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(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ของ
การดำเนินงานที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไป 
รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนกระบวนการวางแผน และกำหนดเป้าหมายหรือมาตรการยุทธศาสตร์ฯ ที่คล้ายคลึงกัน 
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
85 กิจกรรม/โครงการ โดยครั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ฯ 13 หน่วยงานประเมินผลยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 

ผลการประเมินภาพรวมของยุทธศาสตร์สรุปได้ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 91.98 ของเป้าหมาย มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จำนวน 110,069 ราย และผลการประเมินสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
ในเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น มีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น มีการยอมรับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ระดับมาก อย่างไรก็ตามในการจำหน่ายของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังจำหน่ายในตลาดระดับชุมชน 
และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรยังมีน้อย ดังนั้นควรเน้นการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
การเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ระดับสากล  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 
หน่วยงานสามารถดำเนินการระดับดีมาก มีการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ด้านการผลิต ตลาด เกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรอินทรีย์ ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างเครือข่าย
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้า มีการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรในรูปแบบ Microsoft 
Office และ Application (Organic zoning และ Organic Database) เกษตรกรรู้จัก Application เพียงร้อยละ 
5.38 นอกจากนี้ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจำนวนมากกว่า 5 หลักสูตร หลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรร้อยละ 91.23 มีความรู้เพ่ิมข้ึน และเกษตรกรร้อยละ 63.82 นำความรู้บางส่วนไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่
การเกษตรของตนเอง มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ PGS 22 ศูนย์ โดยมีเกษตรกรร้อยละ 37.99 รู้จัก
ศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรร้อยละ 24.85 เคยใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ฯ  ส่วนเกษตรกรที่ไม่รู้จักเนื่องจาก
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีจำนวนน้อยมาก และเกษตรกรบางส่วนอยู่ห่างไกลศูนย์เรียนรู้ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานสามารถดำเนินการได้
ระดับดีมาก เกษตรกรร้อยละ 19.04 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรจากเกษตรเคมีและเกษตรปลอดภัย
มาทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 49.73 มีผลตอบแทนจากการจำน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมขึ้น 1,908 บาทต่อเดือน ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 92.82 จะทำการเกษตรอินทรีย์ต่อไป ส่วนที่เหลือจะทำเกษตร
แบบปลอดภัยและยังคงใช้สารเคมี เนื่องจากพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรไม่เหมาะสม และเกษตรกรไม่มี
ความพร้อมในการทำเกษตรอินทรีย์  

 



(ค) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ระดับดีมาก ปี 2561 เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จากภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.24 พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.92 เกษตรกรร้อยละ 86.08 
มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำหน่าย เกษตรกรร้อยละ 63.23 
จำหน่าย ณ ฟาร์มเกษตรกร จำหน่ายเข้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ของตนเอง และจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นตลาดระดับชุมชน เกษตรกรยังจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ และตลาดส่งออกได้น้อย เนื่องจาก
ตลาดบนมีการทำพันธสัญญาการจ่ายเงิน รวมถึงยังมีข้อตกลงที่ซับซ้อน ราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่แตกต่างกับราคา
ในตลาดชุมชน ทำให้เกษตรกรขายในช่องทางอ่ืน การส่งเสริมตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีผู้ประกอบการรายย่อย 
เกษตรกร และผู้บริโภครู้จักมาตรฐาน Organic Thailand มากกว่าร้อยละ 57 และให้การยอมรับมาตรฐานในระดับมาก  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายระดับต้องปรับปรุง 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือดำเนินกิจกรรมข้าวอินทรีย์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
มีเกษตรกรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้
น้อย มีการจัดประชุมทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ/คณะ
ทำงานฯ ต่าง ๆ เพ่ือกำหนดนโยบาย แนวทางในการขับเคลื่อน และมีการติดตามประเมินผลที่เป็นภาพรวมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของการใช้รูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ยังไม่เป็น
รูปธรรมนัก เนื่องจากมีการขยายผลไปเพียง 3 จังหวัด  

 

การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับช่วงการเพาะปลูกของเกษตรกร จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี 
ฐานข้อมูลเกษตรกรยังไม่ครบถ้วน Application ยังมีผู้รู้จักและเข้าไปใช้ประโยชน์น้อย เกษตรกรขาดความรู้
เรื่องการวางแผนการผลิตเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกในกลุ่ม การออกใบรับรองให้เกษตรกรดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า  

 

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระยะต่อไป ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเกษตรของเกษตรกร ทำแผนเสนอของบประมาณ ควรสนับสนุนเกษตรกรให้มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการผลติ 
การแปรรูป และการตลาด นอกจากนี้ภาครัฐควรจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ให้มีความสมบูรณ์ 
ลดการซ้ำซ้อนกันของพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ และสอนการใช้ Application ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภคเพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงด้านการผลิต แปรรูป และตลาด  ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้
ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิต การผลิต การดูแล การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป
สินค้า ส่วนระยะสั้นภาครัฐควรจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากหน่วยงานภายนอก ระยะยาวภาครัฐควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ แก่ เกษตรกร เพื่อให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเบื้องต้น และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในใบรับรองควรมีอายุ
มากกว่า 1 ปี หรือใช้กระบวนการต่ออายุในการรับรองมากกว่าเริ่มต้นการขอใบรับรองใหม่ซึ่งใช้กระบวนการ
และระยะค่อนข้างนาน 

 



(ง) 

 
Executive summary 

 
The intermediate-phase evaluation of Organic Agriculture Development Strategic Plan 

(OADSP), 2017 – 2021 of Ministry of Agricultural and Cooperatives (MOAC) had objectives to 
evaluate the overall operation results of important plan projects. Evaluation results could then 
support further planning process, and identify target for other plans. This OADSP has been 
operated by 13 agencies of MOAC, which cascaded into 85 projects/activities.  

 

The overall evaluate results found that the operation of MOAC agencies reached very 
good level, as it could success 91.98 percent of target. They could provide knowledge to 
110,069 farmers and officers, expand organic agriculture (OA) land, increase variety of OA 
commodities, and increase number of farmers with OA certification. However, OA products still 
selling in local market only, and got low value adding. Therefore, the plan should promote 
and add value of those products.  

 

For the 1st Strategy, Supporting of Organic Agriculture Research, Knowledge Building and 
Dissemination, and Innovation, the agencies could operate in good level. They could create 
OA production and marketing research, OA market development guideline, take lesson from 
OA farmers and entrepreneurs, network creation between OA farmers, farmer groups and 
entrepreneurs, and data base creation in format of Microsoft Office and Application (Organic 
Zoning and Organic Database). However, only 5.38 percent of farmers knew that application. It 
provide more than 5 training courses for farmers and officers, and 91.23 percent of farmers 
could increase their knowledge, 63.82 percent of farmers could adapt these knowledge to 
practice with their farms. Moreover, 22 learning centers of Participatory Guarantee System (PGS) 
have been setting up. On the other hand, only 37.99 percent of farmers known these centers, 
and 24.85 percent of farmers have used these centers, and some of farmers were living too 
far from the centers.  

 

For the 2nd Strategy, Development of OA Commodities, and Services, the agencies 
could operate in good level. About 19.04 percent of farmers could change their activities from 
conventional agriculture (CA) to OA; 49.73 percent of farmers could increase their return from 
project farms with 1,908 Baht per month. Additionally, 92.82 percent of farmers were 
continuing to do OA practice, and the rest still do CA practice because their lack of readiness. 

 



(จ) 

 
For the 3rd Strategy, Development of Marketing and Service, and OA Certification, the 

agencies could operate in good level. The farmers who gain government OA certification could 
be increased 65.24 percent. The OA land could be increased 68.92 percent. About 86.08 
percent of farmers could produce their OA and CA products high enough for selling. More 
specifically, 63.23 percent of farmers could sell their products in farm gate, OA group, and 
online market. However, the majority channel was local market. The few farmers could sell 
their products in modern trade and even export, because the complex of contracts, and the 
price were not differential with local market price. Higher than 57 percent of farmers, 
consumers, and small entrepreneurs known Organic Thailand Certificate, and accepting of that 
certificate.  

 

For the 4th Strategy, Driven of OA, the agencies could reach only fair level. Organic rice 
budget supporting project cannot operate to reach the target, because only few farmers can 
pass the property evaluation of standard of the project. There were meetings in ministry, and 
provincial level for policy identifying, and driving. Moreover, the Yasothorn Model could be 
extended only in 3 provinces. 

 

The time period of budget allocation was inappropriate with the cultivation time period 
of farmers. Farmers’ data base were incomplete. The application were little knowing and using. 
Farmers were lack of knowledge about cultivation planning with land suitable. Farmer groups 
were lack of working capital for product buying from their farmer members. Additional, the 
process of OA certification was quite slow. 

 

For the recommendations, government agencies should provide budget supporting 
with conform to farmer activities, continuing support, and covering with production, marketing 
and value adding. Moreover, they should complete the data base of OA farmers, and areas. 
Additionally, they should provide advertising and teaching of the application. In short term 
period, it should hire the outsourcing to OA certification. In long term period, it should create 
farmer knowledge of basic OA certification. Lastly, OA certification should valid more than 1 
year, and shorten the process of OA certification renewing. 

 
 
 
 

 



(ฉ) 

คำนำ 
 

การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ) จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ ทั้งด้านผลได้ ผลลัพธ์ รวมทั้งข้อค้นพบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
การดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการประเมินผลครั้งนี้  ประกอบการพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม 
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บทที่ 1 
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ 

 
1.1 ความเป็นมาของยุทธศาสตร์ 

ในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการค้า ทำให้เกษตรกรหันมา
ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว และทำเกษตรที่ใช้สารเคมีเกินความจำเป็น มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่ง
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการรวมกลุ่มทำการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยใช้ต้นแบบของการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกษตรอินทรีย์ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งผลต่อความปลอดภัยกับสุขภาพ 
อีกทั้งตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญ
ที่ก่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554  

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2551 – 2554 สิ้นสุดลงตามระยะเวลาของยุทธศาสตร์ โดยได้ขยายเวลาของแผนปฏิบัติการเพ่ือดำเนินงาน
ไปถึงปี 2555 แต่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพ่ือความยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับต่อไปโดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
1.2.1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
1.2.2 เพ่ือเพ่ิมการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 
1.2.3 เพ่ือให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ

ต่างประเทศ 
1.2.4 เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 
1.2.5 เพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

1.3 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
1.3.1 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 
1.3.2 เพ่ิมจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 
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1.3.3 เพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดใน
ประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 

1.3.4 ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพ่ิมขึ้น 
 

1.4 วิธีการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 
 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

1.4.1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการนำ

ผลการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ เผยแพร่ให้บุคลากรทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริง 
เป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 1) ผลักดันให้เกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดห่ วงโซ่
อุปทานในด้านเกษตรอินทรีย์  

2) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลของเกษตรอินทรีย์ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และรวบรวม   
องค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ให้มีความรู้ และความเข้าใจ
ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดได้ 

เป้าหมาย 1) สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ หรืองานวิจัยเพ่ือใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 40 โครงการ  

2) จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบ ทันสมัย และเข้าถึงได้
โดยสะดวก  

3) จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร  

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
 2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่

เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 
 3) สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 

1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 
การสร้างความเข้มแข็งในการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต 

ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โครงสร้างพ้ืนฐาน รูปแบบในการผลิต ปัจจัยการผลิต ความรู้ทางการผลิต 
การแปรรูป การบรรจุเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า เป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานและ
ความต้องการของตลาด ก่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ ยั่งยืน 
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(Sustainable Development Goals : SDGs) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และกลยุธ์ ดังนี้  

 

วัตถุประสงค์ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิต ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
และสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิต 

เป้าหมาย พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในปี 2560 - 2561 และ ร้อยละ 20 ต่อปี 
ในปี 2562 – 2564 

กลยุทธ์ 1) พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 2) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเข้มแข็งได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับ จากผู้ผลิต

และผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริโภค รับรู้และตระหนักถึงคุณค่า
และคุณประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการ อันจะนำมาสู่ การปรับพฤติกรรมในการบริโภค คุณภาพ
ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน สากลได้ มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ อุปสงค์และ
อุปทานของสินค้าและบริการ ด้านเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทางการตลาดที่
แพร่หลาย ผู้บริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ ดังนี้  
 

วัตถุประสงค์ 1) เพิ่มปริมาณ การบริโภค และการบริการสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ  
2) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  
3) ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ ของสินค้าเกษตร

อินทรีย์  
4) สร้างความเชื่อม่ันให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกระดับทั้งภายในและต่างประเทศ  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

เป้าหมาย 1) ส่งเสริมตราประกอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  
2) เทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย กับประเทศ

คู่ค้าอย่างน้อย 1 ประเทศ/หรือกลุ่มประเทศ  
3) ให้เกิดการยอมรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS: Participatory Guarantee System) 

ในประเทศไทย  
4) ให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Distribution Center) ทั่วประเทศ       

ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง  
5) ให้มีตลาดที่ขายสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีตลาด/จุดจำหน่าย/

บริเวณท่ีจำหน่ายในตลาดชุมชนอย่างน้อย จังหวัดละ 5 แห่ง  
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6) กำหนดมาตรการ/นโยบาย ให้โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ๆ จัดหาอาหาร/
วัตถุดิบที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ให้นักเรียน ผู้ป่วย และ บุคลากรในหน่วยงาน บริโภคไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 1 แห่ง  

กลยุทธ์ 1) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
 3) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 

 

1.4.4 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติโดยมี

กลไกในการให้ความรู้และคำแนะนำ มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ การบูรณาการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ดังนี้  
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุผล ตามเป้าหมาย
โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 

เป้าหมาย 1) ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยบูรณาการของ
หน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ระดับประเทศ จนถึงระดับท้องถิ่น  

2) จัดให้มีกลไกที่รับผิดชอบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน โดยเป็น ผู้กำหนดนโยบาย/
แนวทาง ติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผล  

3) จัดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนาเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

กลยุทธ์ 1) ใช้รูปแบบยโสธรโมเดล โดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 2) การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 3) สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน  
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความสำคัญของการประเมินผล 
 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
2549 จนถึงปัจจุบัน เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางเลือกที่สามารถพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน กอปรกับ
ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศเริ่มมีอัตราขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหารคำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับกรอบทิศทางการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง
แผนเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 
3) พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ 4) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
ทั้งนี้ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ได้มีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนทั้งระดับชาติ 
และระดับจังหวัด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา 
เกษตรกรและผู้บริโภค 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมการค้าและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้า
และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ปี 2560 - 2561 มีจำนวน 185 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ จำนวน 85 โครงการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 มีกิจกรรมโครงการครอบคลุมหลายสาขาภายใต้ความรับผิดชอบ
หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีความสอดคล้อง
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ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12 ตลอดจนเป็นโครงการทีส่่งผลถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
เกษตรกรในระยะยาว จึงได้ทำการประเมินผลโครงการดังกล่าวข้างต้น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 

เพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ของการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ  
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)  

 

2.3.2 ประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการ 

 

2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล การประเมินผลการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ ใช้ข้อมูลการผลิต
การเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 – 2561 
 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 
1) การประเมินผลยุทธศาสตร์  

การประเมินผลด้านยุทธศาสตร์ เป็นขั้นตอนสำคัญ ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
ที่มีความจำเป็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ อีกทั้ง ยังเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมานั้น สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2557) ได้มีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2551 – 2554 จากผลการประเมินยุทธศาสตร์ พบว่า การส่งเสริมตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มีการดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายทุกยุทธศาสตร์ ยกเว้นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยที่บางโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ส่วนผลกระทบจากการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาพรวม ด้านส่งเสริมให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี
ทางการเกษตร หลังเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีลดลงร้อยละ 21.18 สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนซึ่งวัดจากอัตราส่วนความยากจนของครัวเรือนเกษตรอินทรีย์กับครัวเรือน
เกษตรกรที่ลดใช้สารเคมี ในปีเพาะปลูก 2553/54 ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับดินเปรี้ยวลงเหลือ
ร้อยละ 3.85 ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พบว่า ปริมาณการส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีอัตรา
การเจริญเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79 ส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ปริมาณการส่งออกยังไม่เพิ่มขึ้น 
ด้านการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่รับรองโดยหน่วยงานของประเทศไทย ภายในประเทศจัดอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ แต่ในต่างประเทศยังได้รับการยอมรับในระดับน้อย นอกจากนี้ศูนย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ได้ทำการประเมินผลโครงการบูรณาการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์
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ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2553 พบว่า มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมาย 
1,540 ไร่ เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนสามารถลดการใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 83.48 และสามารถ
ปรับการผลิตแบบอินทรีย์ได้ ร้อยละ 12.00 สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์รวม ร้อยละ 91.77 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองหลัง
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 14.54 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริม หลังจากที่เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แล้ว เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้บางส่วน ด้านข้าว คิดเป็นร้อยละ 67.71 และ
ด้านปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 60.11 โดยกิจกรรมท่ีทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถนำไปใช้ เนื่องจากข้อจำกัด
ด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และอาหาร รวมทั้งความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เช่น 
การจดบันทึกข้อมูล การทำแนวกันชน เป็นต้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ด้านเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.05 โดยเกษตรกรคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะทำให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และจากการรายงานโครงการติดตาม
และประเมินผลโครงการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2549 – 2552 และแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2551 – 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2553) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ พบว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2549  - 2552 
ได้มีการดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมากกว่าเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณจากงบปกติมาดำเนินงาน
ในแผน สำหรับผลกระทบของแต่ละยุทธศาสตร์ มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และผู้บริโภค
สินค้าอินทรีย์ในทิศทางที่เป็นผลบวก พร้อมทั้งในภาพรวมมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี และลดการใช้สารเคมี 
ทั้งนี้การดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549  - 2552 นั้น หน่วยงานปฏิบัติ
ประสบกับปัญหาหลักคือ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
และสภาพเศรษฐกิจโลก ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินการ  ส่วนความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เกษตรอินทรีย์ปี 2551 - 2554 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่จะ
เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เดิม ปี 2549 - 2552
กิจกรรมของโครงการเกษตรอินทรีย์ปี 2552 ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์นั้น ดำเนินการไปได้แล้วร้อยละ 75  

2) ปัจจัยที่มีต่อการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
การศึกษาปัจจัยที่ด้านต่าง ๆ มีผลต่อการบริโภคผักอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ของ สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง (2561) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริโภคผักอินทรีย์ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ความตระหนักเรื่องสุขภาพ 
การมีสมาชิกครัวเรือนที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความรู้เกี่ยวกับตรารับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ความตระหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการบริโภคผักอินทรีย์ ได้แก่ ความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริโภคผักอินทรีย์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความพึงพอใจด้านราคาและการเข้าถึงตลาด อายุ และ
รายได้ครัวเรือน ในขณะที่การมีสมาชิกครัวเรือนที่เป็นเด็กมีอิทธิพลในเชิงลบ เมื่อพิจารณาความเต็มใจที่จะซื้อ
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ผักอินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายที่จะซื้อผักอินทรีย์ในราคาที่สูงกว่าราคาผักทั่วไปร้อยละ 22 ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างราคาที่เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ได้รับกับราคาขายปลีกของผักอินทรีย์ พบว่า มีความแตกต่างกันถึง 
5 - 9 เท่า โดยเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของราคาที่เกษตรกรได้รับจากราคาขายปลีกที่จำหน่าย พบว่า เกษตรกร
ได้รับสัดส่วนของราคาเพียง ร้อยละ 10 - 16 ของราคาขาย ซึ่งกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการอื่น ๆ ภายใต้โครงสร้าง
การตลาดผักอินทรีย์ได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกร มณฑิชา พุทซาคำ และคณะ (2559) ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ เกษตรอินทรีย์มีความสด มีกลิ่นและ 
รสชาติที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป มีสีและลักษณะตรงตามพันธุ์/ชนิดสินค้า มีคุณค่าทางอาหารสูง มีการรับรองมาตรฐาน 
สามารถเก็บได้นานกว่า มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิต ไม่มีสารเคมีหรือสารกำจัดศัตรูพืช
ตกค้าง ไม่มี GMOs คำนึงถึงระบบนิเวศ มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป และมีสถานที่จำหน่ายเฉพาะ โดยปัจจัย
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ รายได้ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจัย
ทางจิตวิทยา เช่น ความรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมี ความเชื่อในตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
เช่น การคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า ซื้อสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และปัจจัยทางสังคม 
เช่น สินค้าเป็นที่ยอมรับในสังคมและความต้องการคำแนะนำจากผู้ขาย และ นายไมตรี เสถะรักษ์ (2558) 
ได้ทำการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารออร์แกนิค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่า 
หากราคาสูง แต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีจริงมีความเต็มใจจ่าย ทั้งนี้พิจารณาจากความสด และความหลากหลาย
เป็นหลัก รองลงมาก็คือปัจจัยด้านราคา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมองว่า ราคาออร์แกนิกมีราคาสูงกว่าราคาอาหารทั่วไป 
อาจเกิดจากค่านิยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มตัวอย่างมองว่า ช่องทาง 
การจัดจำหน่ายอาหารออร์แกนิกในปัจจุบันไม่มีความหลากหลาย อาจเกิด จากขนาดของตลาดที่เล็ก
เมื่อเทียบกับตลาดอาหารทั่วไป ซึ่งมีผลต่อความสะดวกในการเลือกซื้อ และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
กลุ่มตัวอย่างมองว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุดเนื่องจากส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนค่อนข้างสูง และกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดยังไม่เข้าถึงลูกค้า 

 

2.4.2  แนวคิดและทฤษฎี 
 

1) กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จากการศึกษาแนวทางในการประเมินผลระดับ
แผนยุทธศาสตร์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) สามารถจัดกลุ่มกรอบ
แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดออกเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ ได้ดังนี้ 

1.1) กรอบแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ (Goal-based) คือ การใช้เป้าประสงค์

ของแผนยุทธศาสตร์เป็นหลักในการกำหนดตัวชี้วัด เช่น ตั้งเป้าประสงค์ไว้ว่า จะเป็นการพัฒนาโดยให้ได้รับปัจจัย

ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง

จุดเด่นของกรอบแนวคิดลักษณะนี้ คือ ทำให้สามารถลดจำนวนตัวชี้วัดให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นและมีความสัมพันธ์
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กับเป้าประสงค์ของความยั่งยืนเท่านั้น และช่วยประเมินผลการพัฒนาว่ามีทิศทางไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่ แต่จุดด้อย คือ 

ไม่สามารถบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน 

1.2) กรอบแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดตามประเด็นหรือปัญหา (Issue-based) เป็นการพัฒนา

ตัวชี้วัดโดยมีการจัดแบ่งตัวชี้วัดตามประเด็นและปัญหาของหัวข้อที่ต้องการให้ชี้วัด เช่น ประเด็นด้านการขยายตัว

ของเมือง การจัดการขยะมูลฝอย การสร้างงาน หรือแม้แต่ประเด็น ด้านอาชญากรรมและความปลอดภัย 

กรอบแนวคิดนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการใช้พัฒนาตัวชี้วัดในชุมชนมากกว่ากรอบแนวคิดอ่ืน  เพราะสามารถ

ใช้ชี้วัดและนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืน ๆ ได้โดยตรง นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ตัวชี้วัดเพ่ือบ่งชี้ประเด็นปัญหา

ที่เห็นว่ามีความสำคัญได้ อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดนี้กลับขาดโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนหรือนโยบาย

ด้านการพัฒนาต่าง ๆ เนื่องจากมุ่งเน้นที่ประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลัก

ของการพัฒนา 

1.3) กรอบแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดตามรายสาขา  (Sectoral) เป็นกรอบแนวคิด ที่จัด

หมวดหมู่ของตัวชี้วัดตามรายสาขาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของภาครัฐ  เช่น โครงการจัดทำดัชนีชี้วัด

การติดตามประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 สาขาที่อยู่อาศัย สวัสดิการสังคม 

การนันทนาการ การคมนาคม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับการพัฒนาตัวชี้วัด

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่  ในองค์กรเป็นผู้ใช้ตัวชี้วัดนี้ โดยนำไป

พัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละแผนกหรือฝ่าย ทำให้สามารถกำหนดความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงาน

เพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้โดยตัวชี้วัดที่จัดทำตามกรอบ

แนวคิดนี้ อย่างไรก็ตาม จุดด้อยของกรอบแนวคิดนี้ คือ ตัวชี้วัดที่ได้จะค่อนข้างขาดความเชื่อมโยงระหว่างสาขา

เนื่องจากมีการจัดแบ่งเป็นกลุ่มหมวดหมู่ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมได้ 

1.4) กรอบแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดตามมิติ  (Domain-based) คือ การจัดทำตัวชี้วัด 

โดยจัดหมวดหมู่ของตัวชี้วัดตามองค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีอยู่  3 ส่วน คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคม กรอบแนวคิดนี้มีจุดเด่น คือ ทำให้มั่นใจได้ว่าได้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติของการพัฒนาและเป็น

กรอบแนวคิดท่ีสามารถนำไปดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ประกอบอ่ืนที่จำเป็นสำหรับเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของ

ตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติได้ เช่น เพ่ิมเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในองค์ประกอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Environment-

economy) หรือเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economy) ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการบูรณาการมิติ/

องค์ประกอบต่าง ๆ ของความยั่งยืนได้อย่างชัดเจน 
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1.5) กรอบแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดตามเหตุ-ผล (Causal or Cause-effect) คือการจัดทำ

ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล  โดยจัดแบ่งตัวชี้วัดตามหมวดหมู่ของแรงกดดัน 

(Stress/Pressure) สถานะ (Condition/State) และการตอบสนอง (Response) ตัวอย่างของกรอบแนวคิด

กลุ่มนี ้คือ กรอบแนวคิดแบบ PSR (Pressure-State-Response) นั่นเอง  

1.6) กรอบแนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Combination)  ในทางปฏิบัติแล้ว 
จัดเป็นกรอบแนวคิดที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการพัฒนาตัวชี้วัด เพราะเป็นกรอบแนวคิดที่รวบรวมเฉพาะ
ข้อดีของกรอบแนวคิดทั้ง 5 ข้อ ข้างต้นมาใช้ ในขณะที่ข้อด้อยของกรอบแนวคิดเหล่านั้นก็ถูกกำจัดออกไปเช่นกัน 
ตัวชี้วัดในกรอบแนวคิดนี้จะถูกจัดหมวดหมู่ตามสาขาที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ เช่น สาขา
ที่อยู่อาศัยและสาขาการคมนาคมขนส่ง และให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีสุขของสังคม 

 

2) แนวคิดการประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s  Evaluation  Model)  
 

สคริฟเวนได้ให้นิยามของการประเมินไว้ว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการ
รวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื ่องมือเพื่อเก็บข้อมูล และการกำหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน  
เป้าหมายสำคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องการจะประเมิน สคริฟเวนได้
จำแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การประเมินระหว่างดำเนินการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินงาน กิจกรรม 
หรือโครงการใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานนั้น  ๆ ผลจากการประเมิน
ดังกล่าวนี้ สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุง 

2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation)  เป็นการประเมินเมื ่อกิจกรรมหรือ
โครงการใด ๆ สิ้นสุดลง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความสำเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งนำเอาความสำเร็จหรือ
แนวทางท่ีดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมิน
ประเภทนี้ เป็นการประเมินผลสรุปรวม 

 

3) แบบประเมินผลซิปป์ของสทัพเฟิลบีม (Stufflebeam’s Evaluation Model) 
 

แบบจำลองการประเมินผล ตัวแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นตัวแบบสำหรับการประเมินผลที่
สร้างข้ึนโดย Daniel Stufflebeam และคณะ ที่มีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจต่อทางเลือกที่มีอยู่ โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยปัจจัย
สำคัญที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการประเมินในแต่ละส่วน มีดังนี้ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2553) 
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3.1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) หรือบางครั้งเรียกว่า การประเมิน
บริบท เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่จะมีผลต่อความสำเร็จและ/หรือล้มเหลว รวมทั้ง เป็นส่วนที่จะสนับสนุน
ให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เช่น ความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะรับบริการ
จากโครงการ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม สถานการณ์ต่าง ๆ ปัญหาของชุมชนและพื้นที่ ตลอดจนนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.2) การประเมินปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที ่จำเป็น
สำหรับการนำเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และแหล่งเงินทุนสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สถานที่รวมถึงครุภัณฑ์ และสิ่งที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ การประเมินปัจจัย
นำเข้าจะช่วยในการพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที ่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งจะช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ และกิจกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธีการ 
หรือกระบวนการนำปัจจัยนำเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม ตามลำดับ ขั้นตอน ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินกิจกรรม เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในลำดับและโอกาสต่อไป 

3.4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้รับทั้งหมด 
จากการดำเนินงานว่าได้ผลมากน้อยอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามแผนงาน/โครงการหรือไม่ โดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่กำหนดไว้ 

 

ซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational  
Evaluation and Decision Making ซึ่งพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation 
Theory Models and Applications ซึ่งองค์ประกอบด้านด้านคุณค่าของรูปแบบ คือ รูปแบบการประเมิน CIPP 
มีคุณค่าต่อการประเมินอะไรบ้าง และเป็นการประเมินที่สัมพันธ์กับโครงการอย่างไรบ้างซึ่งองค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธ์กับโครงการ ดังนี้ (อ้างใน รัตนะ บัวสนธ์, 2556) 
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบหลักของรูปแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธ์กับ
โครงการ (อ้างใน รัตนะ บัวสนธ์, 2556) 

 

จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นวงกลมสำคัญ 3 วงในสุดเป็นส่วนที่แสดงถึงคุณค่าร่วมกันของการ
ประเมินในการนำไปใช้กำหนดส่วนต่าง ๆ ในวงกลมที่สองซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย 
แผนงาน การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ ที่ได้ใน 4 ส่วนประกอบของโครงการก็จะสัมพันธ์กับมิติการประเมินทั้ง 4 ด้าน
ของรูปแบบการประเมิน CIPP ซึ่งเป็นวงกลมนอกสุด นั่นคือ การประเมินเพื่อนำมาใช้กำหนดเป้าหมายของ
โครงการก็คือการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้าสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน แต่การปฏิบัติงานหรือ
การกระทำตามแผนก็ต้องอาศัยการประเมินกระบวนการ และท้ายสุดหากประเมินผลลัพธ์ทั้งหมดของโครงการ
ก็ต้องทำการประเมินผลผลิตนั่นเอง 

บทบาทการประเมินผลเป็นระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม เนื่องจากรูปแบบการประเมิน 
CIPP สามารถนำมาใช้ได้ทั้งเป็นการประเมินเป็นระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม ดังนั้นวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการใช้ผลการประเมินใน 4 มิติด้านรูปแบบการประเมินจึงแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 

 

คุณค่าร่วม 
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ตารางท่ี 2.1 ความสัมพันธ์ของมิติทั้ง 4 ด้าน ในรูปแบบการประเมิน CIPP กับบทบาทการประเมินเป็นระยะ ๆ 
และการประเมินสรุปรวม 

 

บทบาทการ
ประเมิน 

บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

การประเมินเป็น
ระยะ : มุ่งใช้
สารสนเทศท่ีได้จาก 
CIPP เพื่อมองมุ่งไป
ข้างหน้าช่วยสำหรับ
การตัดสินใจและ
ประกันคณุภาพของ
โครงการ 

ช้ีแนะสำหรับการ
จำแนกความต้องการ
จำเป็นของสิ่ง
แทรกแซงและเลิก
จัดลำดับเป้าหมาย 
(บนพื้นฐานการ
ประเมินความ
ต้องการจำเป็นปญัหา 
คุณสมบัติที่มีคณุค่า
และโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น) 

ช้ีแนะสำหรับการ
เลือกแผนปฏิบัติงาน
หรือกลยุทธ์อื่น ๆ 
(บนพื้นฐานของการ
ประเมินทางเลือก 
กลยุทธ์และ
ทรัพยากรที่จัดให้ 
สำหรับโครงการ 
รวมทั้งการตรวจสอบ
แผนปฏิบัติงาน) 

ช้ีแนะสำหรับการนำ
แผนปฏิบัติงานไปใช้ 
(บนพื้นฐานของการ
กำกบัควบคุมและการ
ตัดสินกิจกรรมใน
แผนงานน้ัน) 

ช้ีแนะสำหรับการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง
การปรับเปลี่ยนการ
ดัดแปลงหรือ
แม้กระทั่งการยตุิหรือ
ระงับความพยายามใด ๆ  
ของโครงการ (บน
พื้นฐานของการ
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลข้างเคยีงท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น) 

การประเมินสรุปรวม 
: มุ่งเน้นสารสนเทศท่ี
ได้จาก CIPP เพื่อมอง
ย้อนกลับ สรปุ
เกี่ยวกับคุณภาพ 
คุณประโยชน์ ความ
ซื่อสัตย์แม่นยำ และ
ความมีนัยสำคัญ 

เปรียบเทยีบการ
ประเมินความ
ต้องการจำเป็นปญัหา 
คุณสมบัติที่มีคา่และ
โอกาสกับเป้าหมาย
และการจัดลำดับ
ความสำคญั 

เปรียบเทยีบกลยุทธ์
การออกแบบและ
งบประมาณของ
โครงการกับความ
ต้องการจำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้รับประโยชน์ของ
โครงการนั้น 

การบรรยายอย่าง
ครอบคลมุเกี่ยวกับ
กระบวนการและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โดยการเปรยีบเทียบ
กับกิจกรรมใน
แผนงานท่ีออกแบบไว้ 

เปรียบเทยีบผลลัพธ์
และผลข้างเคียง
ทั้งหมดของโครงการ
กับความต้องการ
จำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
การเปรยีบเทียบกับ
ผลที่เกดิขึ้นจาก
โครงการที่มลีักษณะ
คล้าย ๆ กัน ตีความ
ผลที่ได้รับโดย
พิจารณาร่วมกับผล
การประเมินบริบท
ปัจจัยนำเข้าและ
กระบวนการ 

ที่มา : Stufflebeam and Shinkfield (2007) 
 

