
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การวิจยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
สร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดความปลอดภยัทางอาหาร 
 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

มนุษยอ์าจเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้หากขาดอาหาร ทั้งน้ีถา้อาหารท่ีรับประทานไม่ปลอดภยัหรือ
ปนเป้ือนสารพิษจะมีผลต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต โรคหัวใจ ขึ้นอยู่กบัตวัเราว่ารับประทานอาหารอะไร (You are what you eat) ดงันั้น ความ
ปลอดภยัของอาหารท่ีบริโภคจึงมีความส าคญั เน่ืองจากส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยตรงปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยไ์ดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้
ในการผลิตอาหาร ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเหล่าน้ีท าให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้น 
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไวไ้ด้นาน นอกจากน้ี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัยงัช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนอาหาร สามารถขนส่งอาหารไปไดท้ัว่ทุกมุม
โลก ซ่ึงขณะท่ีเทคโนโลยีก าลังเจริญรุดหน้าไป ปัญหาใหม่ ๆ ก็เกิดเพิ่มมากขึ้นตามด้วย เช่น 
ปัญหาผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้แต่ละประเทศทัว่โลกสนใจและพยายามแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากโรคอาหารเป็นพิษตามนิยามขององคก์าร
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึง 
อาหารนั้นจะตอ้งปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมวิธีใน
การเตรียมปรุง ผสม และรับประทานอย่างถูกตอ้งตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม 



10 

 

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารมีมากมายทัว่โลก เช่น ปัญหาโรคววับา้ในประเทศ
องักฤษปี 2539 ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการระบาดของเช้ือ E. coli ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ปัญหาโรคไขส้มองอกัเสบระบาดในหมูท่ีประเทศมาเลเซีย และปัญหา
เร่ืองไข้หวดันกท่ีมีการระบาดในหลายประเทศทั่วโลก (ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภยั, 2558) ความปลอดภยัทางอาหาร (food safety) หมายถึง การจดัการให้อาหาร และสินคา้
เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย ์มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะเป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูบ้ริโภค ปลอดภยัจาก
อนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางเคมี อนัตรายทาง
กายภาพ ส่วนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่      
(พิ ม พ์ เพ็ ญ  พ ร เฉ ลิ ม พ งศ์ , 2 5 5 8 )  1 )  Codex Alimentarius Commission (Codex) 2 )Good 
Agricultural Practice (GAP) 3) Good Hygiene Practice (GHP) 4) Good Manufacturing Practice 
(GMP) 5 )  Hazard Aanalysis Critical Control Point (HACCP) 6 )  British Retail Consortium 
Standard-Food (BRC) 7 )  International Food Standard (IFS) 8 )  European Hygienic Equipment 
Design Group (EHEDG) 9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) 10) Positive list system ซ่ึงใน
ท่ีน้ีจะพิจารณามาตรฐานท่ีเป็นท่ีนิยมมาใช้กบัอาหาร คือ Good Agricultural Practice (GAP) และ 
Good Manufacturing Practice (GMP) 

1) แนวคิดการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) 
นิยามของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี(Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง 

แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
โดยขบวนการผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค ปราศจากการปนเป้ือนของสารเคมี
ไม่ท าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดผ้ลผลิตสูงคุม้ค่าการ
ลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางการเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
และสังคม 

มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมการผลิตสินคา้เกษตรอย่างครบวงจร ตั้ งแต่ 
ปัจจยัการผลิตการผลิต การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง
การผลิต ส าหรับการผลิตสินคา้เกษตร 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) พืชผล เช่น ผกั ผลไม ้ชา กาแฟ ฝ้าย 
ฯลฯ 2) ปศุสัตว ์เช่น ววัควาย แกะ หมู ไก่ฯลฯ 3) สัตวน์ ้ า เช่น ปลาน ้ าจืดประเภทล าตวัยาวมีเกล็ด 
ดงัเช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท ์กุง้ ปลา สังกะวาด ปลานิล ฯลฯ (ส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม, 2559) 
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ส าหรับนิยามของการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีระดบัภูมิภาคอาเซียน : ASEAN GAP จะ
ครอบคลุมสินคา้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้สัตวน์ ้ า และปศุสัตว ์ปัจจุบนัไดมี้การน ามาตรฐานการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีระดบัภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มสินคา้ผกัผลไมม้าใชก้บัสมาชิกอาเซียนแลว้ 
แต่มาตรฐานการปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีดีระดบัภูมิภาคอาเซียน ดา้นสัตวน์ ้ าครอบคลุม
เร่ืองการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทะเล สัตวน์ ้าชายฝ่ังหรือสัตวน์ ้ ากร่อย และสัตวน์ ้ าจืด และมาตรฐานการ
ปฏิบัติในการเล้ียงสัตว์ท่ี ดีระดับภูมิภาคอาเซียน (Asean Good Animal Husbandry Practices : 
ASEAN GAHP) ดา้นปศุสัตว ์ซ่ึงเน้นในดา้นเน้ือไก่และไข่ไก่ และอาหารฮาลาล อยู่ระหว่างร่าง
มาตรฐาน 

GLOBAL GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินคา้เกษตรของกลุ่มผูค้า้ปลีก
ในยุโรปท่ีมาจากมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ขององค์การอาหารและ
เกษตรกรมแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซ่ึงเป็นแนวคิดเร่ืองการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม โดยมาตรฐานดงักล่าว มุ่งรับรองคุณภาพการเพาะปลูกสินคา้เกษตร เช่น 
ผกั ผลไม ้สินคา้ปศุสัตว ์และสินคา้ประมง เพื่อให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจว่าสินคา้อาหารท่ีผลิตจากฟาร์ม
ดงักล่าวได้ใช้สารเคมีและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่น้อย และยงัมีการค านึงถึง สวสัดิภาพ
ความปลอดภยัของแรงงาน โดยกลุ่มผูค้า้ปลีกในยุโรปและประเทศท่ีสาม รวมถึงประเทศไทย ท่ี
ตอ้งการน าสินคา้ไปจ าหน่ายในร้ายคา้ปลีกในยโุรป(ชินอิศเรศ ฐิติชาตินนัท,์ 2561) 

มาตรฐาน ASEAN GAP ในสินคา้กลุ่มผกัผลไมค้รอบคลุมกระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว 
และการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวผกัผลไมท่ี้ผลิตระดบัฟาร์ม รวมถึงการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวใน
สถานท่ีท่ีมีการบรรจุเพื่อจ าหน่าย แต่ไม่ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงด้านอาหาร เช่น 
ผลิตภัณฑ์สดตัดแต่ง (fresh cut produce) ต้นอ่อนท่ีงอกจากเมล็ด (sprouts) เป็นต้น รวมทั้ ง
มาตรฐาน ASEAN GAP มีการประยุกต์ใช้รับรองระบบการผลิตพืชทุกชนิด แต่ไม่รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือผลิตภัณฑ์ปลอดจีเอ็มโอ (GMO free) กล่าวคือ การอนุญาตให้มี
ส่วนประกอบของพืชดัดแปลพันธุกรรมได้ไม่เกินร้อยละ 0.9 (ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม, 2559) 

2) แนวคิดหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP: Good Manufacturing Practice) 
GMP ท่ีน ามาเป็นมาตรการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายนั้น ไดน้ าแนวทางขอ้ก าหนดเป็นไปตาม 

Codex ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสากล แต่มีการปรับรายละเอียดบางประเด็นหรือเป็นการปรับให้ง่าย
ขึ้น (Simplify) เพื่อให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูผ้ลิตอาหารภายในประเทศ ซ่ึงสามารถปฏิบติัได้
จริง แต่ยงัมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นหลกัการท่ีส าคญัเหมือนกับของ Codex แต่สามารถน าไปใช้ได้กับ
สถานประกอบการทุกขนาด ทุกประเภท ทุกผลิตภัณฑ์ ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย 
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นอกจากน้ีย ัง เป็นการพัฒนามาตรฐานสูง ขึ้ นมาจากหลัก เกณฑ์ขั้ นพื้ นฐาน (Minimum 
Requirement) ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ในการพิจารณาอนุญาตผลิตเป็นเกณฑ ์
ซ่ึงทั้งผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัดีและปฏิบติักนัอยูแ่ลว้เพียงแต่จะตอ้งมีการปฏิบติั 
ในรายละเอียดบางประเด็นท่ีเคร่งครัดและจริงจังมากขึ้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า GMP สุขลักษณะ
ทัว่ไปน้ีผูป้ระกอบการสามารถน าไปปฏิบติัตามได ้ในขณะท่ีกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหลกัการ
ส าคญัก็มีความน่าเช่ือถือในระดบัสากล 

ส าหรับ GMP เฉพาะผลิตภณัฑ์ (Specific GMP) นั้น ส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้ก าหนดให้น ้ าบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์แรกท่ีผูป้ระกอบการจะต้องปฏิบัติตาม GMP เฉพาะ 
เน่ืองจากการผลิตมีกระบวนการท่ีไม่ซับซ้อนและลงทุนไม่มาก ประกอบกับในยุคเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากจากการตรวจสอบจ านวนผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ ในปี 2546 มี
ประมาณ 4,000 รายทัว่ประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยมีการผลิตโดยไม่ค  านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการ 
และหาวิธีการป้องกันในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังมากขึ้ น  ทั้ งน้ีให้ เน้นการควบคุมสถานท่ีและ
กระบวนการผลิต โดยใช้หลักการของ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เขา้มาเป็นหลกัเกณฑ์บังคับทาง
กฎหมาย เพื่อให้ผูผ้ลิตน ้ าบริโภคตระหนัก มีการควบคุม ตรวจสอบ และเห็นความส าคญัเร่ือง
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์หลกัการของ GMP น ้าบริโภคใช ้แนวทางของ
กฎหมายอเมริกา ท่ีก าหนดใน Code of Federal Regulation title ท่ี  21 part 129 Processing and 
bottling of bottled drinking water และมาตรฐานส ากล  Codex (Code of Hygiene Practice for 
Bottled/Packaged Drinking Waters) ซ่ึงสอดคล้องกับ GMP สุขลักษณะทั่วไปท่ีเป็นกฎหมาย 
เพียงแต่มีการขยายเน้ือหาในหมวดท่ีเก่ียวกบักระบวนการผลิต ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งของ
ผลิตภณัฑน์ ้าบริโภคเพื่อใหผู้ผ้ลิตสามารถควบคุมไดค้รบถว้นทุกจุดของการผลิตมากยิง่ขึ้น 

