
 
บทที่ 2 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการดานการผลิต และการตลาด
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” มีทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
2.1    ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  การศึกษาถึ งการพัฒนาศักยภาพในการจัดการการผลิตและการพัฒนาการสร างตลาด 
ผักปลอดสารพิษของสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยทฤษฎีแนวคิดดานการ
จัดการการผลิต ทฤษฎีการบริหารการผลิต การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรและทฤษฎี
โครงสรางทางการตลาด ดังน้ี  

 2.1.1  ทฤษฎีการจัดการการผลิต 
 แนวความคิดดานการจัดการนั้นเร่ิมตนในชวงท่ีมีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ในประเทศอังกฤษ ระหวางศตวรรษท่ี 18 และ 19 และไดมีการปรับปรุงพัฒนามาเร่ือย ๆ 
แนวความคิดดานการจัดการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการผลิตประกอบดวย 
 1)  แนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific management 
school) 
 Frederick Taylor ไดนําเสนอแนวคิดของการนําวิธีการทางวิยาศาสตรมาใชใน
การจัดการ โดย Taylor เสนอวาในการทํางานแตละอยางจะมีวิธีการที่ดีท่ีสุด (One best way) ซ่ึง
ในท่ีนี้ไดเนนวิธีท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารในการศึกษา 
หาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร กลาวคือ ใชการสังเกต การวัด การ
ทดสอบและการวิเคราะหเพื่อคนหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด หลังจากนั้น ผูบริหารควรจัดการ
ฝกอบรมเพื่อใหแรงงานปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว  

 2)  แนวความคิดดานการจัดการเปนกระบวนการ (Management process 
school)  
  แนวความคิดนี้มองการจัดการเปนกระบวนการทํางานโดยอาศัยบุคคลอ่ืน  
มีการดําเนินการเปนข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในองคการ การจัดการเปนทฤษฏีท่ีสามารถสอน
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และเรียนรูได ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนตาง ๆ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) 
การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 
บุคคลสําคัญท่ีจะกลาวถึงในกลุมนี้คือ Henri Fayol, Oliver Sheldon และ James D. Mooney 
 
 2.1.2  ทฤษฎีการบริหารการผลิต 
  การผลิตมีมาต้ังแตโบราณกาลในยุคประวัติศาสตรท่ีสําคัญ เชน การสราง  
ปรามิดของอียิปต การสรางกําแพงเมืองจีนของประเทศจีน ซ่ึงมีการใชเทคโนโลยีและการกะ
เกณฑแรงงาน ตลอดจนเคร่ืองไมเคร่ืองมือตางๆ มารวมกันทําการผลิต แตก็ไมมีแนวคิดเก่ียวกับ
วิธีการบริหารอยางมีหลักเกณฑ สําหรับการผลิตเพื่อการคาขายแลกเปล่ียนก็ทําอยางงาย ๆ โดย
ใชท่ีอยูอาศัยเปนท่ีทําการผลิตงานท่ีทําก็ใชแรงงานคนและทําคนเดียวต้ังแตเร่ิมจนเสร็จ สินคาท่ี
ทํามักจะมีเอกลักษณเฉพาะของตนโดยไมมีมาตรฐานใดๆ  เปนขอกําหนด  จนกระท่ัง
คริสตศตวรรษท่ี 18 ไดเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้ึนในยุโรป โดยมีการใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติ
แทนแรงงานคน เคร่ืองจักรยุคนั้นจะใชพลังงานไอน้ํา ซ่ึงคิดคนโดย James Watt คนงานจะตอง
ทํางานอยางเปนระบบภายในโรงงาน ในขณะเดียวกัน  Adam Smith (ค.ศ. 1776) ก็คิดคนทฤษฏี 
“The Wealth of Nations” ซ่ึงจะแบงงานออกเปนสวนยอยหลายสวนใหคนงานแตละคนทํา
เฉพาะงานสวนที่ตนถนัดและมีความชํานาญ และเคร่ืองจักรก็ถูกพัฒนาใหเปนเคร่ืองจักรใช
เฉพาะงาน นอกจากนั้นเพื่อทําใหตนทุนการผลิตช้ินสวนลดลงและเกิดขนาดการผลิตท่ีประหยัด 
Eli Whitney (ค.ศ. 1790) ไดคิดคนช้ินสวนท่ีแลกเปล่ียนกันได (Interchangeable Parts) ซ่ึงเปน
จุดเร่ิมตนของการผลิตอยางมีมาตรฐานพรอมกับการพัฒนาระบบการควบคุมและระบบบัญชี
ตนทุนข้ึนมาใช 
 ในยุคตอมาชวงตน  ค .ศ .  1900 ไดมีหัวหนาวิศวกรในโรงงานเหล็กช่ือ 
Frederick W. Taylor ไดพัฒนาการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management) ท่ีวาดวย
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
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จิตวิทยาที่มีช่ือเสียงมากก็คือ การทดลองท่ีโรงงาน   ฮอวธอรน (Hawthorne Studies) เปนการ
