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บทที ่5 

การพฒันาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
การส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรอนิทรีย์ในชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้ร่ิมจากการศึกษาบริบทชุมชนและ
บริบทกลุ่มเกษตรกรและศกัยภาพของชุมชนทั้งหมด 3 กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงได้
เพิ่มศกัยภาพของกลุ่มผ่านกิจกรรมทั้ง 3 ประเด็น คือ การพฒันาศกัยภาพด้าน “การตลาดน าการ
ผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” การพัฒนาศักยภาพด้าน “ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” และการพฒันาศกัยภาพดา้น “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)”  
 โดยมีการหาค่าเฉล่ียเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียของบุญชม  
ศรีสะอาด (2532)  

 ค่าเฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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5.1 การพฒันาศักยภาพด้าน “การตลาดน าการผลติ : มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากล” 
 “การตลาดน าการผลิต : มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล”  มีการจดัท าแบบประเมินก่อน
และหลงัการพฒันา ดงัน้ี 

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 9 56.25 
ชาย 7 43.75 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีเพศหญิงจ านวน 9 คน ร้อยละ 56.25 รองลงมาคือ เพศชายจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 
 
ตารางท่ี 5.2 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  1 6.25 
31-40  2 12.50 
41-50 5 31.25 
51-60 5 31.25 
61-70 3 18.75 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ ช่วง
อายุ 41-50 ปี และช่วงอายุ 51-60 ปี มีจ านวน 5 คนเท่ากนั ร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 61-
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70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 18.75 ช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 และช่วงอายตุ ่ากว่า 
30 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.3 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 43.75 

ปริญญาตรี 7 43.75 
ปริญญาโท 2 12.50 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.3 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
ว่า การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีจ านวน 7 คน เท่ากัน ร้อยละ 43.75 
รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโทจ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50  
 
ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2-3 คน 8 50.00 
4-5 คน 6 37.50 

6 คนขึ้นไป 2 12.50 
รวม 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.4 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยล ะจะเห็นว่า มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน จ านวน 8 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมา
คือ สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 และสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 
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ตารางท่ี 5.5 การวิเคราะห์ชนิดพืชของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 6 25.00 
ขา้ว 3 12.50 

เสาวรส 2 8.33 
ส้ม 2 8.33 
ผกั 2 8.33 

อะโวคาโด 1 4.17 
กุหลาบ 1 4.17 
มะม่วง 1 4.17 
ส้มโอ 1 4.17 
ทุเรียน 1 4.17 
แตงกวา 1 4.17 
เห็ด 1 4.17 

มะนาว 1 4.17 
กลว้ย 1 4.17 
รวม 24 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.5 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดพืชของการผลิตสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นวา่ ชนิดพืชของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าไย
จ านวน 6 คน ร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 3 คน ร้อยละ 12.50 เสาวรส ส้ม และผกั 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 8.33 อะโวคาโด กุหลาบ มะม่วง ส้มโอ ทุเรียน แตงกวา เห็ด มะนาว และ
กลว้ยจ านวน 1 คน ร้อยละ 4.17 
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ตารางท่ี 5.6 การวิเคราะห์ชนิดสัตวข์องการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา  3 60.00 
กบ 2 40.00 
รวม 5 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.6 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดสัตวข์องการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดสัตว์ของการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ปลา 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ กบ จ านวน 2 คน ร้อยละ 40.00 
 
ตารางท่ี 5.7 การวิเคราะห์ชนิดการแปรรูปของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไยอบแหง้ 2 15.38 
ปลาแดดเดียว 2 15.38 

น ้าพริก 1 7.69 
เห็ดสวรรค ์ 1 7.69 
ขา้วแต๋น 1 7.69 
กลว้ยฉาบ 1 7.69 

แชมพูมะกรูด 1 7.69 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 7.69 

น ้าเสาวรส 1 7.69 
ไอศครีมเสาวรส 1 7.69 
แยมเสาวรส 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.7 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดการแปรรูปของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดการแปรรูปของการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั
ไดแ้ก่ ล าไยอบแห้ง และปลาแดดเดียว จ านวน 2 คนเท่ากนั ร้อยละ 15.38 น ้ าพริก เห็ดสวรรค ์ขา้ว
แต๋น กลว้ยฉาบ แชมพูมะกรูด สบู่ขมิ้นผสมมะขาม น ้ าเสาวรส ไอศกรีมเสาวรส และแยมเสาวรส 
จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 7.69 
 
ตารางท่ี 5.8 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 29.41 
เสาวรส 2 11.77 
ขา้ว 2 11.77 

อะโวคาโด 1 5.88 
กุหลาบ 1 5.88 
มะม่วง 1 5.88 
ส้มโอ 1 5.88 
แตงกวา 1 5.88 
กลว้ย 1 5.88 
มะนาว 1 5.88 
ส้ม 1 5.88 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี5.8 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไย จ านวน 5 คน ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือ เสาวรส และขา้ว จ านวน 
2 คนเท่ากัน ร้อยละ 11.77 อะโวคาโด กุหลาบ มะม่วง ส้มโอ แตงกวา กล้วย มะนาว และส้ม 
จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 5.88 
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ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 2 50.00 
กบ 2 50.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.9 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรด้านสัตว์ท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลา และ กบ  จ านวน 2 คนเท่ากนั ร้อยละ 50.00  
 
ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม

จ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไยอบแหง้ 2 25.00 
ขา้วแต๋น 1 12.50 
เห็ด 1 12.50 

แชมพูมะกรูด 1 12.50 
สบู่ขมิ้นมะขาม 1 12.50 
น ้าเสาวรส 1 12.50 

ปลาแดดเดียว 1 12.50 
รวม 8 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.10 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินคา้เกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไยอบแห้ง จ านวน 2 คน ร้อยละ 25.00 ขา้วแต๋น เห็ด 
แชมพูมะกรูด สบู่ขมิ้นมะขาม น ้าเสาวรส และปลาแดดเดียว จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 12.50 
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ตารางท่ี 5.11 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.11 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 16 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.12 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) มีความรู้ความเขา้ใจจากการฝึกอบรม แตข่าดใบรับรองมาตรฐาน 5 55.56 
2) ท าผลผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ 2 22.22 
3) ทิศทางการตลาดมีแนวโนม้ตอ้งการเกษตรอินทรีย ์ 1 11.11 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   
1) บริเวณโดยรอบพื้นท่ีท าการเกษตรไม่เอ้ืออ านวย 1 11.11 

รวม 9 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.12 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ของความสามารถในการปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถ
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ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลได้ คือ มีความรู้ความเข้าใจจากการ
ฝึกอบรม แต่ขาดใบรับรองมาตรฐาน จ านวน 5 คน ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ ท าผลผลิตให้ได้
คุณภาพ จ านวน 2 คน ร้อยละ 22.22 และทิศทางการตลาดมีแนวโน้มต้องการเกษตรอินทรีย์ 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 11.11 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลได ้คือ บริเวณโดยรอบพื้นท่ีท าการเกษตรไม่เอ้ืออ านวย จ านวน 1 คน ร้อยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบติัตามระดบัมาตรฐาน

เกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

1) การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกบัผลิตผล
พืชทั่วไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่
เส่ียงต่อการปนเป้ือน 6.81 3.17 ปานกลาง 

2) การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
กิจกรรมทางชีวภาพมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย 
หรือวสัดุจากพืชและสัตวท่ี์ปลอดภยั 6.69 3.75 มาก 

3) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจ
ไดต้ลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก 
เอกสารการผลิต ไวต้รวจสอบอย่างน้อย 1 รอบ
การรับรอง 6.56 2.97 ปานกลาง 

4) มาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเป้ือน
ชัดเจนทั้ งทางดิน น ้ า อากาศ และเคร่ืองมือ
ทางการเกษตร 6.44 2.88 ปานกลาง 

5) วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลังการเก็บเก่ียวถูกสุขลักษณะ ไม่
เส่ียงต่อการปนเป้ือนและพาหะน าโรค 6.44 2.76 ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.13 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบติัตามระดบัมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร (ต่อ) 

ประเด็น 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

6)การจัดท าแผนการผลิตและจดบัน ทึกการ
ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับ
การผลิต ทุกรอบการผลิตอย่างต่อเน่ือง ครบถว้น 
และเป็นปัจจุบนั 6.44 3.14 ปานกลาง 

7) มาตรการและการป้องกนัการจดัศตัรูพืชท่ีติดมา
กบัเมล็ดพนัธุ์  การจดัการโรคพืช การก าจดัแมลง 
และวชัพืชท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยั 5.94 2.84 ปานกลาง 

8) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ท่ีใช้ในการเพาะปลูก 
เหมาะสม ไม่มีการดัดแปรพนัธุกรรม หรือผ่าน
การฉายรังสี 5.50 3.74 มาก 

9) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนัก 
แหล่งมลพิษ ทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ี
ในการเพาะปลูก 5.00 3.08 ปานกลาง 

10) การรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการ
แสดงฉลาก ไดม้าตรฐานถูกตอ้งชดัเจน 4.75 3.70 มาก 

รวม 6.06 3.21 ปานกลาง 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.13 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า การบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลพืช ไม่ปะปนกบัผลิตผลพืชทัว่ไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน
เฉล่ีย 6.81 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.17 รองลงมาคือ การรักษาหรือเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืช
และสัตวท่ี์ปลอดภยัเฉล่ีย 6.69 (S.D. = 3.75) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก เอกสารการผลิต ไวต้รวจสอบอย่างนอ้ย 1 รอบการ
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รับรองเฉล่ีย 6.56 (S.D. = 2.97) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจนทั้งทางดิน น ้ า 
อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตร วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ีปฏิบติังานหลงั
การเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนและพาหะน าโรค และการจดัท าแผนการผลิต
และจดบนัทึกการปฏิบติังานภายในฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับการผลิต ทุกรอบการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัเฉล่ียเท่ากนัคือ 6.44 (S.D. = 2.88 2.76 3.14) มาตรการและการ
ป้องกนัการจดัศตัรูพืชท่ีติดมากับเมล็ดพนัธุ์  การจดัการโรคพืช การก าจดัแมลง และวชัพืชท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัยเฉล่ีย 5.94 (S.D. = 2.84) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีใช้ในการเพาะปลูก 
เหมาะสม ไม่มีการดดัแปรพนัธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสีเฉล่ีย 5.50 (S.D. = 3.74)  การเส่ียงต่อ
การปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั แหล่งมลพิษ ทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูก
เฉล่ีย5.00 (S.D. = 3.08) และการรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลากไดม้าตรฐาน
ถูกตอ้งชดัเจนเฉล่ีย 4.75 (S.D. =  3.70)โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) การใชส้ารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กษตรกรเส่ียงต่อการ

เกิดโรคมะเร็ง 16 100.00 
2) การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ คือการพฒันาผลิตภณัฑ์

และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 16 100.00 
3) เกษตรกรควรให้ความส าคัญกับคุณภาพผลผลิตเกษตร ในตลาด

เกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้
ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 16 100.00 

4) เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการผลิต
แบบมีระบบประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้ 16 100.00 

5) การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่
ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถ
สร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ 16 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
6) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้
จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้น ควรเร่ิมต้นด้วยความ
สนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎีเพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จาก
ธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะ
ปรับเปล่ียน 16 100.00 

7) สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้า 50 - 100% 15 93.75 
8) การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตอ้งท า
ทั้ งต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ งระบบ
เอกสารและความซ่ือสัตย ์ 15 93.75 

9) การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 

10) เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาด
สินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 15 93.75 

11) ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้
เกษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้ 15 93.75 

12) เกษตรอินทรีย์คือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ 
ซากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย 15 93.75 

13) ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานสากล จะมีราคาสูงกว่า
ปกติ 20 - 30% 15 93.75 

14) ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตาม
ธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสาร
ตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ใหส้ารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือ
คุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์ 14 87.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 



68 
 

ตารางท่ี 5.14 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
15) ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัย 

ไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้ 14 87.50 
16) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบว่ามีการเผาตอซัง

ขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ 13 81.25 
17) การรับรองเกษตรอินทรีย์จะครอบคลุมฟาร์มทั้ งหมด รวมทั้ ง

กิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม 12 75.00 
18) การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 6 37.50 
19) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็น

สินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี 5 31.25 
20) พืชลม้ลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 

เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียน
จึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์ 2 12.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.14 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลตามจ านวนและร้อยละ  จะเห็นว่า การใช้สารเคมีใน
การเกษตรอย่างต่อเน่ืองท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรีย์
และผลิตภณัฑ์คือการพฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับ 
เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรในตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั 
ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท า
การตลาดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกันความปลอดภยั มีการรับรอง
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้การตลาดน าการผลิตคือมีการวิเคราะห์
ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภท เพื่อสามารถ
สร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้และก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหา
ความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ด้วยความสนใจ และศรัทธาหลกั
ทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เม่ือเร่ิมปฏิบัติตามแล้วถือเป็นเกษตร
อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ สารเคมีท่ีตกคา้ง
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ในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้ า 50 - 100% การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร ตอ้งท าทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสาร
และความซ่ือสัตย ์การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ แลว้ตลาด
ยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก ผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องตนนั้น
สามารถส่งออกได ้เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใช้ซากพืช  ซาก
สัตว์ และของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้่อย และราคาสินคา้เกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานสากล จะมีราคาสูงกว่าปกติ 20 - 30% ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 ผลผลิตท่ีมี
รูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่มกรอบแน่น มี
รสชาติดี ไม่มีสารตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติั
ของผลผลิตพืชอินทรีย์ และผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัย ไม่
สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด้ ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 87.50 กรรมการเขา้ตรวจ
แปลงของสมาชิกในกลุ่มพบว่ามีการเผาตอซังขา้ว คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 81.25 การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด รวมทั้ง
กิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 75.00 การ
รับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 ผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และ
ปลอดสารเคมี ตอบถูกจ านวน 5 คน ร้อยละ 31.25 พืชลม้ลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน 
(มาตรฐานไทย) หรือ 12 เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียน จึงถือ
วา่เป็นพืชอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 2 คน ร้อยละ 12.50 
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2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.15 การวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์     
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 93.75 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 6.25 

รวม 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.18 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 86 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลมีจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 1 คน ร้อยละ 6.25 
 
ตารางท่ี 5.16 การวิเคราะห์เหตุผลท่ีสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) มีความรู้ความเข้าใจในการท ามาตรฐานจากการฝึกอบรม และ
ปฏิบติัตาม 7 53.85 

2) ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค 5 38.46 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.16 การวิเคราะห์เหตุผลท่ีสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) พื้นท่ีท าการเกษตรเป็นพื้นท่ีปลายน ้า เน่ืองจากใชแ้หล่งน ้าจากล า
ธาร ซ่ึงตน้น ้ าและแปลงท่ีลอ้มรอบมีการใชส้ารเคมี เช่นสารเคมี
ก าจดัวชัพืชเป็นตน้ 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 5.16 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลที่สามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  จะเห็นว่า เหตุผลท่ี
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ มีความรู้ความเขา้ใจใน
การท ามาตรฐานจากการฝึกอบรม และปฏิบตัิตาม จ านวน 7 คน ร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ 
ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 38.46 ส่วนเหตุผลที่ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิต สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลได้ คือ พื้นที่ท าการเกษตรเป็นพื้นที่ปลายน ้ า เน่ืองจากใช้แหล่งน ้ าจากล าธารซ่ึงตน้น ้ า
และแปลงที่ลอ้มรอบมีการใช้สารเคมี เช่น สารเคมีก าจดัวชัพืชเป็นตน้ จ านวน 1 คน ร้อยละ 
7.69 
 
ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) การใชส้ารเคมีในการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรเส่ียงต่อการเกิด

โรคมะเร็ง 16 100.00 
2) สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไมส้ามารถลา้งออกดว้ยน ้า 50 - 100% 16 100.00 
3) การบนัทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท ามาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากล 16 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
4) เม่ือสินค้าเกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้
เกษตรไปสู่อาเซียนและทัว่โลก 16 100.00 

5) การสร้างมูลค่าสินคา้อินทรียแ์ละผลิตภณัฑ์ คือการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 16 100.00 

6) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตร ในตลาดเกษตรกร
ทั้ งด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 16 100.00 

7) เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการผลิตแบบมี
ระบบประกันความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได ้ 16 100.00 

8) การตลาดน าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละ
ช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้าง
ตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ 16 100.00 

9) ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น จะตอ้งเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้จาก
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และ
ศรัทธาหลกัทฤษฎีเพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติเม่ือ
เร่ิมปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน 16 100.00 

10) กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกในกลุ่ม พบวา่มีการเผาตอซงัขา้ว 
คณะกรรมการจึงใหแ้ปลงดงักล่าวไม่ผา่นเกณฑ์ 16 100.00 

11) ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้     
เกษตรกรมัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องตนนั้นสามารถส่งออกได ้ 16 100.00 

12) การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์และแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอ้งท า
ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบไดท้ั้งระบบเอกสาร
และความซ่ือสัตย ์ 15 93.75 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
13) ผลผลิตท่ีมี รูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตาม

ธรรมชาติ มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสาร
ตกคา้ง เก็บรักษาได ้ทนทาน ให้สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือ
คุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์ 15 93.75 

14) เกษตรอินทรียค์ือ การท าเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์แต่ใชซ้าก
พืชซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผูย้อ่ย 15 93.75 

15) การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรม
การแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม 14 87.50 

16) ราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ได้รับรองมาตรฐานสากล จะมีราคาสูง
กวา่ปกติ 20 - 30% 13 81.25 

17) ผลผลิตท่ีผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนามัยหรือเกษตรปลอดภัย  
ไม่สามารถใชต้รามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้ 12 75.00 

18) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือว่าเป็น
สินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอดสารเคมี 7 43.75 

19) การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้100% 6 37.50 
20) พืชลม้ลุกมีระยะปรับเปล่ียนขั้นต ่า 6 เดือน (มาตรฐานไทย) หรือ 12 

เดือน (มาตรฐานสากล) ตอ้งเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียน 
จึงถือวา่เป็นพืชอินทรีย ์ 6 37.50 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.17 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลตามจ านวนและร้อยละ  จะเห็นว่า การใช้สารเคมีใน
การเกษตรอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กษตรกรเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง สารเคมีท่ีตกคา้งในผกัและผลไม้
สามารถล้างออกด้วยน ้ า 50 - 100% การบันทึกการผลิตทุกขั้นตอนเป็นส่วนหน่ึงของการท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล เม่ือสินคา้เกษตรผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์แลว้ตลาดยอมรับทัว่โลกจะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดสินคา้เกษตรไปสู่อาเซียนและ
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ทั่วโลก การสร้างมูลค่าสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัคุณภาพผลผลิตเกษตรใน
ตลาดเกษตรกรทั้งดา้นความปลอดภยั ความเหมาะสมต่อราคา และควรให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่าง
สม ่าเสมอ เกษตรกรสามารถท าการตลาดดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแบบมีระบบประกนั
ความปลอดภยั มีการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งผลิตได้ การตลาด
น าการผลิต คือมีการวิเคราะห์ความตอ้งการผลผลิต ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการสินคา้ของ
ตลาดแต่ละประเภทเพื่อสามารถสร้างตลาดและก าหนดลูกคา้ได ้ก่อนท่ีจะเป็นเกษตรอินทรียไ์ดน้ั้น 
จะต้องเร่ิมจากการศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมต้นด้วย
ความสนใจ และศรัทธาหลักทฤษฎี เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ  เม่ือเร่ิม
ปฏิบติัตามแลว้ถือเป็นเกษตรอินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียน กรรมการเขา้ตรวจแปลงของสมาชิกใน
กลุ่มพบว่ามีการเผาตอซังขา้ว คณะกรรมการจึงให้แปลงดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องตนนั้น
สามารถส่งออกได ้ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 100.00 การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละแปร
รูปผลผลิตการเกษตรต้องท าทั้ งต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถตรวจสอบได้ทั้ งระบบ
เอกสารและความซ่ือสัตย ์ผลผลิตท่ีมีรูปร่างดีสมส่วน มีสีสวยเป็นปกติ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ 
มีโครงสร้างของเน้ือนุ่ม กรอบแน่น มีรสชาติดี ไม่มีสารตกค้าง เก็บรักษาได้ ทนทาน ให้
สารอาหารและพลงัชีวิต เหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผลผลิตพืชอินทรีย ์และเกษตรอินทรียค์ือ การท า
เกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์แต่ใชซ้ากพืช ซากสัตวแ์ละของเหลือจากสวน และจุลินทรียเ์ป็นผู ้
ย่อย ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 93.75 การรับรองเกษตรอินทรียจ์ะครอบคลุมฟาร์มทั้งหมด 
รวมทั้งกิจกรรมการแปรรูปและการจดัการผลผลิตของกลุ่ม ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 87.50 
ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับรองมาตรฐานสากลจะมีราคาสูงกว่าปกติ 20  - 30% ตอบถูก
จ านวน 13 คน ร้อยละ 87.50 ผลผลิตท่ีผลิตภายใตร้ะบบเกษตรอนามยัหรือเกษตรปลอดภยั ไม่
สามารถใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้  ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 75.00 ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีผ่านการประเมินในระบบ GAP ถือวา่เป็นสินคา้เกษตรท่ีสะอาด ปลอดภยั และปลอด
สารเคมี ตอบถูกจ านวน 7 คน ร้อยละ 43.75 การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐเช่ือถือได ้
100%  และพืชล้มลุกมี ระยะปรับ เป ล่ียนขั้ นต ่ า  6 เดือน  (มาตรฐานไทย) ห รือ 12 เดือน 
(มาตรฐานสากล) ต้องเก็บเก่ียวหลงัจากพน้ระยะปรับเปล่ียน  จึงถือว่าเป็นพืชอินทรีย์ ตอบถูก
จ านวน 6 คน ร้อยละ 37.50 
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5.2 การพฒันาศักยภาพด้าน “ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์และแนวทางปฏิบัติ”  
 “ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละแนวทางปฏิบติั” มีการจดัท าแบบประเมินก่อน
และหลงัการพฒันา ดงัน้ี 

