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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการด าเนินงานวจิัยเร่ือง 
“การวจัิยเพ่ือต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  

ให้เกดิประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมิน เร่ือง “การตลาดน าการผลติ : มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากล”,
เร่ือง“ระบบการรับรองเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Guarantee System : PGS)”, เร่ือง “การจัดท าระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control System : ICS)” และ เร่ือง “การปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ี (Good 

Agricultural Practice : GAP)”  
“การวจัิยเพ่ือต่อยอดภาคการเกษตรของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  

ให้เกดิประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
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ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การตลาดนำการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันวันจนัทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๕ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๕ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวท่านเอง)………………..คน 

ตอนที่ ๒  รายละเอียดการผลิต 
๕. การผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันของท่านได้แก่  (สามารถระบุได้หลายช่อง) 

๕.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  

๕.๒  สัตว์  ระบุ (ชนิด) ...................................................................................... ....................... 

๕.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  

๖. สินค้าเกษตรทีท่่านสนใจจะทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
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๘. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  
  ไม่ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 

 

ตอนที่ ๓  ระดับการปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  รอบตัวเลขตามความเป็นจริง โดยตัวเลขจะเรียงลำดับจาก

น้อย 

   ไปมาก ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่การเกษตร

ของท่าน 

ประเด็น 

ระดับการให้คะแนน  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐ 

 

                       

                       ไม่มี  น้อยมาก   ปานกลาง    มากทีสุ่ด 

๑ การเสี่ยงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั 

แหล่งมลพิษ ทั้งทางดิน น า้ และอากาศ ใน

พืน้ท่ีในการเพาะปลกู 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๒ มาตรการและการปฏิบตัิป้องกนัการปนเป้ือน

ชัดเจนทั้งทางดิน น า้ อากาศ และเครื่องมือ

ทางการเกษตร 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๓ การคั ด เลื อ ก เมล็ ดพั น ธุ์ที่ ใช้ ใน การ

เพ าะปลูก  เหมาะสม  ไม่ มี ก ารดัดแป ร

พนัธุกรรม หรือผ่านการฉายรงัสี 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๔ การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดินและกิจกรรมทางชวีภาพมีการใชว้สัดุ
๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 
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ประเด็น 

ระดับการให้คะแนน  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐ 

 

                       

                       ไม่มี  น้อยมาก   ปานกลาง    มากทีสุ่ด 

ปรบัปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวัสดุจากพืชและสัตวท์ี่

ปลอดภยั 

๕ มาตรการและการป้องกันการจัดศัตรูพืช

ที่ติดมากบัเมล็ดพนัธุ ์ การจดัการโรคพืช การ

ก าจัดแมลง และวัชพืชที่ได้มาตรฐานและ

ปลอดภยั 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๖ วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจน

สถานที่ปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวถูก

สุขลักษณะ ไม่ เส่ียงต่อการปนเป้ือนและ

พาหะน าโรค 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๗ 

การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกับ

ผลิตผลพืชทั่ วไป และภาชนะบรรจุหีบห่อ

สะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๘ การรับรองสินค้า เครื่องหมายรบัรอง และ

การแสดงฉลาก ไดม้าตรฐานถกูตอ้งชดัเจน 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๙ การจัดท าแผนการผลิตและจดบันทกึการ

ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม  มีข้อมูลส าคัญ

เก่ียวกับการผลิต ทุกรอบการผลิตอย่าง

ต่อเนื่อง ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั 

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 

๑๐ การบันทกึหลักฐานหรือเอกสารที่สามารถ

ตรวจได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการ

๐  ๑   ๒    ๓     ๔     ๕     ๖     ๗     ๘     ๙     ๑๐ 
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ประเด็น 

ระดับการให้คะแนน  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐ 

 

                       

                       ไม่มี  น้อยมาก   ปานกลาง    มากทีสุ่ด 

จดัเก็บบันทึก เอกสารการผลิต ไวต้รวจสอบ

อย่างนอ้ย ๑ รอบการรบัรอง 

 

 

 