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 วิทยาการและเทคโนโลยีใหมไดถูก
นํามาใชกับการผลิต เชน ตัวแบบจําลอง (Simulation) โปรแกรมเชิงเสน การวิจัยข้ึนดําเนินงาน 
ฯลฯ วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมไดเปล่ียนโฉมหนาใหม โดยการใชคอมพิวเตอรหรือสมองกลใน
การวางแผนและควบคุมระบบการทํางาน ซ่ึงทําใหสามารถลดการใชแรงงานคนลงไดอยางมาก 
 การผลิตเปนการสรางสรรคสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
มนุษยโดยมีการแปรรูปปจจัยนําเขาตางๆ ดวยกระบวนการท่ีทําใหผลผลิตท่ีไดมีมูลคาเพิ่ม
มากกวาปจจัยนําเขา ดังนั้นการผลิตจึงเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีสําคัญในกระบวนการประกอบธุรกิจ 
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 เพ่ือใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพจะตองมีองคประกอบและมีความสัมพันธภาพในงาน จึงมีขอท่ีนาพิจารณา
รวมท้ังทฤษฏีหลายประการ เชนนโยบายแจมแจง จะตองเปนไปตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 1)  การปฏิบัติงานท่ีผูรวมปฏิบัติงานจะตองทราบวามีนโยบาย และวตัถุประสงค
อยางไร 
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 2)  ศูนยกลางอํานวยการ ในการบริหารงานนั้น ควรจะตองมีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง เชน มีอธิบดีเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของกรมและมี
ปลัดกระทรวงบริหารงานทุกกรมในกระทรวง 
 3)  ระบุหนาท่ีการงานอยางชัดแจง คือการจัดระเบียบอยางแนนอนในการแบง
ทรัพยากรความสัมพันธในการปฏิบัติงาน ความเปนผูนําและประสานงาน 
 4)  การจัดระเบียบวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม การบริหารงานขององคการนั้นมี
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  
ตองกําหนดเปาหมาย 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 อุป
สงค การโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในสินคาและบริการ และความพึงพอใจ 
 2)  อรรถประโยชนทางดานการตลาด ประกอบดวย อรรถประโยชนทางดาน
สถานท่ี ทางดานรูปแบบ ทางดานเวลา ทางดานความเปนเจาของ และทางดานภาพพจน 
 3)  แนวความคิดทางดานการตลาด ไดแก แนวคิดท่ีมุงการผลิต แนวคิดท่ีมุง
ผลิตภัณฑ แนวความคิดท่ีมุงการขาย แนวคิดท่ีมุงการตลาด และแนวคิดท่ีมุงสภาพแวดลอมและ
สังคม 
 4)  สวนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบ ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย 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) แลว 
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ฝายหนาท่ีหลักขององคการอันประกอบดวย ฝายการผลิต ฝายการตลาด ฝายการเงิน ก็จะกําหนด
แผนงานกลยุทธของแตละฝาย เพ่ือเปนแนวทางในการสรางวิธีปฏิบัติงานของกิจกรรมตางๆ ให
ฝายนั้นตอไป 
 2)  การบริหารและควบคุมคุณภาพ เปนการจัดการใหทุกสวนของระบบการ
ผลิตและทุกข้ันตอนของการดําเนินงานมีมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของลูกคา โดย
พยายามลดขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับปจจัยนําเขา กระบวนการผลิต และผลผลิตใหเหลือ
นอยท่ีสุดเทาท่ีจะเทาได 
 3)  การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต เพ่ือตอบสนองความยืดหยุน
(Flexibility) ในการปรับผลิตภัณฑใหทันกับการเปล่ียนแปลงของตลาด รวมถึงการรูจักนําเอา
เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑและดําเนินการผลิต 
 4)  การพยากรณการผลิต เปนการคาดหมายอุปสงคในอนาคตเพื่อวางแผนเชิง
ปริมาณในกิจกรรมอ่ืนๆ ตอไป เชน การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนกําลังคน การวางแผน
การผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ ฯลฯ 
 5)  การวางแผนกําลังการผลิต เปนการกําหนดระดับของการลงทุนใน
เคร่ืองจักรอุปกรณ รวมทั้งการจัดกําลังคน เพื่อใหมีปริมาณการผลิตท่ีเพียงพอตอความตองการ
ของผูบริโภค 
 6)  การวางแผนการผลิตรวม กระบวนการผลิตจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือมี
ทรัพยากรครบถวนและมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหใชงานตามความจําเปนอยางคุมคา 
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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2.2     เอกสารท่ีเก่ียวของ  