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าถ้าเป็นการนำรูปแบบการประเมิน CIPP มาใช้ในการประเมินเป็น
ระยะ ๆ ซึ่งเป็นการประเมินที่มุ่งพิจารณาไปข้างหน้าหรือคาดคะเนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และนำผลที่ได้ไปใช้ เพื่อ
การชี้แนะแนวทางการตัดสินในสำหรับดำเนินการในแต่และเรื่องเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโคร งการจะมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไป ตอบสนองความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและ
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สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ส่วนการประเมินสรุปรวมเป็นการประเมินที่มุ่งพิจารณาย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว 
และนำผลการประเมินในแต่ละมิติที่เกิดขึ้นแล้วไปเปรียบเทียบกับที่ออกแบบกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื ่อสรุปให้เห็น
ภาพรวมว่าโครงการ มีคุณภาพ คุณประโยชน์ มีความแม่นยำและมีนัยสำคัญ 

 

4) การติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม 
การติดตามและประเมินผลจะครอบคลุมทุกส่วนของโครงการพัฒนา ทั้งกระบวนการทำงาน 

ความก้าวหน้าของงานตามกิจกรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทรัพยากรที่ใช้ และผลกระทบต่าง ๆ เกิดขึ้น
จากการดำเนินโครงการ (อรุณี เวียงแสง, 2548) 

4.1) หัวใจสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอในการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
(1) ตระหนักถึงความสำคัญ ก่อนจะดำเนินการประเมินผล ต้องทำความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ว่าทำไมต้องมีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม วิธีดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร ทำอย่างไร หากทำแล้ว จะช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนางาน และกำหนดแนวทางการทำงานให้ดีขึ้นได้ 

(2) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร แหล่งทุน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ และอ่ืน ๆ ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นอาจจะกำหนดร่วมกันตั้งแต่แรกว่า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ สมควรจะร่วมในกิจกรรมใด เมื่อใด และมีบทบาทอย่างไร 

(3) ไม่ยึดมาตรฐานของทีมประเมิน หรือคนใดคนหนึ่ง แต่ใช้มาตรฐานที่ทุกฝ่าย
ร่วมกนักำหนด ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินจะแยกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และทีมประเมินผล
จากภายนอก สำหรับผู้ปฏิบัติงานนั้น จุดเด่น คือ เข้าใจสภาพพื้นที่ดีกว่าคนภายนอก แต่บางครั้งอาจวิเคราะห์
เข้าข้างชาวบ้านและโครงการ หรือไม่สามารถเสนอข้อมูลได้ทุกเรื่อง เพราะมีความสัมพันธ์กับโครงการอยู่ 
ทีมประเมินจากภายนอก ไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดทุกอย่างของโครงการได้ แต่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 
จึงสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้านและหลากหลาย 

(4) เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการชี้ถูกชี้ผิด เป็นกระบวนการ สร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบเงื่อนไข ข้อจำกัด และศักยภาพของกินและกัน เพื่อปรับปรุงงานสู่
เป้าหมายของโครงการได้ 

4.2) หลักการหรือมาตรฐานการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้การดำเนินงาน
มีกรอบหรือแนวทางที่ใช้ชัดเจน ทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการสำคัญ 
8 ประการ คือ  

(1) ประสิทธิภาพ เน้นให้การติดตามและประเมินผลมีการใช้จ่ายต่ำที่สุด แต่เกิดผลงานสูงสุด 
เป็นการใช้จ่ายอย่างมีมาตรฐานและสามารถทำให้เกิดผลงานที่มุ่งหวัง 

(2) ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการประสิทธิภาพที่สามารถดำเนินงานที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และมีการใช้จ่ายต่ำ 
และเกิดผลงานสูงสุด 

(3) หลักเพียงพอ การติดตามและประเมินผลต้องให้มีข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งข้อมูลสำคัญ อาทิ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้น ทรัพยากรบริหาร  
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ผลงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้น ทรัพยากรบริหาร เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

(4) หลักเชื่อถือได้ หมายถึงข้อมูลที่นำมาใช้ในการติดตามประเมินผล ต้องมีความเชื่อถือได้  
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มีการตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของข้อมูล บางครั้งอาจได้ข้อมูลจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งก็ควรตรวจสอบข้อมูลเดียวกันกับบุคคลอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

(5) หลักสมเหตุสมผล ให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วยผลที่
เกิดขึ้นจะเนื่องจากเหตุนั่นเอง ดังนั้น หากการประเมินผล พบว่าเหตุผลและไม่สัมพันธ์กันแล้วก็ถือว่า
งานประเมินผลนั้นอาจมีจุดใดผิดพลาด 

(6) หลักเป็นไปได้ การติดตามประเมินผลควรมีลักษณะที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น 
อาจตั้งเป้าหมายสูงแต่ขาดความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขาดบุคคลที่มีความสามารถในการวิจัย 
แต่โครงการกำหนดให้มีการวิจัย เป็นต้น 

(7) หลักแก้ไขปรับปรุง การติดตามประเมินผลต้องมีลักษณะที่พร้อมที่จะปรับปรุง 
หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ก็พร้อมที่ปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น พบว่า ตัวชี้วั ดบางตัวเป็นไปไม่ได้แล้ว
ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก็ควรมีการปรับตัวชี้วัด 

(8) หลักเที่ยงธรรม เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที ่ยงธรรม ไม่มีอคติ
หลักการนี้จะช่วยในการวิเคราะห์โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและเท่ียงธรรม 

การใช้หลักการดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว ผลที่ได้รับจะเป็นข้อเท็จจริงที่ช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานพัฒนาโครงการต่อไปด้วย 

 

5) การวัดทัศนคติ  
Rensis Likert (ค.ศ.1932) ได้สร้างเครื่องมือในการวัดทัศนคติโดยใช้วิธีการวัดแบบลิเคอร์ทสเกล 

(Likert Scale) ข้อถามแต่ละข้อจะมีทางเลือกตอบได้หลายระดับ และนำทางเลือกดังกล่าวมาให้คะแนน เช่น 
กรณีแบ่งเป็น 5 ระดับ 

 

 
 
 
 
 
 

ต่อจากนั้นกำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีวิธีคำนวณหาช่วงของคะแนน ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน = 
คะแนนมาก - คะแนนน้อย 

จำนวนระดับ 
 

5  คะแนน สำหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4  คะแนน สำหรับเห็นด้วย 
3  คะแนน สำหรับไม่แน่ใจ 
2  คะแนน สำหรับไม่เห็นด้วย 
1  คะแนน สำหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากท่ีสุดในที่นี้เท่ากับ 5 คะแนน 
 คะแนนน้อย คือ คะแนนที่กำหนดน้อยที่สุดในที่นี้เท่ากับ 1 คะแนน 

จำนวนระดับ คือ จำนวนระดับการวัดในที่นี้เท่ากับ 5 ระดับ ดังนั้น 
 

ช่วงคะแนน = 
5 - 1 

= 
4 

= 0.8 
5 5 

 

2.4.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
สามารถสรุปกรอบแนวคิดการประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์ เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ) ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ) 
 

บริบท 
 - สถานการณผ์ลติ ตลาด
เกษตรอินทรียไ์ทย 
- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
เกษตรอินทรยี์ที่ผา่นมา 
 - การสนับสนุนการทำ
เกษตรอินทรียจ์าก
หน่วยงานภาครัฐ 
- ความเหมาะสมของ
พื้นที่เกษตรในการทำ
เกษตรอินทรีย ์
 - ความสอดคล้องของ
แนวทางการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์กับพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

ปัจจัยนำเข้า 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- องค์ความรู้และ
ปัจจัยการผลติ 

ผลผลิต 
- การส่งเสริมการวิจยั การสร้าง เผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกับ
เกษตรอินทรยี ์
- การสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเองเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกร 
- การสร้างฐานข้อมลูเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
- การพัฒนาศักยภาพการผลติเกษตรอินทรีย ์
- การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการผลิต
เกษตรอินทรีย ์
- การผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง
เกษตรอินทรีย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาตลาดและบริการที่เกี่ยวข้อง กับ
เกษตรอินทรีย์ 
- การประชาสมัพันธ์สู่ผูบ้ริโภค 
- การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
- การสร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ์
ไปสู่การปฏิบตั ิ

ผลลัพธ ์
- พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน/ลดการ
ใช้สารเคม ี
- จำนวนเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์  
- สัดส่วนตลาดเกษตรอินทรีย ์
- กลุ่มอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้น 

กระบวนการ 
- การบริหาร
จัดการโครงการ 
- กระบวนการ
ดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ แนวทาง 
การปรับปรุงการพัฒนา

เกษตรอินทรีย ์
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2.5 วิธีการประเมินผล 
 

2.5.1 รูปแบบการประเมินผล ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีดังที่กล่าวมาแล้ว โดยประยุกต์ใช้
การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลแบบ CIPP Model โดยการเปรียบเทียบก่อนและระหว่าง
เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร  

1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความจำเป็น ความต้องการของ
โครงการฯ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงระหว่างดำเนินโครงการ ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม นโยบายด้าน
การเกษตรที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และความสอดคล้อง
ระหว่างยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์กับสภาพปัญหาในพื้นที่ 

2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการ
นำเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร/หน่วยงาน การสนับสนุนองค์ความรู้
และปัจจัย 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเก ี ่ยวกับวิธ ีการ หรือ
กระบวนการนำปัจจัยนำเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม ตามลำดับ ขั ้นตอน ตลอดจนการบรรลุว ัตถุประสงค์  
ของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการ และกระบวนการดำเนินงาน 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้รับทั ้งหมด จากการ
ดำเนินงานว่าได้ผลมากน้อยอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงาน/
โครงการหรือไม่ โดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่กำหนดไว้  จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ระดับความรู้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การลดใช้สารเคมี การลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนความคิดเห็น และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 

2.5.2 ประเภทการประเมินผล เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
มีระยะเวลารวม 5 ปี ปัจจุบันได้ดำเนินการมากกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งยังไม่สิ้นสุดยุทธศาสตร์ฯดังนั้นการประเมินในช่วงปี 
2560 – 2561 จึงเป็นการประเมินผลระหว่างดำเนินการ (On – going Evaluation) เพื่อทราบความก้าวหน้า 
แนวโน้มผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ 

 

2.5.3 ประเด็นและตัวชี้วัด 
จากรูปแบบการประเมินผลดังกล่าว กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล นำมาสร้างเป็น

ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผล โดยใช้การเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามหลักวิชาการ 
ตามประเด็นและตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ ของการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ของการ
ประเมินผล 

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation)   
 - สถานการณ์การผลิต ตลาด เกษตรอินทรีย์ไทย - 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา  
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้าน

เกษตรอินทรีย ์
- 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตร
อินทรีย์ 

- 

 - ความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรในการทำเกษตรอินทรีย ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 - ความสอดคล้องของแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

กับพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)  
2.1 งบประมาณ - จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงาน เท่ากับเป้าหมาย 
 - ร้อยละของหน่วยงานในพ้ืนท่ีที่ได้รับงบประมาณทันต่อ

การปฏิบัติงาน  
ตามแผนที่กำหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.2 บุคลากร/หน่วยงาน - ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานมี
ความเหมาะสม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 - จำนวนหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 

2.3 องค์ความรู้  - จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร และบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เท่ากับเป้าหมาย 

2.4 ปัจจัยการผลิต - ชนิดปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุนให้เกษตรกร เท่ากับเป้าหมาย 
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  

3.1 การบริหารจดัการโครงการ - มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานในการขับเคลื่อน - 
 - มีการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการ

ขับเคลื่อนฯ 
เท่ากับเป้าหมาย 

3.2 กระบวนการดำเนินงาน  - มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ไม่น้อยว่าร้อยละ 60 
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 

1) การส่งเสรมิการวิจยัการสร้าง
และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 

- จำนวนงานศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางดา้นเกษตรอินทรีย ์

เท่ากับเป้าหมาย 

เกษตรอินทรีย ์ - ร้อยละของผลงานการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ที่มี
การนำไปเผยแพร ่

ร้อยละ 70 ของ
ผลการศึกษา 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ของการ
ประเมินผล 

2) การเสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร 
และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตร 

- จำนวนเกษตรกร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสรมิองคค์วามรู้ด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย ์

เท่ากับเป้าหมาย 

และสหกรณ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการสง่เสรมิองค์ความรูด้้านการ
พัฒนาเกษตรอินทรียม์ีความรู้เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 - ร้อยละของเกษตรกร ทีน่ำความรู้จากการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทีไ่ปใช้ประโยชน ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

 - จำนวนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรยี์ PGS เท่ากับเป้าหมาย 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์เรียนรู้

เกษตรอินทรีย์ PGS 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3) การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย ์

- จำนวนโครงการที่จัดทำ/ปรับปรงุฐานข้อมูลด้านเกษตร
อินทรีย์ 

เท่ากับเป้าหมาย 

 - ร้อยละของเกษตรกร เจ้าหนา้ที่ท่ีมีการใช้ฐานข้อมูลด้าน
เกษตรอินทรีย ์

- 

4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสนิค้าและบริการเกษตรอินทรีย ์
1) การพัฒนาศักยภาพการผลติ

เกษตรอินทรีย ์
- จำนวนเกษตรกรที ่ ได ้ร ับการพัฒนาสู ่การร ับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนแปลงท่ีได้รับการติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ/แปลงใหญ่ทั่วไปที่ได้รับ

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกรที่มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอด

ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ 
เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ เท่ากับเป้าหมาย 
 - ร้อยละของเกษตรกรการปรับเปลี่ยนเกษตรปลอดภัยมา

เป็นเกษตรอินทรีย์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 - ร้อยละของเกษตรกรที ่มีการปรับเปลี ่ยนเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 - ร้อยละเกษตรกรที่มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ของการ
ประเมินผล 

2) การบริหารจัดการ - จำนวนโครงการที่สนับสนุนแหล่งน้ำ เท่ากับเป้าหมาย 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการ - จำนวนระบบเขตเกษตรอินทรีย์ เท่ากับเป้าหมาย 
ผลิตเกษตรอินทรีย์  - ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้ำในการผลิตเกษตรอินทรีย์

อย่างเพียงพอ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

4.3 ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ 
1) การผลักดันมาตรฐานและ

ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตร 
- จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/พื้นที่เกษตรกร/ฟาร์มที่

ได้รับการตรวจรับรอง และต่ออายุ 
เท่ากับเป้าหมาย 

อินทรีย์ - สถานท่ีจำหน่ายสินค้าท่ีผ่านการรับรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง

และความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนผู้รับการอบรมตรวจประเมินฟาร์ม เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนครั้งในการตรวจติดตาม กำกับดูและการตรวจ

ประเมินฟาร์ม 
เท่ากับเป้าหมาย 

 - จำนวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน 
โดยระบบการรับรองแบบกลุ่ม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 - จำนวนโรงงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป เท่ากับเป้าหมาย 
 - ร้อยละของผู้ประกอบการรายยอ่ย เกษตรกร ผู้บริโภคที่

รู้จักมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 - ระดับการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค 

ไม่น้อยกว่าระดับ 
ปานกลาง 

2) การส่งเสริมและพัฒนา - จำนวนตลาดสีเขียวท่ีได้รับการพฒันา เท่ากับเป้าหมาย 
ตลาดและบริการที่เกี่ยวข้อง กับเกษตร
อินทรีย์ 

- จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าสินค้าให้กับสินค้าปศสุัตว์อินทรีย ์

เท่ากับเป้าหมาย 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มผีลิตภณัฑ์เกษตรอินทรยี์
จำหน่าย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3) การประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค - จำนวนสื่อประชาสมัพันธ์ เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนครั้งในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์
เท่ากับเป้าหมาย 

 - ร้อยละของผู้บริโภคทีม่ีการรับรูข้้อมูลเกษตรอินทรีย ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 - จำนวนช่องทางสื่อในการรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์

ของผู้บริโภค 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ของการ
ประเมินผล 

4.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  
1) การสนับสนุนแหล่งเงินทุน

เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
- จำนวนเงินอุดหนุนท่ีสนับสนุนแก่เกษตรกร เท่ากับเป้าหมาย 

2) การสร้างกลไกและเครือข่าย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

- จำนวนโครงการที ่ม ีการติดตามและประเม ินผล
โครงการ 

เท่ากับเป้าหมาย 

5. ทัศนคติ - ระดับความเหมาะสมของพื้นที่การเกษตรในการทำ
เกษตรอินทรีย์  

ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความสอดคล้องของยุทธศาสตรเ์กษตรอินทรีย์กับ
สภาพพื้นที่เป้าหมาย  

ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความทันเวลาของงบประมาณ ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาใน
การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ 

ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความตรงความต้องการ ความเพียงพอ คุณภาพ
ของปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนบัสนุน 

ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความร่วมมือ/การบรูณาการหน่วยงานในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความคดิเห็นต่อขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 - ระดับความพึงพอใจต่อสินคา้เกษตรอินทรีย ์ ไม่น้อยกว่าระดับ
ปานกลาง 

 
2.5.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์

เป็นเครื่องมือเพื่อสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีคำถามทั้งคำถามปลายปิด (Close – ended question) 
และคำถามปลายเปิด (Open - ended - question) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดจำนวนตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
การดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงาน
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ของเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน และเก็บข้อมูล
ทุกจังหวัด โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 

1.2) เจ้าหน้าที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ  
1.2.1) ได้จากการส่งแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการทุกหน่วยงาน เพ่ือสอบถาม

เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ  ทัศนคติ ความพึงพอใจ และปัญหา
ในการเข้าร่วมโครงการนั้น ๆ เก็บข้อมูลทุกจังหวัด โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) 

1.2.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะการสัมภาษณ์และสอบถาม 
เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ การนำไปปฏิบัติ  ทัศนคติ ความพึงพอใจ และปัญหาในการ
เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

การกำหนดขนาดตัวอย่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ลักษณะการ
ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 เป็นลักษณะ
การส่งเสริมที่ต่อเนื่อง ดังนั้นการกำหนดขนาดตัวอย่างจึงกำหนดจากขนาดประชากร ณ ปี 2561 ที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากแต่ละหน่วยงาน ได้เกษตรกรจำนวน 83,153 ราย คำนวณใช้เกณฑ์ร้อยละ 1 จากการกำหนด
ตัวอย่างใช้กฎแห่งความชัดเจน ของ Neuman (อ้างใน สุวิมล ติรนันท์, 2543) ตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 832 ราย 

1.2.3) ผู้บริโภค ได้จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้บริโภค เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
การรับรู้ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และความพึงพอใจ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่าง
โดยใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินผลในการกำหนดสมาชิกของกลุ่มประชากรที่จะมาเป็นสมาชิกตัวอย่าง จำนวน 
400 ราย 

1.2.4) ผู ้ประกอบการ ได้จากการสอบถามผู้ประกอบการ เพื ่อสอบถามเกี ่ยวกับการ
ยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Selection) ซึ่งเป็นการ
เลือกอย่างโดยใช้ ดุลยพินิจของผู้ประเมินผลในการกำหนดสมาชิกของกลุ ่มประชากรที่จะมาเป็นสมาชิก
ตัวอย่าง จำแนกเป็นผู้ประกอบการรายย่อย จำนวน 160 ราย และผู้ประกอบการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ 6 บริษัท 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารโครงการ รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในเชิงตัวเลข

ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายประกอบด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพื่อนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล  และวิเคราะห์
เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นคำถามปลายเปิด การสังเกต การประเมินผล
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แบบมีส่วนร่วม และข้อความจากเอกสารรายงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นและใช้ตัดสินในเรื่องของการ
บริหารจัดการโครงการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การวัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นการวัดจากผลงานที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย แสดงผล
เป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การพัฒนามีความสำเร็จมากขึ้น โดยมีวิธีคิดและสูตร
ในการคำนวณคะแนน ดังนี้  

  

                ร้อยละความสำเร็จ =  ผลการดำเนินงาน  x 100 
                               เป้าหมาย 

 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ ความคิดเห็น ความเหมาะสม ความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท 
(Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยแบ่งช่วงระดับค่าคะแนนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 
ระดับ และการพิจารณากรณีการเปรียบเทียบผลของเป้าหมายหรือข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบ กำหนดเป็น
ช่วงค่าร้อยละ รายละเอียดตารางที่ 2.3 และ 2.4 
 

ตารางท่ี 2.3 การกำหนดระดับค่าคะแนน สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
ความหมายค่าคะแนน 

ความพึงพอใจ ความเหมาะสม ระดับความรู้ 
1 1 – 1.80 ไม่พึงพอใจมาก ไม่เหมาะสมมาก น้อย 
2 1.81 – 2.60 ไม่พึงพอใจ ไม่เหมาะสม ค่อนข้างน้อย 
3 2.61 – 3.40 พึงพอใจน้อย เหมาะสม น้อย ปานกลาง 
4 3.41 – 4.20 พึงพอใจปานกลาง เหมาะสมปานกลาง ค่อนข้างมาก 
5 4.21 – 5.00 พึงพอใจมาก เหมาะสม มาก มาก 

 
 

ตารางท่ี 2.4 การกำหนดระดับค่าร้อยละ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ค่าร้อยละของเป้าหมาย ความหมายค่าร้อยละ 
น้อยกว่า 60.00 ต้องเร่งแก้ไข 
60.00 – 69.99 ต้องปรับปรุง 
70.00 – 79.99 ปานกลาง 
80.00 – 89.99 ดี 
90.00 – 100.00 ดีมาก 

 

2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนกระบวนการวางแผน และกำหนดเป้าหมายหรือมาตรการยุทธศาสตร์ฯ 
ที่คล้ายคลึงกันต่อไป 



 

 

บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3.1.1 เพศ อายุ สถานภาพครัวเรือน และระดับการศึกษา 

1) เพศ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.63 และเพศชาย ร้อยละ 45.37 
2) อายุ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 61.96 รองลงมา คือ 

ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.04 และ ระหว่าง 20 – 40 ปี  ร้อยละ 11.00 
3) สถานภาพครัวเรือน  เป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 55.28 และเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 44.72 
4) ระดับการศึกษา  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 55.86 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

รองลงมา ร้อยละ 15.72 จบชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และร้อยละ 11.57 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.1) 
 

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ สถานภาพครัวเรือน การศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ  

1.1 หญิง 54.63 
1.2 ชาย 45.37 

2. อายุ  
2.1 น้อยกว่า 20 ปี 0.00 
2.2 20 - 40 ปี 11.00 
2.3 41 - 60 ปี 61.96 
2.4 มากกว่า 60 ปี 27.04 

3. สถานภาพครัวเรือน  
3.1 หัวหน้าครัวเรือน 55.28 
3.2 สมาชิกในครัวเรือน 44.72 

4. ระดับการศึกษา  
4.1 ไม่ได้เรียน 2.15 
4.2 ประถมศึกษา 56.86 
4.3 มัธยมศึกษาตอนต้น 7.89 
4.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 15.72 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ สถานภาพครัวเรือน การศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ ร้อยละ 
4.5 อนุปริญญา / ปวส. 5.12 
4.6 ปริญญาตรี 
4.7 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

11.57 
0.69 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.1.2 การประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร 
เกษตรกรร้อยละ 85.70 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำแนกเป็น 

ข้าวร้อยละ 50.07 พืชผักร้อยละ 10.46 พืชสวนร้อยละ 10.46 พืชไร่ร้อยละ 6.82 ปศุสัตว์ร้อยละ 4.32 เกษตร
ผสมผสานร้อยละ 3.31 ประมงร้อยละ 0.13 และรับจ้างในภาคการเกษตรร้อยละ 0.13 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 14.30 ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม จำแนกเป็น เงินเดือนประจำร้อยละ 5.99 ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย
ร้อยละ 4.93 รับจ้างทั่วไปร้อยละ 2.83 ลูกหลานให้ร้อยละ 0.55 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2) 
 

ตารางท่ี 3.2 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม 85.70 

1.1 ปลูกข้าว 50.07 
1.2 พืชผัก 10.46 
1.3 พืชสวน 10.46 
1.4 พืชไร่ 6.82 
1.5 ปศุสัตว์ 4.32 
1.6 เกษตรผสมผสาน 3.31 
1.7 ประมง 0.13 
1.8 รับจ้างในภาคการเกษตร 0.13 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 14.30 
2.1 เงินเดือนประจำ 5.99 
2.2 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 4.93 
2.3 รับจ้างทั่วไป 2.83 
2.4 ลูกหลานให้ 0.55 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนและการใช้แรงงานทำการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 43.87 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 ราย รองลงมา

ร้อยละ 34.09 มีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 2 ราย และ ร้อยละ 22.04 มีสมาชิกในครัวเรือน 5 - 6 ราย เมื่อพิจารณา
การใช้แรงงานที่ทำการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
76.72 มีสมาชิกที่เป็นแรงงานภาคเกษตร 1 - 2 ราย รองลงมา ร้อยละ 21.85 มีสมาชิกที่เป็นแรงงานภาคเกษตร 
3 - 4 ราย และร้อยละ 1.43 มีสมาชิกที่เป็นแรงงานภาคเกษตร 5 - 6 ราย ส่วนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร
ที่ไม่ไดเ้ป็นแรงงาน เนื่องจากอายุมาก หรืออยู่ในวัยเรียน (ตารางท่ี 3.3) 
 

ตารางท่ี 3.3 จำนวนสมาชิกและการใช้แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 100.00 

1.1 1 - 2 ราย 34.09 
1.2 3 - 4 ราย 43.87 
1.3 5 - 6 ราย 22.04 

2. ใช้แรงงานทางการเกษตร  100.00 
2.1 1 - 2 ราย 76.72 
2.2 3 - 4 ราย 21.85 
2.3 5 - 6 ราย 1.43 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.1.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร ที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ของสมาชิก
ในครัวเรือน 

สมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 95.61 เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร เมื่อ
จำแนกตามกลุ่ม/องค์กรฯ ที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ จำแนกเป็น กิจกรรมด้านข้าวร้อยละ 53.98 
ผัก/สมุนไพรร้อยละ 27.13 ปศุสัตว์ร้อยละ 14.91 ไม้ผลร้อยละ 9.38 ประมงร้อยละ 5.80 และการปรับปรุงบำรุงดิน 
เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักร้อยละ 2.09 ซึ่งมีเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่ม แต่ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
กล่าวคือ เกษตรกรนำไปดำเนินกิจกรรมที่ครัวเรือนของตนเอง ร้อยละ 8.16 และเกษตรกรร้อยละ 4.39 ไม่เป็น
สมาชิก/ไม่แน่ใจ เนื่องจากเกษตรกรบางรายเริ่มทำการเกษตรแบบอินทรีย์จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นปีแรก 
จึงไม่ได้มีการรวมกลุ่ม และเกษตรกรบางส่วนไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรเนื่องจาก
เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนเข้ากลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรจำนวนมากจึงไม่แน่ใจว่ากลุ่มดังกล่าว
ดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์หรือไม่  (ตารางที่ 3.4)  
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ตารางท่ี 3.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร ที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร โดยดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 95.61 

1.1 ข้าว 53.98 
1.2 ผัก/สมุนไพร  27.13 
1.3 ปศุสัตว์ 14.91 
1.4 ไม้ผล 9.38 
1.5 ประมง 5.80 
1.6 การปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก 2.09 
1.7 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 8.16 

2. ไม่ได้เป็นสมาชิก/ไม่แน่ใจ 4.39 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

สถานภาพของการดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 84.06 ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ มีการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 15.94 ไม่ดำเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากรอฤดูกาลเกษตรและบางส่วนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิงเริ่มจัดตั้งกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มดำเนินกิจกรรม
การเกษตรด้วยตนเอง (ตารางท่ี 3.5)  

 

ตารางท่ี 3.5 สถานภาพของกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร ในการทำกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ดำเนินงานต่อเนื่อง 84.06 
2. ไม่ดำเนินการต่อเนื่อง 15.94 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

3.1.5 พื้นที่การเกษตร ประสบการณ์การทำเกษตร และลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 59.64 มีพื้นที ่การเกษตรทั้งหมดมากกว่า 15 ไร่ต่อ

ครัวเรือน  รองลงมาร้อยละ 14.10 มีพื้นที ่ทั ้งหมด 10 – 15 ไร่ต่อครัวเรือน ร้อยละ  13.55 มีพื้นที ่
การเกษตรทั้งหมด 5 – 10 ไร่ต่อครัวเรือน และร้อยละ 12.71 มีพ้ืนที่การเกษตรน้อยละ 5 ไร่ต่อครัวเรือน 
เมื่อพิจารณาพื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรร้อยละ 50. 17 แบ่งพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการน้อยกว่า 5 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมา ร้อยละ 21.15 แบ่งพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5 – 10 ไร่
ต่อครัวเรือน ร้อยละ 15.62 แบ่งพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการมากว่า 15 ไร่ต่อครัวเรือน และร้อยละ 13.06 แบ่ง
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 10 – 15 ไร่ต่อครัวเรือน ตามลำดับ (ตารางที่ 3.6)  

 

 



29 

 

ตารางท่ี 3.6 ขนาดพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
พื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 

น้อยกว่า 5 ไร่ 5 - 10 ไร่ 10 - 15 ไร่ มากกว่า 15 ไร่ รวม 
1. น้อยกว่า 5 ไร่ 12.64 0.00 0.07 0.00 12.71 
2. 5 - 10 ไร่ 6.29 7.26 0.00 0.00 13.55 
3. 10 - 15 ไร่ 4.63 3.25 6.22 0.00 14.10 
4. มากกว่า 15 ไร่ 26.61 10.64 6.77 15.62 59.64 

รวม 50.17 21.15 13.06 15.62 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

ส่วนประสบการณ์การทำเกษตรกรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกรร้อยละ 66.10 
มีประสบการณ์การทำเกษตรมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 14.31 มีประสบการณ์ระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 13.84 
มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และร้อยละ 5.75 มีประสบการณ์ระหว่าง 10 – 15 ปี การถือครองที่ดินในพ้ืนที่ 
เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 84.52 มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 9.72 เป็นที่ดินทำฟรี 
และร้อยละ 5.76 เป็นที่ดินเช่า ตามลำดับ สำหรับประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 61.42 เป็นโฉนดที่ดิน รองลงมาร้อยละ 21.73 เป็น ส.ป.ก. 4-01 
(ตารางท่ี 3.7) 

 

ตารางท่ี 3.7 ประสบการณ์การทำเกษตร พื้นที่การเกษตร การถือครองที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ประสบการณ์การทำการเกษตร  

1.1 น้อยกว่า 5 ปี 13.84 
1.2 ระหว่าง 5 - 10 ปี 14.31 
1.3 ระหว่าง 10 - 15 ปี 5.75 
1.4 มากกว่า 15 ปี 66.10 

2. การถือครองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ   
2.1 ที่ดินของตนเอง  84.52 
2.2 ที่ดินได้ทำฟรี 9.72 
2.3 ที่ดินเช่า 5.76 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 3.7 ประสบการณ์การทำเกษตร พื้นที่การเกษตร การถือครองที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 

 

รายการ ร้อยละ 
3. ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ   

3.1 โฉนด 61.42 
3.2 ส.ป.ก. 4-01 21.73 
3.3 นส.3 7.24 
3.4 อ่ืน ๆ เช่น สค.1 นส. 2 ภบท.5 9.61 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.1.6 พื้นที่แหล่งน้ำที่ใชใ้นพื้นที่การเกษตร 
เกษตรกรร้อยละ 91.16 มีแหล่งน้ำใช้ในพื้นที ่ที ่เข้าร่วมโครงการอยู ่ในเขตชลประทาน 

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99.87 ใช้น้ำฝน ร้อยละ 54.22 เป็นบ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง 
ร้อยละ 21.59 ใช้น้ำชลประทาน ร้อยละ 7.22 สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ ร้อยละ 5.67 ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา 
ร้อยละ 1.75 ใช้น้ำจากโครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ และร้อยละ 0.53 ใช้น้ำจากกลุ่ม/สถาบัน 
สูบจากแหล่งธรรมชาติ (ตารางท่ี 3.8) 
 

ตารางท่ี 3.8 การมีแหล่งน้ำในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ  
 

รายการ ร้อยละ 
1. พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทาน   

1.1 ในเขตชลประทาน 91.16 
1.2 นอกเขตชลประทาน  8.84 

2. ประเภทแหล่งน้ำ1/  
2.1 น้ำฝน  99.87 
2.2 บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง 54.22 
2.3 น้ำชลประทาน 21.59 
2.4 สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ 7.22 
2.5 ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา 5.67 
2.6 โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ 1.75 
2.7 กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ 0.53 

ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : 1/เกษตรกรมีแหล่งน้ำได้มากกว่า 1 ประเภท 
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3.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
3.2.1 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

1) เพศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.43 และเพศชาย ร้อยละ 39.57 
2) อายุ ผู้บริโภคมีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี ร้อยละ 46.32 รองลงมาคือช่วงอายุ ระหว่าง 41 – 60 ปี 

ร้อยละ 43.29 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8.44 และช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 1.95 
3) การศึกษา ผู้บริโภคร้อยละ 42.41 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 18.75 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 12.72 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 10.04 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 9.61 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. และ ร้อยละ 6.47 
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตารางท่ี 3.9) 
 

ตารางท่ี 3.9 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาของผู้บริโภค 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ  

1.1 หญิง 60.43 
1.2 ชาย 39.57 

2. อายุ  
2.1 น้อยกว่า 20 ปี 1.95 
2.2 20 - 40 ปี 46.32 
2.3 41 - 60 ปี 43.29 
2.4 มากกว่า 60 ปี 8.44 

3. ระดับการศึกษา  
3.1 ไม่ได้เรียน 0.00 
3.2 ประถมศึกษา 18.75 
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น 6.47 
3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 12.72 
3.5 อนุปริญญา/ปวส. 9.61 
3.6 ปริญญาตรี 42.41 
3.7 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 10.04 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.2.2 การประกอบอาชีพหลัก และรายได้ของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคร้อยละ 40.93 ประกอบอาชีพงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 21.24 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.94 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 13.05 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 8.19 
เป็นพนักงานบริษัท และร้อยละ 2.65 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ตามลำดับ ส่วนรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค 
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ร้อยละ 34.45 มีช่วงรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 27.81 มีช่วงรายได้ระหว่าง 
20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 21.63 มีช่วงรายได้ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท ร้อยละ 6.62 มีช่วงรายได้
ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 6.18 มีช่วงรายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท และร้อยละ 3.31 
มีช่วงรายได้มากกว่า 50,001 บาทข้ึนไป (ตารางท่ี 3.10) 
 