ตอนที ่๔ ความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการตลาด

มาตรฐาน 

  เกษตรอินทรีย์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง   

๒ สารเคมีที่ตกค้างในผักและผลไม้สามารถล้างออกด้วยน้ำ ๕๐-๑๐๐%   

๓ การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเชื่อถือได้ ๑๐๐%   

๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตรต้องทำทั้งต้นน้ำ กลาง

น้ำ และปลายน้ำ สามารถตรวจสอบได้ท้ังระบบเอกสารและความซื่อสัตย์ 

  

๕ การบันทึกการผลิตทุกข้ันตอนเป็นส่วนหนึ่งของการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

สากล 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๖ เมื่อสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แล้ว 

ตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไปสู่อาเซียนและ 

ทั่วโลก 

  

๗ การสร้างมูลค่าสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม 

การรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นที่ยอมรับ 

  

๘ เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้งด้าน 

ความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่าสม่ำเสมอ 

  

๙ เกษตรกรสามารถทำการตลาดด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตแบบมีระบบ 

ประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง 

แหล่งผลิตได้ 

  

๑๐ การตลาดนำการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความต้องการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลา 

ความต้องการสินค้าของตลาดแต่ละ ประเภทเพ่ือสามารถสร้างตลาดและกำหนด 

ลูกค้าได้ 

  

๑๑ ผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ 

 สะอาดปลอดภัยและปลอดสารเคมี 

  

๑๒ ผลผลิตที่มีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง

ของเนื้อนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บรักษาได้ ทนทาน ให้

สารอาหารและพลังชีวิต เหล่านี้คือคุณสมบัติของผลผลิตพืชอินทรีย์ 

  

๑๓ ผลผลิตที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัยไม่สามารถใช้ตรา

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 

  

๑๔ ก่อนที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้นั้น จะต้องเริ่มจากการศึกษาหาความรู้จาก       

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้นควรเริ่มต้นด้วยความสนใจ และศรัทธาหลัก 

ทฤษฎี เพ่ือการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเมื่อเริ่มปฏิบัติตามแล้ว         

ถือเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๑๕ กรรมการเข้าตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาต่อซังข้าว        

คณะกรรมการจึงให้แปลงดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ 

  

๑๖ พืชล้มลุกมีระยะ ปรับเปลี่ยนขั้นต่ำ 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน 

(มาตรฐานสากล) ต้องเก็บเก่ียวหลังจากพ้นระยะปรับเปลี่ยนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย์ 

  

๑๗ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรมั่นใจ

ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถส่งออกได้ 

  

๑๘ การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและ

การจัดการผลผลิตของกลุ่ม 

  

๑๙ เกษตรอินทรีย์คือ การทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืชซากสัตว์และ

ของเหลือจากสวน และจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อย 

  

๒๐ ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 20-30%   

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................. .............................
................................................  

 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินหลังอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การตลาดนำการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล”   

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  
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วันวันจนัทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. หลังจากอบรมท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได้หรือไม่ 

  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 

  ไม่ได้  เพราะ 
................................................................................................................................... ... 

 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการตลาด

มาตรฐาน 

  เกษตรอินทรีย์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง   

๒ สารเคมีที่ตกค้างในผักและผลไม้สามารถล้างออกด้วยน้ำ ๕๐-๑๐๐%   

๓ การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเชื่อถือได้ ๑๐๐%   
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตรต้องทำทั้งต้นน้ำ กลาง

น้ำ และปลายน้ำ สามารถตรวจสอบได้ท้ังระบบเอกสารและความซื่อสัตย์ 

  

๕ การบันทึกการผลิตทุกข้ันตอนเป็นส่วนหนึ่งของการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

สากล 

  

๖ เมื่อสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แล้ว 

ตลาดยอมรับทั่วโลกจะเป็นแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไปสู่อาเซียนและ 

ทั่วโลก 

  

๗ การสร้างมูลค่าสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม 

การรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นที่ยอมรับ 

  

๘ เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้งด้าน 

ความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่าสม่ำเสมอ 

  

๙ เกษตรกรสามารถทำการตลาดด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตแบบมีระบบ 

ประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง 

แหล่งผลิตได้ 

  