 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 2.2.1  การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
  ลักษณะเดิมของระบบการเกษตรในสังคมไทยไมเคยใชสารพิษทางการเกษตร 
มากอนเนื่องจากระบบนิเวศวิทยาท่ีสมบรูณ อันไดแก ดิน น้ํา  อากาศ และปจจัยตาง ๆ มีความ
สมบูรณมากแมจะมีแมลงศัตรูพืชบางก็สามารถควบคุมกันไดเองตามธรรมชาติ จนกระท่ังมี
กระแสการปฏิวัติเขียว  ท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเดียวในพื้นท่ีขนาดใหญ และสงเสริมการใชปุยเคมี
เรงการเติบโตของพืช ดวยความมหัศจรรยของปุยท่ีทําใหพืชเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกษตรกร
ตางนิยมใชกันอยางมาก ทําใหวงจรของระบบนิเวศท่ีมีอยูโดยธรรมชาติถูกตัดขาด กอใหเกิดผล
คือการแพรระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการแกที่ปลายเหตุโดยใชสารเคมีในการ
ปราบแมลงศัตรูพืช  ซ่ึงก็ได ผลดีอีกเชนกัน เพียงแตไมใชเฉพาะแมลงศัตรูพืชเทานั้นท่ีตายแต  
“ศัตรูของศัตรูพืช”ก็ตายไปดวย ขาดกลไกกําจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ดังนั้นการเกษตรตองเพิ่ม
ปริมาณสารเคมีมากขึ้นจนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการเกษตร 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
ท่ีไมเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนท่ีสารพิษดังกลาวจะถูกชะลางหรือเส่ือมสลายไป แตตองยอมรับวา
สวนหนึ่งของสารพิษยังคงตกคางในผลผลิตแตเปนปริมาณนอย ท่ีไมกออันตรายแบบฉับพลัน
กับผูบริโภค ดังนั้นความหมายของการเกษตรปลอดสารพิษจึงแยกออกไดเปน 2 แนวทางคือ 
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 1)  “เกษตรปลอดสารพิษ” จึงแตกตางจาก “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” อยาง
ชัดเจนกลาวคือ เนนกิจกรรมการเกษตรที่ไมใชสารพิษเลย 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 ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังสินคาเกษตรที่เปน
อาหารและไมใชอาหาร เชน กลวยไม เสนไหม เปนตน มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
ระดับประเทศจําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 
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 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); (การใชหลักที่ดีใน
กระบวนการจัดการโรงงาน Good Manufacturing Practice: GMP) นอกจากน้ียังเปนขอมูลท่ีจะ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตโดยท่ีผูเกี่ยวของ เชน เกษตรกร ผูผลิต 
ผูขาย ผูรวบรวมสินคา โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหมั่นใจวาจะไดสินคาเกษตรและอาหารท่ี
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
การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินคา ซ่ึงประกอบดวย ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพข้ันตํ่า 
ขอกําหนดเฉพาะ การแบงช้ันคุณภาพ ปริมาณสารพิษตกคาง สุขลักษณะ เคร่ืองหมายหรือฉลาก
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ท่ีระบุปริมาณ น้ําหนัก พันธุ และแหลงผลิต เปนส่ิงท่ีชวยใหผูบริโภคไดตัดสินใจในการบริโภค
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 2.1 เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
 
 หนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารใหเปนเคร่ืองหมายเดียวกันทั้งกระทวง โดยใชสัญลักษณนี้ในการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการผลิต ปจจัยการผลิต ฟารม สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ ความ
ปลอดภัย รวมถึงกิจการรับรองคุณลักษณะอ่ืนใดของสินคาดวย โดยท้ังนี้เพื่อการรณรงคและ
สงเสริมใหผูผลิต ผูประกอบการสินคาเกษตรและอาหารของไทย จะไดตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ท่ีจะแสดงถึงความมี
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีศักยภาพและ
เพื่อกระตุนเตือนใหประชาชนใชสินคาและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หนวยงานของ
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กระทรวงเกษตรท่ีมีการใชเคร่ืองหมาย “Q” ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาท่ีดิน องคการตลาดเพื่อการเกษตร 
โดยมีสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติทําหนาท่ีกํากับดูแลใหการรับรองและ