มาตรการ GMP เป็นการปรับเปล่ียนระบบโดยใชก้ฎหมายเป็นมาตรการรองรับ ซ่ึงจะเป็น
วิธีท่ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในรูปธรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่การเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าว ใน
ระยะเร่ิมแรก ซ่ึงเป็นระยะการปรับตวัของระบบ ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรคแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อผูป้ระกอบการดา้นอาหารทั้งหมดของประเทศ ดงันั้น จึงไดมี้การ
ก าหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผนัเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของสถาน
ประกอบการในปัจจุบนั GMP ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นกฎหมาย เพื่อมุ่งมัน่เนน้ให้เกิดผลดีต่อคุณภาพ
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์อาหาร ประกอบดว้ย1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 
193) พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 239) พ.ศ.2544 
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เร่ือง วิ ธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP 
สุขลกัษณะทัว่ไป) และ2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 220) พ.ศ.2544 เร่ือง น ้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (GMP น ้ าบริโภค) ประกาศกระทรวงฯทั้ง 2 ฉบบัน้ี มีผล
บงัคบัใชส้ าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2544 ส่วนรายเก่ามีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2546 โดยมีขอ้ก าหนด GMP สุขลกัษณะทัว่ไป มีอยู ่6 ขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

1) สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
2) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ในการผลิต 
3) การควบคุมกระบวนการผลิต 
4) การสุขาภิบาล 
5) การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
6) บุคลากรและสุขลกัษณะ 
ในแต่ละข้อก าหนดมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อให้ผูผ้ลิตมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือน

อนัตรายทั้งทางดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพ ลงสู่ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงอาจมาจากส่ิงแวดลอ้ม ตวัอาคาร
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช ้

การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจดัการในดา้นสุขอนามยั ทั้งในส่วน
ของความสะอาด การบ ารุงรักษาและผูป้ฏิบติังาน 

ขอ้ก าหนด GMP น ้าบริโภคมีอยู ่11 ขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
1) สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
2) เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ในการผลิต 
3) แหล่งน ้า 
4) การปรับคุณภาพน ้า 
5) ภาชนะบรรจุ 
6) สารท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
7) การบรรจุ 
8) การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
9) การสุขาภิบาล 
10) บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 
11) บนัทึกและรายงาน 
วตัถุประสงค์ในแต่ละขอ้ก าหนดเช่นเดียวกบั GMP สุขลกัษณะทัว่ไป เพียงแต่ GMP น ้ า

บริโภคเนน้ประเด็นการควบคุมกระบวนการผลิตน ้ าบริโภค โดยขยายรายละเอียดในการควบคุม
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เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนชดัเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขอ้ 3-8 ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิต และมีการเพิ่มเติมใน
ส่วนของบนัทึกและรายงานเพื่อให้ผูผ้ลิตเห็นความส าคญัและประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล รายงาน
บนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นผลวิเคราะห์แหล่งน ้าและผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัหรือแกไ้ขเม่ือ
เกิดปัญหากบัผลิตภณัฑ ์

รายละเอียดของแต่ละขอ้ก าหนด ทั้ง GMP สุขลกัษณะทัว่ไป และ GMP น ้ าบริโภคอยู่ใน
ประกาศทั้ง 2 ฉบบั และปัจจุบนัน้ี กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกระทรวง (ฉบบัท่ี 342) เร่ือง 
วิธีการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย หรือ Primary เป็น 

GMP ขั้นตน้ เพื่อควบคุมแหล่งผลิตอาหารท่ีนอกเหนือจากประกาศกระทรวงฉบบัท่ี 193 
นอกจาก GMP กฎหมายดังกล่าวข้างต้น กรณีผูผ้ลิตจะจดัท าระบบ GMP ให้เทียบเท่า

สากลเพื่อการส่งออกหรือเพื่อพฒันาระบบให้สูงขึ้นก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบ HACCP นั้น ก็สามารถ
ด าเนินการตามมาตรฐาน codex (General Principle of Food Hygiene) ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทย ได้
รับมาประกาศใชเ้ป็นมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก. 7000-2540) แลว้ ซ่ึงมีหวัขอ้ส าคญัๆ 
ดงัน้ี 

1) การออกแบบและส่ิงอ านวยความสะดวก 
2) การควบคุมการปฏิบติังาน 
3) การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 
4) สุขลกัษณะส่วนบุคคล 
5) การขนส่ง 
6) ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
7) การฝึกอบรม(กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ.์2554) 
2.1.2 แนวคิดการจดัระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) 

ระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) เป็นระบบประกนัคุณภาพท่ี
ใชบ้ริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขของหน่วยรับรอง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในต้อง
ด าเนินการอย่างครบถว้น อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง มีการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนัปฏิบติัในการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่ม และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง
ของหน่วยรับรอง(ชินอิศเรศ ฐิติชาตินนัท,์ 2561) 
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ขอ้ดีของการจดัทาระบบควบคุมภายใน (Internal control system /ICS) 
1) ช่วยให้หน่วยงานท่ีให้การรับรองสามารถให้การรับรองแก่เกษตรกรรายย่อยได้ทีละ

หลายราย 
2) สามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรียไ์ดเ้ร็วขึ้น 
3) ลดขั้นตอนในการขอการรับรองทีละรายออกไป 
4) ช่วยใหเ้กษตรกรเกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
5) มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติัตามมาตรฐาน

ต่างๆไดเ้อง 
เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกลุ่มเกษตรกร 
1) สมาชิกของกลุ่ม ตอ้งเป็นเจา้ของ หรือผูถื้อสิทธ์ิครอบครองพื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย ์

หรือเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้ของ หรือผูถื้อครองสิทธ์ิใหด้าเนินการผลิตเกษตรอินทรีย ์
2) กรณีการผลิตพืชอินทรีย ์ตอ้งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิก อยา่งนอ้ย 7 ราย 
3) ตอ้งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความเขม้แข็ง มีแนวโน้มทาตลาดร่วมกัน และผลิตสินคา้

เกษตรอินทรียช์นิดท่ีตลาดมีความตอ้งการ 
4) สมาชิกมีความรู้พื้นฐานอ่านออกเขียนได ้
กระบวนการพฒันาระบบควบคุมภายใน มี 5 ขั้นตอน 
1) การประเมินศกัยภาพและความพร้อมเบ้ืองตน้ของกลุ่มเกษตรกร 
2) การจดัทาระบบเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
3) การทดลองใชเ้อกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
4) การประเมินระบบควบคุมภายใน 
5) การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 
2.1.3 แนวคิดกฎหมายอาหารและยทุธศาสตร์ดา้นความปลอดภยัอาหารของประเทศไทย 