 1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.18   การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 10 58.82 
ชาย 7 41.18 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.18 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีเพศหญิงจ านวน 10 คน ร้อยละ 58.82 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 7 คน ร้อยละ 41.18 
 
ตารางท่ี 5.19   การวิเคราะห์ช่วงอายตุามจ านวนและร้อยละ  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  1 5.88 
31-40  2 11.76 
41-50 6 35.29 
51-60 5 29.41 
61-70 3 17.65 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.19 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ช่วงอายตุามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า 
มีช่วงอาย ุ41-60 ปี จ านวน 6 คน ร้อยละ 35.29 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ51-60 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 
29.41 ช่วงอายุ 61-70 ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 17.65 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
และช่วงอายตุ ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 5.88 
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ตารางท่ี 5.20   การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 41.18 

ปริญญาตรี 8 47.06 
ปริญญาโท 2 11.76 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.20 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
วา่ มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 8 คน ร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 7 คน 
ร้อยละ 41.18 ปริญญาโท จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
 
ตารางท่ี 5.21 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2-3 คน 7 41.18 
4-5 คน 8 47.06 

6 คนขึ้นไป 2 11.76 
รวม 17 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.21 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยละจะเห็นว่า มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จ านวน 8 คน ร้อยละ 41.18 รองลงมา
คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน ร้อยละ 41.18 และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คนขึ้นไป 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
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ตารางท่ี 5.22 การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 7 24.14 
ขา้ว 6 20.69 

แตงกวา 2 6.90 
กลว้ย 2 6.90 
เห็ด 1 3.45 

เสาวรส 1 3.45 
ฝร่ัง 1 3.45 
ส้มโอ 1 3.45 
ชา 1 3.45 

กาแฟ 1 3.45 
บ๊วย 1 3.45 

ส้มสายน ้าผ้ึง 1 3.45 
ลิ้นจ่ีจกัรพรรด์ิ 1 3.45 

ผกัไฮโดรโปนิกส์ 1 3.45 
หน่อไมบ้งหวาน 1 3.45 

มะนาว 1 3.45 
รวม 29 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.22 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ล าไย จ านวน 7 คน ร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ ขา้วจ านวน 6 คน ร้อยละ 20.69 แตงกวาและกลว้ย 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 6.90 และเห็ด เสาวรส ฝร่ัง ส้มโอ ชา กาแฟ บ๊วย ส้มสายน ้ าผ้ึง ลิ้นจ่ีจกัรพรรด์ิ 
ผกัไฮโดรโปนิกส์ หน่อไมบ้งหวาน และมะนาว จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 3.45 
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ตารางท่ี 5.23 การวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 4 66.67 
ผ้ึง 1 16.67 
กบ 1 16.67 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.23  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตร
ในปัจจุบันตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของสัตว์ในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบัน 
ไดแ้ก่ ปลา จ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 ผ้ึงและกบ จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.24 การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 2 20.00 
ล าไยอบแหง้ 2 20.00 

ชาแหง้แต่งกล่ินต่างๆ 1 10.00 
เห็ดแปรรูป 1 10.00 
ขา้วแต๋น 1 10.00 

กลว้ยสุกทอดกรอบ 1 10.00 
แชมพูมะกรูด 1 10.00 

สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 10.00 
รวม 10 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.24  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินค้า
เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตร
ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปลาแดดเดียว และล าไยอบแห้ง จ านวน 2 คนเท่ากนั ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ 
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ชาแห้งแต่งกล่ินต่างๆ เห็ดแปรรูป ขา้วแต๋น กลว้ยสุกทอดกรอบ แชมพูมะกรูด และสบู่ขมิ้นผสม
มะขาม จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.25 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 7 30.43 
ขา้ว 4 17.39 

แตงกวา 3 13.04 
เสาวรส 2 8.70 
กลว้ย 1 4.35 
เห็ด 1 4.35 

มะนาว 1 4.35 
ชา 1 4.35 

กาแฟ 1 4.35 
บ๊วย 1 4.35 

ส้มสายน ้าผ้ึง 1 4.35 
รวม 23 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.25 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่ ล าไย จ านวน 7 คน ร้อยละ 30.43 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 4 คน ร้อยละ 
17.39 แตงกวา จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.04 เสาวรส จ านวน 2 คน ร้อยละ 8.70 และกล้วย เห็ด 
มะนาว ชา กาแฟ บ๊วย และส้มสายน ้าผ้ึง จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 4.35 
 
 
 
 



80 
 

ตารางท่ี 5.26 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 2 50.00 
กบ 2 50.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.26 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินคา้เกษตรท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์
น่าสนใจ ไดแ้ก่ ปลาและกบ จ านวน 2 คน ร้อยละ 50.00 
 
ตารางท่ี 5.27 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม

จ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลาแดดเดียว 2 20.00 

น ้าพริกเผาเห็ดหอม 1 10.00 
ชาแหง้แต่งกล่ินต่างๆ 1 10.00 

บ๊วยชนิดต่างๆ 1 10.00 
ขา้วแต๋น 1 10.00 

ล าไยอบแหง้ 1 10.00 
 กลว้ยสุกทอดกรอบ 1 10.00 

น ้าเสาวรส 1 10.00 
แยมเสาวรส 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 5.27 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ปลาแดดเดียว จ านวน 2 คน ร้อยละ 
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20.00 รองลงมาคือ น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ชาแห้งแต่งกล่ินต่างๆ บ๊วยชนิดต่างๆ ข้าวแต๋น ล าไย
อบแหง้ กลว้ยสุกทอดกรอบ น ้าเสาวรส และแยมเสาวรส จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 10.00 
 
ตารางท่ี 5.28 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์

สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 15 88.24 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 2 11.76 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.28 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 17 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 15 คน ร้อยละ 88.24 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 2 คน 
ร้อยละ 11.76 
 
ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์เหตุผลในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล  

ตามจ านวนและร้อยละ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ไม่มีการใชส้ารเคมีในการผลิต 4 36.36 
2) ท าผลผลิตใหป้ลอดภยั มีคุณภาพ และมีสุขภาพท่ีดี 3 27.27 
3) มีความสนใจในการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในด้านเกษตร

อินทรีย ์ 2 18.18 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.29 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีบางส่วน 1 9.09 
2) พื้นท่ีท าการเกษตรอินทรียอ์ยู่ปลายน ้ า และยงัมีพื้นท่ีท า

เกษตรท่ีใชส้ารก าจดัวชัพืชลอ้มรอบ 1 9.09 
รวม 11 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.29 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต จ านวน 
4 คน ร้อยละ 36.36 รองลงมา คือ ท าผลผลิตให้ปลอดภยั มีคุณภาพ และมีสุขภาพท่ีดี จ านวน 3 คน ร้อย
ละ 27.27 และมีความสนใจในการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย ์จ านวน2 คน ร้อยละ 
18.18 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ยงัคง
ตอ้งใช้สารเคมีบางส่วน และพื้นท่ีท าการเกษตรอินทรียอ์ยู่ปลายน ้ า และยงัมีพื้นท่ีท าเกษตรท่ีใช้สาร
ก าจดัวชัพืชลอ้มรอบ จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 9.09 
 
ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1) การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทาง
ชีวภาพมีการใช้วสัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืชและ
สัตวท่ี์ปลอดภยั 7.24 1.82 นอ้ยท่ีสุด 

2) วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจนสถานท่ีปฏิบติังานหลงั
การเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนและพาหะ
น าโรค 7.12 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการวิจยั    
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ตารางท่ี 5.30 การวิเคราะห์การปฏิบัติตามระดับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร  
(ต่อ)  

ประเด็น ค่าเฉลีย่ S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

3) มาตรการและการป้องกันการจดัศัตรูพืชท่ีติดมากับเมล็ด
พนัธุ์ การจดัการโรคพืช การก าจัดแมลง และวชัพืชท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภยั 7.06 1.82 นอ้ยท่ีสุด 

4) การบรรจุหีบห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกบัผลิตผลพืชทัว่ไป 
และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน 7.00 2.57 ปานกลาง 

5) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจนทั้งทาง
ดิน น ้า อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตร 6.88 1.58 นอ้ยท่ีสุด 

6) การคดัเลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีใชใ้นการเพาะปลูก เหมาะสม ไม่มี
การดดัแปรพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสี 6.71 3.06 ปานกลาง 

7) การจดัท าแผนการผลิตและจดบนัทึกการปฏิบติังานภายใน
ฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการผลิต ทุกรอบการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 6.47 2.65 ปานกลาง 

8) การบนัทึกหลกัฐานหรือเอกสารท่ีสามารถตรวจไดต้ลอด
ห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก เอกสารการผลิต 
ไวต้รวจสอบอยา่งนอ้ย 1 รอบการรับรอง 

6.35 2.57 ปานกลาง 

9) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี โลหะหนกั แหล่งมลพิษ 
ทั้งทางดิน น ้า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูก 6.12 2.93 ปานกลาง 

10) การรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลาก 
ไดม้าตรฐานถูกตอ้งชดัเจน 4.53 3.95 มาก 

รวม 6.55 2.62 ปานกลาง 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.30  แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การปฏิบติัตามระดบัมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องพื้นท่ีการเกษตร จะเห็นว่า การรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรม
ทางชีวภาพมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน ปุ๋ ย หรือวสัดุจากพืชและสัตวท่ี์ปลอดภยัเฉล่ีย 7.24 โดยมีค่า
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.82 รองลงมาคือ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตลอดจน
สถานท่ีปฏิบติังานหลงัการเก็บเก่ียวถูกสุขลกัษณะ ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนและพาหะน าโรคเฉล่ีย 
7.12 (S.D. = 1.80) มาตรการและการป้องกนัการจดัศตัรูพืชท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธุ์ การจดัการโรค
พืช การก าจดัแมลง และวชัพืชท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยัเฉล่ีย 7.06 (S.D. = 1.82) การบรรจุหีบ
ห่อผลิตผลพืช ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป และภาชนะบรรจุหีบห่อสะอาด ไม่เส่ียงต่อการ
ปนเป้ือนเฉล่ีย 7.00 (S.D. = 2.57) มาตรการและการปฏิบติัป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจนทั้งทางดิน 
น ้า อากาศ และเคร่ืองมือทางการเกษตรเฉล่ีย 6.88 (S.D. = 1.58) การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์ท่ีใชใ้นการ
เพาะปลูก เหมาะสม ไม่มีการดดัแปรพนัธุกรรม หรือผา่นการฉายรังสีเฉล่ีย 6.71 (S.D. = 3.06) การ
จดัท าแผนการผลิตและจดบนัทึกการปฏิบติังานภายในฟาร์ม มีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการผลิต ทุก
รอบการผลิตอย่างต่อเน่ือง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัเฉล่ีย 6.47 (S.D. = 2.65) การบนัทึกหลกัฐาน
หรือเอกสารท่ีสามารถตรวจไดต้ลอดห่วงโซ่การผลิตและมีการจดัเก็บบนัทึก เอกสารการผลิต ไว้
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รอบการรับรองเฉล่ีย 6.35 (S.D. = 2.57) การเส่ียงต่อการปนเป้ือนสารเคมี 
โลหะหนัก แหล่งมลพิษ ทั้งทางดิน น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ีในการเพาะปลูกเฉล่ีย 6.12 (S.D. = 
2.93) และการรับรองสินคา้ เคร่ืองหมายรับรอง และการแสดงฉลาก ได้มาตรฐานถูกตอ้งชัดเจน
เฉล่ีย 4.53 (S.D. = 3.95)โดยมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 5.31 การวิ เคราะห์ผู ้ท่ีตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน 

เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุกสารเคมีก่อน
ปลูกได ้ 17 100.00 

2) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชก้ารฉายรังสีได ้ 16 94.12 
3) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม ใชห้น่วยงานรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 15 88.24 

4) ผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้
อินทรีย ์ 15 88.24 

5) ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืช
ลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก 14 82.35 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.31 การวิ เคราะห์ผู ้ท่ีตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
6) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 13 76.47 
7) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะห์ได ้ 12 70.59 
8) การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์เป็นการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์ 10 58.82 

9)ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
guarantee system : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล 4 23.53 

10) กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม
(participatory guarantee system : PGS) จดัให้มีการอบรมเร่ืองระบบ
ควบคุมภายในมาตรฐานอินทรีย์ แก่เจา้หน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และ
คณะกรรมการรับรองเท่านั้น 2 11.76 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.31 แสดงภาพรวมจ านวนและร้อยละผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
ในการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จะเห็นว่า เมล็ดพันธุ์พืชท่ีใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์
สามารถคลุกสารเคมีก่อนปลูกได้ ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ เกษตรอินทรีย ์
อนุญาตให้ใชก้ารฉายรังสีได ้ตอบถูกจ านวน 16 คน ร้อยละ 94.12 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดย
บุคคลท่ีสาม ใชห้น่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ และผลิตทางการ
เกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้อินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 88.24 
ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืชลม้ลุก อย่างนอ้ย 3 ปี ก่อนการหว่าน
หรือปลูก ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 82.35 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 
ตอบถูกจ านวน 13 คน ร้อยละ 76.47 เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชส้ารสังเคราะห์ได ้ตอบถูกจ านวน 12 
คน ร้อยละ 70.59 การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ถือเป็นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็น
อินทรีย์ ตอบถูกจ านวน 10 คน ร้อยละ 58.82 ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory guarantee system : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดับสากล ตอบถูกจ านวน 4 คน 
ร้อยละ 23.53 และกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (participatory 
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guarantee system : PGS) จดัให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายในมาตรฐานอินทรียแ์ก่ เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ไดแ้ก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการ
รับรองเท่านั้น ตอบถูกจ านวน 2 คน ร้อยละ 11.76 
 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.32 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 17 94.12 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 1 5.88 

รวม 17 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.32 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิต
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 17 คน พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจ านวน 17 คน ร้อยละ 94.12 และผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 1 คน ร้อยละ 5.88 
 

ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) สามารถด าเนินตามหลกัเกณฑ ์และไม่มีการใชส้ารเคมีในการผลิต 5 55.56 
2) ผ่านการอบรมในการพฒันาภาคการเกษตร และสามารถน ามี
ความรู้ไปปฏิบติัได ้ 3 33.33 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีบางส่วน 1 11.11 
รวม 9 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.33 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เหตุผลท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ สามารถด าเนินตามหลกัเกณฑ ์และ
ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต จ านวน 5 คน ร้อยละ 55.56 รองลงมา คือ ผ่านการอบรมในการ
พฒันาภาคการเกษตร และสามารถน ามีความรู้ไปปฏิบัติได้ จ านวน 3 คน ร้อยละ 33.33 ส่วน
เหตุผลท่ีไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ยงัคงตอ้งใช้
สารเคมีบางส่วน จ านวน 1 คน ร้อยละ 11.11 
 