ใหเคร่ืองหมายรับรองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดบัญญัติความหมายของเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ไวดังตอไปนี้ 
 1) เคร่ืองหมายรับรอง Q หมายถึง เคร่ืองหมายรับรองท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศใชเพื่อแสดงถึงการใหการรับรองสินคาเกษตรและอาหาร วาเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีประกาศโดยหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ ในดานความปลอดภัยอาหาร (food safety) และดานคุณภาพท่ีจําเปน (essential 
quality) 
 2) เคร่ืองหมายรับรอง Q Premium หมายถึง เคร่ืองหมายรับรองท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประกาศใชเพื่อแสดงถึงการใหการรับรองสินคาเกษตรและอาหาร วาเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีประกาศโดยหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ ในดานความปลอดภัยอาหารและดานคุณภาพท่ีจําเปน นอกจากนี้สินคา
เกษตรและอาหารตองมีการคัดแยกช้ันคุณภาพ หรือมีการผลิตและจัดการเปนพิเศษ เพ่ือใหสินคา
มีคุณภาพอยูในระดับพิเศษ ตามเกณฑเฉพาะสินคาท่ีกําหนดในมาตรฐานน้ี 
 3) หนวยรับรอง หมายถึง หนวยตรวจสอบรับรองภายใตกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หรือหนวยตรวจสอบรับรองอื่น ท่ีไดรับการยอมรับความสามารถจากสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ท่ีมีหนาท่ีและความสามารถในการตรวจประเมิน ใหการรับรอง
ระบบและสินคา 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 รวมท้ังโรงคัดบรรจุผักผลไม โรงฆาสัตว ศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบ ตองสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติในการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing 
Practices; GMP) หรือมาตรฐานการวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (Hazard Analysis and 
Critical Control Points; HACCP) และไดรับการตรวจสอบรับรองโดยหนวยรับรองท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวของ 
 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
เกษตรและอาหารแหงชาติที่ประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 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 แสดงการนําเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานสินคาเกษตรตาม MOU กสก. /กวก. 

มาตรฐานและความตกลงระหวางประเทศ 
 

 2.2.3  มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural 
practice: GAP)  
  กรมวิชาการเกษตรไดใหความหมายของคําวา “เกษตรดีท่ีเหมาะสม” ไววาเปน
แนวทางในการทําเกษตรกรรม เพื่อใหไดมาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตรดังนี้ 
 1) ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด 
 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 น้ํา 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 ในการกําหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินคาเกษตร
จะกําหนดในเร่ืองดังตอไปนี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางก็ได 
 (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 ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตองรายงานผลการตรวจสอบใหผู
ขอรับการตรวจสอบทราบเปนหนังสือ ในกรณีท่ีสินคาเกษตรท่ีตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐาน
บังคับใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองสําหรับสินคาเกษตรน้ันตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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 มาตรา 32 ในกรณีที่สินคาเกษตรไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว 
ตอมาปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว ใหสํานักงานมีอํานาจส่ัง
ใหผูผลิตผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรให
เปนไปตามมาตรฐานน้ันภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด หากไมสามารถแกไขหรือ
ปรับปรุงไดหรือหากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน พืช 
หรือสัตว ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังใหทําลายหรือใหสงสินคาเกษตรนั้นกลับคืนภายในระยะเวลา