  สินค้าอาหารทุกประเภทก่อนถึงผูบ้ริโภค มีเส้นทาง ขั้นตอน ตามห่วงโซ่ของ
อาหาร ซ่ึงการท่ีจะให้สินคา้อาหารเหล่าน้ีมีคุณภาพและความปลอดภยั จะตอ้งค านึงถึงทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ระดับต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ซ่ึงแต่ละระดับมีหน่วยงานควบคุมก ากับดูแล ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี (กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ,์ 2559) 
  1) ระดับตน้น ้ า ไดแ้ก่ ฟาร์ม สวน ไร่ นา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับปัจจุบันคือ พ.ศ.2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีควบคุม
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ภาพรวมทั้ งหมด เป็นแบบบังคับและสมัครใจ ขณะท่ีแต่ละกรมท่ีเก่ียวข้องก็มีกฎหมายแยก
แตกต่างกันไปอีก เช่น กรมปศุสัตว์ มีพระราชบัญญัติการฆ่าและจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2535  
กรมประมง มีพระราชบญัญติัประมง พ.ศ.2490 เป็นตน้ 
  2) ระดับกลางน ้ า ได้แก่ การแปรรูปทั้ งการผลิตและน าเข้า การบริการและ 
การจัดเก็บ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นหน้าท่ี รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นมาตรการบังคับ
ทั้งหมด กรมอนามยั ภายใตพ้ระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ กรมโรงงาน และส านกัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานสนบัสนุน  
  3) ระดบัปลายน ้ า ไดแ้ก่ การจ าหน่ายและการโฆษณา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของกระทรวง
สาธารณสุขเช่นเดียวกนั โดยมีส านกัคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานสนบัสนุน  สาเหตุท่ี
ต้องมีการควบคุมอาหารตั้ งแต่ต้นน ้ าจนถึงผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับอาหารท่ีปลอดภัย 
เน่ืองจากปัญหาการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากอาหาร มีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน กระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ความหลากหลายของอาหารและเทคโนโลยีท่ีใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา 
กระแสการแข่งขนัทางการคา้และการเปิดเขตการคา้เสรี โดยเฉพาะสินคา้แปรรูปพร้อมจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและส่งออก ซ่ึงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 โดยขอสรุปความเป็นมาและ
ประเด็นส าคญั ๆ ดงัน้ี  
  กฎหมายอาหาร (พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522)  กฎหมายอาหารมีการพฒันา
เป็นล าดบัตั้งแต่ พ.ศ.2470 ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีพระราชบญัญติัหางน ้ านม พระราชบญัญติั
ควบคุมอาหาร พ .ศ.2484 , 2502 , 2507 จนถึงปัจจุบัน  พ .ศ .2522 และก าลังจัดท า (ร่าง) 
พระราชบญัญติัอาหารฉบบัใหม่ ซ่ึงไดด้ าเนินการเกือบแลว้เสร็จ พร้อมน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
อนุมติัในการน าไปใชต้่อไป 
  พระราชบญัญติัอาหาร เป็นกฎหมายท่ีออกโดยสภานิติบญัญติั ซ่ึงพระมหากษตัริย์
ทรงตราขึ้ น โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ โดยมีกฎหมายลูกในรูปแบบของ
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ตามล าดับ รวมทั้ งสามารถออกเป็นประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบหรือค าสั่ง เพื่อระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนด มาตรฐาน 
แนวทางและวิธีการปฏิบติัใหช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 
  กรอบการด าเนินงานเพื่อควบคุมอาหาร ภายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 
ด าเนินงานโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ การจดัท ากฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงฯ ประกาศส านักงานฯ และค าสั่งต่างๆ เพื่อด าเนินการควบคุมก ากบัดูแลผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ 
ผลิตภณัฑ ์ฉลาก และการโฆษณา ทั้งก่อนและหลงัออกสู่ทอ้งตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ี
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ปลอดภยั คุม้ค่า และสมประโยชน์ การออกกฎหมายล าดบัรองแต่ละประเภทจะตอ้งใช้หลกัการ
วิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การจดัการความเส่ียง (Risk Management) และการส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) และ
ค านึงถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฐานอ านาจตามพระราชบญัญติั 
และข้อตกลง กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
(Codex) และมาตรฐานสอดคล้องในกลุ่ มอาเซี ยน  (ASEAN Standard Harmonization) ขอ
ยกตวัอยา่งนิยามส าคญัๆ ในพระราชบญัญติัอาหาร ดงัน้ี 
  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวิต ไดแ้ก่ วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน 
ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกายไม่วา่ดว้ยวิธีใดๆ หรือในรูปลกัษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่าดว้ยการนั้น รวมถึงอาหารยงัหมายถึง 
วตัถุท่ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร เช่น วตัถุเจือปนอาหาร  
สีผสมอาหาร และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส เป็นตน้ 
  “ผูผ้ลิต” หมายถึง การท าผสมปรุงแต่ง รวมถึงการแบ่งบรรจุดว้ย 
  “โรงงาน” หมายถึง โรงงานตามกฎหมาย ว่าดว้ยโรงงานท่ีตั้งขึ้น เพื่อผลิตอาหาร
แบ่งเป็น กรณีเขา้ข่ายโรงงาน หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัร มีก าลงัรวม
ตั้งแต่ 5 แรงมา้ หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงมา้ขึ้นไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป โดยใช้
เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม หากแรงมา้และจ านวนคนงานต ่ากวา่น้ี จะถือวา่ไม่เขา้ข่ายโรงงาน  
  ประเภทอาหารตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ไดแ้ก่ อาหารควบคุมเฉพาะ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอาหารท่ีตอ้งควบคุมเขม้งวดมากท่ีสุด เน่ืองจากยงัมีความเส่ียงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ค่อนข้างสูง เช่น กลุ่มอาหารทารก ควบคุมน ้ าหนัก กลุ่มอาหารท่ีมีการใช้สารเคมีเข้าร่วม เช่น  
สีสังเคราะห์ผสมอาหาร วตัถุท่ีใช้ปรุงแต่งรสอาหาร วตัถุเจือปนอาหาร เป็นตน้ อาหารก าหนด
คุณภาพมาตรฐาน เป็นกลุ่มอาหารท่ีมีความเส่ียง แต่ถูกควบคุมด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะ 
(Specific GMP) เน่ืองจากมีกระบวนการผลิตท่ีดีรองรับ เช่น กลุ่มอาหารในภาชนะท่ีปิดสนิท 
(LACF/AF) เคร่ืองด่ืม นมโค น ้ าบริโภค เป็นตน้ อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต ่า 
เน่ืองจากสภาวะไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์เช่น หมากฝร่ัง ลูกอม อาหารพร้อมปรุง
หรือพร้อมบริโภคทนัที เป็นตน้ และอาหารทัว่ไป เป็นกลุ่มอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพน้อย 
เน่ืองจากต้องไม่ผ่านความร้อนหรือน าไปปรุงก่อนบริโภค เช่น เส้นก๋วยเต๋ียว บะหม่ี เส้นหม่ี 
น ้าตาล เป็นตน้ 
  นอกจากน้ีสถานท่ีผลิตจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายทั้ง Primary GMP/GMP 
สุขลกัษณะทัว่ไป และ GMP เฉพาะผลิตภณัฑ์ ตามล าดับขึ้นกบัชนิดของผลิตภณัฑ์ ขณะท่ีเร่ือง 
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ฉลากอาหารและการโฆษณา มีการควบคุมตามกฎกระทรวง และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะน้ี 
พระราชบัญญัติอาหารได้มีการปรับปรุงและพฒันาให้ทันสมยั เขม้งวดมากขึ้น โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้จดัท า (ร่าง) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.... (อยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรี) มีเน้ือหาสาระท่ีเขม้ขน้โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง ก าหนดให้
ผูป้ระกอบการต้องมีระบบควบคุมตนเอง (Self control) และมีความรับผิดชอบมากขึ้น (Self 
Responsibility) เพิ่มการกระจายงานให้หน่วยงานเอกชน เช่น การถ่ายโอนภารกิจบางส่วนให้
ภาคเอกชนหรือสถาบนัการศึกษา มีระบบแจง้เตือนภยั (Rapid Alert System for Food) มีมาตรการ
ควบคุมก ากบัดูแล รวมทั้งบทลงโทษท่ีเขม้งวดมากยิ่งขึ้น พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การท างานดา้น
ความปลอดภยัอาหารเป็นแบบบูรณาการ เน่ืองจากมีหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 11 กระทรวง มากกว่า  
30 หน่วยงาน มีพระราชบัญญัติเกือบ 10 ฉบับ จึงมีการตั้ งคณะกรรมการขึ้นเพื่อจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีควรพิจารณา
ร่วมกนัใหเ้ป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  
  (1) ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) เพื่อให้ประเทศไทย มีความมั่นคง
ดา้นอาหารยัง่ยนื มีการบริหารจดัการทรัพยากร เพื่อการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  (2) ด้านคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (Food Quality and Safety) เพื่อดูแล
คุณภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหาร ให้การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการคา้ทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  (3) ดา้นอาหารศึกษา (Food Education) เนน้กระบวนการส่งเสริม พฒันาและวิจยั
เพื่อให้ความรู้ ความตระหนักในการใช้ทรัพยากร เพื่อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการบริโภคอาหาร 
  (4) ด้านการบริหารจัดการ (Management) พัฒนาการจัดการด้านอาหารของ
ประเทศตลอดทั้ งห่วงโซ่อาหารเป็นระบบให้มีความเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินงานทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ รองรับภัย
คุกคามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักติกาการคา้สากล 
  ซ่ึงแต่ละยุทธศาสตร์ มีการจัดท ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การด าเนินงานของคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
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เป็นฝ่ายเลขานุการ มีผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบักระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปฏิบติังานหลายคณะ เพื่อแกไ้ขปัญหาในแต่
ละเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจยงัไม่สามารถด าเนินการได้ ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยมีฐาน
ทรัพยากรในการผลิตอาหารท่ีสมบูรณ์และยัง่ยืน ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารท่ีเขม้แข็ง มี
ระบบเศรษฐกิจและการจดัการอาหารท่ีเป็นธรรมสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและ
ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริโภคเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณภาพ และปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งอาหารท่ีผลิต
ในประเทศและอาหารน าเขา้ มีกลไกและระบบการจดัการดา้นอาหารท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองได้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สร้างความเช่ือมัน่
ให้กับอาหารส่งออก เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทยผ่านทาง
วฒันธรรมและคุณค่าทางโภชนาการ ภายใตก้ฎหมายอาหารและพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัสรุปขา้งตน้ หากมีการเช่ือมโยงการปฏิบติังานแผนบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยท าใหก้ารบริหารจดัการดา้นอาหารปลอดภยั เป็นไปตลอดห่วงโซ่อาหาร ท าใหสิ้นคา้อาหาร
ท่ีจ าหน่าย มีคุณภาพ ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น ส่งผลให้ประชาชนได้รับอาหารท่ีดีปลอดภัย
สม ่าเสมอตลอดไป 

2.1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   การวิเคราะห์สถานการณ์ (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) SWOT  เป็นค าย่อมาจากค า
ว่ า  Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats โ ด ย  Strength  คื อ  จุ ด แ ข็ ง  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึงองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ใน  
การท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าไดดี้ ในขณะท่ี 
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรท่ีเป็นผลและด้อยความสามารถ  
ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  
การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ไม่ ดี   Opportunities คือ โอกาสหมายถึง ปัจจัยและ
สถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ หมายถึง  
สภาพแวดลอ้มภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร และ Threats คือ อุปสรรค
หมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และ
อุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรค
ได้ และในทางกลบักัน  อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีองค์กรมีความ
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จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
แวดลอ้ม 
 2.1.5 การวิเคราะห์ระบบงาน  