๑๐ การตลาดนำการผลิตคือมีการวิเคราะห์ความต้องการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลา 

ความต้องการสินค้าของตลาดแต่ละ ประเภทเพ่ือสามารถสร้างตลาดและกำหนด 

ลูกค้าได้ 

  

๑๑ ผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ 

 สะอาดปลอดภัยและปลอดสารเคมี 

  

๑๒ ผลผลิตที่มีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง

ของเนื้อนุ่มกรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บรักษาได้ ทนทาน ให้

สารอาหารและพลังชีวิต เหล่านี้คือคุณสมบัติของผลผลิตพืชอินทรีย์ 
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๑๓ ผลผลิตที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัยไม่สามารถใช้ตรา

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 

  

๑๔ ก่อนที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้นั้น จะต้องเริ่มจากการศึกษาหาความรู้จาก       

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้นควรเริ่มต้นด้วยความสนใจ และศรัทธาหลัก 

ทฤษฎี เพ่ือการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเมื่อเริ่มปฏิบัติตามแล้ว         

ถือเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน 

  

๑๕ กรรมการเข้าตรวจแปลงของของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาต่อซังข้าว        

คณะกรรมการจึงให้แปลงดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ 

  

๑๖ พืชล้มลุกมีระยะ ปรับเปลี่ยนขั้นต่ำ 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน 

(มาตรฐานสากล) ต้องเก็บเก่ียวหลังจากพ้นระยะปรับเปลี่ยนจึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย์ 

  

๑๗ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรมั่นใจ

ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถส่งออกได้ 

  

๑๘ การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมดรวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและ

การจัดการผลผลิตของกลุ่ม 

  

๑๙ เกษตรอินทรีย์คือ การทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืชซากสัตว์และ

ของเหลือจากสวน และจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อย 

  

๒๐ ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 20-30%   

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .................................
................................................ 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 

PGS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวท่านเอง)………………..คน 
 
ตอนที่ ๒  รายละเอียดการผลิต 
๕. การผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันของท่านได้แก่  (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
๕.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
๕.๒  สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
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๕.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๖. สินค้าเกษตรทีท่่านสนใจจะทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) ....................................................................................... ......................  
 สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) ................................................................................ ............................. 

๗. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 

 
ตอนที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ PGS เป็นเครื่องมือการตรวจรับรองที่ IFORM จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
รายย่อย 

  

๒ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์สำหรับใช้ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกัน 

  

๓ PGS เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รวมกลุ่มกัน
อย่างมั่นคง และยั่งยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างครอบคลุม 

  

๔ ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรีย์โดยผู้มีส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต 
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  

๕ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดย
ชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น 

  

๖ ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมี  
การดำเนินงานในรูปเครือข่าย 

  

๗ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการ   
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 ประเด็น ถูก ผิด 

รวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

๘ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมี
ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น เอกชน เป็นพ่ีเลี้ยง หรือ
เป็นผู้สนับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทางตลาด 

  

๙ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรีย์โดยชุมชน 

  

๑๐ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 
5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่
คล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 10 รายขึ้นไป 

  

๑๑ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และรับรองแบบมีเงื่อนไข 

  

๑๒ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

๑๓ กลุ่มจะต้องมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

๑๔ การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม กำหนดวิธีการควบคุม
ตรวจสอบผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามกฎที่กำหนด และกำหนดขั้นตอนกระบวนการให้การ
รับรองผลิต “เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็น
ลักษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

  

๑๕ การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลที่ 3 เป็นระบบเดียวที่มีการการรับรองมาตรฐาน
เกษตร 

  

๑๖ หลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ข้อ คือ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์
แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

  

๑๗ ตลาดสินค้าในพ้ืนที่หรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ที่
รับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนได้   

  

๑๘ ระบบตลาดที่ "ชุมชนรับรอง" นี้เป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง 
ที่เป็นการรับรองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง (first party 
certification)   
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๑๙ การตลาดอินทรีย์ในยุคปัจจุบันสามารถให้ผู้ผลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการผลิตที่เป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้

  

๒๐ ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ที่เป็นหลักฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มได้    

  

 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
........................................................................ ......................................................................................
................................................  