ท่ีสํานักงานกําหนดโดยใหผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายเก่ียวกับ
การทําลายหรือการสงกลับคืน ซ่ึงสินคาเกษตรน้ันการส่ังใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงและ
การส่ังใหทําลายหรือสงสินคาเกษตรกลับคืนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
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 และกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ระดับสอง หนวยภาคีระดับตําบล ไดแก องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล และ
สํานักงานเกษตรตําบล 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
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วิธีการผลิตที่แตกตางกันออกไปตามสภาพบริบทของพื้นที่ในชุมชนนั้นๆ ทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดไดกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practice : GAP) ซึ่ง กรมวิชาการเกษตรจะเปนผูตรวจรับรองกระบวนการผลิตของฟารมเปน 
3 ระดับ  คือระดับแรก คือ กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย ระดับท่ีสอง คือ กระบวนการ
ผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย และปลอดจากศัตรูพืช และระดับสุดทายคือ กระบวนการผลิตที่ได
ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค สําหรับการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษ ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรเนนการปลูก
เพื่อบริโภคเปนหลัก ที่เหลือถึงจะนําไปจําหนายใหกับชุมชนของตนเอง และสงขายไปยัง
ตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งนักวิจัยไดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  
“ผักปลอดสารพิษ” ที่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไดทําการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตไดมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม และไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับเกษตรกร ในการวิจัยปที่ 1 นี้ จํานวน 
10 ชนิด ไดแก ผักกวางตุง กระเทียมตน คะนา ถั่วแขก ผักโขมจีน ผักบุง ผักสลัดใบ มะเขือ
เทศ คื่นชาย และปวยเลง สําหรับการผลิตผักพื้นบานและการผลิตผักสมุนไพรนั้น สํานักงาน
เกษตรจังหวัดกําลังเริ่มดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (GAP) และอยูในชวงกําลัง
เตรียมการ แตขณะนี้ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดไดเริ่มเขามาตรวจสอบคุณภาพผักดังกลาว
มากข้ึน เพราะผักดังกลาวเร่ิมเปนที่นิยมบริโภคกันมากในทองตลาด สังเกตไดจากอาหารแปร
รูปจากผักตางๆ ไดเปนท่ีนิยมของผูบริโภคมากข้ึน และสําหรับการวิจัยในระยะตอไป นักวิจัย
ยังไดจัดทําโดยการวิจัยเพื่อพัฒนาผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมมาตรฐาน GAP ระดับ
ที่ 3 คือ มีกระบวนการผลิตที่ไดผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพที่เปนที่พึง
พอใจของผูบริโภค มีมาตรฐานระดับสากล เปาหมายท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก 
 
 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 
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ประกอบดวย อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอพราว กิ่งอําเภอแมออน และอําเภอเชียงดาว นอกจากนี้ยังมี
สํานักงานเกษตรอําเภอหลายแหงใหการสนับสนุน ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี และ
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง เปนตน  ในสวนของภาคีระดับที่สี่ เปนภาคีระดับจังหวัด 
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, ศูนยวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบตลาดอยางแทจริง  
 แนวทางในการพัฒนาระบบตลาดไดอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการตลาด จึงจะทําใหเกิดความยั่งยืนอยาง
แทจริง   ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ นักวิจัยและหนวยงานภาคี 
สามารถพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษที่ชื่อวา “ระบบตลาดชุมชน” ขึ้นมา   ซึ่งระบบ
ตลาดชุมชนมีแนวคิดแหงความพอเพียงนี้ เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เปนหลัก ผักตางๆ ที่ถูกนํามาผลิตจะเนนการบริโภคของตนเองกอน เมื่อทําการผลิตไดใน