ตารางท่ี 5.34 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1) เมลด็พนัธุ์พืชท่ีใชใ้นระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลกุสารเคมีก่อนปลูกได ้ 17 100.00 
2) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 2 ระบบ 17 100.00 
3) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชส้ารสังเคราะห์ได ้ 17 100.00 
4) เกษตรอินทรีย ์อนุญาตใหใ้ชก้ารฉายรังสีได ้ 15 88.24 
5) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ีสาม ใช้หน่วยงานรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 14 82.35 

6) ระบบปรับเปล่ียนส าหรับมาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืช
ลม้ลุก อยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนการหวา่นหรือปลูก 11 64.71 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.34 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
7) ผลิตทางการเกษตรท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินค้า

อินทรีย ์ 11 64.71 
8) การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์เป็นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ี

เป็นอินทรีย ์ 11 64.71 
9) กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าสู่การการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

(Participatory Guarantee System : PGS) จัดให้ มี การอบรมเร่ืองระบบ
ควบคุมภายในมาตรฐานอินทรีย์แก่เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเฉพาะบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งในการตรวจประเมิน ได้แก่  ผู ้ตรวจประเมินภายใน และ
คณะกรรมการรับรองเท่านั้น 6 35.29 

10) ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดบัสากล 4 23.53 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.34 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า เมล็ดพนัธุ์พืชท่ีใช้ใน
ระบบเกษตรอินทรียส์ามารถคลุกสารเคมีก่อนปลูกได ้การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มี 
2 ระบบ และเกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใชส้ารสังเคราะห์ได้ ตอบถูกจ านวน 17 คนเท่ากนั ร้อยละ 
100.00 รองลงมาคือ เกษตรอินทรีย ์อนุญาตให้ใช้การฉายรังสีได้ ตอบถูกจ านวน 15 คน ร้อยละ 
88.24 ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ีสาม ใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์าคบงัคบัและภาคสมคัรใจ ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 82.35 ระบบปรับเปล่ียนส าหรับ
มาตรฐาน EU ส าหรับพืชปีเดียวหรือพืชลม้ลุก อย่างน้อย 3 ปี ก่อนการหว่านหรือปลูก ผลิตทาง
การเกษตรท่ีไดรั้บมาตรฐานรับรอง GAP ไม่ถือว่าเป็นสินคา้อินทรีย ์และการปลูกพืชไร้ดินหรือ
ไฮโดรโปนิกส์เป็นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นอินทรีย ์ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 
64.71 กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้สู่การการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System : PGS) จัดให้มีการอบรมเร่ืองระบบควบคุมภายในมาตรฐานอินทรีย์แก่เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
เฉพาะบุคคลท่ีมีต าแหน่งในการตรวจประเมิน ไดแ้ก่ ผูต้รวจประเมินภายใน และคณะกรรมการ
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รับรองเท่านั้น ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 35.29 และระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วน
ร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) ถือเป็นระบบการรับรองในระดับสากล ตอบถูก
จ านวน 4 คน ร้อยละ 23.53 
 
5.3 การพัฒนาศักยภาพด้าน “ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)” 
 “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)” 
มีการจดัท าแบบประเมินก่อนและหลงัการพฒันา ดงัน้ี 

1) แบบประเมินก่อนการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.35 การวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 13 59.09 
ชาย 9 40.91 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.35 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เพศตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีเพศหญิง จ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
 
ตารางท่ี 5.36 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  1 4.55 
31 - 40  1 4.55 
41 - 50 5 22.73 
51 - 60 10 45.45 
61 - 70 4 18.18 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.36 การวิเคราะห์อายตุามจ านวนและร้อยละ (ต่อ)  

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
70 ปีขึ้นไป 1 4.55 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.36 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์อายุตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  
มีช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 10 คน ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 22.73 ช่วงอาย ุ61 - 70 ปี จ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18 และช่วงอายตุ ่ากวา่ 30 ปี ช่วงอาย ุ31 - 
40 ปี และช่วงอาย ุ70 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 4.55 
 
ตารางท่ี 5.37 การวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ  

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 50.00 

ปริญญาตรี 7 31.82 
ปริญญาโท 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.37 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การศึกษาตามจ านวนและร้อยละ จะเห็น
ว่า มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี
จ านวน 7 คน ร้อยละ 31.82 ปริญญาโท จ านวน 4 คน ร้อยละ 18.18  
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ตารางท่ี 5.38 การวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวนและร้อยละ  

สมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2 - 3 คน 13 59.09 
4 - 5 คน 6 27.27 

6 คนขึ้นไป 3 13.64 
รวม 22 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.38 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามจ านวน
และร้อยละ จะเห็นว่า มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 - 3 คน จ านวน 13 คน ร้อยละ 59.09 
รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือน 4 - 5 คน จ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และสมาชิกในครัวเรือน 6 
คนขึ้นไป จ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 
ตารางท่ี 5.39   การวิเคราะห์ชนิดของพืชของการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ล าไย 8 25.81 

ขา้ว 5 16.13 
แตงกวา 3 9.68 
กลว้ย 3 9.68 
แตงโม 2 6.45 
มะพร้าว 1 3.23 
กระทอ้น 1 3.23 
มะนาว 1 3.23 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.23 
เมล่อน 1 3.23 

มะขามยกัษ ์(เปร้ียว) 1 3.23 
ขา้วโพด 1 3.23 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.39   การวิเคราะห์ชนิดของพืชในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 
ร้อยละ (ต่อ)  

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
มะม่วง 1 3.23 
เห็ด 1 3.23 

เสาวรส 1 3.23 
รวม 31 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.39 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของพืชของการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของพืชในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ล าไยจ านวน 8 คน ร้อยละ 25.81 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 5 คน ร้อยละ 16.13 แตงกวา และกลว้ย 
จ านวน 3 คน ร้อยละ 9.68 แตงโม จ านวน 2 คน ร้อยละ 6.45 และมะพร้าว กระทอ้น มะนาว ตน้
อ่อนทานตะวนั เมล่อน มะขามยกัษ์ (เปร้ียว) ข้าวโพด มะม่วง เห็ด และเสาวรส จ านวน 1 คน
เท่ากนั ร้อยละ 3.23 
 
ตารางท่ี 5.40 การวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ในการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันตามจ านวนและ 

ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 3 37.50 
ไก่ 2 25.00 
กบ 2 25.00 
ห่าน 1 12.50 
รวม 8 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.40 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า ชนิดของของสัตวใ์นการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั 
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ได้แก่ ปลาจ านวน 3 คน รองลงมาคือ ไก่ และกบ จ านวน 2 คนเท่ากัน ร้อยละ 25.00 และห่าน 
จ านวน 1 คน ร้อยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 5.41 การวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวน 

และร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
กาแฟ 1 10.00 
ปลา 1 10.00 