ตารางท่ี 3.10 อาชีพหลัก และรายได้ของผู้บริโภค 
 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
1. อาชีพหลัก 100.00 

1.1 งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 40.93 
1.2 พนักงานบริษัท 8.19 
1.3 ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 21.24 
1.4 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 13.05 
1.5 นักเรียน นักศึกษา 2.65 
1.6 รับจ้างทั่วไป 13.94 

2. รายได้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) 100.00 
2.1 ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท 21.63 
2.2 10,001 – 20,000 บาท 34.45 
2.3 20,001 – 30,000 บาท 27.81 
2.4 30,001 – 40,000 บาท 6.62 
2.5 40,001 – 50,000 บาท 6.18 
2.6 50,001 บาท ขึ้นไป 3.31 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
3.3 สถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก 

3.3.1 การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ปัจจุบันพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์โลกมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น จากการรายงานของ

สถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ (The Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) 
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของโลกในปี 2560 มีจำนวน 436.53 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 20.03 
หรือเพ่ิมขึ้น 72.86 ล้านไร่ (ตารางท่ี 3.11) 
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ตารางท่ี 3.11 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก ปี 2549 – 2560 
 

ปี พื้นที่ (ล้านไร่) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
2549 188.58 - 
2550 196.94 4.43 
2551 215.45 17.86 
2552 226.72 5.23 
2553 223.24 22.12 
2554 229.25 2.69 
2555 230.27 25.97 
2556 269.34 16.97 
2557 304.71 66.69 
2558 315.41 3.51 
2559 363.67 98.94 
2560 436.53 20.03 

ที่มา :The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ฐานข้อมูลที่ได้จากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล 
หมายเหตุ : 1. ปรับปรุงข้อมลูพื้นที่เดิมใช้มาตราเป็นเฮกเตอร์โดยใช้ 1เฮกเตอร์ = 6.25 ไร ่

2. ข้อมูลจาก The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ข้อมูลล่าสุดถึงปี 2560 
 

เมื่อจำแนกตามกลุ่มประเทศ พบว่า กลุ่มประเทศที่มีการผลิตเกษตรอินทรีย์มากที่สุด ในปี 2560 
คือ กลุ่มโอเซเนีย (ออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียง) มีสัดส่วนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 47.00 ของพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์โลก รองลงมาคือ ยุโรป ละตินอเมริกา เอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
การเจริญเติบโตของพ้ืนที่ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศท่ีมีการเจริญเติบโต
มากที่สุดคือ กลุ่มประเทศโอเซเนีย มีอัตราเจริญเติบโตร้อยละ 31.26 รองลงมาคือ เอเชีย แอฟริกา ยุโรป 
ละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือตามลำดับ ส่วนประเทศในแถบเอเชีย พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในปี 2560 
มีจำนวน 38.23 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 24.90 หรือหรือเพ่ิมข้ึน 7.62 ล้านไร่ (ตารางท่ี 3.12) 
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ตารางท่ี 3.12 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก แบ่งตามประเทศ ปี 2559 - 2560 
 

กลุ่มประเทศ 
ปี 2559 ปี 2560 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

พื้นที่ 
(ล้านไร่) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

พื้นที่ 
(ล้านไร่) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. โอเชียเนีย 170.92 47.00 224.34 51.39 31.26 
2. ยุโรป 84.60 23.26 90.99 20.84 7.55 
3. ละตินอเมริกา 46.75 12.85 50.01 11.46 6.97 
4. เอเชีย 30.61 8.42 38.23 8.76 24.90 
5. อเมริกาเหนือ 19.56 5.38 20.14 4.61 2.97 
6. แอฟริกา 11.26 3.09 12.85 2.94 14.13 
รวม 363.37 100.00 436.53 100.00 20.03 
ที่มา :The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ฐานข้อมูลที่ได้จากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล 
หมายเหตุ : 1. ปรับปรุงข้อมลูพื้นที่เดิมใช้มาตราเป็นเฮกเตอร์โดยใช้ 1เฮกเตอร์ = 6.25 ไร ่

2. ข้อมูลจาก The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ข้อมูลล่าสุดถึงปี 2560 
 

3.3.2 การตลาดเกษตรอินทรีย์ 
มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกปี 2560 เท่ากับ 3.51 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 

ซึ่งมีมูลค่า 3.28 ล้านล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.92 ในปี 2560 กลุ่มประเทศท่ีมีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์
มากที่สุดในตลาดโลก คือ อเมริกาเหนือ มีมูลค่า 2.308 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 2.290 ล้านล้านบาท ในปี 
2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.77 โดยสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุด 1.526 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 1.493 ล้านล้านบาท ในปี 2559 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.20 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นทั้งผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ ผลไม้ ผัก พืชไร่ เนย และขนมปัง 
ส่วนสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ถั่วเหลือง เครื่องปรุงอาหาร น้ำผลไม้ ผักผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แห้ง มีตลาดหลัก 
คือ แคนาดา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป สำหรับกลุ่มประเทศที่มีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ รองลงมา คือ ยุโรป 
ในปี 2560 มีมูลค่า 1.421 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1.310 ล้านล้านบาท ในปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.42 
โดยประเทศที่มีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุด คือ เยอรมนี มีมูลค่า 0.383 ล้านล้านบาท สินค้าเกษตรอินทรีย์
ส่งออกหลัก ได้แก่ ผลไม้ ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ และน้ำมันมะกอก 

 ส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศเอเชีย ปี 2560 มีมูลค่า 0.366 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 0.287 ล้านล้านบาท ในปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.54 ประเทศท่ีมีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
มากที่สุด คือ จีน มีมูลค่า 0.292 ล้านล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย เวียดนาม และไทย 
ตามลำดับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้ ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ข้าว และเครื่องปรุง
อาหาร (ตารางท่ี 3.13)  
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ตารางท่ี 3.13 มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก ปี 2558 – 2560 
 

กลุ่มประเทศ ประเทศ 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

อัตราเพ่ิมของมูลค่า  
ปี 2559 – 2560 

(ร้อยละ) 
1. อเมริกาเหนือ รวม 1,437,569.60 2,290,496.82 2,308,205.96 0.77 

สหรัฐอเมริกา 1,333,019.87 1,492,939.75 1,525,845.61 2.20 
แคนาดา 104,549.73 797,557.07 782,360.35 -1.91 

2. ยุโรป รวม 1,139,677.91 1,310,361.57 1,420,727.50 8.42 
 เยอรมน ี 326,843.51 368,492.75 382,885.59 3.91 
 ฝรั่งเศส 209,832.02 261,873.97 302,075.38 15.35 
 อิตาล ี 87,853.41 102,790.20 119,632.68 16.38 
 สวิตเซอร์แลนด ์ 82,480.21 89,328.72 92,861.20 3.95 
 สวีเดน 71,738.74 85,801.05 90,229.81 5.16 
 อังกฤษ 94,754.28 91,399.30 87,979.79 -3.74 
 สเปน 56,799.49 63,796.79 72,572.84 13.76 
 ออสเตรยี 51,566.96 59,932.44 65,715.98 9.65 
 เดนมาร์ก 40,912.31 54,116.47 61,043.18 12.80 
 เนเธอร์แลนด ์ 45,972.97 45,520.82 40,635.52 -10.73 
 อื่น ๆ (22 ประเทศ) 76,261.46 87,309.08 99,758.10 14.29 
3. เอเชีย รวม 233,431.10  287,090.22  366,161.42 27.54 

จีน 178,664.34 229,372.98 291,513.23 27.09 
ญี่ปุ่น 37,905.51 - 53,722.97  
เกาหลีใต ้ 10,645.92 - 12,596.33  - 
อินเดีย 5,467.61 6,673.20 7,089.10 6.23 
เวียดนาม 194.51 697.06 - - 
ไทย 452.35 463.80 454.96 -1.91 

4. โอซีเนีย รวม 40,364.41 41,386.28 49,312.54 19.15 
ออสเตรเลีย 35,667.27  36,570.22  43,411.37  18.71 
นิวซีแลนด ์ 4,697.14  4,816.06  5,901.17  22.53 

5. ละติน
อเมริกา 

รวม 1,116.65  1,144.92 1,123.10 -1.91 
เม็กซิโก 529.70  543.11  532.76  -1.91 
เปร ู 519.08  532.22  522.08  -1.91 
ชิลี 67.87  69.59  68.26  -1.91 

ที่มา : The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) ฐานข้อมูลที่ได้จากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล (ข้อมูล ณ วันที ่5 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ :  อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประไทย  
      ปี 2558 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ยโูร = 37.91688 บาท 
      ปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ยโูร = 38.87678 บาท 
      ปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ยโูร = 38.13602 บาท 
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ตารางท่ี 3.13 มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก ปี 2558 – 2560 (ต่อ) 
 

กลุ่มประเทศ ประเทศ 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

อัตราเพ่ิมของมูลค่า  
ปี 2559 – 2560 

(ร้อยละ) 
6. แอฟริกา รวม 654.86 105.75 - - 

เอธิโอเปีย 499.37  - - - 
เคนยา 155.46  99.14 - - 
ซิมบับเว - 6.61 - - 

  รวม     2,856,238.40  3,283,953.567 3,511,323.257 6.92 
ที่มา : The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) ฐานข้อมูลที่ได้จากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล (ข้อมูล ณ วันที ่5 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ :  อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประไทย  
      ปี 2558 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ยโูร = 37.91688 บาท 
      ปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ยโูร = 38.87678 บาท 
      ปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 ยโูร = 38.13602 บาท 

 

จากสภาพทั่วไปและพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้บริโภค และสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก 
สรุปได้ว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี เป็นหัวหน้าครัวเรือน 
มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักโดยส่วนใหญ่ทำการปลูกข้าว พืชสวน และพืชไร่  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรร้อยละ 61.96 มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
3 – 4 ราย โดยส่วนใหญ่ใช้แรงงานทำการเกษตร 1 - 2 รายต่อครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร 
ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 95.61 เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
โดยสถานภาพของกลุ่มส่วนใหญ่มีการดำเนินงานต่อเนื่อง เกษตรกรร้อยละ 66.10 มีประสบการณ์ในการทำ
เกษตรมากกว่า 15 ปี ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 59.64 มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดมากกว่า 15 ไร่ และ
เกษตรกรร้อยละ 50.17 มีพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 5 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ของตนเอง มีประเภทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด ร้อยละ 61.41 ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 91.16 อยู่ในเขต
ชลประทาน  

ส่วนผู้บริโภคที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพหลักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้
เฉลี่ย 10,001 – 30,000 บาทต่อราย 

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลกปัจจุบันพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์โลกมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น
โดยปี 2560 มี เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 20.03 ส่วนประเทศในแถบเอเชีย พ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.90 มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน โดยปี 2560 เพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 ร้อยละ 6.92 โดยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญ เช่น ผลไม้ ผัก พืชไร่ เนย  

 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ) เพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ของการดำเนินงานที่สำคัญของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ในช่วงปี  2560 – 2561 โดยพิจารณา
ประเด็นตัวชี้วัดการประเมินผล ได้แก่ การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า 
(Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย และเกณฑ์ของการประเมิน หรือเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ดังนี้ 
 

4.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) 
4.1.1 สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย 

1) การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2560 ประเทศที่ผลิตอันดับหนึ่งของเอเชีย คือ จีน มีพื้นที่ 18.894 รองลงมา คือ อินเดีย 

มีพ้ืนที่ 11.125 ล้านไร่ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ปี 2559 – 2560 พบว่า ประเทศ
คีร์กีซสถาน มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นมากที่สุดจากปี 2559 ร้อยละ 142 หรือเพ่ิมขึ้น 0.071 ล้านไร่ จากปี 2559 
ในส่วนของประเทศไทยโดยไทย ปี 2560 มีพ้ืนที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 0.570 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 
ร้อยละ 59.66 หรือเพ่ิมขึ้น 0.213 ล้านไร่ (ตารางที่ 4.1) 
 

ตารางท่ี 4.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 10 อันดับแรกของเอเชีย ปี 2559 - 2560 
 

ประเทศ 
พื้นที่ (ล้านไร่) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) ปี 2559 ปี 2560 
1. จีน 14.258 18.894 32.52 
2. อินเดีย 9.313 11.125 19.46 
3. คาซัคสถาน 1.896 1.732 - 8.65 
4. อินโดนีเซีย 0.788 1.300 64.97 
5. ฟิลิปปินส์ 1.239 1.250 0.89 
6. ศรีลังกา 0.602 1.035 71.93 
7. ไทย 0.357 0.570 59.66 
8. เวียดนาม 0.333 0.363 9.01 
ที่มา :The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ฐานข้อมูลที่ได้จากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล 
หมายเหตุ : 1. ปรับปรุงข้อมลูพื้นที่เดิมใช้มาตราเป็นเฮกเตอร์โดยใช้ 1เฮกเตอร์ = 6.25 ไร ่

2. ข้อมูลจาก The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ข้อมูลล่าสุดถึงปี 2560 
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ตารางท่ี 4.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 10 อันดับแรกของเอเชีย ปี 2559 – 2560 (ต่อ) 
 

ประเทศ 
พื้นที่ (ล้านไร่) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) ปี 2559 ปี 2560 
 9. ปากีสถาน 0.283 0.321 13.43 
10. อาเซอร์ไบจาน 0.235 0.235 0.00 
11. ติมอร์เลสเต 0.177 0.195 10.17 
12. สาธารณรัฐเกาหลี 0.126 0.129 2.38 
13. ซีเรีย 0.125 0.125 0.00 
14. คีร์กีซสถาน 0.050 0.121 142.00 
15. ซาอุดิอาระเบีย 0.108 0.107 - 0.93 
16. อ่ืน ๆ (22 ประเทศ)  0.722 0.728 0.83 

รวม (37 ประเทศ) 30.612 38.230 24.89 
ที่มา :The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ฐานข้อมูลที่ได้จากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล 
หมายเหตุ : 1. ปรับปรุงข้อมลูพื้นที่เดิมใช้มาตราเป็นเฮกเตอร์โดยใช้ 1เฮกเตอร์ = 6.25 ไร ่

2. ข้อมูลจาก The world of Organic Agriculture 2019 FiBL and IFOAM 2019 ข้อมูลล่าสุดถึงปี 2560 
 

2) การตลาดเกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกที่สำคัญของไทยตามพิกัดศุลกากรในปี 2561 ประกอบด้วย 

2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว และผลไม้ (สดและแปรรูป) คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 853.01 ล้านบาท สินค้าข้าว 
ประกอบด้วย ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมไทย ข้าวกล้องดำ ข้าวกล้องแดง ข้าวเจ้าขาวหอม มีปริมาณ
การส่งออก 16.545 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 756.07 ล้านบาท ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน 
สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ผลไม้สดและแปรรูป ประกอบด้วย มะพร้าวอ่อน มังคุด ทุเรยีน ใบชาเขียว กะทิ
สำเร็จรูป มีปริมาณการส่งออก 1.036 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 96.94 ล้านบาท ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน และ
สหรฐัอเมริกา (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 ตลาดส่งออก และมูลค่าการส่งออกสินค้าอินทรีย์ไทย ปี 2561 
 

ที่มา : ข้อมูลตามพิกัดศุลกากรสินค้าเกษตรอินทรยี์ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562) 
 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปี 2561 และ ปี 2560 พบว่า ปี 2561 มีปริมาณ
การส่งออก จำนวน 16,545,152 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณส่งออก 13,538,927 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
22.20 สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ ปี 2561 มีมูลค่า 756.07 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 
574.05 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.71 (ตารางท่ี 4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 

ข้าว ผลไม้สดและแปรรูป รวม 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
มูลค่า 
การ

ส่งออก 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
มูลค่า 

การสง่ออก 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ร้อยละ) 

1. สหรัฐอเมริกา 4,840,981  213.55  28.25  671,443 27.39  28.25  5,512,424 240.94  28.25  
2. อิตาลี 3,512,146 150.28  19.88  - -  -  3,512,145 150.28  17.62  
3. จีน 1,892,169 15.84  2.09  344,652 68.45  70.61  2,236,821 84.28  9.88  
4. สวิตเซอร์แลนด ์ 1,704,110 73.72  9.75  -  -  -  1,704,110 73.72  8.64  
5. เดนมาร์ก 1,008,908 71.24  9.42  -  -  -  1,008,908 71.24  8.35  
6. สิงคโปร์ 560,866 57.61  7.62  128 0.12  0.12  560,994 57.72  6.77  
7. ฝร่ังเศส 557,443 32.99  4.36  110 0.09  0.09  557,553 33.08  3.88  
8. เนเธอร์แลนด ์ 507,104 26.09  3.45  1,227 0.07  0.08  508,331 26.16  3.07  
9. ฮ่องกง 434,758 24.15  3.19  750 0.10  0.10  435,508 24.24  2.84  
10. เบลเย่ียม 404,780 23.00  3.04  -  -  -  404,780 23.00  2.70  
11. เยอรมนี 330,812 20.77  2.75  -  -  -  330,812 20.77  2.44  
12. แคนาดา 213,368 13.91  1.84  -  -  -  213,368 13.91  1.63  
13. อื่น ๆ 577,707 32.93  4.36  17,281 0.74  0.76  594,988 33.66  3.95  

รวม 16,545,152 756.07  100.00  1,035,590 96.94  100.00  17,580,742 853.01  100.00  
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ตารางท่ี 4.3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ของไทย ปี 2560 – 2561 
 

 ประเทศ 

ปี 2560 ปี 2561 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง  
ปี 2560 -2561 

ปริมาณ 
 (ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ร้อยละ) 

1. สหรัฐอเมริกา 3,353,164  142.36  24.80  4,840,981  213.55  28.25 44.37 50.01 

2. อิตาล ี 2,426,570  100.30  17.47  3,512,146  150.28  19.88 44.74 49.83 

3. สวิตเซอร์แลนด์ 1,409,029  53.63  9.34  1,892,169  73.72  9.75 34.29 37.46 

4. เดนมาร์ก 1,379,558  57.65  10.04  1,704,110  71.24  9.42 23.53 23.57 

5. สิงคโปร์ 832,550  44.40  7.74  1,008,908  57.61  7.62 21.18 29.75 

6. เบลเยี่ยม 1,154,969  41.98  7.31  560,866  23.00  3.04 -51.44 -45.21 

7. ฝร่ังเศส 342,087  19.37  3.37  557,443  32.99  4.36 62.95 70.31 

8. เนเธอร์แลนด ์ 479,433  21.59  3.76  507,104  26.09  3.45 5.77 20.84 

9. ฮ่องกง 463,705  25.99  4.53  434,758  24.15  3.19 -6.24 -7.08 

10. อื่น ๆ 1,697,862  66.78  11.63  1,526,667  83.45  11.04 -10.08 24.96 

รวม 13,538,927  574.05  100.00  16,545,152  756.07  100.00 22.20 31.71 

ทีม่า : ข้อมูลตามพิกดัศุลกากรสินค้าเกษตรอินทรยี์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
        (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562) 

 

สำหรับแนวโน้มตลาดเกษตรอินทรีย์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างความรู้ตลอดห่วงโซ่สินค้า ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
คุณภาพสินค้าต้องให้เป็นที่ยอมรับในการบริโภค การซ้ือขาย 2) การรับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์
ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ 3) การเชื่อมโยงตลาดในช่องทางต่าง ๆ และ 4 ) สร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงพาณิชย์ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรีย์ในปี 2561 คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 20 – 50 (อ้างในประชาชาติธุรกิจ, กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้มอบหมาย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะสมเพ่ือเข้าร่วม “โครงการจังหวัดเกษตรอินทรีย์” สำหรับ
จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมทุกด้าน จะสนับสนุนการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน
ให้กับสินค้าเกษตรอินทรยี์ไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถทำตลาดการค้า การส่งออก    
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4.1.2 ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2549 - ปัจจุบัน 

ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2548 
ได้กำหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการ ร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เพ่ือดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พ่ึงพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มาเป็นการพ่ึงตนเองในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) โดยคำนึงถึงทุกมิติ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดแผน
บูรณาการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบแผนยุทธศาสตร์
ในการดำเนินงาน ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

1.1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549 – 2552 มีเป้าหมายขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายแกนนำเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน และยุทธศาสตร์ด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด  

1.2) แผนพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2551 – 2554 มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ผลิต
และผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างครบวงจร ระบบการตรวจและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยได้รับการยอมรับและเชื่อถือของผู้บริโภค สัดส่วนการผลิตและการส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย 
มีความเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเสริมสร้างและ
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ขยาย
เวลาของแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือดำเนินงานไปถึงปี 2555 

1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 มีเป้าหมายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เพ่ิมจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 
2564 เพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 
40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านเพิ่มข้ึน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
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2) เปรียบเทียบสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา มีเป้าหมายให้
เพ่ิมพ้ืนที่ จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการยอมรับใน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย เพ่ือให้คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เกษตรกรและผู้บริโภคอย่าง
ยั่งยืน และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งแต่ละยทุธศาสตร์ (ตารางที่ 4.4) พบว่า  

2.1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรมรู้และนวัตกรรม ปี 2551 – 2554 
และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและ เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม ปี 2560 – 2564 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่าย
แกนนำเกษตรกร ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและยุทธศาสตร์ด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดปี 2549 – 2552 โดยมีการเพิ่มเติมสาระสำคัญขององค์ความรู้และนวัตกรรม  

2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้านปี 2551 – 2554 และยุทธศาสตร์
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 – 2564 มีความต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้าน
การสนับสนุน และยุทธศาสตร์ด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดปี 2549 – 2552 
ในด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้า
เพ่ือตลาดในและต่างประเทศ  

2.3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ปี 2551 – 2554 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 – 2564 
มีความเชื่อมโยมยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายแกนนำเกษตรกรในด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และมีความต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองเกษตรอินทรีย์
ทั้งในสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ และเพ่ิมสาระสำคัญด้านระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 

2.4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2551 – 2554 และยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 – 2564 มีความต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ และมีการเพ่ิม
บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

3) การผนวกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมา และความต่อเนื่องของยุทธศาสตร์ฯ (ภาพที่ 4.1) 
สามารถสรุปได้ดังนี ้ 

3.1) ยุทธศาสตร์ด้านรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (OS1) ปี 2549 - 2552 มีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (NS1) ปี 2551 - 2554 ซึ่งเชื่อมโยงกับและยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม (DS1) ปี 2560 – 2564  

3.2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายแกนนำเกษตรกร (OS2) ปี 2549 – 2552 มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (NS1) และยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ (NS3) ปี 2551 – 2554 และมีความเชื่อมโยงกับและยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม (DS1) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (DS3) ปี 2560 – 2564 ในด้านการ 



ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมา – ปัจจุบัน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2549 – 25521/ 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ปี 2551 – 25541/ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

การเปรียบเทียบ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์
มีเป้าหมายเพื่อให้ เกษตรกรได้รับรู้ถึง

นโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในเรื่อง
วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม มีเป้าหมายคือ 

1.1 การนำงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ไป
ประยุกต์ใช้และเผยพร่ 

1.2 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครฐั เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอนิทรีย์ 

1.3 การสร้างฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์
ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด กฎระเบียบ
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  

1. ยุทธศาสตร์การสง่เสริมการวิจัย การสร้างและ
เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม 
มีเป้าหมายคือ 

1.1 สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเกษตรอินทรยี์ 
หรืองานวิจัยเพื่อใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 40 โครงการ  

1.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบ ทันสมัย และ
เข้าถึงได้โดยสะดวก  

1.3 จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม ปี 2551 – 2554 และ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและ 
เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม 
ปี 2560 – 2564 มีความต่อเนื่องมาจาก
ยุทธศาสตร์ด้านการรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์
ป ี 2 5 49  – 2 5 52  โด ย ม ีก าร เพิ ่ม เต ิม
สาระสำคัญของการสร้างความรู้และนวัตกรรม 

2. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายแกนนำ
เกษตรกร 

มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ มจำนวนเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
ตามวิถีพื้นบ้าน มีเป้าหมายคือ 

2.1 มีการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์ในสินค้าพืช ปศุสัตว์ 
ประมง ทั้งในด้านจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูก 

2.2 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร พัฒนาสมาชิก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตสินค้าและ
บริการเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายคือ 

พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ต่อปี ในปี 2560 - 2561 และ ร้อยละ 20 
ต่อป ีในปี 2562 – 2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
ตามวิถีพื้นบ้าน ปี 2551 – 2554 และยุทธศาสตร์
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตร
อินทรีย์ ปี 2560 - 2564 มีความต่อเนื่องจาก
ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน และยุทธศาสตร์
ด้านการรับรอง  

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549 – 2552 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 

2551 – 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (ต่อ) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2549 – 25521/ 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ปี 2551 – 25541/ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

การเปรียบเทียบ 

สถาบันเกษตรกร สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลุ่มตน้แบบเกษตร
อินทรีย์ และฝึกอบรมผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพระดับสากลและ
ขยายตลาดส่งออก 

2.3 ส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้ปัจจุบัน
การผลิตในการทำเกษตรอินทรีย์ทดแทนการ
ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีสู่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่เกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์  
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำเป็นการค้า 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด ปี 
2549 – 2552 ในด้านการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/
เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพือ่ตลาดในและต่างประเทศ 

3. ยทุธศาสตร์ด้านการวิจัย
มีเป้าหมายให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน

ระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์หรือการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
และเพิ่มพื้นที่การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
เป็นเกษตรอินทรีย์การใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเกษตร
อินทรีย์เชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายคือ 

3.1 มีพื้นที่ เกษตรอินทรีย์และจำนวน
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใน
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
เพิม่ขึ้น ในสินค้าพืช เช่น ข้าว ผัก พืชไร่ เป็นต้น 
และขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและ
บริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
มีเป้าหมายคือ 

3.1 ส่งเสริมตราประกอบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ  

3.2 เทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย กับ  

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเกษตร
อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ปี 2551 – 2554 และ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและ
บริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ปี  2560 – 2564 มี ความต่ อ เนื่ อ งจาก
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายแกนนำ
เกษตรกร ในด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้า  

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549 – 2552 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 

2551 – 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2549 – 25521/ 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ปี 2551 – 25541/ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

การเปรียบเทียบ 

เพื่ อ ก ารจ ำห น่ าย ทั้ ง ใน ป ระ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3.2 มีมาตรฐานและระบบตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์   และข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และมาตรฐานสัตว์น้ำ
อินทรีย์ รวมทั้งมีเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต 

3.3 มีระบบสารสนเทศที่อำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก
ซี่งให้บริการข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผ่านทาง 
Website ด้วยระบบฐานข้อมูลตลาดและ
กฎระเบียบ รวมทั้งมีระบบและเครือข่าย
เช่ือมโยงทางการผลิต การแปรรูป และการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน 

ประเทศคู่ค้าอย่างน้อย 1 ประเทศ/หรือกลุ่ม
ประเทศ  

3.3 ให้เกิดการยอมรับระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS: Participatory Guarantee 
System) ในประเทศไทย  

3.4 ให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (Distribution Center) ทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง  

3.5 ให้มีตลาดที่ขายสินค้าและบริการ
เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี
ตลาด/จุดจำหน่าย/บริเวณที่จำหน่ายในตลาด
ชุมชนอย่างน้อย จังหวัดละ 5 แห่ง  

3.6 กำหนดมาตรการ/นโยบาย ให้โรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ๆ จัดหา
อาหาร/วัตถุดิบที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ให้
นักเรียน ผู้ป่วย และ บุคลากรในหน่วยงาน 
บริโภคไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่ง 

เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และมี
ความต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดปี 
2549 – 2552 ในด้านมาตรฐานและการ
ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งในสินค้า พืช 
ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ และเพิ่มสารสำคัญด้าน
ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับเกษตร
อินทรีย์ 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549 – 2552 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 

2551 – 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (ต่อ) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2549 – 25521/ 

แผนพฒันายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ปี 2551 – 25541/ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

การเปรียบเทียบ 

มีการวางระบบและพัฒนาบริหารระบบโลจิสติกส์
สนิคา้เกษตรอินทรีย์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน
มี เป้าหมายลดปริมาณนำเข้าปุ๋ยเคมี  

สารเคมีในพื้นที่เป้าหมาย และเพิ่มปริมาณ
อินทรีย์วัตถุในดินในพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ มีคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย 
กำกับ ประสานการขับเคลื่อน และติดตาม
ผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตาม
แผนปฏิบัติการ ภายใต้ยุทธศสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และมีการจัดทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ตามแผนยทุธศาสตร์ฯ เพือ่ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
และการปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับสถาณการณท์ี่
เปลี่ยนแปลง 

4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
มีเป้าหมายคือ 

4.1 ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยบูรณาการของ
หน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่
ระดับประเทศ จนถึงระดับท้องถิ่น  

4.2 จัดให้มีกลไกที่รับผิดชอบการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน โดยเป็น ผู้กำหนด
นโยบาย/แนวทาง ติดตามผลการดำเนินงาน
และการประเมินผล  

4.3 จัดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนา
เกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่ อพัฒนา
เกษตรอินทรีย ์ปี 2551 -2554 และ ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 - 2564 
มีความต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดปี 
2549 – 2552 ในการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ 
และมีการเพิ่มบทบาทจของคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 
2560 – 2564 ได้เพิ่มเติมจากยุทธศาสตร์ที่
ผ่านมาในช่วงปี 2549 – 2554 ในด้านการ
เพิม่รูปแบบยโสธรโมเดล  

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549 – 2552 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 

2551 – 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (ต่อ) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
ปี 2549 – 25521/ 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ปี 2551 – 25541/ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

การเปรียบเทียบ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 

มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
เป็นเกษตรอินทรีย์ 
ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2549 – 2552 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 

2551 – 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ื อ
ตลาดในและต่างประเทศ 

3.3) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ปี 2549 – 2552 (OS3)  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
เสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (NS1) ปี 2551 – 2554 และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม (DS1) ปี 2560 - 2564 

3.4) ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน (OS4)  ปี 2549 – 2552  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
เสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (NS1) การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน (NS2) 
ปี 2551 – 2554 และยุทธศาสตร์การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม (DS1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย ์(DS2) ปี 2560 - 2564 

3.5) ยุทธศาสตร์ด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด (OS5) ปี 2549 – 2552  
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (NS1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน (NS2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
(NS3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (NS4) ปี 2551 – 2554 และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรกรรม (DS1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ (DS2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ 
และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (DS3) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ (DS4) ปี 2560 – 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 การเชื่อมโยงของโครงการระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

 
 

NS1 

NS2 

NS3 

NS4 

OS1 

OS2 

OS3 

OS4 

OS5 

DS1 

DS2 

DS3 

DS4 

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย ์         
ปี 2549 – 2552 (OS) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติปี 2551 – 2554 (NS) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติปี 2560 – 2564 

(OS) 
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4.1.3 การได้รับการสนับสนุนโครงการด้านการเกษตรของเกษตรกร 
1) การเข้าร่วมโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นอีกนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทุกนโยบายมีความเชื่อมโยงกัน เช่น ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจึงมีโอกาสที่ได้รับรู้ข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์จากโครงการสำคัญอ่ืน ๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกช่องทางหนี่ง  

จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกร/สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 
รอ้ยละ 72.62 ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
(โครงการเกษตรยั่งยืน 1) เกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) การพัฒนา
เกษตรสู่ Smart Farmer แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning 
by Agri-Map) การบริหารจัดการน้ำธนาคารสินค้าเกษตรยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์พัฒนาพ้ืนที่ ส.ป.ก. 
ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ และโครงการอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน กลุ่มผู้ใช้น้ำ 
ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ภัยแล้ง ศูนย์ข้าวชุมชุน ส่วนที่เหลือไม่ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญฯ และไม่แน่ใจ/
ไม่ทราบว่าเข้าร่วมโครงการสำคัญฯ ร้อยละ 2.09 และ 25.29 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่เข้า
ร่วมต่อครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 73.20 ได้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญฯ 1 - 2 โครงการ รองลงมา 
รอ้ยละ 20.69 ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญฯ 3 - 4 โครงการ และร้อยละ 6.11 ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญฯ 5 - 6 
โครงการ (ตารางท่ี 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.5 การเข้าร่วมโครงการทีส่ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1.เข้ารว่มโครงการ 72.62 

1.1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 43.90 
1.2 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 37.49 
1.3 เกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) 28.73 
1.4 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 16.79 
1.5 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 10.18 
1.6 การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer 10.05 

ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าร่วมโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรสหกรณไ์ดม้ากกว่า 1 โครงการ 
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ตารางท่ี 4.5 การเข้าร่วมโครงการทีส่ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 
 

รายการ ร้อยละ 
1.7 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 5.60 
1.8 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 5.47 
1.9 การบริหารจัดการน้ำ 3.51 
1.10 ธนาคารสินค้าเกษตร 2.49 
1.11 ยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 1.48 
1.12 พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. 1.48 
1.13 ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ 1.62 
1.14 อ่ืน ๆ เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  5.73 

2. ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 2.09 
3. ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 25.29 
4. จำนวนโครงการที่เข้าร่วมเฉลี่ยต่อครัวเรือน   

4.1 จำนวน 1 - 2 โครงการ 73.20 
4.2 จำนวน 3 - 4 โครงการ 20.69 
4.3 จำนวน 5 - 6 โครงการ 6.11 

ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าร่วมโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรสหกรณไ์ดม้ากกว่า 1 โครงการ 

 

2) การได้รับการสนับสนุน และประสบการณ์การทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์  
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านเกษตรอินทรีย์ก่อนเข้าร่วมโครงการจาก

หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  โดยได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การศึกษาดูงาน และการแปรรูป จากการ
ประเมินผล พบว่า ก่อนปี 2560 ปี 2560 และ ปี 2561 เกษตรกรร้อยละ 20.49 45.65 และ 12.53 ได้รับการ
สนับสนุนในกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตามลำดับ ซึ่งในปี 2561 เป็นปีที่มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อยที่สุด เนื่องจากต้องการเข้า
รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงหน่วยงานเดียว (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 การได้รับสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

หน่วย : ร้อยละ 
รายการ ก่อนปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 