 สุณ ิษ า แยม้ก ลิ ่นหอม  (2556 ) ให้ความหมายค าว่า  วิ เคราะห์มาจากค า
ว่า พิ เคราะห์  ซ่ึงเป็นการเปล่ียน  พ  เป็น  ว  ในภาษาไทยซ่ึงแปลความหมายได้ว่า  การพินิจ
พิเคราะห์ การพิจารณา การใคร่ครวญ การไต่สวนความหรือเร่ืองราว ส่วนในภาษาองักฤษก็ไดใ้ห้
ความหมายใกล้เคียงกันคือ  Determine, Examine และ  Investigate ซ่ึงค าว่าวิเคราะห์น้ีสามารถ
น าไปใช้กบัวิชาการต่างๆ ไดม้ากมาย เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้ 

 ค าว่า   “วิเคราะห์” ท่ี ใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลว่า การาแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วนๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตดัสินใจ จาก
ความหมายของค าว่าวิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยากหรือ
เร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิจารณาใคร่ครวญในปัญหาต่างๆ  ของคนเรานั้ น  มีวิ ธีการใหญ่ ๆ  อยู่
ดว้ยกนั 2 วิธี คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็น  วิธีท่ีคนส่วนมากใช้กันเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  คนท่ีมีวิจารณญาณสูง 
ๆ อาจจะสามารถพิจารณาตดัสินใจในปัญหาต่างๆ  ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วไม่แพน้ักวิชาการ
ทางดา้นวิเคราะห์ระ อย่างไรก็ตามาการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจดว้ยวิธีการน้ีโอกาสท่ีจะ
ผิดพลาดย่อมมีสูง ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียแก่ธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกนั ดงันั้น ถา้เป็น
งานส าคญัๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชว้ิธีน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Methodology Determination หรือ System Analysis)  
เป็นวิธีการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจโดยอาศยัระบบทางวิทยาศาสตร์  เช่น สถิติ และการ
ค านวณ เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใช้หลกัวิชาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ขึ้น 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าว่า  “วิเคราะห์” ท่ีควรจะ
ท าความเขา้ใจเพื่อป้องกันการสับสนในการใช้  เช่น ค าว่า การวิจยั การค้นควา้ การค้นคิด เป็น
ตน้ ซ่ึงความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวิจยัเป็นคนละเร่ือง  คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความ
ใกลเ้คียงกันมาก การวิจยันั้นมุ่งในการคน้หาขอ้เท็จจริง หรือความถูกตอ้งท่ีสุดของปัญหา เช่น  
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การวิจยัภาวะของผูมี้รายได้น้อย คือ การคน้สภาพของผูมี้รายได้น้อย เป็นการหาสาเหตุว่า เป็น
เพราะอะไรท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมารายได้น้อย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่กันอย่างไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท าการ
แก้ปัญหาท่ี เกิดขึ้ นนั้ นให้ดี ท่ี สุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แลว้ก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา  และหา
วิธีแกไ้ขในท่ีสุด 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไข  
ระบบสารสนเทศ เดิม ท่ี มีอยู่แล้วให้ ดีขึ้ นด้วยก็ได้ การวิ เคราะห์ระบบ  คือ  การหาความ
ตอ้งการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือตอ้งการเพิ่มเติมอะไรเขา้มาใน
ระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, 2556) 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคณะ (2543) การพฒันาสุขภาพประชาชาติไทยโดย การส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผกัปลอดสารพิษในจงัหวดั
เชียงใหม่ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการผลิตผกัปลอดสารพิษ 
กระบวนการเกิดกลุ่ม การบริหารจดัการและความยัง่ยืนของกลุ่ม พร้อมทั้ งบทบาทของปัจจัย
ภายนอกท่ีจะมีผลต่อการขยายตวัของกลุ่ม ในการศึกษาคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกการผลิตผกัปลอดสารพิษ
ในพื้นท่ีอ าเภอสารภี แม่ริม และพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรสมาชิกและผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (key informants) เช่น ประธานกลุ่มและ
คณะกรรมการกลุ่ม ผู ้น าเกษตรกร เกษตรต าบล ผูน้ าองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานในพื้นท่ี  
และ ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาในพื้นท่ีศึกษา 3 อ าเภอ 
พบว่า มีการจดัตั้ งกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษทั้ง 4 กลุ่มโดยมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน  
โดยกลุ่ม อ.สารภี กลุ่มม่วงค า โป่งแยง ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนกลุ่มดอยค า  
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อ.โป่งแยงได้รับการผลักดันจากโครงการหลวงดอยค า และองค์กรพัฒนาเอกชนได้ช่วยกลุ่ม
เกษตรกร พร้าว จดัรูปองค์กรเพื่อพฒันาเกษตรอินทรียร์ะบบการผลิตในพื้นท่ีศึกษาพบว่าใน  
อ.สารภี เกษตรกรนิยมปลูกผกัผสมผสานในแปลงล าไย เม่ือล าไยโตก็จะเลิกผลิต ส่วนกลุ่มม่วงค า
และกลุ่มดอยค า อ.โป่งแยง เป็นการปลูกผกัสลบักบัการปลูกไมด้อก ส่วนการปลูกทั้งกางมุง้และ
กลางแจง้แต่ อ.สารภีจะมีรูปแบบปลูกกางมุง้มากกวา่ส่วนมากปลูกผกัจีน ส่วนในพื้นท่ี อ.โปงแยง 
(กลุ่มม่วงค า และกลุ่มดอยค า) จะเน้นปลูกกลางแจ้ง ผกัท่ีปลูกเป็นผกัจีนและผกัเมืองหนาว  
การจดัการสารเคมีจะเหมือนกันทัง 3 กลุ่มคือการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ส่วนกลุ่ม อ.พร้าว  
จะเป็นเกษตรอินทรียไ์ม่ใชเ้คมีใดเลย ผกัปลูกผสมผสานในสวนรอบบา้น ปลูกกลางแจง้ ส่วนมาก
จะเป็นผกัพื้นเมืองส่วนผกัจีนปลูกช่วงฤดูหนาว ระบบการตลาดมีการจัดการแตกต่างกันไป  
กลุ่ม อ.สารภี มีการส่งผกัทุกวนัโดยท่ีมีสมาชิกเป็นพ่อคา้และจดัส่งไปตามท่ีต่างๆ กลุ่มดอยค า  
จะส่งผกัให้โดยตรงแก่โครงการหลวงดอยค า แต่สามารถจ าหน่ายให้กับพ่อคา้อ่ืนในกรณีท่ีผกั
ไม่ไดคุ้ณภาพหรือตกเกรด กลุ่มม่วงค ามีการจดัการทางตลาดโดยแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น 6 กลุ่มยอ่ย 
ส่งผกัโดยแต่ละกลุ่มจะส่งในตลาดท่ีไม่ซ ้ ากันมีการส่งผกัจ าหน่ายทุกวนั ส่วนกลุ่ม อ.พร้าว  
เป็นลกัษณะเหลือจากบริโภคค่อยจ าหน่าย โดยกลุ่มจะน าสินคา้ไปจ าหน่ายเองทุกวนัเสาร์ท่ีตลาด
อ่ิมบุญ กลุ่มปลูกผกัสารภี คาดว่าจะไม่ย ัง่ยืน เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาผกัปลอดสารพิษเป็นอาชีพ กลุ่มดอยค าพึ่งพิงโครงการหลวงดอยค าดา้นการจดัการตลาด
และแผนการผลิต ถ้าปราศจากโครงการหลวงดอยค า กลุ่มอาจจะสลายตวัได้ กลุ่มบ้านม่วงค า  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อยอิสระ มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นกลุ่มท่ีพึ่งตนเองไดถ้า้มีการรวมกลุ่ม
หรือสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อการผลิตและการตลาด กลุ่มพร้าว ซ่ึงพฒันาอยา่งชา้ๆแต่มัน่คง สามารถ
พฒันาจนพึ่งตนเองได ้เม่ือการผลิตมีความแน่นอนมากขึ้น 
 สุขสันต์ สินตา (2550) การจดัการองคก์รชุมชนดา้นอาหารในงานเมืองไทยแขง็แรง อ าเภอ
ท่าอุเทน จงัหวดันครพนม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) แบบแผน
ความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) และทฤษฎีการจดัการ 5 ประการ (POSDC) คือ การ
วางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การจัดการพนักงาน  ( staffing) การสั่ งการ 
(directing) และการควบคุม (controlling) ในเร่ืองอาหารปลอดภัย พบว่าหลังทดลองในกลุ่ม
ทดลอง องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัมากกว่าก่อนการทดลอง 
และตวัแทนครัวเรือนมีความเช่ือดา้นสุขภาพในเร่ืองอาหารปลอดภยั พฤติกรรมดา้นการเลือกซ้ือ
การปรุงและการบริโภคอาหารมากขึ้นกวา่การทดลอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทน้ี พบว่า แนวทางการยกระดบักลุ่มเกษตรให้สามารถ
พฒันาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยในระดับอาเซียน จะท าใน 2 
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ระดบั ตามแนวคิดกฎหมายอาหารและยุทธศาสตร์ดา้นอาหารของประเทศไทย โดยระดบัตน้น ้า จะ
ใช้ระบบการตรวจสอบแบบ GLOBAL GAP และระบบควบคุมภายใน (Internal control system 
/ICS) ส่วนระดับกลางน ้ า จะใช้ระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) แสดงได้ดังกรอบ
แนวคิดในบทท่ี 3 ต่อไป 

วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อให้สมาชิก
ของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
ท้องถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  

ผลการวิจยัพบว่า คณะนักวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชน ดว้ย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน รวมถึง
การเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กับภาคีนอกชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจงัหวดั 
อาศัยค าช้ีแนะจากนักปราชญ์ทั้ งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาอย่าง
แทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแก้วท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีได้จากการน าเอาแผน
ชุมชนน้ีไปใช้จะก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรงหนุน
ให้ชุมชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ใน
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในด้านการศึกษา จ านวน 14 แผน ในด้านสังคม  จ านวน 6 แผน 
และในด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้จริง       
ในท้องถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ส าหรับงานวิจัย 
คร้ังน้ี ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืนๆ อีกทั้งยงัจะมี
การขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 

วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวีระศักดิ์ สมยานะ (2552)  การจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการ
งานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน 
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(PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อม
ทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ผ่าน
กระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การ
รับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทั่งพัฒนาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุก
กระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ
การส่ือสารในทุกภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค ์จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน(สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  

ผลการวิจยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนักวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน พร้อม
ทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ด้วยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของท้องถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ด้าน คือ 
แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 แผน โดย
แผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจยัใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นจากเดิมถึง ร้อยละ 52 และ 61 
ตามล าดับ ผลของการพฒันาชุมชนได้ถูกน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 

จตุรงค์ พวงมณี และคณะ (2554) การพัฒนาและขยายผลการผลิตผกัปลอดสารพิษ 
การศึกษาการผลิตผกัปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจยัระบบทรัพยากรเกษตร ศูนยว์ิจยัระบบทรัพยากร
เกษตร โดยวิธีการป้องกันก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสานโดยใช้ วิธีกล วิธีเขตกรรม และการปรับ
สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกับการเป็นท่ีอยู่อาศยั และขยายพนัธุ์ของศตัรูธรรมชาติเพื่อป้องกัน
ก าจดัศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคมีจนประสบความส าเร็จสามารถผลิตผกัโดยไม่ใชส้ารเคมีจ ากดั
ศตัรูพืชได ้และน าความรู้เผยแพร่สู่เกษตรกร โดยวิธีการฝึกอบรม และท าแปลงสาธิตการผลิตผกั
ปลอดสารพิษในสถานีวิจยั ฯ ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและผูส้นใจ พร้อมกบัคดัเลือก
เกษตรกรแกนน าจดัท าแปลงตน้แบบในพื้นท่ีของเกษตรกรส าหรับแหล่งเรียนรู้ในระดบัทอ้งถ่ิน 
โดยมีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 14 กลุ่ม มีสมาชิกจ านวน 104 ครัวเรือน และมีพื้นท่ีการปลูก
ผกัปลอดภยัจ านวน 110 ไร่ ในเขตพื้นท่ี อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สันทราย อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.
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สารภี และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัในระดับไร่
นาไดแ้ละสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดสู้งกวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ 

ชมนาค พจนามาตร์ และคณะ (2555) การพฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการหมู่บา้น
อาหารปลอดภัย การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
หมู่บา้น อาหารปลอดภยั โดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันา
เร่ิมจากการจัดเวทีเสวนา สถานการณ์ปัญหาสารเคมีตกค้างในอาหารสดท่ีมีอยู่ในชุมชน และ 
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั หลงัจากนั้นไดร่้วมกนั
ก าหนดแนวทางในจดัการหมู่บา้นท่ีมีอาหารปลอดภยั ท าการศึกษาในหมู่ 19 บา้นเกษแกว้ ต าบล
แม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กรกฎาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมขอ้มูลผลกระทบทางสุขภาพ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือ
โดยผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาค่า ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.84 และรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการจัด
กระบวนการพฒันาศกัยภาพโดยใชก้ารบนัทึกรายงานวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปเน้ือหาและสถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการพฒันาศกัยภาพ โดยการจดัเวทีเสวนา เป็นกิจกรรมท่ี
ปรับแนวคิดดา้นสุขภาพ ทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้
เกิดความตระหนกัถึงปัญหา และก าหนดแนวทางการจดัการหมู่บา้นอาหารปลอดภยัไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นการเสริมพลัง อ านาจ ด้านองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่ีจะควบคุมการผลิตอาหารท่ี
ปลอดภยั ก่อให้เกิดความเขม้ แขง็ของชุมชน อนัเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงศกัยภาพของชุมชนในการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นันธ์หทัย ศิริวิริยะสมบูรณ์ ธ ารง เมฆโหรา และทิพวรรณ ลิมังกูร (2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับการปลูกผกัปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในอ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
ของเกษตรกร ในอ าเภอบางใหญ่จงัหวดันนทบุรี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 212 ราย วิ เคราะห์ข้อมู ล โดยใช้สถิติวิ เคราะห์ความถดถอย Multinomial logistic  
และใชแ้นวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับนวตักรรมเป็นตวัก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอย Multinomial logistic พบว่า ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นสังคม สามารถอธิบายความผนัแปรของระดบัการยอมรับการปลกผกั
ปลอดภยัจากสารพิษของเกษตรกร ไดร้้อยละ 50.60 ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความ
ถูกตอ้งในการจดัระดบัการยอมรับการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษของเกษตรกรร้อยละ 64.60 
โดยพยากรณ์เกษตรกรท่ียอมรับการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษทนัที ถูกตอ้งร้อยละ 60 เกษตรกร
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ท่ียอมรับการปลกผกัปลอดภยัจากสารพิษเร็ว พยากรณ์ถูกตอ้งร้อยละ 18.20 เกษตรกรท่ียอมรับ
การปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษระดบัปานกลาง พยากรณ์ถูกตอ้งร้อยละ 59 เกษตรกรท่ียอมรับ
การปลกผกัปลอดภัยจากสารพิษช้า พยากรณ์ไม่ถูกต้องเลย เกษตรกรท่ียอมรับการปลูกผัก 
ปลอดภยัจากสารพิษช้าท่ีสุด พยากรณ์ถูกตอ้งร้อยละ 20 และเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการปลูกผกั
ปลอดภยัจากสารพิษเลย พยากรณ์ถูกตอ้งร้อยละ 91.50 ทั้งน้ีปัจจยัท่ีท าให้เกษตรกรยอมรับการ
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนแรงงาน 
ในครัวเรือน การเขา้รับการอบรมปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ รวมถึงจ านวนคร้ังในการติดต่อ 
และขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

วีระศักดิ์ สมยานะ (2555) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 2 โดยการประเมินต้นแบบการพฒันาด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการ
ประยุกตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจกัการ
องค์กรส่วนท้องถ่ินเพราะเป็นคุณธรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเม่ือเทียบกับหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาได ้จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง เป็นเร่ืองงของคุณภาพจากภายในของผูบ้ริหารซ่ึงอยู่ในมิติท่ีลึกกว่าการบริหาร
จดัการท่ีดี ด้วยเหตุผลน้ีถึงแม้จะมีหลักการบริหารจดัการท่ีดีก ากับแล้วยงัต้องมีคุณธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ย  อนัจะท าให้การพฒันาขององค์กรส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปได้อย่าง
ย ัง่ยนื 

จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี  (2556) แผนรับมือความปลอดภยัอาหารในภาวะฉุกเฉินของ
ประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา อาหารท่ีปลอดภยั มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และมีคุณภาพได้มาตรฐาน การพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร (Good Agricultural 
Practices: GAP) มาตรฐานในการผลิต การเก็บเก่ียว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชผลทาง
การเกษตร การก าหนดระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหารท่ียอมรับได้ของอาเซียน 
(Maximum Residue Limits: MRL) ส าหรับยาฆ่าแมลง เกณฑใ์นการรับรองสินคา้ปศุสัตวแ์ละการ
ท าป ศุ สั ตว์  (Criteria for Accreditation of Livestock and Livestock Products Enterprises) แน ว
ทางการปฏิบติัท่ีดีในการบริหารจดัการส าหรับกุง้ (Guideline for Good Management Practices for 
Shrimp) และข้อควรปฏิบัติส าหรับการประมงท่ีมีความรับผิดชอบ (A 89 Code of Conduct for 
Responsible Fisheries) โดยจะน าขอ้ก าหนดดงักล่าวทั้งหมดมาใช ้ในอา้งอิงส าหรับการพฒันาแนว
ทางการปฏิบติัและเร่ืองท่ีมีความส าคญัล าดบัแรกเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของแต่ละ
ประเทศ มาตรการหลกัในการส่งเสริมความปลอดภยัของอาหาร ในปี 2549 อาเซียนได้ให้การ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของอาเซียนส าหรับผักและผลไม้สด (ASEAN Good 
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Agricultural Practices for Fresh Fruit and Vegetables: ASEAN GAP) เพื่ อ ใช้ เป็ น ม าต รฐ าน
ส าหรับการผลิต การเก็บเก่ียว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผกัและผลไมใ้นอาเซียน การปฏิบติั
ตามท่ีระบุไว ้ใน ASEAN GAP มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผกัและผลไม้ท่ีผลิตได้ในอาเซียนมี
ความปลอดภยัในการรับประทานและมีคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ASEAN 
GAP ยงัท าให้มัน่ใจได้ว่าอาหารถูกผลิตและจดัการในลกัษณะท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม
รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการของคนงานในสาขาเกษตรและอาหาร จนถึงปัจจุบนั
อาเซียนได้ก าหนดมาตรฐานค่าสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits: MRL) ของ
อาเซียน ส าหรับสารก าจัดศัตรูพืช 61 ชนิด จ านวน 775 มาตรฐาน รวมทั้ งได้ให้การรับรอง
มาตรฐานสินคา้เกษตรของอาเซียน ส าหรับมะม่วง สับปะรด ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ และเงาะ 
เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าผลไมด้งักล่าวมีความสด โดยมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริโภค
หลงัจากผ่านขั้นตอนการเตรียมการและการบรรจุหีบห่อแลว้ นอกจากน้ีอาเซียนไดใ้ห้การรับรอง
มาตรฐานอาเซียนส าหรับวคัซีนสัตว ์49 มาตรฐาน เกณฑ์ในการรับรองการท าปศุสัตว ์13 เกณฑ ์
(Criteria for accreditation of livestock establishments) และเกณฑ์ในการรับรองสินค้าปศุสัตว์ 3 
เกณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานท่ีปรับประสานแลว้ของอาเซียน ทางดา้นการประมง ไดมี้การพฒันา
และใช ้ระบบบริหารจดัการคุณภาพประมงท่ี จะช่วยสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
อาหารและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขนัของผลิตภณัฑป์ระมงอาเซียนในตลาดโลกโดย
การด าเนินการตามระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard Analysis 
Critical Control Point: HACCP) และปรับปรุงวิธีปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและปรับใช้ระบบ
บริหารจดัการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัเพื่อ ให้สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัธุรกิจขนาดเล็กใน
อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2552 ดงัมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) จดัตั้งระบบโดยใชแ้นวทางการปฏิบติัท่ี ดีทางการเกษตร/การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (Good 
Agriculture/Aquaculture Practice: GAP) การจัดการทางสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ท่ีดี (Good 
Animal Husbandry Practices: GAHP) การปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดี (Good Hygiene Practice: 
GHP) การปฏิบติัท่ีดีทางการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการวิเคราะห์
อนัตรายและจดัวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (HACCP) เป็นพื้นฐานส าหรับผลิตภณัฑ ์เกษตรและอาหารท่ีมี
ความส าคญัทางการคา้ใหมี้ศกัยภาพทางการคา้ ภายในปี พ.ศ. 2555 

2) ปรับประสานระบบการกกักนัและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่มตวัอย่าง ภายใน พ.ศ. 2553 
และมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารและป่าไม้ท่ีมี
ความส าคัญทางการค้า มีศักยภาพทางการค้าให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ี
สามารถปฏิบติัได ้ภายใน พ.ศ. 2558 
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3) ปรับประสานระดับปริมาณสารตกค้างสูงสุดท่ียอมรับได้ของยาปราบศัตรูพืชใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีการคา้อยา่งแพร่หลาย ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติั
ได ้ภายใน พ.ศ. 2553 

4) ปรับประสานกรอบกฎเกณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ
สมยัใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติัได ้ภายใน พ.ศ.2558 

5) ปรับประสานมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและคุณภาพสาหรับผลิตภณัฑ์พืชสวนและ
ผลิตภัณฑ์ เกษตรท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียนให้สอดคล้องกับแนวทางหรือ
มาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติัได ้ภายใน พ.ศ. 2558 

6) ปรับประสานการควบคุมสุขภาพสัตว์ (ทั้งสัตวบ์กและสัตวน์ ้ า) เพื่อความปลอดภยัของ
อาหาร โดยใช้กรอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจดัการเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถปฏิบติัได ้ภายใน ค.ศ. 2015  

7) ปรับประสานแนวทางส าหรับการใชส้ารเคมีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและมาตรการเพื่อ
ขจดัการใช้สารเคมีอนัตราย ให้สอดคลอ้งกับแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบัติได ้
ภายในปี พ.ศ. 2552  

8) พฒันากรอบอา้งอิงระดบัภูมิภาคส าหรับระเบียบขั้นตอนการออกใบรับรองดา้นป่าไม ้
ภายในปี พ.ศ. 2558 ความคืบหนา้อ่ืน ๆ ในสาขาเกษตรและประมง คือ อาเซียนอยูร่ะหวา่ง 
การเสริมสร้างเครือข่ายการทดสอบอาหารท่ีผลิตจากพืชท่ีดัดแปลงพนัธุกรรม การพฒันาแนว
ทางการปฏิบติัในการบริหารจดัการท่ีดีส าหรับกุง้ การพฒันาขอ้ควรปฏิบติัส าหรับการประมงท่ีมี
ความรับผิดชอบ (A Code of Conduct for Responsible Fisheries) และการด าเนินงานตามระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ี ต้องควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) ในการผลิตอาหารทะเลและผลิตภณัฑ์ประมง นอกจากน้ีการน ามาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยอาหารมาใช้ เช่น ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ระบบ HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) ระบบ ISO 22000 มาใช้ เป็นตน้ โดยระบบ GMP จะเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการดา้นสภาพแวดลอ้มของกระบวนการผลิต อนัไดแ้ก่ การควบคุมสุขลกัษณะส่วนบุคคล 
การควบคุมแมลงและสัตวน์ ้ า โรค การควบคุมน าใช้ระบบ HACCPเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
วินิจฉัยและการประเมินอนัตรายของอาหารท่ีเกิดขึ้นกบัผูบ้ริโภคตั้งแต่วตัถุดิบ กระบวนการผลิต 
การขนส่ง จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างระบบควบคุม เพื่อขจดัหรือลดสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด
อันตรายต่อผูบ้ริโภคด้วยนอกจากน้ีคณะกรรมการอาหารและยาได้น าระบบ GMP มาใช้เป็น
กฎหมายในสถานท่ีผลิตอาหาร โดยควบคุมตั้งแต่สถานท่ีผลิต บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือ ซ่ึง
บังคบัใช้ทั้ งโรงงาน ร้านอาหารทั่วไป และภตัตาคาร เพื่อเป็นการยกระดับ การผลิตอาหารให้
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ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและยกระดับครัวไทยไปเป็นครัวโลกต่อไป นอกจากน้ีประเทศไทยไดเ้ขา้
ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความปลอดภยัด้านอาหารระหว่างประเทศ ( International Food Safety 
Authorities Network: INFOSAN) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานภายใตก้ฎอนามยัระหว่างประเทศ 
(IHR, 2005) ซ่ึงมีอ านาจในการจัดการป้องกันและปกป้อง ควบคุมและบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรคระหว่างประเทศท่ีมีความใกลเ้คียงหรือ
ถูกจ ากดัความไวใ้นความเส่ียงของสาธารณสุข อีกทั้งเพื่อหลีกเล่ียงการแทรกแซงโดยไม่จ าเป็นจาก
การคา้และการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประเทศ โดยในปัจจุบนัเครือข่ายน้ีมี สมาชิกทั้งหมด 177 
ประเทศทัว่โลก จากประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของไทย น้ีหากจะให้ประสบผลส าเร็จได้
ตอ้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ โดยตอ้งมีจดัการในประเด็นดงัต่อไปน้ี
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยกลุ่มธุรกิจเกษตร
และอาหาร มุ่งพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ มีความปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล 
เกิดความมัน่คงทางดา้นอาหาร และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

1) การพฒันาการกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ เกิดความปลอดภยัตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าและผลักดันให้ผูผ้ลิต
ด าเนินการตามขอ้ก าหนด 

2) การพฒันาระบบความมัน่คงทางวตัถุดิบ เพื่อรักษาฐานการผลิตให้ มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภค โดยการรวมตัวของผูผ้ลิตรายย่อยเป็นกลุ่มต่าง ๆ การร่วมทุนระหว่าง
เกษตรกรและเอกชน การส่งเสริมผูผ้ลิตวตัถุดิบภายนอกประเทศให ้สามารถผลิตตามมาตรฐาน 

3) การพฒันาตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได ้โดยเน้นการพฒันาความ
ช านาญของผูส่้งออก และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอย่าง
สม ่าเสมอ 

4) การปรับปรุงและแกไ้ขกฎระเบียบให้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ เกิดการรวมกลุ่มและปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใช้
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

5) การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดส าหรับสินคา้เกษตรและ
อาหาร เพื่อใช้เป็นฐานในการขับเคล่ือนธุรกิจต่อไป โดยเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและระบบการเงินเพื่อสินคา้เกษตรและอาหารท่ีส าคญัจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่เร่ือง
ความปลอดภยั คุณภาพ และมาตรฐานอาหารไทย โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมมือกนั เช่น สถาบนั
อาหาร ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรม ไดด้ าเนินการภายใตแ้นวคิด “เช่ือมัน่



30 

 