ปริมาณที่มากกวาความตองการของครัวเรือนแลว เกษตรกรจะนําไปจําหนายภายในกลุมของ
เกษตรกรเอง หรือนําไปจําหนายยังตลาดชุมชนอื่น ซึ่งสวนใหญจะเปนตลาดในหมูบาน และ
ขยายไปถึงตลาดในตําบล อําเภอ และตอเนื่องถึงตลาดระดับจังหวัดตอไป    
 ผลการวิจัยครั้งนี ้จะนําเสนอรูปแบบของตลาดทั้งหมด โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
ไดแก ระดับที่หนึ่ง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนชนบท ระดับที่สอง ตลาดผักปลอด
สารพิษระดับชุมชนเมือง ระดับที่สาม ตลาดผักปลอดสารพิษระดับตําบล ระดับที่สี่ ตลาดผัก
ปลอดสารพิษระดับอําเภอ และระดับที่หา ตลาดผักปลอดสารพิษระดับจังหวัด เมื่อนักวิจัย
และหนวยภาคีไดพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษ จนเกิดตลาดระดับจังหวัดขึ้นมาไดแลว
นั้น และการท่ีตลาดดังกลาวจะกอเกิดความยั่งยืนไดนานเพียงใด และจะมีวิธีการใดที่จะทําให
ตลาดสามารถตอบสนองความตองการท้ังผูผลิตและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน    
 นักวิจัยจึงไดทําการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษ
ระดับจังหวัดแหงนี้ โดยอาศัยแบบประเมินความสําเร็จของการพัฒนาระบบตลาด จากผูเขา
มาใชบริการตลาด ทั้งสิ้น 1,030 ราย ผลการประเมินพบวาความสําเร็จของการจัดตลาดผัก
ปลอดสารพิษ ระดับจังหวัด โดยภาพรวม ประชาชนที่เขารวมงานใหความพอใจระดับมาก 
และหากจะใหตลาดพัฒนาไปสูความยั่งยืนแลว ผูผลิต/ผูจําหนายควรจะเพิ่มปริมาณ และชนิด
ของสินคาใหมากชนิดขึ้น นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผักปลอดสารพิษใหกับประชาชนที่มาใชบริการใหทราบ นอกเหนือจากการเลือกซื้อสินคา
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เพียงอยางเดียว  นักวิจัยไดเสนอแนะใหหนวยงานภาคีระดับจังหวัด ไดนําขอเสนอแนะและ
ผลประเมินไปปรับใชกับการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษดังกลาวแลว  นักวิจัยคาดวา
ความสําเร็จตอยอดถึงความยั่งยืนจะกอเกิดกับตลาดแหงนี้ในระยะยาว 
 
 กาญจนา สุระ (2550) ไดศึกษาถึง การพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
ผลิตผักปลอดสารพิษแบบมีสวนรวมของจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา
คือ  
 1.  ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการองคความรูเกี่ยวกับการเกษตรผักปลอดสารพิษตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม  
 2.  เพื่อพัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักปลอด
สารพิษในจังหวัดเชียงใหม 
 วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) และการวิเคราะห 
SWOT กลุมตัวอยางเปนกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 13 กลุม ใน 5 
อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม อันประกอบไปดวย  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดงสวรรค หมู 3 ตําบลยางเน้ิง อ. สารภี 
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษพระนอนปาเก็ดถ่ี หมู 4 ตําบลยางเน้ิง อ.สารภี   
 3)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก หมู 4 ตําบลยางเน้ิง อ. สารภี  
 4)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรพอเพียงบานทรายทอง หมู 6 ตําบล 

ยางเนิ้ง อ.สารภี 
 5)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานสันปากวาว หมู 10 ต.ทาวังตาล อ.สารภี 
 6)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษหมู 5 บานปากกอง อ.สารภี  
 7)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 1 ฟารม 1 ตําบล บานแมผาแหน ต.ออนใต  
      อ.สันกําแพง  
 8)  กลุมชมรมรักษสมุนไพร หมูท่ี 5 ต.ทุงตอม อ.สันปาตอง  
 9)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานจอมแจง หมูที่ 4 ต.น้ําบอหลวง อ.สันปาตอง  
 10)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต หมูที่ 8 ต.แมกา อ.สันปาตอง   
 11)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมฮะเหนือ หมูท่ี 5 ต.บานปง อ.หางดง 
 12)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษสบแมขา ต.ทาศาลา อ.หางดง และ  
 13)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ปาขอยเหนือ หมูท่ี 1 ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง   