1. ได้รับการสนับสนุน 20.49 45.65 12.53 
2. ไม่ได้รับการสนับสนุน 68.05 23.57 77.93 
3. ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 11.46 30.78 9.54 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ประสบการณ์ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 55.54 มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี รองลงมาร้อยละ 30.44 มีประสบการณ์ระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 
7.12 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และ ร้อยละ 6.90 มีประสบการณ์ระหว่าง 10 – 15 ปี ส่วนประสบการณ์
ในการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.64 มีประสบการณ์น้อยกว่า 
5 ปี รองลงมาร้อยละ 15.93 มีประสบการณ์ระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 4.07 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  
และร้อยละ 1.36 มีประสบการณ์ระหว่าง 10 – 15 ปี (ตารางท่ี 4.7) 
 

ตารางท่ี 4.7 ประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัย (ลดการใช้สารเคมี) 
 

ประสบการณ์ ร้อยละ 
1. เกษตรอินทรีย์ 100.00 

1) น้อยกว่า 5 ปี 55.54 
2) ระหว่าง 5 - 10 ปี 30.44 
2) ระหว่าง 10 - 15 ปี 6.90 
3) มากกว่า 15 ปี 7.12 

2. เกษตรปลอดภัย (ลดใช้สารเคมี) 100.00 
1) น้อยกว่า 5 ปี 78.64 
2) ระหว่าง 5 - 10 ปี 15.93 
3) ระหว่าง 10 - 15 ปี 1.36 
4) มากกว่า 15 ปี 4.07 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

 
 
 



52 

 

4.1.4 ความเหมาะสมของพื้นทีใ่นการทำเกษตรอินทรีย์ 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้กำหนดความหมายของเกษตรอินทรีย์ 

คือ ระบบการจัดการด้านเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มา
จากการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษา
สภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน ซึ่งการทำเกษตรแบบอินทรีย์นั้น
ต้องดูบริบทแวดล้อมในพ้ืนที่เกษตร เช่น ดิน น้ำ และอากาศ หากในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการทำเกษตรเคมีจำนวน
มากจะเป็นอุปสรรคในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เช่น สารเคมีอาจจะเข้ามาในพ้ืนที่ที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ 
เช่น มีการปนเปื้อนของน้ำ และอากาศ เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ต้องมีการป้องกันจากอุปสรรคดังกล่าว 

จากการประเมินผล พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 96.55 มีความคิดเห็นเรื่องของพ้ืนที่เกษตรภาพรวม
ของจังหวัดมีความเหมาะสมในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และร้อยละ 3.45 มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม 
เนื่องจากพื้นที ่การเกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นการทำเกษตรแบบเคมี ซึ่งใช้สารเคมีในปริมาณมาก 
ส่วนความเหมาะสมของพ้ืนที่/ชุมชนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 95.24 มีความคิดว่า
เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มกันทำเกษตรแบบอินทรีย์บริเวณใกล้เคียงกัน 
ทำแนวป้องกันสารเคมี และบ่อพักน้ำเพ่ือใช้ในแปลงเกษตรของตน (ตารางที ่4.8) 
 

ตารางท่ี 4.8 ความเหมาะสมของพื้นที่การเกษตรในการทำเกษตรอินทรีย์ 
 

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
1. พื้นที่การเกษตรภาพรวมของจังหวัด 100.00 

1.1 เหมาะสม 96.55 
1.2 ไม่เหมาะสม 3.45 

2. พืน้ทีเ่กษตรในชุมชนของเกษตรกร 100.00 
2.1 เหมาะสม 95.24 
2.2 ไม่เหมาะสม 4.76 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

4.1.5 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์กับพื้นที่เป้าหมาย 
แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 แบ่งออกเป็น แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้าน โดยเป็นการ
ผลิตเพ่ือพ่ึงตนเองเป็นหลักและยึดตามวิถีธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมี โดยสนับสนุน องค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต 
สรา้งศูนย์เรียนรู้/ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างตลาดอินทรีย์ และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการเทียบเคียงมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองที่เท่าเทียมสากล เช่น การออก
ใบรับรอง Organic Thailand การส่งเสริมระบบการรับรอง PGS และการรับรองสถานประกอบการ  



53 

 

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของแนวทางส่งเสริมของยุทธศาสตร์ฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้นกับพ้ืนที่
ภาพรวมจังหวัดและชุมชน พบว่า เจ้าหน้าที ่ร้อยละ 95.56 มีความเห็นว่าแนวทางการส่งเสริมของ
ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่การเกษตรภาพรวมของจังหวัด และร้อยละ 4.44 มีความคิดว่าเห็น
ว่าไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การเกษตรในภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัด
เป็นเกษตรเคมีจึงยังมีการส่งเสริมการใช้เคมี ส่วนเกษตรร้อยละ 99.21 มีความคิดเห็นว่าแนวทางแนวทางการ
ส่งเสริมของยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับของพ้ืนที่ชุมชนของเกษตรกร เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์ต้อง
พิจารณาบริบทในชุมชน ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม และส่งเสริม
ในลักษณะของกลุ่มเกษตรกร หรือชุมชนของเกษตรกรซึ่งในชุมชนมีการรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ (ตารางที่ 4.9) 
 

ตารางที ่4.9 ความสอดคล้องของแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่การเกษตร  

 

ความสอดคล้องของแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
1. พื้นที่การเกษตรภาพรวมของจังหวัด 100.00 

1.1 สอดคล้อง 95.56 
1.2 ไมส่อดคล้อง 4.44 

2. พืน้ทีเ่กษตรในชุมชนของเกษตรกร 100.00 
2.1 สอดคล้อง 99.21 
2.2 ไม่สอดคล้อง 0.79 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

จากการประเมินผลบริบท พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.66 โดยมี
พ้ืนที่ผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นอันดับที่ 7 ของแถบเอเชีย เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต พบว่า ประเทศไทยมีอัตรา
การเจริญเติบโตอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย ในขณะปี 2561 กรมการค้าภายในคาดว่าจะมีการเติบโตของ
ตลาดอินทรีย์ขยายตัวร้อยละ  20 – 50  ซ่ึงในปี 2561 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของ
ปี 2561 ได้แก่ ข้าว และผลไม้ (สดและแปรรูป) คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 853.01 ล้านบาท สำหรับมูลค่า
การส่งออกข้าวอินทรีย์ ปี 2561 มีมูลค่า 756.07 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 574.05 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.71 

ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง กำหนดเกษตรอินทรีย์
เป็นวาระแห่งชาติโดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์ช่วงผ่านถึงปัจจัย จำนวน 3 ฉบับ ปี 2560 ภาครัฐโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีการส่งเสริมภาคการเกษตรมากขึ้น โดยเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย ครัวเรือนละ 1 – 2 
โครงการ โดยแนวทางการส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นการใช้สารเคมี
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือชนิดพืชของเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมการเลิกใช้สารเคมีให้แก่เกษตรกร 
นอกจากการส่งเสริมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 68 ยังได้รับการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกด้วย ในส่วนความเหมาะสมของพ้ืนที่
การทำเกษตรอินทรีย์นั้นในภาพรวมระดับจังหวัดยังมีความเหมาะสม เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัด
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ยังเป็นการเกษตรแบบเคมี แต่พ้ืนที่ระดับชุมชนมีความเหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์ระดับมาก เนื่องจาก
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐเป็นการส่งเสริมลักษณะให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตเพ่ือเกื้อหนุนในการ
ใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ฯ ทีผ่่านมามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ   

 

เมื่อพิจารณาผลการประเมนิบริบทเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 2 ตัวชี้วัด พบว่า สามารถทำ
ได้มากกว่าเกณฑ์ กล่าวคือ พ้ืนที่เกษตรในภาพรวมระดับจังหวัดและชุมชนมีความเหมาะสมในการทำเกษตร
อินทรีย์ และแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่เป้าหมายทั้งในภาพรวมระดับจังหวัด
และชุมชน (ตารางที่ 4.10)  
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินบริบทเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการประเมิน 
1. สถานการณ์การผลิต ตลาด เกษตรอินทรีย์ไทย - - พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 

รอ้ยละ 59.66 หรือเพ่ิมขึ้น 0.213 ล้านไร่ 
- สินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกที่สำคัญของ
ปี 2561 ได้แก่ ข้าว และผลไม้ (สดและ
แปรรูป) คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 
853.01 ล้าน  

2. ร้อยละเกษตรกรที่ ได้รับการสนับสนุน
โครงการด้านเกษตรอินทรีย์ 

-  - ก่อนปี 2560 เกษตรกรร้อยละ 20.49 
 ปี 2560 เกษตรกรร้อยละ 45.62 และ  
ปี 2561 เกษตรกรร้อยละ 12.53 ได้รับ
การสนับสนุนโครงการด้านเกษตรอนิทรีย์ 

3. ประสบการณ์ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์
ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

- - เกษตรกรร้อยละ 55.54 มีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 5 ปี 
- เกษตรกรร้อยละ 30.44 มีประสบการณ์
ระหว่าง 5 – 10 ปี 
- เกษตรกรร้อยละ 6.90 มีประสบการณ์
ระหว่าง 10 – 15 ปี  
- เกษตรกรร้อยละ 7.12 มีประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินบริบทเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการประเมิน 
4. ความเหมาะสมของพ้ืนที่เกษตรในการทำ
เกษตรอนิทรีย์ 

มีความเหมาะสม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60  

- ร้อยละ 96.55 พ้ืนที่การเกษตรภาพรวม
ของจังหวัดมีความเหมาะสม 
- ร้อยละ 95.24 พ้ืนที่เกษตรในชุมชนของ
เกษตรกรมีความเหมาะสม 

5. ความสอดคล้องของแนวทางการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์กับพ้ืนที่เป้าหมาย 

มีความสอดคล้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 

- ร้อยละ 95.56 พ้ืนที่การเกษตรภาพรวม
ของจังหวัดมีความเหมาะสม 
- ร้อยละ 99.21 พ้ืนที่เกษตรในชุมชนของ
เกษตรกรมีความเหมาะสม 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 

 

4.2.1 งบประมาณ  
การดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ปี 2560 – 2561 ได้รับการจัดสรร 1,744.22 ล้านบาท 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 806.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.22 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
เมื่อพิจารณางบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินระดับดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนหน่วยงานที่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณระดับดี (ร้อยละ 80 – 89.99) ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมประมง และกรมชลประทาน ส่วนหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินระดับต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ กรมการข้าว 
(ตารางที ่4.11) โดยมีงบประมาณกิจกรรมเงินอุดหนุนกิจกรรมข้าวอินทรีย์ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 1,300 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.53 ของงบประมาณท้ังหมด ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 29.55 ของเงินอุดหนุนกิจกรรมข้าว 
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานตามกิจกรรมโครงการตามเกณฑ์ของโครงการ 
(ตารางที่ 4.61) 

เมื่อพิจารณาความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 98.03 มีความคิดเห็นว่า
งบประมาณที่โอนมาให้หน่วยงานในระดับจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานมีความทันเวลา โดยจำแนกงบประมาณตาม
ลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกษตรกร ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
การสนับสนุนเงินอุดหนุน การตรวจรับรองมาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ การติดตาม การประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ 
เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การบริหารจัดการโครงการ การจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเกษตรอินทรีย์ 
(ตารางท่ี 4.12) 

 

 



ตารางท่ี 4.11 งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี 2560 – 2561 จำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 รวม 

ได้รับ
จัดสรร 

ผลการใช้จ่าย 
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่าย 
ได้รับจัดสรร 

ผลการใช้จ่าย 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. กรมวิชาการเกษตร 31.28 31.10 99.42 38.17 38.00 99.55 69.45 69.10 99.49 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน 27.24 26.61 97.69 28.70 26.64 92.81 55.94 53.25 95.19 
3. กรมส่งเสริมการเกษตร 57.13 55.32 96.83 16.14 11.41 70.71 73.27 66.73 91.08 
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5.69 5.69 100.00 8.56 8.55 99.96 14.25 14.24 99.98 
5. กรมการข้าว1/ 637.70 414.72 65.03 737.70 49.71 6.74 1,375.39 464.43 33.77 
6. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม2/ 11.63 11.30 97.13 37.40 29.80 79.68 49.03 41.43 83.82 
7. กรมปศุสัตว์ 7.14 7.12 99.76 7.64 7.44 97.41 14.77 14.56 98.54 
8. กรมประมง 7.03 6.60 93.88 13.20 10.69 80.92 20.23 17.29 85.43 
9. กรมหม่อนไหม 1.85 1.38 74.59 3.58 3.58 100.00 5.43 4.96 91.35 
10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 11.96 11.81 98.73 13.45 12.93 96.11 25.41 24.73 97.34 
11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 9.03 8.84 97.86 5.00 4.78 95.65 14.03 13.62 97.07 
12. กรมชลประทาน - - - 27.00 22.10 81.85 27.00 22.10 81.85 
13. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1/ - - - - - - - - - 

รวม 807.67 580.48 71.87 936.55 225.63 24.09 1,744.22 806.11 46.22 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) และข้อมูลงบประมาณของกรมการข้าวนำมาจากเอกสารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560  - 2561 
หมายเหต ุ: 1/ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนปี 2560 จำนวน 600 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 700 ล้านบาท 

2/ ปี 2560 ข้อมูล ณ 14 ธันวาคม 2561 และ ปี 2561 ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 
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ตารางที ่4.12 ความทันเวลาของงบประมาณ 
 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ความทันเวลา 

ทันเวลา ไม่ทันเวลา รวม 

1. การอบรม 97.60 2.40 100.00 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 100.00 0.00 100.00 
3. การสนับสนุนเงินอุดหนุน 90.48 9.52 100.00 
4. การตรวจรับรองมาตรฐาน 100.00 0.00 100.00 
5. ศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ 100.00 0.00 100.00 
6. การติดตาม 98.03 1.97 100.00 
7. การประชาสัมพันธ์ 100.00 0.00 100.00 
8. อ่ืน ๆ  96.50 3.50 100.00 

เฉลี่ย 97.76 2.24 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

4.2.2 หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) หน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานบูรณาการ 13 หน่วยงาน 

ได้แก ่กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการขา้ว สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อมไหม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมชลประทาน แต่ละหน่วยงาน
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ ฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตร รอบรู้เกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม) 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (กลุ่มใหมก่ลุ่มเดิมต่อยอดสู่ PGS) และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์  

1.2) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุม
ศัตรูพืชและปรับปรุงดิน ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 
ต่อยอดศูนย์ต้นแบบเติมปุ๋ยอากาศ จัดตั้งแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 
และตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรยี์  

1.3) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ อบรมเกษตรกร
เข้าสู ่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ติดตามและประเมินผลเบื้องต้น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดนำร่อง และส่งเสริมเกษตร
อินทรยี์ในยโสธรโมเดล  

1.4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ ได้แก่ อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิต อบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ศึกษาดูงาน/เชื่อมโยงตลาด อบรม
รับรองแบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS อุดหนุนปัจจัยการผลิตเบ้ืองต้น 

1.5) กรมการข้าว (กข.) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (ตรวจประเมินเบือ้งต้น ตรวจรับรอง
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรปี 2560 และปี 2561 และตรวจรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และ
สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรทีผ่่านการประเมินข้าวอินทรีย์  

1.6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือทำหน้าที่นักส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ประชุมชี้แจงเพ่ือคัดเลือกและกำหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์ อบรมเกษตรอินทรีย์ 
เกี่ยวกับการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อบรมการตรวจประเมินแปลง
ของกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จัดทำคู่มือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง สนับสนุนปัจจัยการผลิตจัดทำแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม และประชุมสัมมนาประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงห่วงโซ่ และพัฒนา
ระบบตลาดแฟร์เทรด 

1.7) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) ศึกษาวิจัยระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ สร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม
ยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกรรายใหม่ สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบ
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เกบ็ตัวอย่างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จัดอบรมผู้ตรวจ
ประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฝึกอบรมแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาตลาดสีเขียว 

1.8) กรมประมง (กป.) พัฒนาระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ พัฒนาความรู้ด้าน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิตประมง
อินทรีย์ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานอินทรีย์  

1.9) กรมหม่อนไหม (มม.) อบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมและเกษตรกรด้านหม่อนไหม
อินทรีย์ ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของเกษตรกร จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
หม่อนไหมอินทรีย์ จัดนิทรรศการสาธิต และออกร้านจำหน่ายหม่อนไหมอินทรีย์ในต่างประเทศ 
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1.10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พัฒนาระบบการผลิต
ตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป ตรวจรับรองสถานที่จำหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  

1.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ศึกษา วิจัยด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตร
อินทรีย์ : กรณีศึกษาชาอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ถอดบทเรียนเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ โครงการเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยง
ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (6 ภูมิภาค) จัดทำรหัสพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5 สินค้า บริหารจัดการโครงการ  
โดยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานฯ จัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอนิทรีย์แห่งชาติ และติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

1.12) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
1.13) กรมชลประทาน (ชป.) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหา

น้ำสนับสนุน และปรับปรุงระบบส่งน้ำ 
จำนวนบุคคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด มีผู้รับผิดชอบ

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ประมาณ 1 – 2 ราย เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 68.86 คิดว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ 1 – 2 ราย
ต่อหน่วยงานมีความเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 31.14 คิดว่าไม่เหมาะสม โดยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
ควรเป็น 2 – 3 ราย และ มากกว่า 3 ราย เนื่องจากกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ของแต่ละหน่วยงาน
มีความหลากหลาย ดังนั้นในการรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง
ในเรื่องนั้น ๆ เพือ่ให้การส่งเสริมเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13 ความเหมาะสมของจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 

ความเหมาะสมของจำนวนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
1. เหมาะสม 68.86 
2. ไมเ่หมาะสม 31.14 

2.1 จำนวน 2 – 3 ราย 22.90 
2.2 มากกว่า 3 ราย 8.24 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

2) หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อดำเนินงานร่วมกันโดยยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ใกล้โรงพยาบาล 
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(กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก) พ้ืนที่ใกล้โรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก) พ้ืนที่ใกล้
โรงแรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก) พ้ืนที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ : คทช.
(สำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก) พ้ืนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก) พ้ืนที่ของภาคเอกชนร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทำเกษตร
อินทรีย์ และพ้ืนทีอ่ื่น ๆ มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งจังหวัดกำหนดพ้ืนที่ที่เกษตรกรมีความพร้อม
และความต้องการทำเกษตรอินทรีย์ กระทรวงมหาดไทย ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
เป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทำเกษตรอินทรีย์ 

 

4.2.3 การส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในปฏิบัติงานด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8 หลักสูตร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 
13 หลักสูตร โดยจำแนกได้ดังนี้  

1.1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานโครงการฯ 
โดยการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ 
สัตว์น้ำอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ การฝึกอบรม
ปศุสัตว์อินทรยี์ การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการอบรมเจ้าหน้าทีเ่พ่ือทำหน้าทีน่ักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

1.2) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร แต่ละหน่วยงานมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกร ได้แก่ การอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อบรมเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ 
(หลักสูตรการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ศึกษาดูงาน/เชื่อมโยงตลาด และการรับรอง
แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น) การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรรอบรู้เกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพ่ือนในกระบวนการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูก
เกษตรอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการโรงเรียน ฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกร
ผู้มีความพรอ้มยืน่ขอรับรองฟาร์มปศสุัตว์ และเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชี 

4.2.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ผลิตสินค้า ได้แก่ 

เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สารปรับปรุงบำรุงดิน วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ 
เช่น เงินอุดหนุน พืชที่นำมาทำแนวป้องกันสารเคมี (หญ้าแฝก ไผ่) จากการประเมินผล พบว่า ปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุนตรงกับความต้องการของเกษตรกรร้อยละ 98.50 ปริมาณปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนมีความเพียงพอ
ร้อยละ 96.35 และคุณภาพของปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุนให้เกษตรกรมีคณุภาพร้อยละ 98.94 (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที่ 4.14 การตรงความต้องการ ความเพียงพอ และคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ตรงความตอ้งการ ความเพียงพอ คุณภาพ 

ตรงความต้องการ 
ไม่ตรงความ

ต้องการ 
เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

มีคุณภาพ 
ไม่มี

คุณภาพ 
1) พันธุ์ข้าว 96.15 3.85 94.34 5.66 100.00 0.00 
2) พันธุส์ัตว์นำ้ 94.94 5.06 97.47 2.53 92.59 7.41 
3) พันธุ์สัตว ์ 100.00 0.00 98.28 1.72 100.00 0.00 
4) อาหารสัตว ์ 100.00 0.00 97.67 2.33 100.00 0.00 
5) สารปรับปรุงบำรุงดิน 98.63 1.37 92.24 7.76 100.00 0.00 
6) วัสดุอุปกรณ/์เวชภณัฑ ์ 100.00 0.00 96.38 3.62 100.00 0.00 
7) อืน่ ๆ เช่น เงินอุดหนุน 99.76 0.24 98.07 1.93 100.00 0.00 

เฉลี่ย 98.50 1.50 96.35 3.65 98.94 1.06 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

จากการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 806.11 ล้านบาท 
บุคคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดรับผิดชอบการ ประมาณ 1 – 2 ราย 
และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 68.86 คิดว่าจำนวนดังกล่าวเหมาะสม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
13 หน่วยงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5 หน่วยงานดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ มีการส่งเสริมองค์ความรู้
ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจำนวน 21 หลักสูตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 7 ชนิด  
 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินปัจจัยนำเข้าเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 6 ตัวชี้วัด พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 5 ตัวชี้วัด โดยมีสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ไดร้ับงบประมาณทันต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ร้อยละเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเหมาะสม 
และจำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ ตัวชี้วัดทีส่ามารถทำได้ตามเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด ไดแ้ก ่
จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชนิดปัจจัย
การผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกร ส่วนตัวชี้วัดที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผล ได้แก ่จำนวนงบประมาณทีส่นับสนุน
การดำเนินงาน ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 46.22 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  (ตารางที ่4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมิน 
1. จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 ของ

งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
ร้อยละ 46.22 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

2. ร้อยละของหน่วยงานในพ้ืนท่ีทีไ่ด้รับงบประมาณทัน
ต่อการปฏิบตัิงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
แผนที่กำหนด 

ร้อยละ 98.03 ไดร้ับงบประมาณ
ทันต่อการปฏิบตัิงาน 

3. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีในการปฏบิัติงานของหน่วยงาน
มีความเหมาะสม 

เจ้าหน้าทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เจ้าหน้าท่ีร้อยละ 68.86  

4. จำนวนหน่วยงานทีม่ีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน 
5. จำนวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร และ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เกษตรกร 13 หลักสูตร 
เจ้าหน้าท่ี 8 หลักสตูร 

เกษตรกร 13 หลักสูตร  
เจ้าหน้าท่ี 8 หลักสตูร 

6. ชนดิปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุนให้เกษตรกร  จำนวน 7 ชนิด 
พันธุข์้าว พันธุ์สัตว์น้ำ 
พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว ์
สารปรับปรุงบำรุงดิน 
วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ ์
อืน่ ๆ เช่น เงินอุดหนุน 

จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ 
พันธุข์้าว พันธุ์สัตว์น้ำ 
พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว ์
สารปรับปรุงบำรุงดิน 
วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ ์
อืน่ ๆ เช่น เงินอุดหนุน 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

4.3.1 การบริหารจัดการโครงการ 
1) การแต่งตั้งและการประชมุคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ฯ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ผ่านคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/

คณะทำงานฯ ทั้งระดับประเทศ กระทรวง ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 10 คณะ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับชาติมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการ 
มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดำเนินการบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงาน 
และงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดระบบประสานงานและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตามความเหมาะสม ซึ่งในการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ได้มคีณะทำงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้ (ภาพท่ี 4.2) 

1.1) ระดับกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ดังนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 1) 
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- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นเลขานุการ เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ระดับประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 
รองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เนื่องจากการดำเนินงานด้านพัฒนาที่ดินเป็นปัจจัยขั้นต้น
ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯ กำหนดแนวทาง มาตรการ 
หรือกลไกในการประสานความรว่มมือระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

- คณะทำงานขบัคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการค้าต่างประเทศ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ฯลฯ เป็นคณะทำงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแนวทางบูรณาการแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ประสานการดำเนินงานตามแนวทาง 
มาตรการหรือกลไกในการประสานความร่วมมือส่วนราชการ และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการส่งเสริม 
จัดทำรายงานความก้าวหน้าเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กรอบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาต ิ

- คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 คน และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกำหนดให้ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติงาน ระบบการบริหารจัดการ 
ระบบการตดิตามและประเมินผล และอ่ืน ๆ รวมทั้งประสาน อำนวยการ กำกับ และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 

- คณะทำงานขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นประธานคณะทำงาน อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเป็นรองประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติที่ บูรณาการแผนงานและงบประมาณของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำนวยการช่วยเหลือ กำกับและติดตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบเป็นระยะ แต่งตั้ง
คณะทำงานย่อยตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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- คณะทำงานเฉพาะกิจด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมอีธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน
คณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่จัดทำ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณเกษตรอินทรีย์ วางแผนและประสานการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทบทวน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะทำงานขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ทุกเดือน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่ไดร้ับมอบหมาย 

1.2) ระดับภูมิภาค เพ่ือทำหน้าที่อำนวยการบริหารการขับเคลื่อนภาพรวมของจังหวัด จำนวน 
77 จังหวัด ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค ประกอบด้วย 6 คณะ แบ่งตามภูมิภาค
มีอำนาจหน้าที่ ประสานงานเพ่ือให้เกิดการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในระดับภาค จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กำกับดูแล ติดตามและรายงาน
ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมตามแผนบูรณาการระดับภาค ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว
ได้ยกเลิกเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 

1.3) ระดับจังหวัด ครอบคลุมทัง้ 77 จังหวัด ดังนี้ ได้แก ่ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีผู ้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นคณะทำงาน และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย กำกับ ดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและ
แนวทาง การพัฒนาการเกษตร ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ ติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการนโยบายสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรและสหกรณ ์แต่งตั้งคณะทำงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม 

-  คณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นคณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์
พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่จัดทำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการในระดับจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ติดตามและรายงานผลการดำเนนิงานของจังหวัด  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ทุกจังหวัด มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับ
ดูแล และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการบริหารจัดการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่เขตจังหวัด 
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ยกเลิกคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จงึได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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อำนวยการขบัเคลื่อนงานนโยบายสำคญัและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรและระดับจังหวัด (CoO) โดยมีเกษตรจังหวัด
เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการฯ และคณะทำงาน
ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (OT) โดยมีนายอำเภอเป็น
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือผู้แทน เป็นคณะทำงานฯ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และนโยบายเกษตรอินทรีย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

 

จากคณะกรรมการข้างต้น ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ 
ต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศกำหนดนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงปี 2560 – 2561 ระดับกระทรวงฯ 
ประมาณ 4 - 6 ครั้ง/ปี การเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโครงการ/ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 74.89 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรรมการฯ/คณะทำงานฯ รองลงมา
ร้อยละ 25.11 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและมาสั่งการ
แนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เฉลี่ย 4 – 6 ครั้ง/ปี โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 85.68 มีการนำมติที่ประชุมไปใช้ 
เช่น เรื่องการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ สร้างการรับรู้กับหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
เตรียมพร้อมบุคคลากร เกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมการทำเกษตร

ระดับประเทศ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรยี์แห่งชาติ 

กระทรวง 
ที่เกีย่วขอ้ง 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพฒันาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ  

คณะกรรมการบรหิารและขับเคลือ่นงานตาม
นโยบาย รมว. กษ. 
(ปลัด กษ. ประธาน) 
คณะทำงานขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตร
อินทรีย์  
(รองปลัด กษ. ประธาน) 
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านเกษตรอินทรีย์ 

คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  

ระดับ
ภูมิภาค 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพฒันาเกษตร
อินทรีย์ระดับภาค (ยกเลิกเมื่อ พ.ค. 61) 

ระดับ
จังหวัด 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กษ. แบบ
เบต็เสรจ็ ( SC ) ตอ่มาเปน็คณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคญัและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรและระดับจังหวดั (CoO) 

คณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรียข์องจังหวัด 
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อินทรีย์ และพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน และการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา และ
อุปสรรคและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 8.64 ไม่ได้นำมติที่ประชุมไปใช้ เนื่องจาก การประชุมไม่มีมติที่ต้องนำไปปฏิบัติ 
ส่วนใหญ่เป็นรายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค เท่านั้น และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 5.68 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
ว่านำมตทิี่ประชุมไปใช้ เนื่องจาก ไม่ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเอง (ตารางที ่4.16) 

 

ตารางที ่4.16 การประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/คณะทำงาน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ  

1.1 เข้าร่วม 74.89 
1.2 ไม่ได้เข้าร่วม 25.11 

2. จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เฉลี่ย  (ครั้ง/ปี) 4 – 6 
3. การนำมติทีป่ระชุมไปใช้ในการดำเนินการ  

3.1 นำมติที่ประชุมไปใช้ 85.68 
3.2 ไม่ได้นำไปใช้ 8.64 
3.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 5.68 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

2) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ในการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานในระดับเขต/ 

จังหวัด จากการประเมินผล พบว่า หน่วยงานร้อยละ 87.63 มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ของเจ้าหน้าที ่1 – 2 ครั้ง (ตารางท่ี 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.17 การชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอนิทรีย ์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีการจัดประชุม 87.63 

1.1 จำนวน 1 – 2 ครั้ง 65.30 
1.2 จำนวน 3 - 4 ครั้ง 14.33 
1.3 มากกว่า 4 ครั้ง 7.99 

2. ไม่มีการจัดประชุม 12.37 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

4.3.2 กระบวนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นการดำเนินการภายใต้พ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุล พอประมาณ มีเหตุ มีผล และภูมิคุ้มกัน สอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละ
พื้นที่และวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นการพัฒนาลำดับขั้น เริ่มจากผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนและพัฒนาไปสู่
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การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มช่วยเหลือพ่ึงพากันในชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นการส่งเสริมเกษตรกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และพัฒนาการผลิตในเชิงการค้า ขยายเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ยึดการทำงานเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความเห็นร่วมกันให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

1) ระดับส่วนกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบูรณาการในภาพรวมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น กระทรวงมหาดไทยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และ
ระหว่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยมีการทำความตกลงร่วมกัน 13 กลุ่มจังหวัด 
56 จังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

2) ระดับจังหวัด มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จากการประเมินผล พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ร้อยละ 64.22 บูรณาการ
กับหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงหน่วยงาน
ร้อยละ 47.36 ให้ความร่วมมือ/บูรณาการระหว่างกันในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากการบูรณาการร่วมกันจะ
ทำให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงานทุกด้านไปในทิศทางเดียวกัน มีการทำมาตรฐานอินทรีย์ที่เป็น
รูปธรรม มีพื้นที ่อินทรีย์ที่เข้มแข็ง หลากหลาย และหน่วยงานมีการคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในส่วนของ
หน่วยงานที่ไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกันเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงานและภารกิจที่แตกต่าง
ดำเนินการพ้ืนทีต่่างกันช่วงระยะเวลาไม่ตรงกันและไม่สอดคล้องกัน  

ในส่วนของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม 
โดยมีการบูรณาการกันร้อยละ 45.17 (ตารางท่ี 4.18) 

 

ตารางท่ี 4.18 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ 
 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รอ้ยละ 
1. ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 100.00 

1.1 ม ี 64.22 
1.2 ไม่มี 27.10 
1.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 8.68 

2. ระหว่างหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 100.00 
2.1 ม ี 45.17 
2.2 ไม่มี 34.89 
2.3 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 19.94 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานดำเนินการในส่วนของกิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักอาจยังมีความเชี่ยวชาญน้อยในบางหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง จึงได้ขอความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืน เช่น หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ภาคเอกชน และเกษตรกรต้นแบบ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกร เพ่ือให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้จำแนกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ด้านพืชอินทรีย์ ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ด้านสัตว์น้ำอินทรีย์ การรบัรองมาตรฐาน 
และ อ่ืน ๆ เช่น การแปรรูป การตลาด การวางแผนการผลิต จากการประเมินผล พบว่า หน่วยงานใช้วิทยากร
ของหน่วยงานตนเองในการถ่ายทอดองค์ความรู้ร้อยละ 74.53 วิทยากรจากหน่วยงานราชการอ่ืนร้อยละ 32.32 
และนอกหน่วยงานราชการร้อยละ 26.93 (ตารางท่ี 4.19) 

 

ตารางท่ี 4.19 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ หน่วยงานตนเอง หน่วยงานราชการอื่น นอกหน่วยงานราชการ 
1. การปรับปรุงบำรุงดิน 57.74 34.52 26.11 
2. พืชอินทรีย์ 75.64 35.02 38.72 
3. ปศุสัตว์อินทรีย์ 100.00 12.50 21.88 
4. สัตว์น้ำอินทรีย์ 100.00 0.00 0.00 
5. การรับรองมาตรฐาน 70.41 33.33 15.79 
6. อื่น ๆ เช่น การแปรรูป 
การตลาด การวางแผนการผลิต 

73.86 28.76 23.23 

เฉลี่ย 74.53 32.32 26.93 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 หน่วยงาน 
 

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำนวน 10 คณะ โดยจัดประชุมเฉลี่ย 4 – 6 ครั้ง/ปี หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 87.63 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฉลี่ย 1 – 2 ครั้ง/ปี กระบวนการดำเนินงาน
ในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 60 มีการบูรณาการร่วมกัน 
ส่วนหนว่ยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณย์ังมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานยังน้อย  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 3 ตัวชี้วัด พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุกตัวชี้วัด โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการ ในการขับเคลื่อน 
จำนวน 10 คณะ มีการประชุมของคณะอนุกรรมการเฉลี่ย 4 – 6 ครั้ง/ปี มีการบูรณาการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 64.22 และมีความร่วมมือของการบูรณาการนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร้อยละ 45.17 (ตารางที่ 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการประเมินกระบวนการเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมิน 
1. มกีารตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทำงาน ฯ ในการ
ขับเคลื่อน 

จำนวน 10 คณะ จำนวน 10 คณะ 

2. มีการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานใน
การขบัเคลื่อนฯ 

อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี เฉลี่ย 4 - 6 ครั้ง/ปี 

3. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

- ในสังกัด กษ. ร้อยละ 64.22 
- นอกสังกัด กษ. ร้อยละ 45.17 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 

4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

1) การส่งเสริมการวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่
ดำเนินการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 100.95 ของเป้าหมาย ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ 
จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ วิจัยการผลิต/การตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ เครือข่าย
เกษตรกร กลุม่เกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศึกษาวิจัยด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาชาอินทรีย์ และ
ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรยี์ (ตารางท่ี 4.21) 

การเผยแพร่ผลงาน การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์  มีการนำไปเผยแพร่ทุกโครงการ หรือร้อยละ 100.00 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำไป
เผยแพร่ ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจองค์
ความรู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นตามงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ ซึ่งผ่านมาใช้ประกอบเป็นแนวทาง
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงบางส่วนได้นำมาจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป 
(ตารางที่ 4.22) 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.21 ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมการวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รอ้ยละ

ความสำเร็จ 

1. ระบบการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) เรื่อง 12 13 108.33 3 3 100.00 15 16 106.67 ดีมาก 
2. วิจัยการผลิต/การตลาดสินค้า
ข้าวอินทรีย์ (สศก.) 