อาหารไทย: Thailand Food Forward” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตอาหาร โดยจะ
สนับสนุนการน าระบบ การผลิตอาหารสากลมาใช้อย่างจริงจงั เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต 
รวมถึงการน าเอาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั มาใช้ นอกจากน้ียงัสร้างการรับรู้และยกระดับ
ภาพลกัษณ์ผลิตอาหารในประเทศ โดยเนน้ความปลอดภยั ดีต่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความนิยม
ของผูบ้ริโภคในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัของอาหารและดีต่อสุขภาพ
มากขึ้น ความปลอดภยัของอาหารก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีมนุษยท์ัว่ทุกมุมโลก นบัตั้งแต่ฐานการผลิตจาก
ไร่นา หรือฟาร์มเล้ียงสัตว์มาจนถึงผู ้บริโภค (From Farm to Fork) การท่ีจะได้มาซ่ึงอาหาร
ปลอดภยันั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัจิตส านึกท่ีดีของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต นบัตั้งแต่
เกษตรกร ผูจ้  าหน่าย ผูป้รุงอาหาร แปรรูป จนถึงผูบ้ริโภคท่ีจะมีบทบาทในการร่วมตรวจสอบดูแล 
การยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบั
สินคา้ อาหารของไทยให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากท่ีสุด จึง
เป็นปัจจยัท่ียงัคงตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าพาครัวไทยสู่ครัวโลกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การอภิปรายผลและสรุป นโยบายด้านอาหารของทั้ ง 13 ประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่
ก าหนดให้ประเด็นอาหารปลอดภยั เป็นเป้าหมาย ในการจดัการอาหารระดับชาติ มีขอ้ก าหนด
แนวทางปฏิบติัของภาคอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ทั้งน้ีการพฒันา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งด้านอาหารปลอดภยั การมีแผนรองรับท่ีชัดเจน และมาตรการด าเนินงานท่ี
เขม้แขง็ รวมถึงการประสานงานท่ีดี ลดความซ ้าซ้อนและความสับสนในการท างาน มีแผนท่ีมุ่งเป้า
ไปในทิศทางเดียวกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั ถือเป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือน
นโยบายและสร้างระบบควบคุมอาหารปลอดภยัแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้น ใน ปี 2558 ซ่ึง
จะเกิดการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงถือเป็น ตัวเร่งให้ทุกประเทศต้องรีบ
ด าเนินการพฒันาระบบอาหารปลอดภยัของตนเองทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความ
พร้อมสามารถประสานเช่ือมโยงข้อมูลส าคัญได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ
พิสูจน์อาหารเพื่อตรวจจบัสินคา้อาหารอนัตราย แจ้งเตือนภยัผูบ้ริโภคในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการสั่งเรียกคืนสินคา้ส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั
ของประเทศไทย จากการจดัสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญรวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทางเอกสาร 
พบว่า การก าหนด นโยบายอาหารปลอดภยัในประเทศมีปัญหาเร่ืองโครงสร้างและกลไกการ
ท างานท่ีก ากบัดูแลอาหารปลอดภยัตลอดทั้ง ห่วงโซ่ยงัไม่สอดคลอ้งกนั ตั้งแต่ระดบัประเทศ จนถึง
ระดบัพื้นท่ี ยงัมีหลายหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมความปลอดภยัของสินคา้อาหารมีความซ ้ าซ้อน 
และไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมความเส่ียง อีกทั้ งการใช้พระราชบัญญัติหลายฉบับโดยหลาย
หน่วยงาน ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน แมว้่าไดมี้ การจดัท ากรอบยุทธศาสตร์การจดัการ
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อาหารของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ไดน้ าเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์  
4 ดา้น คือ คุณภาพอาหาร ความปลอดภยัดา้นอาหาร ความมัน่คงดา้นอาหาร และอาหาร 
 วชิระ สิงห์คง (2556) การรับรู้และการมีส่วนร่วมด้านอาหารปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อ าเภอเมือง ก าแพงเพชร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการรับรู้ การมีส่วนร่วม และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัย ประชากรคือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 30 คน ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่        
ค่าร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหาร
ปลอดภยัโดยใชส้ถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ท่ีถูกตอ้งของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน
การด าเนินงานอาหารปลอดภยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้อนัตรายจากสารปนเป้ือนในอาหาร 
ดา้นการรับรู้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ดา้นการรับรู้วิธีปฏิบติัและประโยชน์ของงานอาหาร
ปลอดภัย และด้านการรับรู้อุปสรรคในการด าเนินงานอาหารปลอดภัย ภาพรวมอยู่ในระดับ      
ปานกลาง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหารปลอดภยัในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนขั้นตอนการปฏิบติั และขั้นตอนการติดตามประเมินผล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 35.67 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหารปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ สถานภาพการคุ ้มครองผูบ้ริโภค   
การรับรู้ข่าวสารเร่ืองการคุ ้มครองผู ้บริโภค  และความถ่ีของการท ากิจกรรมของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2556) การพฒันาท้องถ่ินด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 3 นักวิจยัมีแผนการวิจยัคือ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาตน้แบบ  
การพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อการจัดการเรียนรู้ในการขนาย
ตน้แบบการพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนต่อไป 
ทั้ งน้ีเพราะการบริหารของท้องถ่ินทั้ ง มีความคล้ายคลึงกันกับนโยบายของจังหวดัเชียงใหม่  
อนัน่าจะมีแนวทางภายในเก่ียวกับการบริหารจดัการององค์กรของ อปท. น้ีก็ได้หากน าเอาองค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับประยุกตใ์ชต่้อไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
1) การประยุกต์ใช้คุณธรรมในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นตน้แบบของการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จะน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้น
การบริหารจดัการองค์กร ได้แก่ คุณธรรมด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 
ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ โดยต้นแบบของการพัฒนาด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการประยุกต์ใช้
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คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาด้าน
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุดก็จะส่งผลให้ระดบัความอยู่ดีมีสุขของทอ้งถ่ิน
มากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการประยกุตใ์ช้
คุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการด าเนินงาน
ระดบัต ่าก็จะท าให้ระดบัความอยู่ดีมีสุขของชุมชนนอ้ยลงไปดว้ย การพฒันาตน้แบบการพฒันาดา้น
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่เกิดจากการท่ีบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัตามคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการ
องคก์รสอดแทรกเขา้ไปกบักระบวนการท างานต่างๆ ทุกขั้นตอนโดยอาศยัหลกัการบริหารจดัการ 
ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบและการควบคุม ตลอดจน 
การปรับปรุงแกไ้ขการท างานให้ดีขึ้น เป็นตวัขบัเคล่ือนในการท่ีจะสอดแทรกคุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการ 2) ความอยู่ดีมีสุขด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดว้ย คนชุมชนมีสุขภาพ
อนามยัแข็งแรง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ การมีบุคลากรทางการแพทยพ์ร้อม มีการ
อนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีสาธารณูปโภคพร้อม ซ่ึงองคป์ระกอบของ
ความอยู่ดีมีสุขดังกล่าวเป็นขอ้ค้นพบท่ีนักวิจยัได้คน้พบโดยผ่านกระบวนการท า Focus Group 
ร่วมกับตัวแทนของภาคประชาชนท่ีเป็นแกนน าในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ซ่ึงองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ดงักล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงตอ้งอาศยั
การขับเคล่ือนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ การพึ่ งพาตนเองของคนในชุมชน การพึ่งพาชุมชน การพึ่งพา 
อปท. และรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ อปท. เป็นหน่ึงในองค์ประกอบหลัก
ส าคญัซ่ึงต้นแบบของการพฒันาด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมได้น ามาใช้ในการบริหารจดัการ
องค์กรโดยการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดสรรและรับ
ผลประโยชน์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสรุปเก่ียวกับวิธีการพฒันาด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 1) ความส าเร็จของการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินเกิดขึ้นได ้หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้ที
การน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ 
คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและความขยนัหมัน่เพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ซ่ึง
หาก อปท. ไดย้ึดมัน่ในคุณธรรมดงักล่าวในการเป็นตวัน าและก ากบัการท างานก็จะเกิดการพฒันา
ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากคุณธรรมท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จะช่วยในการปกป้องและเป็นภูมิคุม้กนัท่ีส าคญั
ท่ีจะท าให้องค์กรปรับตวัให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย คือการสร้าง
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ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนดา้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มมากขึ้น 2) จากการศึกษา
การวิจยัเก่ียวกบัระดบัความอยู่ดีมีสุขของชุมชนท่ีท าให้นักวิจยัไดข้อ้คน้พบในประเด็นของความ
อยู่ดีมีสุขประกอบไปดว้ย การมีสุขภาวะท่ีดี คนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดมนหมู่บา้น 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนมีการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ การมีสาธารณูปโภคครบครัน 
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีอากาศดี ไม่มีมลภาวะ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีนักวิจยัค้นพบมี
จ านวนมากกว่าองคป์ระกอบดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีส านกังานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ 2548 
และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ก าหนดไวค้ือ 
ความอยู่ดีมีสุขประกอบไปดว้ยการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรู้ มีงานท า มีรายได ้มีครอบครัวท่ี
อบอุ่น อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ขณะเดียวกนัการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ปิดโอกาสให้
ชุมชนเจา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดร่วมกบั อปท.ก็จะท าใหชุ้มชนมีความอยูดี่มีสุข 

ปณิดาภา สวนแก้ว (2557) ความส าเร็จของนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ  
(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก อีกทั้ ง  
(3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนใหป้ระสบความส าเร็จมากยิง่ขึ้น 

