลักโภชนาเพื่อลดการสะสมพิษ โดยใชกากอาหารจากเสนใยพืชเปนตัวนํา  
การขับถายเปนตัวตาม และคุณประโยชนเปนส่ิงท่ีหลงเหลืออยู 
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 สุเทพ นารอง (2547)  การวิจัยสภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ   บานหมอ  ตําบล
คูคํา กิ่งอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน พบวา มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมบางประการ 2) เพื่อศึกษาการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร 
กลุมปลูกผักบานหมอ ตําบลคูคํา เก็บขอมูลท้ังหมด 32 รายโดยใชแบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลสถิติท่ีใชรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต ผลวิจัยพอสรุปไดดังนี้ ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนหญิง มีอายุ เฉล่ีย 43.94 ป มีพื้นท่ีเปนของ
ตนเอง มีพื้นท่ีถือครองเปนของตนเอง เฉล่ีย 16.87 ไร โดยสวนใหญ มีพื้นท่ี ระหวาง 11-20 ไร  
มีพื้นท่ีนาเฉล่ีย 9.31 ไร พื้นท่ีทําไร เฉล่ีย 16.25 ไร มีพื้นท่ีทําสวนโดยเฉล่ีย 6.17ไร พื้นท่ี ปลูกผัก
โดยเฉล่ีย 2.67 ไร สวนใหญ มีพื้นท่ี ระหวาง 1 - 3 ไร รายไดอาชีพภาคเกษตรกรรม โดยเฉล่ีย 
88,162.5 บาท รายไดในการทํานา เฉล่ีย 22,300 บาท รายไดจากการทําไร เฉล่ีย 55,250 บาท 
รายไดจากการทําสวน โดยมีรายไดเฉล่ีย 36,683.33 บาท รายไดจากการปลูกผัก เฉล่ีย 57,843.75 
บาท รายไดท้ังหมด ท้ังภาคเกษตรกรรม และ นอกภาคเกษตรกรรม มีรายไดโดยเฉล่ีย 91,350 
บาท ตนทุนการผลิตผักในมุง เฉล่ีย 2,021.43 บาทตอไร ตนทุนการผลิตผักนอกมุง เฉล่ีย 
1,866.67 บาทตอไร การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตรสวนใหญ เปนสมาชิก ธกส. สวนใหญมี
การกูเงินมาลงทุน จาก ธกส. ดินที่ใชในการปลูกมีลักษณะดินทราย มีการเตรียมพื้นท่ีกอนการ
ปลูกผัก โดยการยกแปลง มีการปรับปรุงปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ มีการใสปุยเคมีรอยละ 40.6 ใช
ปุยสูตร 46-0-0 มีการใสปุย 3 คร้ัง มีการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช โดยการใชวิธีกลและ
สารเคมีในปองกันกําจัด ศัตรูพืช การใชสารเคมี  ใชโฟลิดอล มีการสํารวจโรคแมลงศัตรูพืชใน
แปลง สวนใหญทุกวันขอเสนอแนะของผูศึกษา ควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกกลุมปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากยังขาดความรู เกี่ยวกับการใชยาเคมีใช ปุยเคมีกันมาก เพ่ือใหหัน
มาใชปุยอินทรียหรือปุยน้ําสกัดชีวภาพใหมากข้ึนโดยใหกลุมจัด ทําปุยไวเพื่อใชเอง เพื่อเปนการ
ลดตนทุนการผลิตไดมากและยังเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินใหมากควรใหกลุมปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ มีการระดมหุนกันเพื่อเปนการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนายใหกลุมท่ี
ราคาถูก และมีคุณภาพ ควรใหประธานกลุมหรือสมาชิกไดมีการประสานกันไดประสานงานกับ
หนวยงานไฟฟาเพ่ือขยายเขตไฟฟาไปยังแปลงผักของกลุม เนื่องจากปจจุบันสมาชิกยังใชรถไถ