เรื่อง 1 1 100.00 - - - 1 1 100.00 ดีมาก 

3. เครือข่ายเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจ
สินค้าอินทรีย์ (สศก.) 

เรื่อง 1 1 100.00 - - - 1 1 100.00 ดีมาก 

4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้ด้านการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ (พด.) 

โครงการ 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 ดีมาก 

5. ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ (สศก.) 

เรื่อง - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

6. ศึกษาวิจัยด้านการผลิต
การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ : 
กรณีศึกษาชาอินทรีย์ (สศก.) 

เรื่อง - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

7. ถอดบทเรียนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 
(สศก.) 

เรื่อง - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 102.08 100.00 100.95 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
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ตารางท่ี 4.22 การเผยแพร่การส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
การเผยแพร่ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
1. ระบบการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) 

2. วิจัยการผลิต/การตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ (สศก.) 

3. เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เช่ือมโยงผูป้ระกอบธรุกิจสินค้าอินทรีย์ (สศก.) 

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรอนิทรีย์ (สศก.) 

5. ศึกษาวิจัยด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาชาอินทรีย ์(สศก.) 

6. ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย ์(สศก.) 

7. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องคค์วามรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.) 

ที่มา : จากการสำรวจ 

2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น 17 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินงานระดับดีมาก ร้อยละ
ความสำเร็จเฉลี่ย 102.81 ของเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินงานได้มากกว่าเป้าหมาย จำนวน 
6 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน 2) ฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3) จัดตั้งศูนย์ PGS 4) การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรยี์ 5) อบรมเกษตรกรด้านหม่อน
ไหมอินทรีย์ 6) ประชุมชี้แจงเพื่อคัดเลือกและกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.25) 

กิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินงานตามเป้าหมาย จำนวน 11 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ 2) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
3) อบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์ 4) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมให้คำปรึกษา
แก่เกษตรกร 5) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตามให้คำแนะนำ 6) จัดอบรม
สัมมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 ภูมิภาค 7) พัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ 8) อบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือทำหน้าที่นักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 9) อบรม
เกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 10) อบรม การตรวจ
ประเมินแปลงของกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participartory 
Gaurantee System : PGS) และ11) จัดทำคู่มือส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์(ตารางท่ี 4.23)  

เมื่อพิจารณากิจกรรมย่อยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
และรับสมัครเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้ระดับปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำ
พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของตนเองสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังที่กล่าวในบทที่ 3  



ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เปา้หมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร
อินทรีย์ (กสก.) 

ราย 173 173 100.00 300 300 100.00 473 473 100.00 ดีมาก 

2. อบรมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
ศึกษาดูงาน (กสก.) 

ราย 5,000 5,008 100.16 5,000 5,145 102.90 10,000 10,153 101.53 ดีมาก 

3. ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคม
สหกรณ์ (กสส.) 

ราย 900 900 100.00 1,000 1,000 100.00 1,900 1,900 100.00 ดีมาก 

3.1 อบรมปรับเปลี่ยนการผลิต ราย - - - 900 900 100.00 900 900 100.00 ดีมาก 
3.2 อบรมเกษตรอินทรีย์

เบื้องต้น ศึกษาดูงาน/เชื่อมโยง
ตลาด 

ราย 900 900 100.00 1,000 1,000 100.00 1,900 1,900 100.00 ดีมาก 

3.3 อบรมรับรองแบบมี
ส่วนร่วมเบ้ืองต้น PGS 

ราย 900 900 100.00 1,000 1,000 100.00 1,900 1,900 100.00 ดีมาก 

3.4 อดุหนุนปัจจัยการผลติ
เบื้องต้น 

ราย - - - 1,000 999 99.90 1,000 999 99.90 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

4. ฝึกอบรมด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ (พด.) 

ราย 800 1,024 128.00 1,000 1,104 110.40 1,800 2,128 118.22 ดีมาก 

4.1 รอบรู้เกษตรอินทรีย์ ราย 400 490 122.50 400 414 103.50 800 904 113.00 ดีมาก 
4.2 การขับเคลื่อนเกษตร

อินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม 

ราย 300 353 117.67 400 444 111.00 700 797 113.86 ดีมาก 

4.3 เทคนิคการตรวจเยี่ยม
ฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม 

ราย 100 181 181.10 200 246 123.00 300 427 142.33 ดีมาก 

5. จัดตั้งศูนย์ PGS  (พด.) ศูนย์ 10 10 100.00 12 12 100.00 22 22 100.00 ดีมาก 
6. การส่งเส ริมการผลิตข้าว
อินทรีย์1/ (กข.) 

83.89 100.33 95.45 ดีมาก 

6.1 ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ไร่ 300,000 203,346.85 67.78 673,256 558,294.60 82.92 973,256 761,641.45 78.26 ปานกลาง 

- ผ่านคณะกรรมการ ไร่ 300,000 203,346.85 67.78 673,256 558,294.60 82.92 973,256 761,641.45 78.26 ปานกลาง 
SC/COO กลุ่ม 1,242 1,242 100.00 2,732 2,459 90.01 3,974 3,701 93.13 ดีมาก 

ราย 28,749 19,874 69.13 58,693 50,986 86.87 87,238 70,860 81.23 ดี 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

73



ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

6.2 อบรมเชิงปฏิ บัติการจัดทำ
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม  

ราย 20,171 20,171 100.00 50,171 59,068 117.73 70,342 79,239 112.65 ดีมาก 

- เกษตรกรปี 2560 ราย 20,171 20,171 100.00 20,171 20,171 100.00 40,342 40,342 100.00 ดีมาก 
- เกษตรกรปี 2561 ราย - - - 30,000 38,897 129.66 30,000 38,897 129.66 ดีมาก 

7. อบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้าน
หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.) 

ราย 115 110 96.65 190 188 98.95 305 298 97.71 ดีมาก 

 7.1 เจ้าหน้าที่ ราย 40 40 100.00 30 30 100.00 70 70 100.00 ดีมาก 
 7.2 เกษตรกร ราย 75 70 93.33 160 158 98.75 235 228 97.02 ดีมาก 

8. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ส่งเสริมให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร (มม.) 

แห่ง 3 3 100.00 9 9 100.00 12 12 100.00 ดีมาก 

9. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและสำนักงาน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตามให้
คำแนะนำ (มม.) 

แห่ง 3 3 100.00 9 9 100.00 12 12 100.00 ดีมาก 

10. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์แก่ บุคลากรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 
ภูมิภาค (สศก.) 

รุ่น - - - 4 4 
(726 
ราย) 

100.00 4 4 100.00 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

11. พัฒนาบุคลากรเขา้สู่ระบบ
การตรวจประเมินมาตรฐาน
อินทรีย์ (กป.) 

คร้ัง 3 3 100.00 3 3 100.00 ดีมาก 

12. อบรมเจ้าหน้าที่เพือ่ทำหน้าที่
นักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ส.ป.ก.) 

ราย 30 30 100.00 30 30 100.00 60 60 100.00 ดีมาก 

13. ประชุมชี้แจงเพือ่คัดเลือกและ ราย 1,800 1,800 100.00 150 170 113.33 1,950 1,970 101.03 ดีมาก 
กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำ
เกษตรอินทรีย์ (ส.ป.ก.) 

ไร่ - - - 9,000 11,061 122.90 9,000 11,061 122.90 ดีมาก 

14. อบรมเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับ
การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ โดย
ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
(ต่อเนือ่ง 4 คร้ัง) (ส.ป.ก.) 

ราย 1,800 1,800 100.00 2,025 2,296 113.38 3,825 4,096 107.08 ดีมาก 

15. อบรมการตรวจประเมินแปลง
ของกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (ต่อเน่ือง 3 คร้ัง) 
(ส.ป.ก.) 

กลุ่ม 125 125 100.00 - - - 125 125 100.00 ดีมาก 
ราย - - - 2,025 2,296 113.38 2,025 2,296 113.38 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

16. จัดทำ คู่มื อส่ งเส ริมเกษตร
อนิทรีย์ (ส.ป.ก.) 

เล่ม 2,000 2,000 100.00 700 700 100.00 2,700 2,700 100.00 ดีมาก 

17. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์
อินทรีย์ (ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจาก
ศึกษาวิ จัยระบบการผลิตสุกร) 
(ปศ.) 

ราย - - - 75 75 100.00 75 75 100.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 100.55 102.34 102.81 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สงิหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร พบว่า มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 98,422 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 110.86 ของเป้าหมาย (จากเป้าหมาย 88,780 ราย) จำแนกเป็นเจ้าหน้าที่ 678 ราย และ 
เกษตรกร 97,744 ราย (ตารางท่ี 4.24) 
 

ตารางท่ี 4.24 จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์
 

การส่งเสริมองค์
ความรู้ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผล 

(ราย) 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
(ราย) 

ผล 
(ราย) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ผล 

(ราย) 
ร้อยละ 

เจ้าหน้าท่ี 243 243 100.00 435 435 100.00 678 678 100.00 
เกษตรกร 28,746 28,973 100.79 59,356 68,771 115.86 88,102 97,744 110.94 

รวม 28,989 29,216 100.78 59,791 69,206 115.75 88,780 98,422 110.86 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

2.1) การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ ปี 2561 พบว่า เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 83.23 ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ (ภาพที่ 4.3) โดยหลังเข้ารับการส่งเสริม
องค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการร้อยละ 72.97 มีความรู้ระดับค่อนข้างมาก (ตารางที่ 4.25) ระยะเวลา
ในการส่งเสริมองค์ความรู้เฉลี่ย 1 – 3 วัน ซ่ึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ คิดว่าจำนวนวันดังกล่าว 
มีความเหมาะสม ส่วนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการคิดว่าจำนวนวันดังกล่าวไม่เหมาะสม เนื่องจากความรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์มีหลายด้าน ควรใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 วัน โดยในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
ในระยะต่อไป พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 88.92 (ตารางที่ 4.26) มีความต้องการที่จะเข้ารับการถ่ายทอดความรู้
เพ่ิมเติมทั้งในเรื่องของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการตลาด ส่วนเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในปี 2561 เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ทุกปี และสามารถหาความรู้
จากช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อออนไลน์ การศึกษาดูงานพร้อมกับเกษตรกร   

ได้รับ
83.23  

ไม่ได้รับ
16.77  

 
 

ภาพที่ 4.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเข้ารับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรย์ี 
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ตารางท่ี 4.25 ระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ 
 

เจ้าหน้าที ่
ระดับความรู้ (ร้อยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 
1. เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม - - 27.03 72.97 - 3.92 ค่อนข้างมาก 
2. เจ้าหนา้ที่ท่ีไมไ่ด้รบัการอบรม 0.89 43.75 53.57 1.79 - 2.56 ค่อนข้างน้อย 
ทีม่า : จากการสำรวจ 
 

ตารางที ่4.26 ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลา  

1.1 เหมาะสม 91.17 
1.2 ไมเ่หมาะสม 8.83 

 ระยะเวลาที่เหมาะสม (วัน) 3 – 5 วัน 
2.ความต้องการอบรมเพ่ิมเติม  

2.1 ต้องการ 88.92 
ระยะเวลาที่ต้องการ (วัน) 3 – 5 วัน 

2.2 ไม่ต้องการ 11.08 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

2.2) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ได้แก่ ด้านการ
ปรับปรุงบำรุงดิน พืชอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ การตรวจรับรองมาตรฐาน การทำบัญชีฟาร์ม/
บัญชีครัวเรือน อ่ืน ๆ เช่น การตลาด การแปรรูป การวางแผนการผลิต จากการประเมินผล พบว่า ก่อนเขา้ร่วม
โครงการเกษตรกรร้อยละ 55.34 มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร
ร้อยละ 91.23 มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น และร้อยละ 8.77 ความรู้เท่าเดิม เนื่องจาก
เกษตรกรที่เข้ารับการส่งเสริมความรู้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อยู่ก่อนแล้ว (ตารางที ่4.27) 
 

ตารางท่ี 4.27 ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

มี
ความรู้ 

ไม่มี
ความรู้ 

รวม 
มีความรู ้ ไม่มี

ความรู้ 
รวม 

เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 
1. การปรับปรุงบำรุงดิน 64.95 35.05 100.00 1.82 98.18 - 100.00 
2. พืชอินทรีย์ 58.53 41.47 100.00 2.76 97.24 - 100.00 
3. ปศุสัตว์อินทรีย ์ 59.20 40.80 100.00 6.86 93.14 - 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.27 ความรู้เรื่องเกษตรอนิทรียข์องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
 

หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
มี

ความรู้ 
ไม่มี

ความรู้ 
รวม 

มีความรู ้ ไม่มี
ความรู ้

รวม 
เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 

4. สัตว์น้ำอินทรีย ์ 55.00 45.00 100.00 54.61 45.39 - 100.00 
5. การตรวจรับรองมาตรฐาน 45.08 54.92 100.00 10.04 89.96 - 100.00 
6. การทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรอืน 46.24 53.76 100.00 7.03 92.97 - 100.00 
7. อ่ืน ๆ เช่น การแปรรูป การตลาด 55.63 44.38 100.00 4.40 95.60 - 100.00 

รวม 55.34 44.66 100.00 8.77 91.23 - 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

ความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เรื่องการปรับปรุง พืชอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ การทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรือน และอ่ืน ๆ เช่นการแปรรูป การตลาด พบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรร้อยละ 99.51 มีความเห็นว่าช่วงเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ส่วนความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 97.12 มีความเห็นว่าระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม  (ตารางที่ 4.28) 
 

ตารางท่ี 4.28 ความเหมาะสมของช่วงเวลาและความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 

หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
ช่วงเวลา ระยะเวลา 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. การปรับปรุงบำรุงดิน 100.00  0.00    98.96  1.04  
2. พืชอินทรีย์ 99.66  0.34  99.49  0.51  
3. ปศุสัตว์อินทรีย ์ 98.04  1.96  98.06  1.94  
4. สัตว์น้ำอินทรีย ์ 100.00  0.00    91.25  8.75  
5. การตรวจรับรองมาตรฐาน 99.34  0.66  95.37  4.63  
6. การทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรอืน 100.00  0.00    89.07  10.93  
7. อื่น ๆ เช่น การแปรรูป การตลาด 99.38  0.62  100.00  0.00    

เฉลี่ย 99.51  0.49  97.12  2.88  
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 32.68 นำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดโดยทำตามทุกขั้นตอน เกษตรกรร้อยละ 63.82 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์บางส่วน 
เนื่องจากเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรมการเกษตรของตนเอง 
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และร้อยละ 3.50 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลาในการทำกิจกรรม เกษตรกรบางราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ และบางรายพ้ืนทีไ่ม่เหมาะสมในการทำกิจกรรมบางอย่าง รวมทั้งยังไม่เข้าใจในบางเรื่อง 
โดยเรื่องความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีการนำความรู้ไปใช้มากที่สุด ได้แก่ เรื่องการทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรือน 
รองลงมาเรื่องพืชอินทรีย์ และอ่ืน ๆ เช่น การแปรรูป การตลาด ตามลำดับ (ตารางที ่4.29) 

 

ตารางท่ี 4.29 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ไม่ได้นำไปใช้ รวม 
นำไปใช้ทั้งหมด นำไปใช้บางส่วน รวม 

1. การปรับปรุงบำรุงดิน 39.63 57.75 97.38 2.62 100.00 
2. พืชอินทรีย์ 38.38 60.24 98.62 1.38 100.00 
3. ปศุสัตวอ์ินทรีย ์ 23.04 70.10 93.14 6.86 100.00 
4. สัตว์นำ้อินทรีย ์ 19.32 67.04 86.36 13.64 100.00 
5. การตรวจรับรองมาตรฐาน 31.61 63.46 95.07 4.93 100.00 
6. การทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรอืน 16.87 81.93 98.80 1.20 100.00 
7. อื่น ๆ เช่น การแปรรูป การตลาด 34.38 63.74 98.12 1.88 100.00 

รวม 32.68 63.82 96.50 3.50 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

นอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรโดยผ่านโครงการฝึกอบรมแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน 
ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งสิ้น 22 ศูนย์ (ตารางที่ 4.23) โดยส่วนใหญ่จัดตั้ง
ที่ฟาร์มของเกษตรกรอาสากรมพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จากการประเมินผล พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 38.00 รู้จักศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS และเกษตรกรร้อยละ 62.00 ไม่รู้จักศูนย์เรียนรู้
เกษตรอนิทรีย์ PGS เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ในส่วนของการไปใช้ประโยชน์ของศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.40 เข้าไปใช้ประโยชน์โดยการเข้าไป
เรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินในการทำเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่เคยไปใช้ประโยชน์
ที่ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS เนื่องจากอยู่ไกลจากพ้ืนที่ตนเอง (ตารางท่ี 4.30) 

 

ตารางท่ี 4.30 ร้อยละเกษตรกรที่รู้จักศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรยี์ PGS 
 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ร้อยละ 
1. การรู้จกั  

1.1 ไมรู่้จกั 38.00 
1.2 ไม่รู้จัก 62.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.30 ร้อยละเกษตรกรที่รู้จักศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ต่อ) 
 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ร้อยละ 
2. การใช้ประโยชน์  

2.1 เคย 65.40 
2.2 ไม่เคย 34.60 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3) การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงานระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 102.23 ของเป้าหมาย โดยกิจกรรม/โครงการที่
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี ศูนย์เรียนรู้ด้าน
ปศุสัตว์อินทรีย์ สร้างศูนย์ต้นแบบด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ประเมินสถานการณ์ และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรอินทรยี์ และพิกัดแปลง (ตารางที่ 4.31)  

การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์เป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่จัดทำขึ้นในรูปแบบ Microsofe Office นอกจาก
ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบูรณาการจัดทำฐาน
ด้านเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำข้อมูลลงใน Application ด้านเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 
Organic zoning และ Organic Database ซึ่งมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบหลัก Organic Database 
มีการเชื่อมโยงการซื้อขายผลผลิตระหว่าง เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภคผ่าน DFTFarm ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จากการประเมินผล 
พบว่ามีเจ้าหน้าที่ร้อยละ 81.68 มีส่วนร่วมหรือรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์  
โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 35.38 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทำข้อมูลพ้ืนฐานระดับส่วนกลาง และ
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 46.30 จัดทำทำฐานข้อมูลระดับจังหวัด ส่วนเจ้าหน้าที่ร้อยละ 12.55 ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทำฐานข้อมูลเนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 5.77 ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
เนื่องจากได้รายงานผลการดำเนินงานทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลางแต่ไม่ทราบว่านำไปจัดทำฐานข้อมูลหรือไม่ 
(ตารางที่ 4.32) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.31 ผลการดำเนินงาน การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรียข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุ
สัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.) 

แห่ง 9 9 100.00 9 9 100.00 18 18 100.00 ดีมาก 

2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
อินทรีย์ (ปศ.) 

แห่ง - - - 3 3 100.00 3 3 100.00 ดีมาก 

3 . ส ร้ าง ศูน ย์ต้ น แบ บป ศุสั ต ว์
อินทรีย์ (ปศ.) 

ศูนย์ - - - 8 8 100.00 8 8 100.00 ดีมาก 

4. ประเมินสถานการณ์และจัดทำ
ทำเนียบผู้ ผลิ ต เกษตรอินท รีย์  
(กสก.) 

เรื่อง - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

5. การจัดทำฐานข้อมูล เกษตร
อินทรย์ี (พด.) 

โครงการ - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

6. จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และ
พิกัดแปลง PGS (ส.ป.ก.) 

ราย - - - 2,025 2,296 113.38 2,025 2,296 113.38 ดีมาก 

เฉลีย่ 100.00 102.23 102.23 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
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ตารางท่ี 4.32 การจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานในระดับจังหวัด 
 

ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
1.มีการจัดทำ 81.68 

 - ระดับส่วนกลาง 35.38 
 - ระดับจังหวัด 46.30 

2. ไม่มี 12.55 
3. ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 5.77 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหต ุ: การจดัฐานข้อมูลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

การใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 
93.44 มีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับส่วนกลาง และระดับจังหวัดมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.97 เนื่องจากไม่แน่ใจว่าฐานข้อมูลดังกล่าวครบถ้วนและสมบูรณ์ 
ส่วนที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการที่เหลือ ไม่เคยใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลเนื่องจากไม่ทราบว่ามีฐานข้อมูลด้าน
เกษตรอินทรยี์ และคิดว่าฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ และทันสมัย (ตารางที่ 4.33) 
 

ตารางท่ี 4.33 การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด  
 

ฐานข้อมูล ร้อยละ 
1. การใช้ประโยชน์  

1.1 เคยใช้ 93.44 
1.2 ไม่เคยใช้ 6.56 

2. ความพึงพอใจ  
   2.1 คะแนนเฉลี่ย (คะแนน) 3.97 

2.2 แปลผล ปานกลาง 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

การสืบค้นข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
66.24 มีการสืบค้นข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำแนกเป็นช่องทางสื่อออนไลน์ ร้อยละ 37.89 
หนังสือ/เอกสาร ร้อยละ 29.57 ศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 26.79 และอ่ืน ๆ เช่น สอบถามผู้มีประสบการณ์
หรือผู้ประสบความสำเร็จด้านเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 13.67 ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการสืบค้นข้อมูล ร้อยละ 33.76 
เนื่องจากเกษตรกรไม่รู้หนังสือ ใช้สื่อออนไลน์ไม่เป็น และไม่ทราบว่าจะสืบคน้จากช่องทางใด (ตารางที ่4.34) 
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ตารางท่ี 4.34 การสืบค้นข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีการสืบคน้ 66.24 

1.1 ออนไลน์ 37.89 
1.2 หนังสือ/เอกสาร 29.57 
1.3 ศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 26.79 
1.4 อ่ืน ๆ เช่น สอบถามผู้มีประสบการณ์ 13.67 

2. ไมมี่การสืบค้น 33.76 
รวม 100.00 

ทีม่า : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : การสืบค้นตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

 

ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นด้าน
เกษตรอินทรีย์ Organic Zoning และ Organic Database โดยจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภคให้สามารถซื้อขายสินค้าเกษตรได้โดยตรง อีกท้ังสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ ยังผ่าน
การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ Organic Agri Database บอกถึงฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ และ Organic Zoning บอกถึงพ้ืนที่ที่เหมาะในการทำเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบ
และนำทางไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ และมีฟังชั่น Online Store เป็นตลาดสินค้าออนไลน์ 
หากซ้ือขายผ่านบัตรเครดิตจะมีสินค้าให้เลือกถึง 809 รายการ จากกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นอกจากนี้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ DGT Farm ของ มกอช. ซึ่งมีสินค้าถึง 
549 รายการ ให้เลือกซ้ือได้อีกด้วย  

การรับรู้ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ Application 
ด้านเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 5.38 รู้จักฐานข้อมูลดังกล่าว 
โดยเคยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพียงร้อยละ 4.77 มีความพึงพอใจฐานข้อมูลระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.38 
คะแนน และเกษตรกรร้อยละ 0.61 รู้จักฐานข้อมูลดังกล่าวแต่ไม่เคยใช้ เนื่องจากรู้จักตอนเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ ส่วนเกษตรกรที่ร้อยละ 94.62 ไม่รู้จักฐานข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากขาดความ
ชำนาญในการใช้เทคโนโลยี (ตารางที่ 4.35)  

 

ตารางท่ี 4.35 การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
 

การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ร้อยละ 
1. การรู้จักฐานข้อมูล 5.38 

1.1 เคยใช้ 4.77 
1.2 ไม่เคยใช้ 0.61 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.35 การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร (ต่อ) 
 

การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ร้อยละ 
2. ไม่รูจ้ัก 94.62 
3. ความพึงพอใจ  

3.1 คะแนนเฉลี่ย (คะแนน) 4.38 
3.2 แปลผล ระดับมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

จากการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พบว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการระดับดีมาก โดยมีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 
102.00 ของเป้าหมาย โดยสามารถดำเนินงานได้มากกว่าเป้าหมายทุกกลยุทธ์ฯ (ตารางที่ 4.36) 
 

ตารางท่ี 4.36 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานยทุธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมวิจัย การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

กลยุทธ์ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ความหมาย 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. การส่งเสริมการวิจัย การสรา้งและเผยแพร่องค์ความรู้
เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 

102.08 100.00 100.95 ดีมาก 

2. การเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เก่ียวข้อง และ
ประชาชนทั่วไป 

100.55 102.37 102.81 ดีมาก 

3. การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 100.00 102.23 102.23 ดีมาก 
เฉลี่ย 100.88 101.53 102.00 ดีมาก 

ทีม่า : จากการสำรวจ 
 

พิจารณาผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 1 เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 9 ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผล 8 ตัวชี้วัด โดยสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์
ประเมินผล จำนวน 4 ตัวชี้วัด ทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 
จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผล ได้แก่ 1) ร้อยละของผลงานการศึกษาวิจัยด้าน
เกษตรอินทรีย์ที่มีการนำไปเผยแพร่ 2) จำนวนเกษตรกร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3) ระดับความรู้ของเกษตรกร และบุคลากรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 4) ร้อยละของเกษตรกร
ที่นำความรู้จากการการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่สามารถทำ
ได้ตามเกณฑ์ประเมินผลได้แก่ 1) จำนวนงานศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านเกษตร
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อินทรีย์ และ 2) จำนวนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS และ 3) จำนวนโครงการที่จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านเกษตรอินทรีย ์ ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินผล ได้แก่ ร้อยละของเกษตรกรที่ไป
ใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ แต่มีการจัด
ศูนย์เกษตรอินทรีย์ PGS เพียง 22 ศูนย์ฯ (ตารางที่ 4.37)  
 

ตารางท่ี 4.37 ผลประเมินยุทธศาสตรท์ี ่1 เทียบกับเกณฑ์การประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 
1. จำนวนงานศึกษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางดา้นเกษตรอินทรีย ์
จำนวน 7 โครงการ 
 

จำนวน 7 โครงการ (ร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย) 

2. ร้อยละของผลงานการศึกษาวิจยัด้านเกษตรอินทรีย์ที่มี
การนำไปเผยแพร ่

ร้อยละ 70 ของผลการศึกษา 
(ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ) 

จำนวน 7 โครงการ (ร้อยละ 
140.00 ของเป้าหมาย) 

3. จำนวนเกษตรกร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทีไ่ดร้ับการส่งเสรมิองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 

- เกษตรกร 88,102 ราย 
- เจ้าหน้าท่ี 678 ราย 

- เกษตรกร 97,744 ราย  
(ร้อยละ 110.94 ของเป้าหมาย) 
- เจ้าหน้าท่ี 678 ราย (ร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย) 

4. ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรียม์ีความรู้เพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

  - เกษตรกรร้อยละ 91.23 มี
ความรู้เพิม่ขึ้น 

5. ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้จากการการส่งเสรมิองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทีไ่ปใช้ประโยชน ์

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เกษตรกร ร้อยละ 96.50 นำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

6. จำนวนศูนยเ์รียนรู้เกษตรอินทรยี์ PGS จำนวน 22 ศูนย์ 
 

จำนวน 22 ศูนย์ (ร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย) 

7. ร้อยละของเกษตรกรที่ไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนยเ์รียนรู้
เกษตรอินทรีย์ PGS 

เกษตรกรไมต่่ำกวา่ร้อยละ 70 เกษตรกรร้อยละ 65.40 ของ
เกษตรกรทีรู่้จักศูนยเ์รียนรู้ฯ  

8. จำนวนโครงการทีจ่ัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านเกษตร
อินทรีย์ 

จำนวน 6 โครงการ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย) 

9. ร้อยละของเกษตรกรทีม่ีการใช้ฐานข้อมูลด้านเกษตร
อินทรีย์ 

- ร้อยละ 4.77 ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ หรือร้อยละ 
93.44 ของเกษตรกรที่รู้จัก
ฐานข้อมูล 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ในระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ด้านการผลิต ตลาด 
เกษตรอินทรีย์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรอินทรีย์ ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึง
สร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ จำนวน 7 กิจกรรม/โครงการ 
ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทกุโครงการ มีการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรในรูปแบบ Microsoft Office และ 
Application (Organic zoningและ Organic Database) แต่มียังมีเกษตรกรรู้จัก Application เพียงร้อยละ 
5.38 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้มีการจัดทำ
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หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น จำนวน 5 หลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

 

4.4.2 ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 
1) การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สามารถดำเนินงาน
ระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 115.56 ของเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 
19 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยอบรม
เชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 2) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 3) สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ
ให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอนิทรีย์ 4) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ 
5) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น 6) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ 7) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน ศพก. 
8) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดนำร่อง 9) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล 10) พัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 11) การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดย สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
โครงการเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และอบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ 12) จัดการพัฒนา
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านสัตว์น้ำ 13) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบ
ปุ๋ยเติมอากาศ 14) ฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ 15) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 16) จัดตั้งและต่อยอด
ศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 17) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 18) การผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชและ 
ปรับปรุงบำรุงดิน และ 19) สนับสนุนปัจจัยการผลติจัดทำแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

จากผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า มีการติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น 10,288 แปลง 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ 32 แปลง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน ศพก. 70 ศูนย์ และส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในยโสธรโมเดล 89 กลุ่ม จัดตั้งแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 2,517 แปลง และจัดตั้งและต่อยอด
ศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 23 ศูนย์ (ตารางที่ 4.38) ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพ่ือได้รับการพัฒนา
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 11,647 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.03 ของเป้าหมาย (จากเป้าหมาย 
8,755 ราย) จำแนกเป็นเจ้าหน้าที่ 389 ราย และเกษตรกร 11,258 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 
4,192 รายสนับสนุนกล้าพนัธุ์ และท่อนพันธุ์เพ่ือทำอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร 117 ฟาร์ม (ตารางที่ 4.39) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



ตารางที ่4.38 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เปา้หมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเรจ็ 

1. การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ (ปศ.) 

- อบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร
สำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม
ย่ืนขอรับรองฟาร์มปศุสั ตว์
อินทรีย์ 

ราย 130 100 76.92 140 146 104.29 270 246 91.11 ดีมาก 

2. การเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
(ปศ.)  

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต  ราย 30 30 100.00 70 60 85.71 100 96 96.00 ดีมาก 
3. สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสง
เถาฟลอริเกรซให้เกษตรกร
ป ลู ก เลี้ ย งสั ต ว์ ปี ก ระบ บ
อนิทรีย์ (ปศ.) 

ฟาร์ม 40 40 100.00 55 55 100.00 95 95 100.00 ดีมาก 

4. สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า
ให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนม
ระบบอินทรย์ี (ปศ.)  

ฟาร์ม 10 10 100.00 12 12 100.00 22 22 100.00 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.38 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

5 . ติ ดตามและประเมิ น
แปลงเบ้ืองต้น (กสก.) 

แปลง 5,000 5,008 100.16 5,000 5,280 105.60 10,000 10,288 102.88 ดีมาก 

6. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน
แปลงใหญ่ (กสก.) 

แปลง 9 9 100.00 23 23 100.00 32 32 100.00 ดีมาก 

7. สง่เสริมเกษตรอินทรีย์ใน
ศพก. (กสก.) 

ศูนย์ฯ 38 38 100.00 32 32 100.00 70 70 100.00 ดีมาก 

8. ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ใน 3 จังหวัดนำร่อง (กสก.) 

จังหวัด - - - 3 3 100.00 3 3 100.00 ดีมาก 

9. สง่เสริมเกษตรอินทรีย์ใน
ยโสธรโมเดล (กสก.) 

กลุ่ม - - - 89 89 100.00 89 89 100.00 ดีมาก 

10. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (พด.) 

ราย 1,000 1,495 149.50 1,000 3,282 328.20 2,000 4,777 238.85 ดีมาก 

- กลุ่มใหม่ กลุ่ม 150 151 100.67 150 168 112.00 300 319 106.33 ดีมาก 
ราย 750 952 126.93 750 1,640 218.66 1,500 2,592 172.80 ดีมาก 
ไร่ 7,500 7,190 95.87 7,500 13,063.42 174.18 15,000 2,0253.42 135.02 ดีมาก 

ทีม่า : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.38 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

- กลุ่มต่อยอด กลุ่ม 50 63 126.00 50 145 290.00 100 208 208.00 ดีมาก 
ราย 250 543 217.20 250 1,642 656.80 500 2,185 437.00 ดีมาก 
ไร่ 2,500 6,486 259.44 2,500 13,849 553.96 5,000 20,335 406.70 ดีมาก 

11. ส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรย์ี1/ (กข.) 

ราย 200 200 100 190 189 99.47 390 389 99.74 ดีมาก 

11.1 สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิ บัติการถอดบทเรียน
โครงการเกษตรอินทรีย์   
การส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ (เจ้าหน้าที่) 

ราย - - - 60 60 100.00 60 60 100.00 ดีมาก 

11.2 อ บ รมผู้ ต รวจ
ป ระ เมิ น ข้ า ว อิ น ท รี ย์  
(เจ้าหน้าที่) 

ราย 200 200 100.00 130 129 99.23 330 329 99.70 ดีมาก 

12 . จั ด ก ารพั ฒ น า ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร (กป.) 

ราย 250 250 100.00 1,250 1,253 100.24 1500 1503 100.20 ดีมาก 

ทีม่า : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.38 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

13. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ แห่ง 25 25 100.00 76 76 100.00 101 101 100.00 ดีมาก 
การผลิตพื ชอินท รีย์ต่อ
ยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติม
อากาศ (กวก.) 