ขา้วแต๋น 1 10.00 
ล าไยอบแหง้ 1 10.00 

กลว้ย 1 10.00 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 10.00 

แชมพูมะกรูด 1 10.00 
เห็ด 1 10.00 

อาหารเพื่อสัตว ์ 1 10.00 
อาหารส าเร็จรูป 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.41 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินค้า
เกษตรในปัจจุบนัตามจ านวนและร้อยละจะเห็นวา่ ชนิดของการแปรรูปในการผลิตสินคา้เกษตรใน
ปัจจุบนัได้แก่ กาแฟ ปลา ขา้วแต๋น ล าไยอบแห้ง กลว้ย สบู่ขมิ้นผสมมะขาม แชมพูมะกรูด เห็ด 
อาหารสัตว ์อาหารส าเร็จรูป จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 10.00 
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ตารางท่ี 5.42 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ
ร้อยละ 

ชนิด (พืช) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ล าไย 5 19.23 
ขา้ว 4 15.38 

แตงกวา 3 11.54 
แตงโม 2 7.69 
เมล่อน 1 3.85 
กุหลาบ 1 3.85 

ตน้อ่อนทานตะวนั 1 3.85 
กลว้ยหอมทอง 1 3.85 

ไมผ้ล 1 3.85 
มะขามยกัษ ์(เปร้ียว) 1 3.85 

มะกรูด 1 3.85 
มะขาม 1 3.85 
ขมิ้น 1 3.85 
เห็ด 1 3.85 

เสาวรส 1 3.85 
สมุนไพร 1 3.85 
รวม 26 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.42 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นพืชท่ีจะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีจะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ไดแ้ก่  ล าไย จ านวน 5 คน ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ ขา้ว จ านวน 4 คน ร้อยละ 
15.38 แตงกวา จ านวน 3 คน ร้อยละ 11.54 แตงโม จ านวน 2 คน ร้อยละ 7.69 และ เมล่อน กุหลาบ 
ตน้อ่อนทานตะวนั กลว้ยหอมทอง ไมผ้ล มะขามยกัษ์ (เปร้ียว) มะกรูด มะขาม ขมิ้น เห็ด เสาวรส 
และสมุนไพร จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 3.85 
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ตารางท่ี 5.43 การวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและ

ร้อยละ  

ชนิด (สัตว์) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลา 4 66.67 
ไก่ไข่ 1 16.67 
กบ 1 16.67 
รวม 6 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.43 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐาน
เกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  สินคา้เกษตรดา้นสัตวท่ี์จะท ามาตรฐานเกษตร
อินทรียท่ี์น่าสนใจ ได้แก่ ปลา จ านวน 4 คน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ไก่ไข่ และกบ จ านวน 1 
คน ร้อยละ 16.67 
 
ตารางท่ี 5.44 การวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตาม

จ านวนและร้อยละ  

ชนิด (แปรรูป) จ านวน (คน) ร้อยละ 
กาแฟ 1 25.00 

ขา้วแต๋น 1 25.00 
สบู่ขมิ้นผสมมะขาม 1 25.00 

แชมพูมะกรูด 1 25.00 
รวม 4 100.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.44 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์สินค้าเกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า สินคา้เกษตรด้านการแปรรูปท่ีจะท า
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์น่าสนใจ ได้แก่  กาแฟ ข้าวแต๋น สบู่ขมิ้นผสมมะขาม แชมพูมะกรูด 
จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 25.00 
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ตารางท่ี 5.45 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 18 81.82 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 4 18.18 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.45 แสดงภาพรวมการวิเคราะหความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 22 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล จ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 4 คน 
ร้อยละ 18.18 
 
ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้ 4 26.67 
2) ไดรั้บการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั 3 20.00 
3) ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใชส้ารเคมีในการก าจดัแมลงและ

ศตัรูพืช 2 13.33 
4) ตอ้งการพฒันาสินคา้การเกษตร 1 6.67 
5) การท าเกษตรอินทรียท์ าให้ปลอดภยัต่อผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภค 1 6.67 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 



97 
 

ตารางท่ี 5.46 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ยงัตอ้งพึ่งพาปุ๋ ยเคมีในการปลูก 2 13.33 
2) พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบ ยงัมีการใชเ้คมี 1 6.67 
3) ตน้ทุนสูงในการผลิตสูง 1 6.67 

รวม 15 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.46 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ของความสามารถสามารถในการปรับปรุง
ระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด้ 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 26.67 รองลงมาคือ ได้รับการอบรมและน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบติั จ านวน  
3 คน ร้อยละ 20.00 ท าในระบบปิด ซ่ึงไม่ตอ้งใช้สารเคมีในการก าจดัแมลงและศตัรูพืช  จ านวน  
2 คน ร้อยละ 13.33 และตอ้งการพฒันาสินคา้การเกษตร และการท าเกษตรอินทรียท์ าให้ปลอดภยั
ต่อผู ้ประกอบการและผู ้บริโภค จ านวน 1 คนเท่ากัน ร้อยละ 6.67 ส่วนเหตุผลท่ีไม่สามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได้ คือ ยงัตอ้งพึ่งพาปุ๋ ยเคมีในการปลูก 
จ านวน 2 คน ร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ พื้นท่ีท าการเกษตรโดยรอบ ยงัมีการใชเ้คมี และตน้ทุนสูง
ในการผลิตสูง จ านวน 1 คนเท่ากนั ร้อยละ 6.67 
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ตารางท่ี 5.47 การวิ เคราะห์ผู ้ท่ีตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ 22 100.00 

2. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย 21 95.45 

3. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้รวมกลุ่มกันอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตร
อินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 21 95.45 

4. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 21 95.45 

5. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 21 95.45 

6. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 21 95.45 

7. การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม 21 95.45 

8. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  21 95.45 

9. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้ 21 95.45 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.47 การวิ เคราะห์ผู ้ท่ีตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
10. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน

ร่วม จะต้องมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร
ท้องถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการ
เรียนรู้ หรือจดัหาช่องทางตลาด 20 90.91 

11. ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   20 90.91 

12. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใชร่้วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 19 86.36 

13. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 19 86.36 

14. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 17 77.27 

15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 9 40.91 

16. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยข้อแรกคือมีการรวมกลุ่มผู ้ผลิตท่ี มี
ลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 
รายขึ้นไป 9 40.91 

17. ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   8 36.36 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 6 27.27 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.47 การวิ เคราะห์ผู ้ท่ีตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการตลาดมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
19. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรอง

มาตรฐานเกษตร 6 27.27 
20. หลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม มี  

6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 0 0.00 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.47 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  จะเห็นว่า กลุ่มจะต้องมีการท า
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตอบถูกจ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือ PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อย PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้รวมกลุ่มกันอย่าง
มัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่างครอบคลุม ระบบตรวจประเมินและ
รับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพ
ผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของ
ท้องถ่ิน ตามหลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการ
ด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การ
รับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึกปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กบัเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะ
ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้และการตลาดอินทรียใ์น
ยุคปัจจุบันสามารถให้ผูผ้ลิตเข้าถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได ้ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา 
องคก์รทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียงหรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจดัหาช่องทาง
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ตลาด และระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ี
เป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification) ตอบ
ถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91 ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ส าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้ นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกนัคุณภาพ
ผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบแปลงและ
กระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมี
เง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 17 คน ร้อยละ 77.27 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรือ
อยู่หมู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป และคุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ข้อ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิต
เกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 9 คน ร้อยละ 40.91 
ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้
ตอบถูกจ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอยา่ง
น้อยปีละ 2 คร้ัง และการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองคป์ระกอบของระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ไม่มีผูท่ี้ตอบถูก 
 

2) แบบประเมินหลงัการพฒันา (กลุ่มเกษตรกร) 

ตารางท่ี 5.48 การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากลตามจ านวนและร้อยละ  