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินหลังอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : 

PGS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 
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คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 

 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในระบบการ

รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ PGS เป็นเครื่องมือการตรวจรับรองที่ IFORM จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
รายย่อย 

  

๒ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์สำหรับใช้ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกัน 

  

๓ PGS เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้รวมกลุ่มกัน
อย่างมั่นคง และยั่งยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตรอินทรีย์อย่างครอบคลุม 

  

๔ ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรีย์โดยผู้มีส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต 
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  

๕ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดย
ชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น 
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๖ ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมี  
การดำเนินงานในรูปเครือข่าย 

  

๗ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการ
รวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

  

๘ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมี
ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น เอกชน เป็นพ่ีเลี้ยง หรือ
เป็นผู้สนับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทางตลาด 

  

๙ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรีย์โดยชุมชน 

  

๑๐ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 
5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่
คล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 10 รายขึ้นไป 

  

๑๑ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และรับรองแบบมีเงื่อนไข 

  

๑๒ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

๑๓ กลุ่มจะต้องมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

๑๔ การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม กำหนดวิธีการควบคุม
ตรวจสอบผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามกฎที่กำหนด และกำหนดขั้นตอนกระบวนการให้การ
รับรองผลิต “เกษตรอินทรีย์” โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็น
ลักษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

  

๑๕ การรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลที่ 3 เป็นระบบเดียวที่มีการการรับรองมาตรฐาน
เกษตร 

  

๑๖ หลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ข้อ คือ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์
แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 

  

๑๗ ตลาดสินค้าในพ้ืนที่หรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ที่
รับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนได้   
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๑๘ ระบบตลาดที่ "ชุมชนรับรอง" นี้เป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง 
ที่เป็นการรับรองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง (first party 
certification)   

  

๑๙ การตลาดอินทรีย์ในยุคปัจจุบันสามารถให้ผู้ผลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการผลิตที่เป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้

  

๒๐ ไม่มีตรารับรอง [Seals or labels] ที่เป็นหลักฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มได้    

  

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
.................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................  

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวท่านเอง)………………..คน 

ตอนที่ ๒  รายละเอียดการผลิต 
๕. การผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันของท่านได้แก่  (สามารถระบุได้หลายช่อง) 

๕.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) ................................................................. ............................................  

๕.๒  สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  

๕.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................................. 

๖. สินค้าเกษตรทีท่่านสนใจจะทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .................................................................................................... .........  
 สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) ............................................................................................. ................ 
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๘. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไมไ่ด้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 

 

ตอนที่ ๓  ระดับการปฏิบัติตามการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ รอบตัวเลขตามความเป็นจริง โดยตัวเลขจะเรียงลำดับจาก

มากไปน้อย 5 4 3 2 1 

ประเด็น 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

๑. ท่านไดร้บัการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การด าเนินเกษตรอินทรีย ์
จากเจา้หนา้ที่ตรวจสอบฯ หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
อยู่เสมอ 

     

๒. ท่านไดร้บัพันธุ์พืชที่ใชใ้นการเพาะปลูก จากแหล่งที่เหมาะสม 
ปราศจากการตัดต่อหรือดดัแปลงพนัธุกรรม หรือผ่านการฉาย
รงัสี 

     

๓. ท่านมีวิ ธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษที่ถูก
หลักการ ทั้งทางดิน น า้ อากาศ และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง
ทางการเกษตร 

     

๔. บรเิวณพืน้ท่ีเพาะปลกูของท่านปลอดภยัต่อการปนเป้ือนสารพิษ 
ทัง้ทาง ดิน น า้ และอากาศ 

     

๕. ในพืน้ที่ท  าการเกษตรของท่านมีการจัดตัง้คณะกรรมการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อดูแลและปกป้องผลประโยชนข์อง
สมาชิก 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกพนัธุพ์ืชที่ใชเ้พาะปลกู จากแหล่ง
ที่เหมาะสม ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม  หรือผ่านการฉาย
รงัสี 

     