ตัน - - - 1,700 1,781.40 104.79 1,700 1,781.40 104.79 ดีมาก 

14. การฝึกอบรมการผลิต
พืชอินทรีย์ (กวก.) 

ราย 200 200 100.00 4,395 4,532 103.12 4,595 4,732 102.98 ดีมาก 

15. แปลงต้นแบบการผลิต
พืชอินทรีย์ (กวก.) 

แปลง 1,186 1,213 102.28 1,479 1,304 88.17 2,665 2,517 94.45 ดีมาก 

16. จัดตั้งและต่อยอดศูนย์
ผลิตชีวินทรีย์ (กวก.) 

ศูนย์ - - - 14 23 164.29 14 23 164.29 ดีมาก 

17. ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลง
ศัตรูธรรมชาต ิ(กวก.) 

ตัว - - - 153,000 169,004 110.46 153,000 169,004 110.46 ดีมาก 

18. การผลิตชีวินทรีย์ใน
การควบคุมศัตรูพืช และ 
ปรับปรุงบำรุงดิน 

ตัวอย่าง - - - 11,584 12,985 112.09 11,584 12,985 112.09 ดีมาก 

ทีม่า : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.38 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

19. สนับสนุนปัจจัยการ ราย 1,800 1,800 100.00 2,025 2,296 113.38 3,825 4,096 107.08 ดีมาก 
ผลิตจัดทำแปลงทดลอง
เกษตรอินทรีย์ระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม 

ไร่ - - - 9,000 11,061 122.90 9,000 11,061 122.90 ดีมาก 

เฉลีย่ 101.92 120.91 115.56 ดีมาก 

ทีม่า : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 4.39 จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพื่อพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 

ส่งเสริมองค์ความรู้
และปัจจัยการผลิต 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1.องค์ความรู้ (ราย) 1,780 2,245 126.12 6,975 9,402 134.80 8,755 11,647 133.03 
1.1 เจ้าหน้าท่ี 200 200 100.00 190 189 99.47 390 389 99.74 
1.2 เกษตรกร 1,580 2,045 129.43 6,785 9,213 135.78 8,365 11,258 134.58 

2. ปัจจัยการผลิต          
2.1 เกษตรกร (ราย) 1,830 1,830 100.00 2,095 2,362 112.74 3,925 4,192 106.80 
2.2 ฟาร์ม (ฟาร์ม) 50 50 100.00 67 67 100.00 117 117 100.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

1.1) กิจกรรมการเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังจากที่ได้รับ

การส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์แล้ว ในช่วงปี 2560 – 2561 มีการปรับกิจกรรมการเกษตรเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรรอ้ยละ 78.43 ปรับกิจกรรมการเกษตร เช่น ลดใช้สารเคมี ผลิตสารชีวภาพใช้เอง 
และการปลูกพืชเพ่ือทำแนวป้องกันสารเคมีในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.57 ไม่ได้ปรับกิจกรรม 
เนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตรแบบเคมี ซ่ึงบางพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการยังไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรยังมีความกังวลในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ผลผลิตตกต่ำ และไม่มั่นใจสารชีวภาพที่ทดแทน
สารคมี (ภาพท่ี 4.4)  

ปรับกิจกรรม
78.43  

ไม่ปรับ
กิจกรรม
21.57  

 
ภาพที่ 4.4 ร้อยละเกษตรกรที่มีการปรับกิจกรรมหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรย์ี 

 

เมื่อจำแนกการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ที ่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในปี 
2561 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ร้อยละ 82.22 ทำการเกษตรแบบลดใช้สารเคมี 
ร้อยละ 16.18 และทำการเกษตรเคมี ร้อยละ 1.60 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการทำเกษตรก่อนปี 2560 พบว่า 
เกษตรกรปรับการทำเกษตรปลอดภัย (ลดใช้สารเคมี) ลดลงร้อยละ 11.16 และทำการเกษตรแบบเคมีลดลง 
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ร้อยละ 7.88 โดยเกษตรกรที่ทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรเคมีได้ปรับการทำเกษตรเป็นแบบอินทรีย์เพ่ิมขึ้น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.04 (ตารางที่ 4.40) 
 

ตารางท่ี 4.40 ลักษณะการเกษตรของพื้นที่ทีเ่ข้าร่วมโครงการหลังได้รับการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ 
 

หน่วย : ร้อยละ 
ลักษณะการเกษตร ก่อนปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 1 
1. เคมี 9.48 4.74 1.60 - 7.88 
2. เกษตรปลอดภัย 27.34 19.11 16.18 - 11.16 
3. เกษตรอินทรีย์ 63.18 76.15 82.22 19.04 

รวม 100.00 100.00 100.00  
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ :1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบก่อนปี 2560 
 

เหตุผลที่เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรีย์/เกษตร
ปลอดภัย ได้แก่ การทำเกษตรแบบอินทรีย์/ลดใช้สารเคมีส่งผลดีต่อสุขภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจาก ไม่ใช้/
ลดใช้สารเคมี ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ราคาผลผลิตสูงเพราะมีความปลอดภัยมากข้ึน และอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือนชักชวน 
โดยเหตุผลที่เกษตรกรทำให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมมากท่ีสุดคือ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 90.68 รองลงมาต้นทุน
การผลิต และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 61.28 และ 40.23 ตามลำดับ (ตารางที ่4.41) 
 

ตารางท่ี 4.41 เหตุผลในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาเป็นเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  
 

เหตุผลในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ร้อยละ 
1. ส่งผลดีต่อสุขภาพ 90.68 
2. ต้นทุนการผลิตต่ำ 61.28 
3. ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 40.23 
4. ราคาผลผลิตสูง 25.88 
5. อ่ืน ๆ เช่น เพ่ือนชักชวน  11.39 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ :ตอบได้มากกว่า 1 เหตผุล 

 

ทั้งนี้ เกษตรกรให้ความเห็นว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว เกษตรกรร้อยละ 92.82 จะทำเกษตร
แบบอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 7.18 จะทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรเคมี เนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรของ
เกษตรกรไมเ่หมาะสม และเกษตรกรไม่มีความพร้อมในการทำเกษตรอินทรีย์ (ภาพที่ 4.5) 
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เกษตรอินทรีย์
       

เกษตรปลอดภัย เคมี
      

ภาพที่ 4.5 การดำเนินการต่อเนื่องหลังปี 2561 
 

1.2) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรและมูลค่าผลผลิตในพื้นที่โครงการ 
1.2.1) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 

ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 49.73 มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 2,735.11 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน เป็น 4,643.45 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมขึ้น 1,908.34 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 69.77) เนื่องจากเกษตรกรค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อ/จ้างปัจจัยการผลิตภายนอกลดลง และมีการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเองเพ่ิมขึ้น มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น เกษตรกรร้อยละ 35.47 มีผลตอบแทนสุทธิ
ลดลงจาก 4,695.43 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็น 3,200.14 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรอืลดลง 1,495.28 
บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (ลดลงร้อยละ 31.85) ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 14.81 มีผลตอบแทนสุทธิเท่าเดิม 
มูลค่า 5,523.45 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เนื่องจากมีมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่ลดลงเท่ากับ
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง  

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนสุทธิในการทำกิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วม
โครงการในภาพรวม พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการครัวเรือนเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 1,304.00 บาท
ต่อเดือน และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 1,719.83 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมข้ึน 415.83 บาท
ต่อเดือน (เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 31.89) เมื่อเทียบกบัก่อนเข้าร่วมโครงการ  (ตารางท่ี 4.42)   
 

ตารางที่ 4.42 ผลตอบแทนสุทธิ มูลค่าผลผลิต และค่าใช้จ่ายทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : บาท/เดือน/ครัวเรือน 

ผลตอบ 
แทนสุทธ ิ

ร้อยละ
เกษตรกร 

ก่อนข้าร่วมโครงการ หลังเข้ารว่มโครงการ ผลต่าง 

มูลค่า ค่าใช้จา่ย 
ผลตอบแทน

สุทธ ิ
มูลค่า ค่าใช้จา่ย 

ผลตอบแทน
สุทธ ิ

มลูค่า ร้อยละ 

1. เท่าเดิม 14.81 8,773.23 3,249.78 5,523.45 8,784.49 3,261.04 5,523.45 - - 
2. เพิ่มขึ้น 49.73 5,675.26 2,940.14 2,735.11 7,605.17 2,961.72 4,643.45 1,908.34 69.77 
3. ลดลง 35.47 7,912.24 3,216.81 4,695.43 6,586.12 3,386.57 3,200.14 - 1,495.28 - 31.85 
รวม/เฉลีย่ 100.00 6,927.38 5,623.38 1,304.00 7,418.60 5,698.77 1,719.83 415.83 31.89 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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1.2.2) ค่าใช้จ่ายในการผลิต และมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต และมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ

ในภาพรวม พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 75.39 บาทต่อ
เดือน โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกเฉลี่ยลดลง 48.48 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายจาก
การใช้ของในฟาร์มตนเองเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 123.87 บาท มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร พบว่า มีมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 491.22 บาทต่อเดือน เมื่อจำแนกเกษตรกรผลตอบแทนสุทธิทาง
การเกษตรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ
ครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 21.31 บาทต่อเดือน โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากการจัดซ้ือ/จ้าง
จากภายนอกเฉลี่ยลดลง 44.92 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายจากการใช้ของในฟาร์มตนเองเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 66.50 บาท 
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร พบว่า มีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 491.22 บาทต่อเดือน 
โดยค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกเฉลี่ยลดลง และมีค่าใช้จ่ายจากการใช้ของในฟาร์มตนเองเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมการเกษตร 
ในส่วนของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิมขึ้นจากการจำหน่าย มูลค่าการบริโภค และ
มูลค่าจากการทำพันธุ์ด้วยตนเอง (ตารางท่ี 4.43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.43 ผลตอบแทนสุทธิในพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
หน่วย : บาท/เดือน/ครัวเรือน 

รายการ 
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย ผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนสุทธิเท่าเดิม ผลตอบแทนสุทธิลดลง 

ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง 

1. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร1/ 6,927.38 7,418.60 491.22 5,675.26 7,605.17 1,929.92 8,773.23 8,784.49 11.27 7,912.24 6,586.72 - 1,325.52 

  1.1 รายได้จากการจำหน่าย2/ 5,347.41 5,585.81 238.41 4,251.84 5,650.31 1,398.47 7,229.80 7,166.06 - 63.73 6,097.51 4,835.60 - 1,261.91 

  1.2 มูลค่าจากการบริโภค3/ 991.25 1,081.93 90.68 830.36 1,059.37 229.01 876.07 887.13 11.06 1,264.92 1,194.90 - 70.02 

  1.3 มูลค่าจากการแจกจ่าย4/ 219.29 2,12.93 - 6.36 179.92 181.31 1.39 243.35 270.10 26.75 264.44 233.40 - 31.04 

  1.4 มูลค่าจากการทำพันธุ์5/ 369.43 537.92 168.49 413.14 714.18 301.05 424.00 461.19 37.19 285.37 322.83 37.45 

2. ค่าใช้จ่ายในการผลิต6/ 5,623.38 5,698.77 75.39 2,940.41 2,961.72 21.31 3,249.78 3,261.04 11.27 3,216.81 3,386.57 169.76 

  2.1 จัดซ้ือ/จ้างจากภายนอก7/ 2,995.78 2,947.31 - 48.48 1,508.37 1,463.44 - 44.92 1,639.03 1,634.04 - 4.99 1,833.50 1,869.18 35.68 

  2.2 ใช้ของตนเอง8/ 2,627.59 2,751.46 123.87 1,431.78 1,498.27 66.50 1,610.74 1,627.00 16.26 1,383.32 1,517.39 134.07 

3. มลูค่าผลตอบแทนสุทธิ9/ 1,304.00 1,719.83 415.83 2,735.11 4,643.45 1,908.34 5,523.45 5,523.45 0.00 4,695.43 3,200.14 - 1,495.28 

ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร =  รายได้จากการจำหน่าย + มูลค่าจากการบริโภค + มูลค่าจากการแจกจ่าย + มูลคา่จากการทำพันธุ ์

2/ รายได้จากการจำหน่าย หมายถึง รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร (เป็นเงินสด) 
3/ มูลค่าจากการบริโภค หมายถึง มูลค่าการบริโภคผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพืน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการของเกษตรกร (ไม่เป็นเงินสด) 
4/ มูลค่าจากการแจกจ่าย หมายถึง มูลค่าการแจกจ่ายผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นทีเ่ข้าร่วมโครงการของเกษตรกร (ไม่เป็นเงินสด) 

 5/ มูลค่าจากการทำพันธุ ์หมายถึง มูลค่าเก็บผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรไว้ทำพนัธุ์ (ไม่เป็นเงินสด) 
6/ ค่าใช้จ่ายในการผลิต = จดัซื้อ/จ้างจากปัจจัยการผลิตภายนอก + ใช้ของตนเอง  
7/ จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก หมายถึง มูลค่าจากการซื้อ/จ้างปัจจยัการผลิตจากภายนอก (เป็นเงินสด) 
8/ ใช้ของตนเอง หมายถึง มลูค่าจากใช้ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเอง (ไม่เป็นเงินสด) 
9/ มูลค่าผลตอบแทนสุทธ ิ= มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร - มูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิต 

97



98 

 

2) การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายระดับ
ดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 96.25 ของเป้าหมาย กิจกรรมประกอบด้วย การสนับสนุนแหล่งน้ำจำนวน 
3 กิจกรรม ได้แก่ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 2) ฝายบ้านหนองเต่าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ตูบ (ฝายบ้านผาหม่น) ตำบลแม่วิน 
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และระบบเขตเกษตรอินทรีย์  จำนวน 1 ระบบ โดยกิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโดนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไม่สามารถดำเนินได้
เป้าหมายเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินได้ตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2562 (ตารางท่ี 4.44) 

จากการประเมินผลการมีน้ำใช้ในกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ที่ เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 68.54 มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และเกษตรกรร้อยละ 31.46 มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในช่วงที่ผ่านมาฤดูแล้งน้ำไม่มี บางพ้ืนที่มีบ่อน้ำสำรองในพ้ืนที่การเกษตรของ
ตนเองก็ไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร และพื้นที่ของเกษตรกรบางรายอยู่ที่สูง หรือสภาพดินไม่สามารถเก็บ
กักน้ำได้ (ภาพท่ี 4.6)   

เพียงพอ
       

ไม่เพียงพอ
       

ภาพที่ 4.6 ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้ำเพื่อผลิตเกษตรแบบอินทรีย์อย่างเพียงพอในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 4.44 ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รอ้ยละ

ความสำเร็จ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
กักอ่างเก็บน้ำโนนเหม่า      
ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ (ชป.) 

รายการ - - - 1 1 85.00 1 1 85.00 ดีมาก 

2. ฝายบ้านหนองเต่าพร้อม
ระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง
หลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ (ชป.) 

รายการ - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่
ตูบ (ฝายบ้านผาหม่น) ต.แม่วิน 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ชป.) 

รายการ - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

4. จัดทำเขตเกษตรอินทรีย์
(พด.) 

โครงการ 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 100.00 96.25 96.25 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สงิหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 (ใช้งบประมาณปี 2562) 
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จากการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ พบว่า 
หน่วยงานสามารถดำเนินการระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 105.90 ของเป้าหมาย โดยกลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ สามารถดำเนินการมากกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ สามารถดำเนินงาน
เฉลี่ยร้อยละ 115.56 ของเป้าหมาย และกลยุทธ์บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการผลิตเกษตร
อินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย คดิเป็น 96.25 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.45) 
 

ตารางที่ 4.45 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ
เกษตรอนิทรีย์ 

 

กลยุทธ์ 
ร้อยละผลการดำเนินงาน 

ความหมาย 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ 101.92 120.91 115.56 ดีมาก 
2. บริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานที่เอ้ือต่อการผลิตเกษตร
อินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

100.00 96.25 96.25 ดีมาก 

เฉลี่ย 100.96 108.58 105.90 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

พิจารณาผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 15 ตัวชี้วัด พบว่า 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 12 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผล
จำนวน 5 ตัวชี้วัด และตามเกณฑ์ประเมนิผลจำนวน 7 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลจำนวน 3 ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินงานได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผล ได้แก่ 1) จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ทีไ่ด้รับการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 2) จำนวนแปลงที่ได้รับการติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น 
3) จำนวนศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 4) ร้อยละเกษตรกรที่มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้น และ 5) ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้ำ
ในการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างเพียงพอ และตัวชี้วัดสามารถทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผล ได้แก่ 1) จำนวน
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 2) จำนวนกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ/แปลงทั่วไปที่ได้รับการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 3) จำนวนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 4) จำนวนจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 5) จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืช
อินทรีย์ต่อยอดศูนย์ปุ๋ยเติมอากาศ 6) จำนวนโครงการที่สนับสนุนแหล่งน้ำ และ 7) จำนวนระบบเขตเกษตร
อินทรีย์ ส่วนตัวชี้วัดเรื่องจำนวนแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับกิจกรรม
การเกษตรจากเกษตรปลอดภัย และเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์  ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
1) จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 2) ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนเกษตรปลอดภัยมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ และ 3) ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งร้อยละเกษตรกร
ที่มีการปรับเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตร
อินทรีย์ โดยบางส่วนยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และในการปรับกิจกรรมเกษตรมาเป็น
เกษตรอินทรีย์นั้นต้องใช้ระยะเวลาอยา่งน้อย 3 – 5 ปี (ตารางท่ี 4.46) 
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ตารางที ่4.46 ผลประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่อือ้ต่อการผลิตเกษตร
อินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 
1. จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการพฒันาสู่การรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์
เกษตรกร 8,365 ราย เกษตรกร 11,258 ราย  

(ร้อยละ 134.58 ของเป้าหมาย) 
2. จำนวนเกษตรกรไดร้ับการสนับสนุนปัจจัยการ

ผลิต 
เกษตรกร 3,925 ราย และ 

117 ฟาร์ม 
เกษตรกร 4,192 ราย  
(ร้อยละ 106.80 ของเปา้หมาย) และ 
117 ฟาร์ม (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย 

3. จำนวนแปลงท่ีได้รับการตดิตามประเมินแปลง
เบ้ืองต้น 

10,000 แปลง 10,288 แปลง (ร้อยละ 102.88 ของ
เป้าหมาย)  

4. จำนวนกลุ่มแปลงใหญต่้นแบบ/แปลงใหญ่
ทั่วไปท่ีไดร้ับการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์

39 แปลง 39 แปลง (ร้อยละ 100.00 ของเปา้หมาย) 

5. จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติสินคา้เกษตรกรทีม่ีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์

70 ศูนย์ 70 ศูนย์ (ร้อยละ 100.00 ของเปา้หมาย) 

6. จำนวนจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ 

3 จังหวัด 3 จังหวัด (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย) 

7. จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอนิทรีย์
ต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ 

101 แห่ง 1,700 ตนั 101 แห่ง  (ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย)  
1,781 ตนั (ร้อยละ 104.76 ของ
เป้าหมาย) 

8. จำนวนแปลงต้นแบบการผลติพชือินทรีย์ 2,665 แปลง 2,517 แปลง (ร้อยละ 94.45 ของ
เป้าหมาย) 

9. จำนวนศูนย์ผลติชีวินทรีย ์ 14 ศูนย์ 23 ศูนย์ (ร้อยละ 164.29 ของ
เป้าหมาย) 

10. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับเปลีย่น
เกษตรปลอดภัยมาเป็นเกษตรอินทรีย ์

ไมต่่ำกวา่ร้อยละ 30 เกษตรกรร้อยละ 11.16 

11. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับเปลีย่นเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย ์

ไมต่่ำกวา่ร้อยละ 10 เกษตรกรร้อยละ 7.88 

12. ร้อยละเกษตรกรทีม่ผีลตอบแทนสุทธิเพิม่ขึ้น ไมต่่ำกวา่ร้อยละ 30 เกษตรกรร้อยละ 49.73 
13. จำนวนโครงการทีส่นับสนุนแหล่งน้ำ 3 โครงการ 3 โครงการ (ร้อยละ 100.00 ของ

เป้าหมาย) 
14. จำนวนระบบเขตเกษตรอินทรยี์ 1 ระบบ 1 ระบบ (ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย) 
15. ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้ำในการผลิตเกษตร

อินทรีย์อย่างเพียงพอ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เกษตรกรร้อยละ 68.54  

ที่มา : จากการสำรวจ 
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จากผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 จะเห็นได้ว่า มีการส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาสู่มาตรฐานการรับรอง
เกษตรอินทรีย์ 11,258 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกร 4,192 รายและ 117 ฟาร์ม ตรวจประเมินแปลง 
สร้างศูนย์เรียนรู้แปลงต้นแบบต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนแหล่งน้ำให้เกษตรกร มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนจาก
เกษตรเกษตรเคมีและเกษตรปลอดภัยมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 19.04 เกษตรกรร้อยละ 49.73 มีผลตอบแทน
สุทธิจากพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 1,908 บาทต่อเดือน และเกษตรกรร้อยละ 92.82 มีแนวโน้มทำเกษตร
อินทรีย์ต่อไป  

 

4.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
1) การผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่ดำเนินงาน 

ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
กรมวิชาการเกษตร สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 102.67 
ของเป้าหมาย ประกอบด้วย 14 กิจกรรม/โครงการ โดยกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน 
5 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) การเก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2) ตรวจวิเคราะห์
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 3) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของ
เกษตรกร 4) การพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม และ 5) การยกระดับ
มาตรฐานแหล่งแปรรูป กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 
1) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 2) ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง 3) ตรวจติดตาม กำกับ 
ดูแล การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  4) การตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐาน และ 5) การตรวจรับรองการผลิตพืชอนิทรีย์  

ส่วนกิจกรรมที่ดำเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) การตรวจ
รบัรองฟาร์มตามมาตรฐานอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ มีร้อยละความสำเร็จระดับปานกลาง 2) การบริการตรวจรับรอง
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ มีร้อยละความสำเร็จระดับต้องปรับปรุง  3) การตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีร้อยละความสำเร็จระดับปานกลาง 
และ 4) ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีร้อยละความสำเร็จระดับปานกลาง ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวทั้ง 4 กิจกรรม/โครงการดำเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมายเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระบวนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้เวลานาน
ในการตรวจรับรองมาตรฐาน (ตารางที่ 4.47) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.47 ผลการดำเนินงานผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

1 . ตรวจ รับ รอ งฟ า ร์มตาม
มาตรฐานอินทรีย์ (ปศ.) 

ราย 100 67 67 110 83 75.46 210 150 71.43 ปานกลาง 

2. บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุ
สัตวอ์ินทรีย์ (ปศ.) 

ฟาร์ม 30 29 96.67 70 105 150.00 100 134 134.00 ดีมาก 

3. ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่าน
การรับรอง (ปศ.) 

ฟาร์ม - - - 148 152 102.70 148 152 102.70 ดีมาก 

4. ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ (ปศ.) 

ฟาร์ม 57 32 56.14 3 6 200.00 60 38 63.33 ต้อง
ปรับปรุง 

5. เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
ตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (ปศ.) 

ตัวอย่าง 40 40 100.00 60 60 100.00 100 100 100.00 ดีมาก 

6. ตรวจติดตาม กำกับ  ดูแล
การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ (ปศ.)  

คร้ัง - - - 8 9 112.50 8 9 112.50 ดีมาก 

7. จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน
ปศุสตัว์อินทรีย์ (ปศ.) 

ราย - - - 30 29 96.67 30 29 96.67 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
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ตารางท่ี 4.47 ผลการดำเนินงานผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

8. ตรวจวิ เคราะห์
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
จากฟาร์มปศุสั ตว์
อินทรีย์ (ปศ.) 

ตัวอย่าง 40 40 100.00 60 60 100.00 100 100 100.00 ดีมาก 

9. ส่ งเส ริมการผลิ ต
ข้าวอินทรีย์ (กข.) 

66.69 91.09 88.44 ดี 

9.1 การตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ 

- ตรวจประเมิน กลุ่ม 1,200 878 73.17 1,814 1,517 86.93 3,014 2,455 81.45 ดี 
เบื้องต้น ราย 27,012 18,902 69.98 38,592 32,372 83.88 65,604 51,270 78.16 ปานกลาง 

ไร่ 279,479.37 192,764.10 68.97 419,996.75 336,521.50 80.12 699,476.12 529,285.60 75.67 ปานกลาง 
- ตรวจรับรอง กลุ่ม 42 32 76.19 886 851 96.05 928 883 95.15 ดีมาก 

ระบบการผลิตข้าว ราย 1,533 972 63.41 18,950 17,688 93.34 20,480 18,660 91.10 ดีมาก 
อินทรีย์เกษตรกรปี 
2560และ ปี 2561 
(ระยะปรับเปล่ียน) 

ไร่ 15,231.75 10,582.75 69.48 194,102.60 181,653.10 93.59 209,334.45 192,235.85 91.83 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
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ตารางท่ี 4.47 ผลการดำเนินงานผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รอ้ยละ

ความสำเร็จ 

- ตรวจรับรอง กลุ่ม - - - 32 31 96.88 32 31 96.88 ดีมาก 
มาตรฐาน Organic thailand ราย - - - 964 926 96.06 964 926 96.06 ดีมาก 

ไร่ - - - 10,445.75 10,120 96.88 10,445.75 10,120 96.88 ดีมาก 
10. ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
และความอุดมสมบูรณ์ในดินของ
เกษตรกร (มม.) 

ราย 60 60 100.00 100 100 100.00 160 160 100.00 ดีมาก 

11. พัฒนาระบบการผลิตตาม
มาตรฐาน  โดยใช้ ระบบการ
รับรองแบบกลุ่ม (มกอช.) 

กลุ่ม 6 6 100.00 10 10 100.00 16 16 100.00 ดีมาก 

12. ยกระดับมาตรฐานแหล่ง
แปรรูป (มกอช.) 

โรง 1 1 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 ดีมาก 

1 3 . ต ร ว จ รั บ รอ งส ถ า น ที่
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ได้มาตรฐาน (มกอช.) 

สาขา - - - 100 149 149.00 100 149 149.00 ดีมาก 

14. ตรวจรับรองการผลิตพืช
อินทรีย์ (กวก.) 

แปลง 2,180 2,906 133.30 4,582 5,159 112.59 6,762 8,065 119.27 ดีมาก 

เฉลีย่ 91.98 113.57 102.67 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
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1.1) การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดประชุมหารือประเด็น 

แนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับต่าง ๆ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย 
พีจีเอส เลมอนฟาร์ม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ Young Smart Farmer ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ที่มีมาตรฐานและระบบการรับรอง ได้แก่  
(1.1) การรับรองโดยบุคลคลที่สาม (Third party certification) มาตรฐานที่ใช้ใน

การรับรอง ได้แก่ มาตรฐานประเทศไทย (มกษ.9000) มาตรฐานระหว่างประเทศ/ภูมิภาค (Codex, IFOAM, 
ASEAN, EU) มาตรฐานประเทศต่างๆ (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา) และมาตรฐานอ่ืนที่มีการประกาศเพ่ือใช้
ตรวจรับรอง และระบบของหน่วยรับรอง เช่น ISO/IEC 17065  

(1.2) การรับรองโดยบุคคลที่สอง (Second party certification) ซ่ึงที่มีการดำเนินการ
ในปัจจุบัน เช่น การรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System) หรือ PGS โดยหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการรับรองอาจเป็นมาตรฐานประเทศ มาตรฐานสากล หรือหลักเกณฑ์ซึ่งแต่ละกลุ่มกำหนดขึ้นเอง 

(2) มกอช. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือจัดทำร่างมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์กลาง สำหรับ PGS โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ เพ่ือให้ที่การยอมรับ
ของทุกฝ่าย สามารถใช้เป็นมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางในการรับรองแบบ PGS ได้ โดยในเบื้องต้นได้เห็นชอบ
ร่วมกันว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยมีการจัดทำและดำเนินการบนหลักการของการมี
ส่วนร่วมมีระบบการตรวจสอบ รับรอง และการควบคุมภายใน  

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานระดับต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

(1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของชุมชน คือ  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กำหนดขึ้น
เองโดยชุมชน และให้การรับรองกันเองโดยชุมชน เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร  มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์วิถีไทย (Earth safe) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS จันทบุรี เป็นต้น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของชุมชน 
เน้นขายในตลาดชุมชนเป็นหลักโรงพยาบาล  โรงเรียน  โรงแรม ในพื้นที ่ 

(2) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ได้แก่  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(มกษ. 9000) Organic Thailand เน้นตลาดในประเทศ  

(3) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ/สากล เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU  
USDA  IFOAM  JAS  เน้นตลาดต่างประเทศ 

 

จากการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรยี์ กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านพืช  ประมง และปศุสัตว์ ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานประเทศไทย 
มกษ. 9000 จากหน่วยรับรองในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) มาตรฐานต่างประเทศ เช่น IFOAM 
NOP EU จากแหล่งขอ้มูลที่หน่วยรับรองเผยแพร่และบางส่วนเป็นข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 
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3) ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จากกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้นำข้อมูลที่ได้รับจากกรมวิชาการเกษตรมาตรวจสอบ ตัดข้อมูลที่ซ้ำกันออกและจัดทำ
แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ พบว่า ปี 2561 มีเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน 15,974 ราย และ 408 กลุ่ม 
มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 357,431.25 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จะเห็นได้ว่า ปี 2561 มีเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 5,220 ราย และ 266 กลุ่ม  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.54 และร้อยละ 
187.23 ส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 126,484.88 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.02 (ตารางท่ี 4.48) 

 

ตารางท่ี 4.48 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 

หน่วยงาน ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 
จำนวน (ราย) พื้นที่ (ไร่) จำนวน (ราย) พ้ืนที่ (ไร่) จำนวน (ราย) พื้นที่ (ไร่) 

1. รัฐบาล       
  1.1 กรมประมง 38 2,130.04 44 782.14 6 - 1,347.90 
  1.2 กรมปศุสัตว์ 152 - 197 6,366.97 45.00  
  1.3 สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม (สปก.) 

1,615 8,348.01 424 3,650.00 - 1,191.00 - 4,698.01 

  1.4 กรมวิชาการเกษตร 1,194 13,197.36 4,880 54,330.93 3,686 41,133.57 
  1.5 กรมการข้าว 4,838 57,855.02 7,461 73,423.90 2,623 15,568.88 
  1.6 กรมหม่อนไหม - - 51 38.60 -  
  1.7 กรมพัฒนาที่ดนิ 164 1,261.26 164 1,261.26 -  

รวมภาครฐับาล 8,001 82,791.69 13,221 139,853.80 5,220 57,062.11 
2. เอกชน       
  2.1 สำนกังานมาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์ (มกท.) 

142 กลุ่ม 74,470.87 408 กลุ่ม 143,893.64 266 กลุ่ม 69,422.77 

  2.2 วังนาย  499 12,313.43 499 12,313.43 - - 
  2.3 มาตรฐานเอกชนอื่น ๆ 2,254 61,370.38 2,254 61,370.38 - - 

รวมภาคเอกชน 2,753 + 142 
กลุ่ม 

148,154.68 2,753 + 408 
กลุ่ม 

217,577.45 266 กลุ่ม 64,422.77 

รวมท้ังหมด 10,754+142 
กลุ่ม 

230,946.37 15,974+408 
กลุ่ม 

357,431.25 5,220 + 266 
กลุม่ 

126,484.88 

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2561 20 ธันวาคม 2561 
 

1.2) การรับรู้และการยอมรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
จากการประเมินผลการรับรู้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ของ 

ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้บริโภค ได้แก่ มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. มาตรฐานประเทศไทย (มกษ.9000 : Organic Thailand) มาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) การรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) 
มาตรฐานระหว่างประเทศ/ภูมิภาค (IFOAM, EU) มาตรฐานประเทศต่าง ๆ (NOP-USDA , JAS – MAFF : 
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สหรัฐอเมริกา) พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการรายย่อยร้อยละ 55.89 รู้จักมาตรฐานต่าง ๆ เกษตรกรที่ร้อยละ 
29.64 รู้จักมาตรฐานต่าง ๆ และผู้บริโภคร้อยละ 36.47 รู้จักมาตรฐานต่าง ๆ (ตารางที่ 4.49) 

เมื่อจำแนกตามมาตรฐานต่าง ๆ พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยรู้จักร้อยละ 95.02 
มาตรฐาน GAP รองลงมา คือรู้จักมาตรฐาน Organic Thailand ร้อยละ 83.25 มาตรฐาน มกท. ร้อยละ 67.91 
มาตรฐาน PGS ร้อยละ 59.69 ตามลำดับ ส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 68.86 รู้จักมาตรฐาน 
GAP รองลงมารู้จักมาตรฐาน Organic Thailand ร้อยละ 57.61 ระบบการรับรองแบบ PGS ร้อยละ 
45.97 และมาตรฐาน IFOAM ร้อยละ 23.83 และผู้บริโภคร้อยละ 81.92 รู้จักมาตรฐาน GAP รองลงมา 
มาตรฐาน Organic Thailand ร้อยละ 58.90 มาตรฐาน มกท. ร้อยละ 46.86 และการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
รอ้ยละ 30.91 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.49) 

 

ตารางท่ี 4.49 การรับรู้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนรว่ม และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ/สากล 

หน่วย : ร้อยละ 

มาตรฐาน/ระบบการรับรอง 
ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค 
รู้จัก ไม่รู้จัก รู้จัก ไม่รู้จัก รู้จัก ไม่รูจ้ัก 

1. GAP 95.02 4.98 68.86 31.14 81.92 18.08 
2. มกท. 67.91 32.09 29.50 70.50 46.86 53.14 
3. มกษ. 83.25 16.75 57.61 42.39 58.90 41.10 
4. ปศุสัตว์อินทรีย ์ 46.50 53.50 12.06 87.94 26.86 73.14 
5. PGS 59.69 40.31 45.97 54.03 30.91 69.09 
6. IFOAM 47.78 52.22 23.83 76.18 25.98 74.02 
7. EU 30.36 69.64 12.71 87.29 20.88 79.12 
8. USDA 32.54 67.46 8.91 91.09 16.36 83.64 
9. JAS 26.32 73.68 7.33 92.67 12.34 87.66 

รวม 55.89 44.11 29.64 70.36 36.47 63.53 
ทีม่า : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกว่า 1 มาตรฐาน  
 

การยอมรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของชุมชน และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ/สากล ของผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ และผู้บริโภค พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยยอมรับมาตรฐานต่าง ๆ ระดับมาก ด้วยคะแนน
เฉลี่ย 4.56 โดยมาตรฐานที่มีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยสูงที่ที่สุด คือ มาตรฐาน มกท. และ IFOAM เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการยอมรับมาตรฐานต่าง ๆ ระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.50 โดยมาตรฐานที่มีคะแนนยอมรับ
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ มาตรฐาน USDA และผู้บริโภคยอมรับมาตรฐานต่าง ๆ ระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.47 
มาตรฐานที่มีคะแนนยอมรับเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มาตรฐาน IFOAM และ JAS (ตารางที่ 4.50) 
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ตารางท่ี 4.50 การยอมรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ/สากล 

 

มาตรฐาน/ระบบการรับรอง 
ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค 
คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. GAP 4.41 มาก 3.88 ปานกลาง 4.34 มาก 
2. มกท. 4.68 มาก 4.50 มาก 4.44 มาก 
3. มกษ. 4.66 มาก 4.63 มาก 4.56 มาก 
4. ปศุสัตว์อินทรีย ์ 4.38 มาก 4.40 มาก 4.31 มาก 
5. PGS 4.37 มาก 4.48 มาก 4.14 ปานกลาง 
6. IFOAM 4.62 มาก 1.53 มาก 4.65 มาก 
7. EU 4.68 มาก 4.61 มาก 4.57 มาก 
8. USDA 4.67 มาก 4.81 มาก 4.61 มาก 
9. JAS 4.59 มาก 4.70 มาก 4.65 มาก 

เฉลี่ย 4.56 มาก 4.50 มาก 4.47 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

2) การส่งเสริมและพัฒนาตลาดและบริการเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่ดำเนินการ 
ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร และกรมปศุสัตว์ สามารถดำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 100.00 ของเป้าหมาย ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่ การพัฒนาตลาดสีเขียวฝึกอบรมแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์การจัดทำรหัสสถิติ
พิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และประชุมสัมมนาประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงห่วงโซ่ 
และพัฒนาระบบตลาดแฟร์เทรด โดยทุกกจิกรรม/โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตารางท่ี 4.51 ผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

1 . ก าร จัดท ำรหั สสถิ ติ พิ กั ด
ศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตร
อนิทรีย์ (สศก.) 