ประเด็น 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 19 86.36 
ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล 3 13.64 

รวม 22 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 5.48 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 22 คน พบว่า ผู ้ท่ี มี
ความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 
และผูท่ี้ไม่มีความสามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลจ านวน 3 คน 
ร้อยละ 13.64 
 
ตารางท่ี 5.49 การวิเคราะห์เหตุผลของความสามารถในการปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล   

1) ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยักบัผูผ้ลิตและกบัผูบ้ริโภค 5 38.46 
2) สามารถปฏิบติัในระบบอินทรียไ์ด ้ 4 30.77 
3) ผา่นการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง 3 23.08 
4) ตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร 1 7.69 

รวม 13 100.00 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.49 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ของความสามารถในการปรับปรุงระบบ
การผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ จะเห็นว่า  เหตุผลท่ีสามารถ
ปรับปรุงระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลได ้คือ ท าเกษตรอินทรียป์ลอดภยักบัผูผ้ลิต
และกับผูบ้ริโภค จ านวน 5 คน ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติในระบบอินทรียไ์ด ้
จ านวน 4 คน ร้อยละ 30.77 ผ่านการอบรมและน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง จ านวน 3 คน ร้อยละ 
23.08 และตอ้งการยกระดบัสินคา้เกษตร จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.69 
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ตารางท่ี 5.50 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
1. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิต
อินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรม
และการเกษตรของทอ้งถ่ิน 22 100.00 

2. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม จะต้องมีภาคี เครือข่ายจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์ กร
ทอ้งถ่ิน เอกชน เป็นพี่เล้ียงหรือเป็นผูส้นบัสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หรือจดัหาช่องทางตลาด 22 100.00 

3. การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนด
วิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามกฎท่ีก าหนด และก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์ โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม 22 100.00 

4. ระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)   22 100.00 

5. PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์
ได้รวมกลุ่มกันอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกับให้การรับรองเกษตร
อินทรียอ์ยา่งครอบคลุม 21 95.45 

6. กลุ่มจะต้องมีการท าสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ 21 95.45 

7. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกนัในกลุ่มเกษตรกรท่ี
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ทย โดย
จะใชต้ราสัญลกัษณ์ร่วมกนั 20 90.91 

8. ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
จะตอ้งมีการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 20 90.91 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.50 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร

อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
9. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการรับประกัน
คุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน 20 90.91 

10. ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใช้ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชนได ้  20 90.91 

11. การตลาดอินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS ได ้ 20 90.91 

12. ระบบตรวจประเมินและรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มี
กระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 19 86.36 

13. ผลการตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดบั คือ 
ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และรับรองแบบมีเง่ือนไข 18 81.82 

14. PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายยอ่ย 14 63.64 

15. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการ
ผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้นไป 12 54.55 

16. ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงสถานะความ
เป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้   11 50.00 

17. การรับรองเกษตรอินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานเกษตร 9 40.91 

18. การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 8 36.36 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.50 การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมาตรฐานเกษตร
อินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
19. คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน

ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี
คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 6 27.27 

20. หลักการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ 3 13.64 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.50 แสดงภาพรวม การวิเคราะห์ผูท่ี้ตอบถูกต่อเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลตามจ านวนและร้อยละจะเห็นว่า ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม เป็นการรับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม วิถี
ชีวิต วฒันธรรมและการเกษตรของท้องถ่ิน คุณสมบัติของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรทอ้งถ่ิน เอกชน 
เป็นพี่ เล้ียงหรือเป็นผูส้นับสนุน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทางตลาด  การจัดท า
ขอ้ก าหนดมาตรฐานของเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม ก าหนดวิธีการควบคุมตรวจสอบผูผ้ลิตให้ปฏิบติั
ตามกฎท่ีก าหนด และก าหนดขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองผลิต “เกษตรอินทรีย”์โดยการฝึก
ปฏิบติัการตรวจฟาร์มให้กับเกษตรกร เป็นลกัษณะเฉพาะของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  
และระบบตลาดท่ี “ชุมชนรับรอง” น้ีเป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรู์ปแบบหน่ึง ท่ีเป็น
การรับรองเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองคก์รผูผ้ลิตเอง (first party certification)  ตอบถูก
จ านวน 22 คน ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ PGS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยผูผ้ลิต
เกษตรอินทรียไ์ดร้วมกลุ่มกนัอย่างมัน่คง และยัง่ยืน พร้อมกบัให้การรับรองเกษตรอินทรียอ์ย่าง
ครอบคลุม และกลุ่มจะตอ้งมีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ตอบถูกจ านวน 21 คน ร้อยละ 95.45 ระบบการรับรองเกษตรอินทรียส์ าหรับใช้ร่วมกันในกลุ่ม
เกษตรกรท่ีขอขึ้ นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจะใช้ตรา
สัญลกัษณ์ร่วมกนั ตามหลกัการและองค์ประกอบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะตอ้งมี
การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นระบบการ
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รับประกนัคุณภาพผลผลิตอินทรียโ์ดยชุมชน ตลาดสินคา้ในพื้นท่ีหรือชุมชนสามารถใชร้ะบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ท่ีรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนได้  และการตลาด
อินทรียใ์นยุคปัจจุบนัสามารถให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงการตรวจสอบแปลงและกระบวนการผลิตท่ีเป็น
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGSได ้ตอบถูกจ านวน 20 คน ร้อยละ 90.91 ระบบตรวจประเมิน
และรับรองความเป็นอินทรียโ์ดยผูมี้ส่วนร่วม มีกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบถูกจ านวน 19 คน ร้อยละ 86.36 ผลการตรวจสอบ
แปลงและกระบวนการรับรองภายใน มี 3 ระดับ คือ ไม่รับรอง รับรองแบบไม่มีเง่ือนไข และ
รับรองแบบมีเง่ือนไข ตอบถูกจ านวน 18 คน ร้อยละ 81.82 PGS เป็นเคร่ืองมือการตรวจรับรองท่ี 
IFOAM จดัท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตอบถูกจ านวน 14 คน ร้อยละ 63.64 คุณสมบติั
ของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มี 5 ขอ้ โดยขอ้แรกคือมี
การรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยูห่มู่บา้นเดียวกนั 10 รายขึ้น
ไป ตอบถูกจ านวน 12 คน ร้อยละ 54.55 ไม่มีตรารับรอง (Seals or Labels) ท่ีเป็นหลกัฐานแสดง
สถานะความเป็นเกษตรอินทรียข์องกลุ่มได ้ตอบถูกจ านวน 11 คน ร้อยละ 50.00 การรับรองเกษตร
อินทรียโ์ดยบุคคลท่ี 3 เป็นระบบเดียวท่ีมีการรับรองมาตรฐานเกษตร ตอบถูกจ านวน 9 คน ร้อยละ 
40.91 การตรวจสอบแปลงและกระบวนการรับรองภายในจะท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตอบถูก
จ านวน 8 คน ร้อยละ 36.36 คุณสมบติัของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรียร์ะบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม คือมีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีลกัษณะการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์คลา้ยกนัหรืออยู่หมู่บา้นเดียวกนั 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตอบถูกจ านวน 6 คน ร้อยละ 27.27 และหลกัการและองค์ประกอบของระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม มี 6 ขอ้ คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ กระบวนการเรียนรู้ ตอบถูกจ านวน 3 คน ร้อยละ 13.64 
 