วิธีการวิจยัใชก้ารวิจยัแบบผสม ระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 17 คน และสนทนากลุ่มกบั
ผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน และการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
เจา้หน้าท่ีภาครัฐผูป้ระกอบการ 70 คน การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean: X  )   
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 เม่ื อน าผลก ารวิจัยทั้ ง เชิ งคุณ ภาพและ เชิ งป ริม าณ มาวิ เค ราะ ห์ แล้วส าม ารถส รุป ได ้ 
3 ประเด็น (1) ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน พบว่า มูลค่าทางการคา้ท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาจากการเพิ่มฐานขอ้มูลในการ
วิเคราะห์โอกาสทางการคา้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อีกทั้งการด าเนินงานของนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลกส่งผลให้ความหลากหลายของสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยความ
คิดเห็นต่อความส าเร็จของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 (2) ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของนโยบายครัวไทยสู่
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ครัวโลก พบว่าการประสานงานระหว่างภาครัฐกับเอกชนมีขอ้บกพร่องส่งผลให้ผูน้ าเขา้และผู ้
ส่งออกสินคา้มีการด าเนินงานนโยบายท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้นอาจมีการต่อตา้นนโยบายจาก
ผูป้ระกอบการในลกัษณะของการด าเนินงานนโยบายท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (3) ขอ้เสนอแนะ
ต่อการด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกให้ประสบความส าเร็จตอ้งวางกลยุทธ์ 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1) กลยทุธ์การจดัการดา้นงบประมาณ 2) กลยุทธ์การบูรณาการหน่วยงานรัฐ 3) กลยทุธ์การบริหาร
ความร่วมมือของรัฐและเอกชน 4) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์อาหารไทย 5) กลยุทธ์การสร้างการ
รับรู้และตระหนกัถึงตน้ต าหรับของอาหารไทย 
 ดุษ ฎี  พรหมทัต (2558) พฤติกรรมการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการดา้นการ
ผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดภยัและ เพื่อคน้หาแนวทางการตดัสินใจการขยายการผลิตและ
การตลาดผกัปลอดภยั โดยศึกษาจากเกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัทั้งหมด จ านวน 32 รายในต าบล 
สิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวงจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกต เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประมวลผลขอ้มูล
ทางสถิติดว้ย อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผู ้
ปลูกผกัปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นวยัแรงงาน มีความรู้ความเข้าใจ  และมีประสบการณ์การผลิต 
สามารถบริหารจดัการการปลูกผกัปลอดภยัให้มีคุณภาพเป็นอย่างดีและสร้างรายได้เสริมให้แก่ 
ครอบครัว มีกระบวนการผลิตท่ีคล้ายกัน และรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์แนว
ทางการตดัสินใจการขยาย การผลิตและการตลาด เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ตอ้งการขยายพื้นท่ีการ
ผลิตและผลิตสินคา้ท่ีหลากหลาย ขยายช่องทาง การจดัจ าหน่าย มีตราสินคา้เป็นของตนเอง วาง
แผนการผลิตและการตลาดอย่างต่อเน่ือง เกษตรกรกงัวลใจเร่ืองการไม่มี ผูสื้บทอดอาชีพและการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ขอ้เสนอแนะ ภาครัฐควรเขา้มาช่วยเหลือและแนะน าดา้นการผลิต และ
การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตท่ีมัน่คง 

มานิต ตันเจริญ (2558) พฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษของประชาชน    
: ศึกษากรณี ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ  และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษของประชาชน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
ตัวแทนครัวเรือนในต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  312 ราย            
สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบโควตา  (quota random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.80 สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคก าลังสอง                 
(chi-square test) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  มีอาชีพรับจา้ง มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 
และ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ข้อมูลปัจจัยนาด้านความรู้ มีระดับน้อย ร้อยละ 37.18      
ด้านทัศนคติ  มีระดับมาก  ร้อยละ  59.62 ข้อมูลปัจจัยเอ้ือด้านการได้รับความสะดวกอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.54 ด้านการมีวสัดุ อุปกรณ์ในการลดสารพิษส่วนใหญ่เพียงพอมาก  
ร้อยละ  91.67 ข้อมูลปัจจัยเสริม  ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร  ร้อยละ 97.44 ด้านการได้รับ
ค าแนะน าจากคนใกลชิ้ดระดบัมาก ร้อยละ 64.74 ด้านพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจาก
สารพิษของประชาชน มีพฤติกรรมในระดบัดี ร้อยละ 54.49  

การทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจาก
สารพิษของประชาชนพบว่า ปัจจยัน าไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายได ้ความรู้ ทศัคติ ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ 
การไดรั้บความสะดวกในการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ และการมีวสัดุ อุปกรณ์ในการ ลด
สารพิษ ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน าจากคนใกลชิ้ดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคผกัให้ปลอดภัยจากสารพิษ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจยัน า ได้แก่  
อาชีพหลกั และปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผกั
ใหป้ลอดภยัจากสารพิษของประชาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จากผลการศึกษาสามารถให้ขอ้เสนอแนะไดว้่า การท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคผกัให้
ปลอดภยัจากสารพิษนั้น ควรมีเจา้หนา้ท่ีเกษตรต าบลปฏิบติังานในทุกต าบลเพื่อใหค้วามรู้ เผยแพร่
ข่าวสารแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผกัไดอ้ย่างปลอดภยั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในการท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัการบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษ ภาครัฐควรประกาศเป็นนโยบาย หรือวาระแห่งชาติ
ในเร่ืองพืชอาหารปลอดภัย และภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีมาตรการตรวจสอบ
ความปลอดภยัพืชผกัตั้งแต่ กระบวนการผลิตไปจนถึงมือผูบ้ริโภคใหป้ลอดภยัจากสารพิษ 

พุทธพล ญาติปราโมทย์  วิเศษ ค าไชโย และจิรสุดา ศรีรังษ์ (2559) กระบวนการสร้าง
ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตอาหารปลอดภัยในตลาดวิถีผูไ้ทชาวเขาวง อ าเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสินธุ์ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาบริบทการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย
สินคา้ในตลาดวิถีผูไ้ทชาวเขาวง และศึกษากระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร
ผู ้ผ ลิตอาหารปลอดภัยในตลาดวิ ถีผู ้ไทชาวเขาวง โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม, แบบเก็บขอ้มูล, 
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และประชุมกลุ่ม โดยศึกษาขอ้มูลบริบท วิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัการ สรุปบทเรียนและน าเสนอท่ี
ประชุมกลุ่ม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลร่วมกนั  

ผลการศึกษาพบว่า ตลาดวิถีผูไ้ทชาวเขาวงเปิดทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ เวลา 7.00 น.-13.00 น. 
ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง มีสมาชิกท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ในตลาดเป็นประจ า 13 คน(9 แผง) 
สมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี หรือจีเอพี(GAP) จ านวน 8 คน  
และผ่านการรับรองการผลิตขา้วเหนียวเขาวงเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ(GI) จ านวน 8 คน 
สมาชิกมีผลผลิตขา้วประมาณ 30 ตนัต่อปี และมีผลผลิตผกั 9,395 กิโลกรัมต่อปี ตลาดมีสินค้า
จ าหน่ายรวมทั้งส้ิน จ านวน 222 รายการ แยกเป็นสินคา้ประเภทพืชผกัอาหารสด ร้อยละ 52.7, 
อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคร้อยละ 42.8 ,และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 4.5 มูลค่า 
การจ าหน่ายสินค้ารวมเฉล่ีย 11,427 บาทต่อคร้ัง(SD=593, Min=375, Max=2,377) ส าหรับ
กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม เร่ิมจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันตั้งคณะกรรมการตลาด, ก าหนดระเบียบปฏิบัติ, อบรมหลกัสุขาภิบาลอาหาร, ตรวจเฝ้า
ระวงัความปลอดภยัดา้นอาหาร, มีกองทุนพฒันาตลาด, มีกองทุนเงินออมของสมาชิก, จดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด, จดัท าฐานขอ้มูล, จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์หลากหลายช่องทาง, ส ารวจความ
คิดเห็นผูบ้ริโภค, ก าหนดยุทธศาสตร์และโครงการพฒันา , ติดตามประเมินผล, ประชุมพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

การขบัเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตอาหารปลอดภยั ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผลเรียนรู้ และร่วมรับผลประโยชน์ หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นผูช่้วยสนบัสนุนส่งเสริมให้เกลุ่มเกษตรกรคิดเป็นท าเป็นพึ่งตนเองได ้จึงจะสร้างความ
เขม้แขง็ของกลุ่มอยา่งย ัง่ยนื 

ศิริพล ภูปุย และมนกานต์ อินทรค าแหง (2559) การพฒันาการด าเนินงานอาหารปลอดภยั
ในตลาดชุมชน ต าบลโพน อ าเภอค าม่วงจงัหวดักาฬสินธุ์ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
(Action research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาการด าเนินงานอาหารปลอดภยัใน
ตลาดชุมชนของต าบลโพน อ าเภอค าม่วงจงัหวดักาฬสินธุ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้าก
การคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 60 คน เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการ  Appreciation Influence Control (AIC) ประกอบไปด้วย
เจา้หน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (3 คน) ตวัแทนผูข้ายสินคา้ในตลาด (10 คน) ตวัแทน
ผูน้ าชุมชน (5 คน) ตัวแทน อสม. (17 คน) และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน (25 คน) ด า เนินงานตาม
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 
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ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาการด าเนินงานอาหารปลอดภยัในตลาดชุมชนในคร้ังน้ีมี 6 ขั้น 
ตอนคือ1) ศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหา 2) ประชุมเชิงปฏิบติัการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
3)จดัท าแผนปฏิบติัการ 4) ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 5) ติดตาม สนับสนุนและประเมินผล     
6) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียน และไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดีคือ การกระตุน้ให้ชุมชน
เกิดการรับรู้สภาพปัญหา (Stimulation) การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) เพื่อก าหนดแผนการ
ด าเนินการของตลาดชุมชนร่วมกนั โดยการมีส่วนร่วม (Participation) ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
การท างานเป็นทีม (Team work) และการจดัการความรู้(Knowledge management)ในองคก์ร 

ปัจจัยความส าเร็จในการดา เนินงานคร้ังน้ีคือความยินดีและสมัครใจร่วมโครงการ 
เครือข่ายชดัเจนเขม้แข็ง การท างานเป็นลกัษณะภาคีเครือข่าย การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก เขา้ร่วม
กิจกรรมในทุกระดบั มีความต่อเน่ืองของโครงการ การติดตามและรายงานผลอยา่งสม ่าเสมอ 
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