๗. ท่านมีวิ ธีเสนอแนะเพื่ อป้องกันการปนเป้ือนสารพิษที่ ถูก  
หลักการ ทั้งทางดิน น า้ อากาศ และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง
ทางการเกษตร 
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ประเด็น 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

๘. ในพืน้ท่ีชมุชนของท่านมีการจดัตัง้คณะกรรมการกลุ่มมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก
เกษตรกรทั่วถึง 

     

 

ตอนที่ ๔ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

ระบบควบคุมภายใน (ICS) ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล 

  

๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน
อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง 

  

๓ ICS ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ 
หลายราย 

  

๔ ICS จำเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม   

๕ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย์ ต้องมี
สมาชิกอย่างน้อย 5 ราย 

  

๖ ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

  

๗ ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง 

  

๘ ข้อดีของการจัดทำระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผล
กำไรที่สูงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป 

  

๙ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐาน
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 ประเด็น ถูก ผิด 

การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

๑๐ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จำเป็นที่ต้องอ่านออก
เขียนได้ แต่ต้องผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 

  

๑๑ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ( ICS)  การจัดทำระบบเอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้อต้นของ
กลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การ
ประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบื้องต้น   

  

๑๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้องดำเนินการอย่าง
ครบถ้วน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

๑๓ ระบบควบคุมภายในเป็นระบบที่ใช้สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ   

  

๑๔ แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี   

๑๕ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเงื่อนไขที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การจัดทำเอกสารและการ
ควบคุมการบันทึก 

  

๑๖ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

๑๗ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และรับรองแบบมีเงื่อนไข 

  

 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................  

 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร................................................................................................................... 

แบบประเมินหลังอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
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๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  

ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

ระบบควบคุมภายใน (ICS) ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ ICS เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล 

  

๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน
อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง 

  

๓ ICS ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรทีละ 
หลายราย 

  

๔ ICS จำเป็นจะต้องมีการประเมินศักยภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม   

๕ เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร กรณีการผลิตพืชอินทรีย์ ต้องมี
สมาชิกอย่างน้อย 5 ราย 

  

๖ ผลการพิจารณาการรับรองของคณะกรรมการรับรองระบบควบคุมภายใน มี 2 
ลักษณะคือ รับรอง และ ไม่รับรอง 

  

๗ ระบบควบคุมภายใน (INTERNALCONTROLSYSTEM : ICS) เป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง 

  

๘ ข้อดีของการจัดทำระบบควบคุมภายใน ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้ได้ผล
กำไรที่สูงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป 

  

๙ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มจะต้องได้รับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของการรับรองมาตรฐาน
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 ประเด็น ถูก ผิด 

การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

๑๐ ตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน สมาชิกของกลุ่มไม่จำเป็นที่ต้องอ่านออก
เขียนได้ แต่ต้องผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล 

  

๑๑ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ( ICS)  การจัดทำระบบเอกสาร
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้อต้นของ
กลุ่มเกษตรกร → การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม → การ
ประเมินระบบควบคุมภายใน → การตรวจประเมินเบื้องต้น   

  

๑๒ การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ( ICS) ต้องดำเนินการอย่าง
ครบถ้วน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

๑๓ ระบบควบคุมภายในเป็นระบบที่ใช้สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรรายย่อยในการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ   

  

๑๔ แบบฟอร์มหรือแบบบันทึกต่างๆต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี   

๑๕ ระบบควบคุมภายใน(ICS)มีเงื่อนไขที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การจัดทำเอกสารและการ
ควบคุมการบันทึก 

  

๑๖ การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

๑๗ ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี3ระดับ คือ ไม่รับรอง 
รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และรับรองแบบมีเงื่อนไข 

  

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. .................................
............................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................
................................................  

 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร.................................................................................................................... 

แบบประเมินก่อนอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
ตอนที่ ๒  รายละเอียดการผลิต 
๔. การผลิตสินค้าเกษตรปัจจุบันของท่านได้แก่  (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
๔.๑ พืช  ระบุ (ชนิด) ..................................................................................................... ........  
๔.๒  สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
๔.๓ แปรรูป ระบุ (ชนิด) ....................................................................................... ...................... 
 