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 โดยทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกประกอบการสังเกต การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ  
 ผลการศึกษาบริบทชุมชนของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 
13 กลุมของ 5 อําเภอ พบวากลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษทุกกลุมมีวัตถุประสงคของการกอตั้ง
กลุ มที ่เหมือนกันคือ  เพื ่อลดปริมาณการใชสารเคมีในพืชผัก  สรางจิตสํานึกใหสมาชิก
ตระหนักถึงพิษภัยของการใชสารเคมีที่มีตอรางกายและสิ่งแวดลอมตลอดจนสงเสริมการใช
วัสดุธรรมชาติแทนปุยเคมี   ในสวนของการบริหารจัดการของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
พบวากลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบางกลุมมีโครงสรางที่ชัดเจน มีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ สําหรับการกําหนดกฏระเบียบประจํากลุมพบวาบางกลุมมี
กฎระเบียบประจํากลุม เชน การคัดเลือกสมาชิก การคัดเลือกคณะกรรมการ สําหรับการ
วางแผนประจํากลุมพบวากลุมปลูกผักปลอดสารพิษสวนใหญไมมีการวางแผนประจํากลุม
โดยเฉพาะแผนการผลิตและแผนการตลาด ในสวนของการติดตอประสานงานพบวากลุม
ปลูกผักปลอดสารพิษสวนใหญมีการติดตอประสานงานโดยผานการประชุม และกลุมปลูก
ผักปลอดสารพิษสวนใหญมีการควบคุมการทํางานของสมาชิก 
 ปญหาในการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ พบวากลุมผู
ปลูกผักปลอดสารพิษบางกลุมประสบปญหาดานการบริหารจัดการในสวนของการจัด
โครงสรางของกลุมฯที่ไมมีความชัดเจน ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน ทําใหไมทราบทิศ
ทางการทํางาน การคัดเลือกคณะกรรมการอาศัยระบบอุปถัมภมากกวาที่จะใชวิธีการเลือก
แบบคุณธรรม ผูนํากลุมยังเปนบุคคลที่มีอํานาจและบทบาทมากที่สุด ปญหาเกี ่ยวกับการ
ควบคุมงาน บางกลุมขาดการกํากับติดตามการทํางานของสมาชิก ไมมีการจดบันทึกการ
ทํางานเปนหลักฐาน ปญหาสมาชิกไมใหความรวมมือในการทํางาน 
 การจัดกิจกรรมของกลุมฯเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุม
ปลูกผักปลอดสารพิษพบวากลุมฯมีความรูความเขาใจเกี ่ยวกับการบริหารจัดการเพิ ่มขึ้น 
28.84 % เขาใจถึงหลักการวิเคราะหสถานการณของกลุมวา รอยละ 17.30  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อที่จะชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและ
บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 19.23 มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบในการทํางานในการที่จะใชเปนแนวทางในการจัดสรรงาน ตลอดจนหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และสมาชิกใหเหมาะสมกับคน อันจะชวยลดหรือแกไขปญหา
การทํางานเหลื่อมลํ้าหรือทับซอนกันซึ่งจะสงผลใหสมาชิกมีความเขาใจในหนาที่ความ
รับผิดชอบที่แทจริงของตนเอง และจะทําใหสมาชิกไมเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ของ
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ตนเอง รอยละ 15.38 มีความรูเกี ่ยวกับการจัดโครงสรางของกลุมที่เหมาะสมซึ่งจะใชเปน
แนวทางในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกใหเกิดความชัดเจนทําใหสมาชิก
ทราบวาตนเองอยู ณ ตําแหนงใดของกลุม รอยละ 13.46 มีความรูเกี่ยวกับการการควบคุมการ
ทํางานของสมาชิกและไดแนวทางที่จะพัฒนาการควบคุมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นตลอดจนเปนจุดเริ่มตนในการที่จะควบคุมการทํางานของกลุม ฯ ที่ยังไมมีระบบการ
ควบคุมการทํางาน  รอยละ 5.77 มีความรูเกี่ยวกับการกําหนดกฎระเบียบประจํากลุมโดยอาศัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษกลุมอื่นที่มีการกําหนดกฎระเบียบ
ประจํากลุม สําหรับความคาดหวังของกลุมฯในการนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมพบวาอยูในระดับมากคิดเปน 
รอยละ 75     
 ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ในจังหวัดเชียงใหมประกอบไปดวย  เกษตร กรหรือกลุมชุมชนควรจะนําแนวความคิด
เกี่ยวกับความพอเพียงมาปรับใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงกับการดําเนินงานของตนเอง 
เกษตรกรควรจะมีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในดานการผลิต การดูแลบํารุงรักษา  
การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช 