นาเดินตามในการสูบน้ําจากบอบาดาลแปลงผักทําใหเสียคาใชจายมาก ตนทุนการผลิตก็เพิ่มมาก
ข้ึนเนื่องจากนํ้ามันยังมีราคาแพง ควรใหกลุม มีการประชุมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง เพื่อเปนการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกในรอบเดือนท่ีผานมา และหาแนวทางในการแกไขปญหาใน
เดือนตอไป ไดทันกับเหตุการณ 
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 สุมาลี แซเตีย (2546) ไดศึกษาถึงประสบการณของเกษตรกรเกี่ยวกับ เกษตรลดสารพิษ : 
วิถีใหมของเกษตรกร พบวา  ดวยเงินลงทุนคร้ังแรกประมาณหม่ืนกวาบาท ดวยการซ้ือวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปน เชน พลาสติกคลุมแปลงผัก สายแบนสีดําสําหรับสงน้ํา ปุยชีวภาพ ฯลฯ ในข้ัน
แรกเกษตรกรตองเตรียมปรับสภาพดินใหพรอมสําหรับการเพาะปลูก จากน้ันจึงลงปุย วางระบบ
น้ํา โดยฝงสายแบนไวบนแปลงผัก ซ่ึงสายแบนนี้จะมีรูใหน้ําซึมผานได ใชเปนทอสงน้ําสําหรับ
รดน้ําและปุยน้ําชีวภาพใหกับพืชผัก จากนั้นจึงคลุมแปลงผักดวยพลาสติกคลุมแปลงผัก ซ่ึงดาน
นอกเปนสีบรอนซสะทอนแสงมีคุณสมบัติสามารถปองกัน แมลงไมใหเขามากัดกินตนออนของ
พืชและปองกันวัชพืชไมให ข้ึนมาปกคลุมหนาดิน ดานในเปนสีดําเก็บความช้ืนไดดี พลาสติก
คลุมแปลงผักนี้สามารถยอยสลายเองไดในระยะเวลา 1 ป เม่ือเตรียมดินเสร็จส้ินแลวจึงลงเมล็ดท่ี
ไดเตรียมเพาะไว  การปลูกพืชแบบนี้ไดชวยรักษาส่ิงแวดลอม รักษาแหลงน้ําและสภาพดินท่ีใช
เพาะปลูก เนื่องจากไมไดใชยาฆาแมลงหรือยากําจัดศัตรูพืช ทําใหคูน้ําท่ีขุดไวขางแปลงผัก
สามารถเล้ียงปลาไวกินเองและขายไดอีกดวย การปลูกพืชแบบลดการใชสารพิษนี้นอกจากจะไม
ทําลายส่ิงแวดลอมและชีวิตของผูบริโภคแลว ยังชวยยนระยะเวลาและประหยัดแรงงานไป
ไดมาก เชน เมื่อถึงเวลารดนํ้าผักหรือใหปุยน้ํา ก็สามารถทําไดงายๆ เพียงแคเสียบปล๊ักไฟฟาท่ี
ระบบจายน้ํา น้ําในบอขางแปลงผักก็จะถูกสูบข้ึนมาไปตามสายแบนท่ีถูกฝงอยูบนแปลงผัก ซ่ึง
ใชเวลาเพียง 20 นาทีเทานั้น แตถาใชสายยางรดนํ้าตามปกติตองใชเวลาถึง 6 ช่ัวโมง ทําใหมีเวลา
อยูกับครอบครัวไดมากข้ึน ผลผลิตก็อยูในระดับท่ีนาพอใจ   
 ในระยะแรกเกษตรกรไดทดลองปลูกพริกเพียงอยางเดียวบนพื้นท่ีประมาณ 2 งาน  
ตอมาจึงไดขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกมาเร่ือย ๆ ปจจุบันไดปรับพ้ืนท่ีของเพื่อนบานประมาณ 1 ไร ซ่ึง
ถูกท้ิงรางไมไดใชประโยชนอะไร มาปลูกพืชผักตางๆ เชน ขาวโพด พริก ถ่ัว แตงกวา ทําให
เกษตรกรมีรายไดเสริมเดือนละประมาณ 3,000 บาท บวกกับรายไดหลักท่ีได  ก็ทําใหครอบครัว
มีกินมีใชไดอยางไมขัดสน  ในปจจุบันถึงแมตนทุนการทําเกษตรปลอดสารพิษยังสูงไปบาง  
ทําใหผักท่ีปลูกไดมีราคาแพงกวาผักท่ีใชสารเคมี   แตเม่ือเปรียบเทียบกับความปลอดภัยตอ
สุขภาพแลว   ผักปลอดสารพิษก็ยังคงเปนท่ีตองการของตลาดเพิ่มข้ึนตามความตองการที่กําลัง
เพิ่มมากข้ึนของกลุมผูบริโภคที่คํานึงถึง เช่ือแนวาในอีกไมนานชาวบานและทุกครอบครัวจะมี
ผักสด สะอาด ปลอดสารพิษไวรับประทาน และขายเปนรายไดเสริมใหครอบครัวแนนอน   
 
    