๕. สินค้าเกษตรทีท่่านสนใจจะทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ (สามารถระบุได้หลายช่อง) 
 พืช  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 สัตว์  ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  
 แปรรูป ระบุ (ชนิด) .............................................................................................................  

๖. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่ 
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  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  

 
ตอนที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจำกัดศัตรูพืช รวมถึงสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

  

๒ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ ทางปากทาง
ผิวหนัง  

  

๓ อาหารปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง อาหารที่ไม่มีสารพิษหรือมีในระดับที่ปลอดภัย   

๔ Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกทั่ว
โลก 

  

๕ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุ
สัตว์ และสัตว์น้ำ 

  

๖ มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

๗ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ
อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เหมาะสมต่อการบริโภค 

  

๘ วัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายในพืช   

๙ วัตถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เชื้อรา มีประโยชน์ต่อพืช   

๑๐ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการหายใจเท่านั้น   

๑๑ การที่เกษตรกรไทยนำสินค้าทางการเกษตร ไปจำหน่ายในร้านค้าปลีกในยุโรป จะต้องได้
มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

  

๑๒ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรต้องมีการ   
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 ประเด็น ถูก ผิด 

พัฒนา 2 ด้านคือ การพัฒนาฟาร์ม และการพัฒนาบุคลากร 
๑๓ มาตรฐาน ASEAN GAP มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมประสานมาตรฐานภายใน

กลุ่มอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GAP   
  

๑๔ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรที่มุ่งเน้นเรื่องข้าวอย่างเดียว ซึ่งดูแลโดยกรมการ
ข้าว 

  

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................ 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 

เบอร์โทร.................................................................................................................... 

แบบประเมินหลังอบรม (กลุ่มเกษตรกร) 
เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)” 

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒  

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องเจียงจื้น ชั้น ๓ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความ  

๑. เพศ   หญิง     ชาย 
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๒. อาย ุ ……………………….. ป ี  

๓. การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
๔. ท่านคาดว่าสามารถปรับปรุงระบบการผลิตของท่านสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่ 
  ได้  เพราะ 
............................................................................................................................. ......... 
  ไม่ได้  เพราะ 
......................................................................................................................................  

 
ตอนที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  (✓) ในช่อง ถูก หรือ ผิด ตามความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็น ถูก ผิด 

๑ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารป้องกันและจำกัดศัตรูพืช รวมถึงสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

  

๒ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร รับได้จาก ทางการหายใจ ทางปากทาง
ผิวหนัง  

  

๓ อาหารปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง อาหารที่ไม่มีสารพิษหรือมีในระดับที่ปลอดภัย   

๔ Global GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกทั่ว
โลก 

  

๕ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุ
สัตว์ และสัตว์น้ำ 

  

๖ มาตรฐาน GAP  คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

๗ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ
อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เหมาะสมต่อการบริโภค 

  

๘ วัสดุทางกายภาพ เช่น กรวด, ดิน, หิน, โลหะ, ไม,้ พลาสติก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายในพืช   

๙ วัตถุชีวภาพ : จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส,ปาราสิต,เชื้อรา มีประโยชน์ต่อพืช   

๑๐ การได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร จะได้รับพิษทางการหายใจเท่านั้น   
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 ประเด็น ถูก ผิด 

๑๑ การที่เกษตรกรไทยนำสินค้าทางการเกษตร ไปจำหน่ายในร้านค้าปลีกในยุโรป จะต้องได้
มาตรฐาน Global GAP เสียก่อน 

  

๑๒ Global GAP ออกมาตรฐานครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรต้องมีการ
พัฒนา 2 ด้านคือ การพัฒนาฟาร์ม และการพัฒนาบุคลากร 

  

๑๓ มาตรฐาน ASEAN GAP มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมประสานมาตรฐานภายใน
กลุ่มอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GAP   

  

๑๔ THAI GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตรที่มุ่งเน้นเรื่องข้าวอย่างเดียว ซึ่งดูแลโดยกรมการ
ข้าว 

  

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
................................................ 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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