สินค้า 5 5 100.00 - - - 5 5 100.00 ดีมาก 

2 . ป ระชุ ม สั ม ม น าป ระ เมิ น
สถานการณ์ เกษ ตรอิ นท รี ย์  
เชื่ อมโยงห่ วงโซ่  และพัฒ นา
ระบบตลาดแฟร์เทรด (ส.ป.ก.) 

ราย 170 170 100.00 - - - 170 170 100.00 ดีมาก 
คร้ัง - - - 2 2 100.00 2 2 100.00 ดีมาก 

3. พัฒนาตลาดสเีขียว (ปศ.) แห่ง 18 18 100.00 10 10 100.00 28 28 100.00 ดีมาก 
4. ฝึกอบรมแปรรูปเพื่ อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
อินทรีย์ (ปศ.) 

ราย - - - 40 40 100.00 40 40 100.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 100.00 100.00 100.00 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
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2.1) แนวทางการขับเคลื่อนทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ ในปี 2561 เน้นเรื่องตลาดนำการผลิต 
และการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และการตลาด โดยตลาดอินทรีย์ที่สำคัญ คือ โรงพยาบาลมากกว่า 
10,000 แห่ง ประมาณ 1 ล้านคนต่อวัน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประมาณ 36,000 แห่ง โรงแรม ประมาณ 
10,000 แห่ง ซึ่งการตลาดเกษตรอินทรีย์ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับตลาดบน 
เช่น  Top’s Supermarket ตลาดการส่งออกต่างประเทศ  สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีการขยาย
การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 20% ทุกปี  โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1.1) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  
(1) ตลาดท้องถิ่นหรือตลาดภายในประเทศ  กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ 

ชี้เป้าหมายโรงพยาบาลที่มีความพร้อมรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน (เกษตรอินทรีย์วิถีไทย/อินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน/ระบบรับรองมาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) องค์การตลาด (อต.) 
กระทรวงมหาดไทย รับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งโรงพยาบาล องค์การตลาด  
กระทรวงมหาดไทย ประสานการดำเนิน งานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับโรงพยาบาล นอกจากนี้ อต. สนับสนุน
ตลาดในสังกัด อต. จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  

(2) ตลาดต่างประเทศ อต. ดำเนินการหาตลาดต่างประเทศเพ่ือรับซื้อผลผลิต
เกษตรอินทรีย์และจัดทำแบรนด์สินค้าเกษตรอินทรีย์ในนามของ อต. เพ่ือเป็นการสนับสนุนตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในต่างประเทศ (เกษตรอินทรีย์มาตรฐานต่างประเทศ เช่น EU  IFOAM  USDA ฯลฯ) 

2.1.2) แนวทางการดำเนินงานเรื่องการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
(1) วางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง ให้ครอบคลุมถึงตลาด

เกษตรอินทรียทุ์กระดับ โดยมีหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจัดทำแผนการผลิต  
(2) สินเชื่อสำหรับเกษตรอินทรีย์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาสหกรณ์

ที่มีความพร้อมพัฒนาการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ หรืออยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสินเชื่อ XYZ กับ ธกส. 
ในส่วนของเครือข่ายสหกรณ์ที่มีประมาณ 15แห่ง ปีนี้มีเพ่ิมขึ้นเป็น 49 แห่ง ที่จะพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ส่วนความร่วมมือของสหกรณ์ทัว่ประเทศนั้นพรอ้มที่จะให้ความร่วมมือในส่วนของการขับเคลื่อนของการตลาด 

(3) การถ่ายทอดความรู้ PGS โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่เหมาะสม
ในการส่งเสริมความรู้รับรองมาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ควรนำ
ความรู้ PGS ขับเคลื่อนในการผลิต  สหกรณ์บริการและสหกรณ์ร้านค้า  ซึ่งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทยพีจีเอส 
ยินดีส่งเสริมให้การเรียนรู้ในการพัฒนามาตรฐานพีจีเอสให้กับสหกรณ์ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกระบวนการพีจีเอส 

2.1.3) การรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานกลางในการรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร และจ่ายเงินสดให้กบัเกษตรกรภายใน 3 - 5 
วันทำการ และ อต. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกร
ขาดแคลนเงนิทนุระยะสั้นที่ต้องรอเงินจ่ายล่าช้าในกรณีท่ีจำหน่ายสินค้าใหกั้บหน่วยงานภาครัฐได้     
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2.2) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และช่องทางการจำหน่าย พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรร้อยละ 86.08 มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อเปรียบเทียบ
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.98 ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
อินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่าย เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การเกษตร (ตารางที ่4.52)  

 

ตารางที ่4.52 การมีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพื้นทีท่ี่เข้าร่วมโครงการจำหน่าย  
 

หน่วย : ร้อยละ 
การมีผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์จำหน่าย 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลงัเข้าร่วมโครงการ การเปลี่ยนแปลง 

1. มี 66.23 86.08 29.98 
2. ไม่มี 33.77 13.92 - 58.70 

รวม 100.00 100.00  
ทีม่า : จากการสำรวจ 

 

จากแนวทางการขับเคลื่อนทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีการจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่าง ๆ จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 63.23 จำหน่าย ณ ฟาร์ม
เกษตรกร โดยจำหน่ายเข้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ของตนเอง จำหน่ายทางออนไลน์ และมีผู้บริโภคมาซ้ือที่ฟาร์มของ
เกษตรกร รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 37.96 จำหน่ายในตลาดท้องถิ่นของตนเอง และร้อยละ 18.21 จำหน่าย 
ในสถานที่ราชการจัดหาให้ ได้แก่ ตลาดสินค้าเกษตร/ตลาดเกษตรกร/ตลาดสีเขียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับ
ชุมชน ส่วนตลาดบน ได้แก่ ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ตลาดส่งออก เกษตรกรยังจำหน่ายในตลาดดังกล่าวได้น้อย 
เนื่องจาก ตลาดบนมีการทำพันธสัญญาการจ่ายเงิน รวมถึงยังมีข้อตกลงที่ซับซ้อน ราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่
แตกต่างกับราคาในตลาดชุมชน ทำให้เกษตรกรจึงขายในช่องทางอ่ืน (ตารางที่ 4.53) 

 

ตารางท่ี 4.53 ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยในพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

ช่องทางการจำหน่าย ร้อยละ 
1. ฟาร์มเกษตรกร  63.23 
2. ตลาดท้องถิน่ 37.96 
3. ตลาดสินค้าเกษตร/ตลาดเกษตรกร/ตลาดสีเขียว 18.21 
4. ตลาดโรงพยาบาล 8.94 
5. ตลาดระดับจังหวัด เช่น  5.70 
6. โรงเรียน สถาบันการศึกษา 2.13 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ :ช่องทางการจำหน่ายสามารถตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

 



113 

 

ตารางท่ี 4.53 ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
 

ช่องทางการจำหน่าย ร้อยละ 
7. ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ 1.62 
8. ตลาดส่งออก 0.85 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ :ช่องทางการจำหน่ายสามารถตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
 

2.3) การรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ลักษณะสถานประกอบการเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพเป็น
หลัก ร้อยละ 33.33 และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป ร้อยละ 66.67 ผู้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจาก สินค้ามีการรับรอง สินค้ามีคุณภาพและผู้บริโภคมีความต้องการสินค้า
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการจะรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 20 และผ่าน
พ่อค้าคนกลางร้อยละ 80 ผู้ประกอบการร้อยละ 40 มีการทำพันธะสัญญากับเกษตรกร เช่น วางแผนการผลิต
ร่วมกับเกษตรกรตามความต้องการของผู้บริโภคโดยวางแผนล่วงหน้า กำหนดมาตรฐานสินค้าแต่ละพืช ทำความตกลง
ร่วมกัน (MOU) ตามปริมาณที่ตกลงล่วงหน้า ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ทำพันธะสัญญา โดยตกลงซ้ือสินค้าจาก
เกษตรด้วยวาจา เนื่องจาก บางส่วนเกรงเรื่องความสม่ำเสมอ ต่อเนื่องของผลลิต และบางส่วนทำการค้าแบบ
ไว้ใจซึ่งกันและกัน มีทีมงานในการสุ่มตรวจสอบสินค้ากลุ่มนี้เป็นประจำ ลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนให้เกษตรกร 
เป็นทั้งลักษณะเงินสด และเงินเชื่อ โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงิน 7 – 30 วัน ผู้ประกอบการร้อยละ 83.33 มีการ
ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์โดยส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับภาครัฐ 
พื้นที่ภายในห้าง และนอกสถานที่ เช่น เมืองทองธานี และตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ทุก เสาร์ – อาทิตย์ 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประมาณ 100,000 – 500,000 บาทต่อปี (ตารางที่ 4.54) 
 

ตารางที่ 4.54 การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

รายการ รอ้ยละ 
1. ลักษณะสถานประกอบการ  

1.1 จำหน่ายสินคา้เพ่ือสุขภาพ 33.33 
1.2 จำหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ัวไป 66.67 

2. สัดส่วนช่องทางการรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์  
2.1 กลุ่มเกษตรกร 20 
2.2 พ่อค้าคนกลาง 80 

ทีม่า : จากการสำรวจ  
หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 ลักษณะ 
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ตารางที่ 4.54 การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ (ต่อ) 
 

รายการ รอ้ยละ 
3. การทำพันธะสัญญา   

3.1 ทำพันธะสัญญา 40 
3.2 ไม่ทำพันธะสัญญา  60 

4. ลักษณะการจ่ายค่าตอบแทน1/  
4.1 เงินสด 16.67 
4.2 เงินเชื่อ 100.00 

5. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
5.1 มี 83.33 

- ให้ความรู้เกษตรกร 75.00 
- ลูกค้าสัมพันธ์  60.00 

5.2 ไม่มี 16.67 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 ลักษณะ 

 

2.4) การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 83.93 
เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย โดยผู้บริโภคร้อยละ 49.13 เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
ผู้บริโภคร้อยละ 60.82 เคยซื้อสินค้าปลอดภัย ส่วนผู้บริโภคร้อยละ 10.18 ไม่เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัยเนื่องจากราคาสินค้าดังกล่าวมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป และไม่ทราบว่าจะซื้อจากแหล่งใด 
ผู้บริโภคที่เหลือร้อยละ 5.84 ไม่แน่ใจว่าสินค้าเกษตรที่ซื้อเป็นสินค้าชนิดใด (ตารางที่ 4.55) 
 

ตารางท่ี 4.55 การซื้อสินค้าเกษตรอินทรย์ี เกษตรปลอดภัยของผู้บริโภค 
 

การซื้อสินคา้เกษตร ร้อยละ 
1. เคยซื้อ 83.98 

1.1 เกษตรปลอดภัย 60.82 
1.2 เกษตรอินทรีย์ 49.13 

2. ไม่เคยซื้อ 10.18 
3. ไม่แน่ใจ 5.84 

รวม 100.00 
ทีม่า : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ :การซื้อสินค้าเกษตรสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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3) การประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค หน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และกรมหม่อนไหม สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระดับดี มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 
88.33 ของเป้าหมาย ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม โดยกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ได้แก่ 1) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์จัดนิทรรศการสาธิต และ 2) สร้างความตระหนักรู้
เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย ได้แก่จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่วนกิจกรรมออกร้านจำหน่ายหม่อนไหมอินทรีย์ในต่างประเทศ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (ตารางที่  4.56) นอกจากผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ข้างต้นแล้ว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ มีแผน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรวมถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ ไดแ้ก่ 

- สื่อสิง่พิมพ์ แผ่นผับ หนังสือคู่มือการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส เอกสาร
แผ่นการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอสคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ คูม่ือการผลิตพืชอินทรีย์  

- วีดิทัศน์ เผยแพร่ความรู้เรื ่องเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพระราชา 
การขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์   

- จัดนิทรรศการและงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน
มหกรรมรวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วน 

- สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกีย่วข้อง ได้แก่ Website Facebook และ กลุ่ม Line และApplication ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.56 ผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 
ความหมาย 

เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เปา้หมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอ้ยละ
ความสำเร็จ 

เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

1. จัดทำสื่ อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (มกอช.) 

เรื่อง 9 9 100.00 - - - 9 9 100.00 ดีมาก 

2 . จั ด งาน ป ระช าสั ม พั น ธ์
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์  
(มม.) 

แห่ง - - - 3 1 33.33 3 1 33.33 

3. จัดนิทรรศการ สาธิต และ
ออกร้านจำหน่ายหม่อนไหม
อินทรีย์ในต่างประเทศ (มม.) 

แห่ง - - - 1 1 100.00 1 1 100.00 ดีมาก 

4. สร้างความตระหนักรู้เร่ือง
คุ ณ ภ าพ ม าต รฐ าน เก ษ ต ร
อินทรีย์ (มกอช.) 

คร้ัง - - - 30 36 120.00 30 36 120.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 100.00 84.44 88.33 ดี 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 

116



117 

 

จากการประเมินผลการรับข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 89.25 
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ จำแนกเป็นจากช่องทางโทรทัศน์ ร้อยละ 62.37 รองลงมา ช่องทาง
หนังสือ/วารสาร ร้อยละ 33.76 จากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 24.30 และจากแผ่นพับ/
สิ่งพิมพ์ร้อยละ 23.01 ตามลำดับ ในส่วนของผู้บริโภคร้อยละ 6.24 ไม่เคยได้รับรู้ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ 
และผู้บริโภคร้อยละ 4.51 ไม่แนใ่จ เนื่องจากไม่สนใจในรายละเอียดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 4.57) 

 

ตารางท่ี 4.57 การรับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ของผูบ้ริโภค 
 

การรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 
1. ได้รับ 89.25 

1.1 โทรทัศน์ 62.37 
1.2 หนังสือ/สารสาร 33.76 
1.3 บุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว 24.30 
1.4 แผ่นพับ/สิ่งพิมพ์ 23.01 
1.5 หนังสือพิมพ์ 13.98 
1.6 วิทยุ 9.03 
1.7 ออนไลน์ 4.25 
1.8 พนักงานขาย 1.72 
1.9 อ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ 4.95 

2. ไม่เคย 6.24 
3. ไมแ่น่ใจ 4.51 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
หมายเหตุ : สามารถรับรู้ข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

 

จากการสอบถามผู้บริโภคเรื่องการรับรู้ข่าวสารด้านเกษตรกรอินทรีย์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 45.61 คิดว่าการรับรู้ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อระดับมาก รองลงมาร้อยละ 34.39 คิดว่าการรับรู้ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อระดับปานกลาง ผู้บริโภคร้อยละ 11.95 คิดว่าการรับรู้ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ระดับน้อย และผู้บริโภคร้อยละ 4.88 และร้อยละ 3.17 คิดว่าการรับรู้ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือ (ตารางที ่4.58) 
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ตารางท่ี 4.58 การรับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

การรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 
1. ไม่มีผลมาก 3.17 
2. ไมม่ีผล 4.88 
3. มีผลน้อย 11.95 
4. มีผลปานกลาง 34.39 
5. มีผลมาก 45.61 

รวม 100.00 
ทีม่า : จากการสำรวจ 

 

จากการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ พบว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 97.00 
ของเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์สามารถดำเนินการ
มากกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ สามารถดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 102.67 ของเป้าหมาย และส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.59) 

 

ตารางท่ี 4.59 ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 

กลยุทธ์ ร้อยละผลการดำเนินงาน ความหมาย 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ 91.98 113.57 102.67 ดีมาก 
2. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่
เก่ียวข้องกับ เกษตรอินทรีย์ 

100.00 100.00 100.00 ดีมาก 

3. การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 100.00 84.44 88.33 ดีมาก 
เฉลี่ย 97.33 99.34 97.00 ดีมาก 

ทีม่า : จากการสำรวจ 
 

พิจารณาผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 3 เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 16 ตัวชี ้ว ัดของ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินผล 13 ตัวชี้วัด โดยสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์
ประเมินผล 7 ตัวชี้วัด ทำได้ตามเกณฑ์ประเมนิผลจำนวน 6 ตัวชี้วัด และไมผ่่านเกณฑป์ระเมินผล 3 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผลจำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สถานที่จำหน่ายสินค้าที่ผ่าน
การรับรอง 2) จำนวนครั้งในการตรวจติดตาม กำกับดูและการตรวจประเมินฟาร์ม 3) ร้อยละของเกษตรกรที่มี
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จำหน่าย 4) ระดับการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการรายย่อย 
เกษตรกร ผู้บริโภค 5) จำนวนครั้งในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 6) ร้อยละ
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ของผู้บริโภคที่มีการรับรู้ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ และ 7) จำนวนช่องทางสื่อในการรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของผู้บริโภค ตัวชี้วัดสามารถทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผลจำนวน 6 กิจกรรม/โครงการ  ได้แก่ 1) จำนวน
เกษตรกรที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดิน 2) จำนวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนา
ระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยระบบการรับรองแบบกลุ่ม 3) จำนวนโรงงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน
แหล่งแปรรูป 4) จำนวนตลาดสีเขียวที่ได้รับการพัฒนา 5) จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมแปรรูปเพ่ือ
สร้างมูลค่าสินค้า และ 6) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนตัวชี้วัดเรื่องจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/พ้ืนที่/ฟาร์ม
ที ่ได้รับการตรวจรับรอง ร้อยละของผู้ประกอบการ เกษตรกร ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน กระบวนการขอรับรองมาตรฐานยุ่งยาก 
และใช้เวลานาน และร้อยละของผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้บริโภคที่รู้จักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ น้อยกว่าร้อยละ 
60 เนื่องจากกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์สัญญาลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ มีน้อยมาก (ตารางที ่4.60) 

 

ตารางท่ี 4.60 ผลประเมินยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์เทยีบกับเกณฑ์การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 
1. จำนวนเกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/พื้นที่เกษตรกร/

ฟาร์มที่ไดร้ับการตรวจรับรอง และต่ออาย ุ
- ตรวจรับรอง 86,297 ราย 
- ตรวจรับรองและต่ออาย ุ160 

ฟาร์ม 
- ตรวจรับรองพืน้ที่ 6,762 แปลง 

- ตรวจรับรอง 70,084 ราย 
(ร้อยละ 81.21 ของเป้าหมาย) 
- ตรวจรับรองและต่ออายุ 

172 ฟาร์ม (ร้อยละ 
107.50 ของเปา้หมาย) 

- ตรวจรับรองพื้นที ่8,065 แปลง 
(ร้อยละ 119.27 ของเปา้หมาย) 

2. สถานท่ีจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรอง ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 60 
( 100 สาขา) 

149 สาขา (ร้อยละ 149.00 
ของเป้าหมาย) 

3. จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการตรวจวิเคราะห์สาร
ตกค้างและความอุดมสมบรูณ์ในดนิ 

160 ราย 160 ราย (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย) 

4. จำนวนผู้รับการอบรมตรวจประเมินฟารม์ 30 ราย 29 ฟาร์ม (ร้อยละ 96.67 ของ
เป้าหมาย) 

5. จำนวนครั้งในการตรวจติดตาม กำกับดูและการ
ตรวจประเมินฟาร์ม 

8 ครั้ง 9 ครั้ง (ร้อยละ 112.50 ของ
เป้าหมาย) 

6. จำนวนกลุ่มทีไ่ดร้ับการพัฒนาระบบการผลิตตาม
มาตรฐาน โดยระบบการรับรองแบบกลุ่ม 

16 กลุ่ม 16 กลุ่ม (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย) 

7. จำนวนโรงงานท่ีได้รับการยกระดับมาตรฐานแหล่ง
แปรรูป 

3 โรงงาน 3 โรงงาน (ร้อยละ 100.00 
ของเป้าหมาย) 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.60 ผลประเมินยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 
8. ร้อยละของผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้บริโภคการทีรู่้จัก

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - ผู้ประกอบการรายย่อย ร้อยละ 

55.89 
- เกษตรกรร้อยละ 29.64  
- ผู้บริโภคร้อยละ 36.47 

9. ระดับการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค 

ไม่น้อยกว่าระดับปานกลาง Organic Thailand : ระดับมาก 
ปศุสัตว์อินทรีย์ : ระดับมาก 
PGS : ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรระดับมาก และ
ผู้บริโภคระดับปานกลาง 

10. จำนวนตลาดสีเขียวท่ีได้รับการพัฒนา 28 แหง่ 28 แห่ง (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย) 

11. จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าสินค้า 

40 ราย 40 ราย (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย) 

12. ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรยี์
จำหน่าย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เกษตรกรร้อยละ 86.08  

13. จำนวนสื่อประชาสมัพันธ์ 6 เรื่อง 6 เรื่อง (ร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย) 

14. จำนวนครั้งในการสร้างความตระหนกัรู้เรื่องคณุภาพ
มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์

30 ครั้ง 36  ครั้ง (ร้อยละ 120.00 ของ
เป้าหมาย) 

15. ร้อยละของผู้บรโิภคที่มีการรบัรู้ข้อมูลเกษตรอนิทรีย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผู้บริโภคร้อยละ 89.25 
16. จำนวนช่องทางสื่อในการรับรู้ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์

ของผูบ้ริโภค 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 9 ช่องทาง 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

จากผลการประเมินข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมตราประกอบการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับ โดยมีผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และผู้บริโภครู้จักมาตรฐาน Organic Thailand มากกว่า
ร้อยละ 57 และให้การยอมรับมาตรฐานในระดับมาก ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่หน่วยงานภาครัฐให้
การรับรองมีข้อกำหนดเทียบเคียงได้กับประเทศคู่ค้า ในส่วนของการรับรอง PGS มีผู้ประกอบการรายย่อย 
เกษตรกร และผู้บริโภครู้จักไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซ่ึงผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรให้การยอมรับระดับมาก 
ผู้บริโภคให้การยอมรับระดับปานกลาง ในเรื่องด้านการตลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดตั้งตลาดสีเขียว 
และมีการรับรองสถานที่ประกอบการที่ได้มาตรฐาน มีการทำ MOU กับผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่เพ่ือ
รองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร นอกจากนี้ ในปี 2561 เน้นเรื่องตลาดนำการผลิต และการเชื่อมโยง
ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และการตลาด โดยตลาดอินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก ่โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
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และโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และจากการประเมินผลช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่ 
เกษตรกรจำหน่าย ณ ฟาร์มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรของตนเอง และออนไลน์ ซึ่งในการจำหน่ายในตลาดอินทรีย์
ทีส่ำคัญตามนโยบาย ยังดำเนินการจำหน่ายในช่องทางดังกล่าวได้น้อย   

4.4.4 ยทุธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 

1) การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่  กรมการข้าว
โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งการดำเนินงานปี 2560 
มีร้อยละความสำเร็จ 29.55 ของเป้าหมาย สามารถสนับเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรจำนวน 384.11 ล้านบาท โดย
ปี 2561 มีเป้าหมายสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาท แต่สามารถสนับสนุนให้แก่เกษตรกร ได้เพียง 4.75 ล้านบาท ซึ่ง
ไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาการ
สนับสนุนของโครงการยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน ดังนั้นกรมการข้าวได้เนินการแก้ไขในกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยนำเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2562 มาสนับสนุนให้เกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา 
(ตารางที่ 4.61) 

2) การสร้างกลไก และเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีหน่วยงานดำเนินงาน
ได้แก่ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การประมง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 
96.50 ประกอบด้วย 7 กิจกรรม/โครงการ โดยกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายจำนวน 
4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) ประสานงานและติดตามการดำเนินงาน 2) จ้างเหมาบุคลากร 3) การติดตาม
ประเมินผล และบริหารโครงการ และ 4) ติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรม/โครงการที่ไม่สามารถ
ดำเนินงานได้มากกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) ติดตามและนิเทศงาน และ 2) งานบริการ 
(ติดตาม) ส่วนกิจกรรม/โครงการกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการ เนื่องจากมีการปรับ/ยกเลิกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค 
(ตารางที่ 4.61) 



ตารางที่ 4.61 ผลการดำเนินงานการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการสร้างกลไก และเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รอ้ยละ

ความสำเร็จ 

การสนับสนุนแหล่งเงินทนุเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
1. การส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ (กข.) 

- สนับสนุนเงินอุดหนุนแก ่ ล้านบาท 600.00 379.36 63.23 700.00 4.75 0.68 1,300 384.11 29.55 ต้องเร่ง 
เกษตรกร กลุ่ม 909 16 925 แกไ้ข 

ราย 19,822 237 20,059 
ไร่ 185,252.60 2,375 187,627.60 

การสร้างกลไก และเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
1. ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.) คร้ัง - - - 384 409 106.51 384 409 106.51 ดีมาก 
2. งานบริการ (ติดตาม) (ปม.) คร้ัง 12 12 100.00 12 15 125 24 27 112.50 ดีมาก 
3. ประสานงานและติดตามผล
การดำเนินงาน (ส.ป.ก.) 

จังหวัด 37 37 100.00 Na. Na. Na. 37 37 100.00 ดีมาก 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการฯ โดยปรับเปลี่ยนให้กรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานหลักแทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2/  มีการยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 
3/  มีการรายงานความก้าวหน้า เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 รับทราบในเบื้องต้น เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางที่ 4.61 ผลการดำเนินงานการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการสร้างกลไก และเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

4. จ้างเหมาบุคลากร (ส.ป.ก.) ราย 36 36 100.00 70 70 100.00 106 106 100.00 ดีมาก 
5. การติดตามประเมินผลและ
บริหารโครงการ (มม.) 

แห่ง - - - 9 9 100.00 9 9 100.00 ดีมาก 

6. ก ล ไกการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.) 

50.00 65.00 58.34 ปานกลาง 

- คณ ะกรรมการพัฒ นา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ1 

คร้ัง 4 2 50.00 5 4 80.00 9 6 66.67 ต้อง
ปรับปรุง 

- ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ1/ 

คร้ัง 4 2 50.00 5 4 80.00 9 6 66.67 ต้อง
ปรับปรุง 

- ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ระดับภาค2/ 

คร้ัง - - - 8 2 25.00 8 2 25.00 - 

ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการฯ โดยปรับเปลี่ยนให้กรมพัฒนาทีด่ินเป็นหน่วยงานหลักแทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2/  มีการยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 
3/  มีการรายงานความก้าวหน้า เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 รับทราบในเบื้องต้น เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางที่ 4.61 ผลการดำเนินงานการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการสร้างกลไก และเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ความหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอ้ยละ
ความสำเร็จ 

เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 

- ร่วมประชุมกับคณะทำงาน
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด 

จังหวัด - - - 76 Na. Na. 

- การจัดตั้งสถาบันพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ3/ 

คร้ัง - - - 4 3 75 4 3 75.00 - 

7. ติ ด ต าม แ ละป ระ เมิ น ผ ล
โครงการ (สศก.) 

เรือ่ง 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 ดีมาก 

เฉลีย่ 77.78 102.33 96.50 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562) 
หมายเหตุ : 1/ มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการฯ โดยปรับเปลี่ยนให้กรมพฒันาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักแทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2/  มีการยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 
3/  มีการรายงานความก้าวหน้า เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 รับทราบในเบื้องต้น เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

Na. ไม่มีข้อมูล 
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จากการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ พบว่า สามารถดำเนินได้ตามเป้าหมาย
ระดับต้องปรับปรุง มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 63.02 ของเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนา
เกษตรอินทรีย์และสร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัติ
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีเกษตรกรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
ของโคงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้น้อย ทำให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
อีกทั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ และบางคณะมีการยกเลิกคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ตารางที ่4.62) 

 

ตารางท่ี 4.62 ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
 

กลยุทธ์ 
ร้อยละผลการดำเนินงาน 

ความหมาย 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. สนับสนุนแหล่งเงนิทุนเพื่อพฒันาเกษตรอินทรีย ์ 63.23 0.68 29.55 ต้องเร่งแก้ไข 
2. สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัต ิ

77.78 102.33 96.50 ดีมาก 

เฉลี่ย 70.50 51.51 63.02 ต้องปรับปรุง 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 2 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 1 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดสามารถทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผล ได้แก ่จำนวนโครงการที่มี
การติดตามและประเมินผลโครงการ ส่วนตัวชี้วัดเรื่องจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
เกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาการพิจารณาตามคุณสมบัติเกษตรกรมีการเก็บ
ตัวอย่าง และการตรวจเอกสารในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ซึ่งระยะเวลาไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ 
ดังนั้นกรมการข้าวจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ (ตารางที่ 4.63) 

 

ตารางที่ 4.63 ผลประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกลไก และเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่
การปฏิบัติ เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 
1.จำนวนเงนิอุดหนุนที่สนับสนุนแก่เกษตรกร 1,300 ล้านบาท 384.11 ล้านบาท (ร้อยละ 

29.55 ของเป้าหมาย) 
- ปี 2560 เกษตรกร 19,822 
ราย พื้นที่ 185,252.60 ไร่ 
- ปี 2561 เกษตรกร 237 ราย 
จำนวน 2,375 ไร่  

2. จำนวนโครงการที่มีการติดตามและประเมินผลโครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ (ร้อยละ 100.00 
ของเป้าหมาย) 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 จะเห็นได้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการสนับสนุนเงินอุดหนุน
เพ่ือดำเนินกิจกรรมข้าวอินทรีย์ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีการจัดประชุมทั้งในระดับกระทรวงและระดับ
จังหวัดผ่านคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ต่าง ๆ เพ่ือกำหนดนโยบาย แนวทางในการ
ขับเคลื่อน และมีการติดตามประเมินผลที่เป็นภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของการใช้
รูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ยังไม่เป็นรูปธรรมนัก เนื่องจากมีการขยายผลไปเพียง 
3 จังหวัด (ตารางที ่4.38) ซึ่งผลการประเมินข้างต้นยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ทัง้หมด 

 

จากการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ระยะครึ่งยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พบว่า ในภาพรวมสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 91.98 
ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.64) มีการเผยแพร่ผลงานศึกษา วิจัย ซึ่งผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ นำความรู้ใช้
ประกอบเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร
มาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น มีการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง จำนวน
เกษตรกรและพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประเทศไทย มกษ. 9000 จากหน่วยรับรองในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานต่างประเทศ เช่น IFOAM NOP EU ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(PGS) จากกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561 มีเกษตรกรที่ได้รับรอง
มาตรฐาน 15,974 ราย และ 408 กลุ่ม มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 357,431.25 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 
5,220 ราย ส่วนพ้ืนที่จำนวน 357,431.25  ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 126,484.88 ไร่ เกษตรกรมี
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.98 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นตลาดระดับชุมชน ส่วนตลาดบนเกษตรกรยังจำหน่ายในตลาดดังกล่าวได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย 
เกษตรกร และผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักและยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ตารางที่ 4.65) จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าในระยะครึ่งยุทธศาสตร์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น มีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
มีการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับมาก อย่างไรก็ตามในการจำหน่ายของเกษตรกรส่วนใหญ่
จำหน่ายในตลาดระดับชุมชน และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรมีน้อย ดังนั้นควรเน้นการส่งเสริมในเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องของเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ระดับสากล  
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ตารางที่ 4.64 ร้อยละความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะครึ่ง
ยุทธศาสตร์ฯ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ ร้อยละความสำเร็จ ความหมาย 
ปี 2560 ปี 2561 เฉลี่ย 

1. สง่เสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 

100.88 101.53 102.00 ดีมาก 

2. การพัฒนาการผลิตสนิค้าและบริหารเกษตรอินทรีย ์ 100.96 108.58 105.90 ดีมาก 
3. พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ 
97.33 99.34 97.00 ดีมาก 

4. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 70.50 51.51 63.02 ต้อง
ปรับปรงุ 

เฉลี่ย 92.42 90.24 91.98 ดีมาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางที่ 4.65 การบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ระยะครึ่งยทุธศาสตร์ฯ) 

 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินผล 
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย์ 
2. เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้า
เกษตรอนิทรีย์ในประเทศ 
3. เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
4. เพือ่ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของ
สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ใน
ระดับสากล 
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

พืน้ท่ีเกษตรอินทรียไ์ม่น้อยกวา่ 
600,000 ไร่ ภายในปี 2564 

พื้นที่เกษตรอินทรียผ์่านการรับรอง 
ปี 2560 มีพื้นที ่230,946.37 ไร่  
ปี 2561 มีพื้นท่ี 357,431.25 ไร่   

เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย 
ภายในปี 2564 

เกษตรกรทีผ่่านการรับรอง 
ปี 2560 = 10,754 ราย + 142 กลุ่ม   
ปี 2561 = 15,974 ราย + 408 กลุ่ม 

เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีและ
เกษตรปลอดภัยมาเป็นเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 19.04 (ปี 2561 ทำเกษตรอินทรีย์ 
ร้อยละ 82.22) 

ยกระดับกลุ่มเกษตรอนิทรยี์วิถี
พื้นบ้านเพิม่ขึ้น 

ปี 2560 – 2561 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ฯ 109,902 ราย 

เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในประเทศต่อตลาด
สง่ออก โดยให้มสีัดส่วนตลาดใน
ประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาด
ส่งออกร้อยละ 60 

- ช่องทางการตลาด : ตลาดในประเทศร้อยละ 
99.15 ตลาดส่งออกร้อยละ 0.85 
 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางที่ 4.65 การบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ระยะครึ่งยทุธศาสตร์ฯ) (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินผล 
  - การยอมรับมาตรฐาน 

   Organic Thailand : ระดับมาก 
(ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค) 
   ปศุสัตว์อนิทรีย์ : ระดับมาก 
(ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค) 
   PGS : ระดับมาก (ผู้ประกอบการรายย่อย 
เกษตรกร) ระดับปานกลาง (ผู้บรโิภค)    
   มาตรฐานต่างประเทศ : ระดับมาก 
(ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู้บริโภค) 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
4.5 ทัศนคติ 

4.5.1 ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ พบว่า เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความ
คิดเห็นเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่เกษตรภาพรวมของจังหวัดในการทำเกษตรแบบอินทรีย์มีความเหมาะสม
ระดับปานกลางด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.93 เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นการทำเกษตร
แบบเคมี ซึ่งใช้สารเคมีในปริมาณมาก ส่วนความเหมาะสมของพ้ืนที่/ชุมชนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความเหมาะสมระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.27 เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการ
รวมกลุ่มกันทำเกษตรแบบอินทรีย์บริเวณใกล้เคียงกัน ทำแนวป้องกันสารเคมี และบ่อพักน้ำเพ่ือใช้ในแปลง
เกษตรของตน (ตารางที ่4.66) 
 

ตารางท่ี 4.66 ความเหมาะสมของพ้ืนที่การเกษตรในการทำเกษตรอินทรีย์ 
 

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความเหมาะสมของพื้นทีใ่นจังหวดั 3.93 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของพืน้ที่/ชุมชนของเกษตรกร 4.27 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

4.5.2 ระดับความสอดคล้องของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์กับพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ความสอดคล้อง
ของแนวทางการส่งเสริมของยุทธศาสตร์ฯ กับพ้ืนที่ในจังหวัดมีความสอดคล้องปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.07 เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรเคมีจึงยังมีการส่งเสริมการใช้เคมีในจังหวัด แต่การส่งเสริมดังกล่าว
เป็นการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับพืชของเกษตรกร ส่วนความสอดคล้องแนวทางการส่งเสริมของ
พ้ืนที่ชุมชนของเกษตรกรมีความสอดคล้องระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์ต้อง
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พิจารณาบริบทในชุมชน ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม และส่งเสริม
ในลักษณะของกลุ่มเกษตรกร หรือชุมชนของเกษตรกรซึ่งในชุมชนมีการรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ (ตารางที่ 4.67) 
 

ตารางท่ี 4.67 ระดับความสอดคล้องของแนวทางในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กับพื้นทีเ่ป้าหมาย 
 

ความสอดคล้องของแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความสอดคล้องของพื้นที่ในจังหวัด 4.07 ปานกลาง 
2. ความสอดคล้องของพื้นที/่ชุมชนของเกษตรกร 4.47 มาก 
ทีม่า : จากการสำรวจ 

 

4.5.3 ระดับความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่โอนมาให้หน่วยงานในระดับจังหวัด
เพื่อปฏิบัติงาน มีความทันเวลาระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.32 เมื่อจำแนกงบประมาณตามลักษณะ
กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกษตรกร ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสนับสนุน
เงินอุดหนุน การตรวจรับรองมาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ การติดตาม การประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ 
เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การบริหารจัดการโครงการ การจ้างบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานด้านเกษตรอินทรีย์ 
พบว่า กิจกรรมการประชาสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยความทันเวลาของงบประมาณมากท่ีสุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.62 
และกิจกรรมศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้มีความเพียงพอของงบประมาณมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.60 
(ตารางท่ี 4.68) 

 

ตารางที ่4.68 ระดับความทันเวลาของงบประมาณ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การอบรม 4.18 ปานกลาง 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.45 มาก 
3. การสนับสนุนเงินอุดหนุน 4.21 มาก 
4. การตรวจรับรองมาตรฐาน 4.20 ปานกลาง 
5. ศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ 4.60 มาก 
6. การติดตาม 3.94 ปานกลาง 
7. การประชาสัมพันธ์ 4.62 มาก 

เฉลี่ย 4.32 มาก 
ทีม่า : จากการสำรวจ 

 

4.5.4 ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจ
จากการประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานในระดบัเขต/ จังหวัด ระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.42 (ตารางที่ 4.69) 
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ตารางท่ี 4.69 ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอนิทรีย์ของเจ้าหน้าที่ 
 

รายการ คะแนนเฉล่ีย แปลผล 
ระดบัความเข้าใจ 3.42 ระดับปานกลาง 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

4.5.5 ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลา และระยะเวลาในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.53 ซ่ึงด้านที่คะแนนความเหมาะสม
ของช่วงเวลาที่สูงที่สุด คือ ด้านการตรวจรับรองมาตรฐาน ส่วนด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการถ่ายทอด
ความรู้ พบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก ด้วยคะแนน 4.36 โดยด้านที่มีคะแนนความเหมาะสมของระยะเวลา
สูงที่สุด คือ ด้านพืชอินทรีย์ ส่วนด้านสัตว์น้ำอินทรีย์มคีวามเหมาะสมของระยะเวลาระดับปานกลาง เนื่องจาก 
มีระยะเวลาเสริมสร้างความรู้เพียง 1 วัน (ตารางที่ 4.70) 
 

ตารางที่ 4.70 ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
ความเหมาะสมของช่วงเวลา ความเหมาะสมของระยะเวลา 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การปรับปรุงบำรุงดิน 4.51 มาก 4.42 มาก 
2. พืชอินทรีย์ 4.51 มาก 4.49 มาก 
3. ปศุสัตว์อินทรีย ์ 4.51 มาก 4.31 มาก 
4. สัตวน์้ำอินทรีย ์ 4.46 มาก 4.09 ปานกลาง 
5. การตรวจรับรองมาตรฐาน 4.62 มาก 4.41 มาก 
6. การทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรอืน 4.55 มาก 4.30 มาก 
7. อื่น ๆ เช่น การแปรรูป การตลาด 4.56 มาก 4.48 มาก 

เฉลี่ย 4.53 มาก 4.36 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

4.5.6 ระดับการตรงความต้องการ ความเพียงพอ และคุณภาพของปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุนตรงกับความต้องการของเกษตรกรระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.68 ปริมาณปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุนมีความเพียงพอระดับปานกลางด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.20 เมื่อจำแนกความเพียงพอของปัจจัยการผลิต 
พบว่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ เช่น เงินอุดหนุน มีความเพียงพอระดับมาก 
แต่ปัจจัยการผลิต ได้แก ่พันธุ์ข้าว อาหารสัตว์ และสารปรับปรุงบำรุงดินมีความเพียงพอระดับปานกลาง เนื่องจาก 
เกษตรกรมั่นใจปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
จงึมีความต้องการปัจจัยการผลิตดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่วนคุณภาพของปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนมีคุณภาพ
ระดับดีมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.63 เนื่องจากก่อนแจกปัจจัยการผลิตเจ้าหน้าที่ได้สำรวจความต้องการ
และทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อนแจกปัจจัยการผลิต (ตารางท่ี 4.71) 
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ตารางที่ 4.71 การตรงความต้องการและความเพียงพอของปัจจัยการผลิต 
 

รายการ 
ตรงความตอ้งการ ความเพียงพอ คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 

1) พันธุ์ข้าว 4.59 มาก 3.96 ปานกลาง 4.66 มาก 
2) พันธุส์ัตว์น้ำ 4.51 มาก 4.26 มาก 4.28 มาก 
3) พันธุส์ัตว์ 4.79 มาก 4.52 มาก 4.65 มาก 
4) อาหารสัตว ์ 4.83 มาก 3.88 ปานกลาง 4.79 มาก 
5) สารปรับปรุงบำรุงดิน 4.62 มาก 4.04 ปานกลาง 4.67 มาก 
6) วัสดุอุปกรณ/์เวชภณัฑ ์ 4.75 มาก 4.33 มาก 4.71 มาก 
7) อื่น ๆ เช่น เงินอุดหนุน 4.69 มาก 4.43 มาก 4.68 มาก 

เฉลี่ย 4.68 มาก 4.20 ปานกลาง 4.63 มาก 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

4.5.7 ระดับความร่วมมือ/การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม โดยให้ความร่วมมือ/บูรณาการระหว่างกันในระดับปานกลาง และ
ค่อนข้างน้อย (ตารางท่ี 4.72) 

 

ตารางท่ี 4.72 ระดับความร่วมมือ/การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ 
 

ระหว่างหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.59 ปานกลาง 
2. นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 3.25 ค่อนข้างน้อย 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

4.5.8 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อขัน้ตอนการดำเนินงาน 
1) ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 

ได้แก่ การเตรียมการดำเนินงานส่วนกลาง/เขตหลักเกณฑ์ข้อกำหนด/เงื่อนไขของโครงการ การคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการระยะเวลาโครงการการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมของหน่วยงาน
ตนเองการติดตาม ดูแล กำกับงาน ของหน่วยงานส่วนกลาง/เขตการบูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนและการประชาสัมพันธ์
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการต่าง ๆ มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.04 ซึ่งกระบวนการที่มีความเหมาะสมระดับมาก ได้แก่ การดำเนินโครงการ
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมของหน่วยงานตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 (ตารางท่ี 4.67) 
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ตารางท่ี 4.73 ระดับความเหมาะสมของขัน้ตอนการดำเนินงาน  
 

ความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การเตรียมการดำเนินงานส่วนกลาง/เขต  4.05 ปานกลาง 
2) ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ข้อกำหนด/เงื่อนไขของ

โครงการ การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
4.09 ปานกลาง 

3) ความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ 4.12 ปานกลาง 
4) การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน

ภาพรวมของหน่วยงานตนเอง 
4.20 มาก 

5) การติดตาม ดูแล กำกับงาน ของหน่วยงานส่วนกลาง/เขต  3.96 ปานกลาง 
6) การบูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ในจังหวัด  
4.10 ปานกลาง 

7) การบูรณาการงานของทุกภาคส่วน  3.88 ปานกลาง 
8) การประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด 3.89 ปานกลาง 

เฉลี่ย 4.04 ปานกลาง 
ที่มา : จากการสำรวจ 

 

2) ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.47 ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การชี้แจง
โครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการการรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกรกิจกรรมของโครงการในการส่งเสริม
การทำเกษตรอินทรีย์การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ความสามัคคีและความพร้อมเพียง
ของสมาชิกกลุ่มในการทำเกษตรอินทรีย์ความเข้มแข็งของผู้นำในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิกในการทำเกษตร
อินทรีย์การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่มความพร้อมของแหล่งจำหน่ายผลผลิต
การเชื่อมโยงตลาดและ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการ โดยประเด็นที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเข้มแข็งของผู้นำในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิกในการทำเกษตรอินทรีย์ รองลงมาคือ 
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการ (ตารางท่ี 4.74) 

 

ตารางที่ 4.74 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพนัธ์โครงการ 4.50 มาก 
2) การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร 4.48 มาก 
3) กิจกรรมของโครงการในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 4.49 มาก 
4) การติดตามกิจกรรมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 4.52 มาก 
ทีม่า : จากการสำรวจ 
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ตารางที่ 4.74 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
5) ความสามัคคีและ ความพร้อมเพียงของสมาชิกกลุ่มในการทำเกษตรอินทรีย์  4.49 มาก 
6) ความเข้มแข็งของผู้นำในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิกในการทำเกษตร
อินทรีย์  

4.62 มาก 

7) การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม(เฉพาะ
เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่ม) 

4.50 มาก 

8) ความพร้อมของแหล่งจำหน่ายผลผลิต 4.32 มาก 
9) การเชื่อมโยงตลาด 4.19 มาก 
10) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการ 4.57 มาก 

เฉลี่ย 4.47 มาก 
ทีม่า : จากการสำรวจ 

 

3) ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกร พบว่า เจ้าหน้ามีความพึงพอใจต่อเกษตรกร
ระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.10 ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ความสามัคคี และความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่ม/เกษตรกรความเข้มแข็งของผู้นำกลุ่ม
ในการขับเคลื่อนหรือกระตุ้นสมาชิกในการทำเกษตรอินทรีย์ความตั้งใจ/ความพร้อมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเดิมมาทำเกษตรอินทรีย์และความต่อเนื่องในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร ซึ่งความพอใจ
ที่เจ้าหน้าที่มีต่อเกษตรกรระดับมาก คอื การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.30 (ตารางท่ี 4.75) 

 

ตารางท่ี 4.75 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกร  
 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  4.30 มาก 
2) ความสามัคคี และความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่ม/เกษตรกร  4.04 ปานกลาง 
3) ความเข้มแข็งของผู้นำกลุ่มในการขับเคลื่อนหรือกระตุ้นสมาชิกในการ

ทำเกษตรอินทรีย์ 
4.33 มาก 

4) ความตั้งใจ/ความพร้อมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเดิมมา
ทำเกษตรอินทรีย์  

  

5) ความต่อเนื่องในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร  3.81 ปานกลาง 
เฉลี่ย 4.10 ปานกลาง 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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4.5.9 ระดับความพึงพอใจต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อราคาสินค้า
เกษตรอินทรีย์ระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.68 และความพึงพอใจต่อความพร้อมของแหล่งจำหน่าย
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.71 (ตารางท่ี 4.76) 
 

ตารางท่ี 4.76 ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงาน  
 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3.68 ปานกลาง 
2. ความพร้อมของแหล่งจำหน่ายตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย์ในจังหวัด 3.71 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.70 ปานกลาง 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

พิจารณาผลการประเมินทัศนคติเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 9 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้ง 8 ตัวชี้วัด โดยสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผล 5 ตัวชี้วัด ทำได้ตามเกณฑ์
ประเมินผล 3 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 1 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ทำได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผลจำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  1) ระดับความสอดคล้องแนวทางการ
ส่งเสริมของยุทธศาสตร์ฯ กับพ้ืนที่เป้าหมาย 2) ระดับความทันเวลาของงบประมาณ 3) ระดับความเหมาะสม
ของช่วงเวลาและระยะเวลาในการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ 4) ระดับความตรง
ความต้องการ ความเพียงพอ คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุน 5) ระดับความคิดเห็นต่อขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัดทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผล 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการทำ
เกษตรอินทรีย์ 2) ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน 3) ระดับความพึงพอใจต่อราคาสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และระดับความร่วมมือ/การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่น้อยกว่าระดับปานกลาง  
(ตารางท่ี 4.77) 
 

ตารางท่ี 4.77 ผลประเมินทัศนคติเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 
1. ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย ์ ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - พื้นที่ในระดับจังหวัดเหมาะสม

ระดับปานกลาง 
- พื้นที่ชุมชนเหมาะสมระดับปาน
กลาง 

2. ระดับความสอดคล้องแนวทางการส่งเสริมของยุทธศาสตร์ฯ 
กับพื้นที่เป้าหมาย 

ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - พืน้ท่ีในระดับจังหวัดสอดคล้อง
ระดับปานกลาง 
- พื้นที่ชุมชนสอดคล้องระดับมาก 

3. ระดับความทันเวลาของงบประมาณ ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - งบประมาณทันเวลาระดับมาก 
4. ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - มีความเข้าใจระดับปานกลาง 
ทีม่า : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.77 ผลประเมินทัศนคติเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล (ต่อ) 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินผล 

5. ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย ์

ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - ช่วงเวลาเหมาะสมระดับมาก 
- ระยะเวลามีความเหมาะสม
ระดับมาก 

6. ระดับความตรงความต้องการ ความเพียงพอ คุณภาพของ
ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับสนบัสนุน 

ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - ตรงความต้องการะดับมาก 
- เพียงพอระดับปานกลาง 
- มีคณุภาพระดับมาก 

7. ระดับความร่วมมือ/การบรูณาการระหวา่งหน่วยงานใน
พื้นที ่

ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- ระหว่างหน่วยงานนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

8. ระดับความคิดเห็นต่อขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - เจ้าหน้ามีความเหมาะสม/ความ
พึงพอใจระดับปานกลาง 
- เกษตรกรมีความเหมาะสม/
พึงพอใจระดับมาก  
- เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจที่มีต่อ
เกษตรกรระดับปานกลาง 

9. ระดับความพึงพอใจต่อราคาสนิค้าเกษตรอินทรยี์ ไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง - เจ้าหนา้ที่พึงพอใจระดบัปานกลาง 

ทีม่า : จากการสำรวจ 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 
การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ ของการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อทราบความก้าวหน้า แนวโน้มผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุน
กระบวนการวางแผน และกำหนดเป้าหมายหรือมาตรการยุทธศาสตร์  ฯ ที่คล้ายคลึงกัน จำนวนตัวอย่างรวม
ทั้งสิ้น 1,698 ตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ จำนวน 300 ตัวอย่าง เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 832 ตัวอย่าง ผู้บริโภค จำนวน 400 ตัวอย่าง ผู้ประกอบการรายย่อย จำนวน 160 ตัวอย่าง 
และผู้ประกอบการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ 6 ตัวอย่าง ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล ประกอบด้วย 
การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปรียบเทียบผล
การดำเนินงานกับเป้าหมาย และเกณฑ์ของการประเมิน หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของ
เกษตรกรโดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายการประเมินผล สรุปผลการประเมินผล ดังนี้ 

 

จากการประเมินภาพรวมยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สามารถดำเนินงานอยู่ระดับดีมาก ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 91.98 ของเป้าหมาย เผยแพร่ผลงานศึกษา 
วิจัยที่ผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ นำความรู้ใช้ประกอบเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น มีการนำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง ปี 2561 มีเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน 15,974 ราย และ 408 กลุ่ม มีพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ 357,431.25 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5,220 ราย ส่วนพื้นที่จำนวน 357,431.25 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 333,485.25 ไร่ เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพ้ืนที่
เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับชุมชน ส่วนตลาดบนเกษตรกรยังจำหน่ายในตลาด
ดังกล่าวได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักและยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับมาก จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าในระยะครึ่งยุทธศาสตร์สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น มีเกษตรกรได้รับ
การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับมาก อย่างไรก็ตามในการจำหน่าย
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังจำหน่ายในตลาดระดับชุมชน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรยังมีน้อย ดังนั้น
ควรเน้นการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการ
ด้านเกษตรอินทรีย์ระดับสากล  
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5.1.1 การประเมินบริบท 
สถานการณ์พื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์โลกมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่

เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.66 มีอัตราการเจริญเติบโตอันดับที่ 4 ของแถบเอเชีย ส่วนการเติบโตของตลาด
อินทรีย์ขยายตัวร้อยละ  20 – 50 สินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกที่สำคัญของไทยตามพิกัดศุลกากรในปี 2561 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว และผลไม้ (สดและแปรรูป) คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 853.01 ล้านบาท  
ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งเสริมภาคการเกษตรมากขึ้น โดยแนวทางการ
ส่งเสริมส่วนใหญ่เป็นการใช้สารเคมีให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือชนิดพืชของเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมการเลิก
ใช้สารเคมีให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นอกจากการส่งเสริม
โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เกษตรยังได้รับการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานอื่น ๆ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรร้อยละ 55.54 มีประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์น้อยกว่า 5 ปี 
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในส่วนความเหมาะสมของพื้นที่
การทำเกษตรอินทรีย์นั้นในภาพรวมระดับจังหวัดยังมีความเหมาะสม พื้นที่ระดับชุมชนมี ความเหมาะสม
ในการทำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐเป็นการส่งเสริมลักษณะให้เกษตรกร
รวมกลุ่มกันผลิตเพ่ือเกื้อหนุนในการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัด พบว่า ของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์กับสภาพพื้นที่เป้าหมาย
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 
ที่ผ่านมามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ท้ังในและต่างประเทศ   

 

5.1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า 
มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 806.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.22 

ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีความเพียงพอของงบประมาณในการปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับปานกลาง 
ความทันเวลาในการโอนงบประมาณในการปฏิบัติงานระดับมาก การดำเนินกิจกรรม /โครงการหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 หน่วยงานและมีหน่วยงานภายนอก 5 หน่วยงาน ร่วมกันดำเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 68.86 คิดว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยงานละประมาณ 1 – 2 ราย 
มีความเหมาะสม มีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 85 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ ส่งเสริมองค์
ความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจำนวน 21 หลักสูตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 7 ชนิด จัดทำ
ฐานข้อมูล ตรวจรับรองมาตรฐาน ติดตามประเมินผล เป็นต้น  เมื่อพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 5 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณ์การประเมินผล 1 ตัวชี้วัด 
เรื่องจำนวนเงินงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงานมีการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย  ได้แก่ กิจกรรมเงิน
อุดหนุนกิจกรรมข้าวอินทรีย์ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 1,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.53 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 29.55 ของเงินอุดหนุนกิจกรรมข้าว เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถผ่าน
การรับรองมาตรฐานตามกิจกรรมโครงการตามเกณฑ์ของโครงการ  
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5.1.3 การประเมินกระบวนการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

จำนวน 10 คณะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 87.63 มีการชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานเฉลี่ย 1 – 2 ครั้ง/ปี บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภายในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เมื่อพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุกตัวชี้วัด  

 

5.1.4 การประเมินผลผลิต 
ในระยะครึ่งยุทธศาสตร์ฯ (ปี 2560 – 2561) มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สามารถดำเนินงานอยู่ระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 91.98 ของเป้าหมาย จำแนกผลการดำเนินงาน
และผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 
สามารถดำเนินการอยู่ระดับดีมาก ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 102.00 ของเป้าหมาย โดยเผยแพร่

ความรู้งานการศึกษา วิจัย จำนวน 7 เรื่อง ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาให้เกษตรกรกรและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 98,422 ราย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน 22 ศูนย์ และจัดทำ/ปรับปรุงโครงการ
ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ 6 โครงการ  

1.1) ผลักดันให้เกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานในด้านเกษตรอินทรีย์ พบว่า มีการศึกษาวิจัย ด้านการผลิต ตลาด เกษตรอินทรีย์ แนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรอินทรีย์ ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างเครือข่าย
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทุกโครงการ 
ซึ่งเผยแพร่ ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
องค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ นำความรู้จากกระบวนการดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นแนวทาง
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และนำมาจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

1.2) จัดทำฐานและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที ่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และ
รวบรวมองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีการการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรในรูปแบบ Microsoft Office และในภาพรวมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดทำ Application (Organic Zoning และ Organic Database) ซึ ่งมี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการร้อยละ 93.44 เข้าไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ฐานข้อมูลระดับปานกลาง ในส่วนของเกษตรกรรู้จัก Application เพียงร้อยละ 5.38 และเข้าไปใช้ประโยชน์ 
Application เพียงร้อยละ 4.77 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนเกษตรกรที่เหลือไม่รู ้จักและไม่เคยใช้
ประโยชน์เนื่องจากขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้เมื่อสำรวจช่องทางการสืบค้นข้อมูลของเกษตรกร
พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 37.89 ที่มีการสืบค้นข้อมูลทางสื่อออนไลน์  
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1.3) พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ให้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ พบว่า ในช่วงปี 2560 – 2561 มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
รวมทั้งสิ้น 98,422 ราย จำนวนมากกว่า 5 หลักสูตร ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
โครงการร้อยละ 91.17 คิดว่ามีระยะเวลาเหมาะสม และในระยะต่อไปเจ้าหน้าที่ร้อยละ 88.92 มีความต้องการ
อบรมเพ่ิมเติมเรื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาสินค้าเกษตร และการตลาด โดยมีระยะเวลา 
3 – 5 วัน ในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรให้ความเห็นว่าช่วงเวลาและระยะเวลามีความเหมาะสม 
หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 91.23 มีความรู้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 63.82 นำ ความรู้
บางส่วนไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง นอกจากการถ่ายทอดความรู้ ยังมีการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ 
เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน 22 ศูนย์ มีเกษตรกรร้อยละ 38.00 รู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนเกษตรกรที่
ไม่รู้จักเนื่องจากศูนย์เรียนรู้ฯ มีจำนวนน้อยมาก การไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
65.40 เคยใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เคยไปใช้ประโยชน์เนื่องจากอยู่ห่างไกลศูนย์เรียนรู้ฯ 

พิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 9 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 
พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผล 8 ตัวชี้วัด โดยสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ประเมินผล จำนวน 
4 ตัวชี้วัด ทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
การไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ซึ่งมีทั่วประเทศเพียง 22 ศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
ของศูนย์ดังกล่าวมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นในการดำเนินงานระยะ
ต่อไป ควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ PGS ให้มีปริมาณมากขึ้น โดยอาจจะตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ฟาร์มเกษตรกรที่
ประสบผลสำเร็จ มีความเชี่ยวชาญ หรือเกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบด้านการผลิต แปรรูป และตลาด 
เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ และควร
ประชาสัมพันธ์ และสอนการใช้  Application (Organic Zoning และ Organic Database) ให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงด้านการผลิต แปรรูป และตลาดต่อไป 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย ์
สามารถดำเนินการอยู่ระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 105.90 ของเป้าหมาย ส่งเสริม

เกษตรกรให้พัฒนาสู่มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน 11,258 ราย เกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัย
การผลิต 4,192 ราย และ 117 ฟาร์ม ตรวจติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น 10,288 แปลง ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในกลุ่มแปลงใหญ่ 32 แปลง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 70 ศูนย์ จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 2,509 แปลง จัดตั้งศูนย์ผลิตชวีินทรยี์ 
23 ศูนย ์และมีการสนับสนุนแหล่งน้ำ 3 โครงการ  

2.1) พัฒนาการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร พบว่า มีการถ่ายทอดความรู ้ให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 11,647 ราย 
เกษตรกรร้อยละ 78.43 มีการปรับกิจกรรมการเกษตร เช่น ลดและเลิกใช้สารเคมี ผลิตสารชีวภาพใช้เอง และ
มีการทำแนวป้องกันสารเคมีจากพ้ืนที่ข้างเคียง หลังเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรปรับเปลี่ยน จากการ
ทำเกษตรเคมีและเกษตรปลอดภัยมาเป็นเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.04 ซึ่งเหตุผลที่ปรับเปลี่ยนเนื่องจาก



141 

 

ส่งผลดีต่อสุขภาพ ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม จากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเกษตรกรร้อยละ 
49.73 ผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ
มีผลตอบแทนสุทธิ 2,735 บาทต่อเดือน หลังร่วมโครงการมีผลตอบแทนสุทธิ 4 ,643 บาทต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 
1,908 บาทต่อเดือน) และเกษตรกรร้อยละ 92.82 จะทำการเกษตรอินทรีย์ต่อไป ส่วนที่เหลือจะทำเกษตรแบบ
ปลอดภัยและยังคงใช้สารเคมี เนื่องจากพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรไม่เหมาะสม และเกษตรกรไม่มีความ
พร้อมในการทำเกษตรอินทรีย์  

2.2) การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า มีการสนับสนุนแหล่งน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง และจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง จากการประเมินผลภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 68.54 
มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 91.16 อยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน ส่วน เกษตรกร
ที่น้ำไม่เพียงพอเนื่องจากขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ฤดูฝนเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ไม่สามารถสำรองน้ำในบ่อเพ่ือ
ใช้ในการทำการเกษตร บางพ้ืนที่ของเกษตรกรบางรายอยู่ที่สูง และบางพ้ืนที่ดินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ 

พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของการประเมินผล 15 ตัวชี้วัด 
พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผล 12 ตัวชี้วัด โดยสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด ทำได้
ตามเกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 
การปรับเปลี่ยนเกษตรปลอดภัยมาเป็นเกษตรอินทรีย์  และการปรับเปลี่ยนเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยการ
ปรับเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งในการ
ปรับกิจกรรมมาเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น ต้องใช้ระยะเวลาปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 3 – 5 ปี  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตลาดสินค้าและบริหาร และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
สามารถดำเนินการอยู่ระดับดีมาก มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 97.00 ของเป้าหมาย 

ถ่ายทอดความรู้การตรวจประเมินฟาร์ม 29 ราย ฝึกอบรมเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าให้เกษตรกร 40 ราย ตรวจรับรอง
ให้เกษตรกร 70,084 ราย ตรวจรับรองและต่ออายุ 172 ฟาร์ม ตรวจรับรองแปลงเกษตร 8,065 แปลง รับรอง
มาตรฐานแหล่งแปรรูป/โรงงานแปรรูป 3 โรงงาน เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 160 ราย พัฒนาตลาดสีเขียว 28 แห่ง รับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 
149 สาขา ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6 เรื่อง และสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 36 ครั้ง 

3.1) การเพิ่มปริมาณ การบริโภค และการบริการสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ 
พบว่า ปี 2561 เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านพืช ประมง และ
ปศุสัตว์ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มขึ้น 5,220 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.24 
ส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 57,062.11 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.92 จากการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 49.13 เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่วนผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
เนื่องจากราคาสินค้าดังกล่าวมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป ไม่ทราบว่าจะซื้อจากแหล่งใด และบางส่วนไม่มั่นใจว่า
สินค้าไม่ใช้สารเคม ี
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จากแนวทางการขับเคลื ่อนทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ หลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรร้อยละ 86.08 มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยจากพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำหน่าย 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.98 โดยเกษตรกรร้อยละ 63.23 จำหน่าย ณ ฟาร์มเกษตรกร ขายเข้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์
ของตนเอง และขายทาง สื่อออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับชุมชน ส่วนตลาดบน ได้แก่ ตลาดค้าปลีก
สมัยใหม่ ตลาดส่งออก เกษตรกรยังจำหน่ายในตลาดดังกล่าวได้น้อย เนื่องจากตลาดบนมีการทำพันธสัญญา
การจ่ายเงิน รวมถึงยังมีข้อตกลงที่ซับซ้อน ราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่แตกต่างกั บราคาในตลาดชุมชน ทำให้
เกษตรกรขายในช่องทางอ่ืน 

3.2) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  พบว่า 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย จากการประเมินผล
การรู้จักและยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และผู้บริโภค พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยร้อยละ 83.25 เกษตรกรร้อยละ 57.62 และผู้บริโภคร้อยละ 58.90 
รู้จักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 : Organic Thailand) โดยยอมรับ
มาตรฐาน Organic Thailand ระดับมาก มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มีผู้ประกอบการรายย่อยร้อยละ 46.50 
เกษตรกรร้อยละ 12.06 และผู้บริโภคร้อยละ 26.86 รู้จักมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ โดยให้การยอมรับปศุสัตว์อินทรีย์
ระดับมาก ส่วนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ผู้ประกอบการรายย่อยร้อยละ 59.69 เกษตรกรร้อยละ 45.97 
และผู้บริโภคร้อยละ 30.91 รู้จักมาตรฐาน PGS โดยผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรให้การยอมรับระดับมาก 
ผู้บริโภคให้การยอมรับระดับปานกลาง 

3.3) ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มผู้บริโภค พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วิดีทัศน์ จัดนิทรรศการและงานมหกรรม
เกษตรอินทรีย์ และสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ โดยผู้บริโภคร้อยละ 89.25 ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ 
จากช่องทางโทรทัศน์ หนังสือ/วารสาร บุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน และจากแผ่นพับ/สิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ตามลำดับ ในส่วนที่ไม่เคยได้รับรู้ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากไม่
สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจากการรับรู้ข่าวสารด้านเกษตรกรอินทรีย์ของผู้บริโภคร้อยละ 45.61 ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับมาก 

3.4) สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายตัวของตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทย พบว่า มีการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐาน ให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ 7 บริษัท จำนวน 149 สาขา ซึ่งลักษณะสถานประกอบการเป็น
สถานที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นหลัก ร้อยละ 33.33 และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 
ร้อยละ 66.67 โดยผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากสินค้ามีการรับรอง สินค้ามี
คุณภาพ และผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่มีสัดส่วนรับ
ซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 20.00 และผ่านพ่อค้าคนกลางร้อยละ 80.00 นอกจากนี้
ผู ้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ร้อยละ 40.00 มีการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ความรู้
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เกษตรกร จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์โดยส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับภาครัฐ และมีการจัดตลาดนัด
เกษตรอินทรีย์ 

พิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 15 ตัวชี ้ว ัดของ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินผล 13 ตัวชี้วัด โดยสามารถทำได้มากกว่าเกณฑ์
ประเมินผล 7 ตัวชี้วัด ทำได้ตามเกณฑ์ประเมินผลจำนวน 6 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ เรื่องการตรวจรับรองเกษตรกร และจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตรวจประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์ เนื่องจาก
การตรวจรับรองมาตรฐานมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้ให้การขับเคลื่อนในการตรวจรับรองมาตรฐาน
ค่อนข้างช้า กอปรกับเกษตรกรที่ยื่นความจำนงในการตรวจรับรองมาตรฐานมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำ
หน้าที่ตรวจรับรองมีไม่เพียงพอ และอายุการรับรองมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเกษตรกรต้องยื่นเรื่องขอการรับรอง
ใหม่ทุกปี ดังนั ้นในการดำเนินงานระยะสั้นควรจ้างบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานภายนอกเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว และในระยะยาวควรเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้ผู้นำกลุ่ม หรือเกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองเบื้องต้น
เพ่ือรองรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
สามารถดำเนินการอยู่ระดับต้องปรับปรุง มีร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย 63.02 ของเป้าหมาย 

ด้านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมี
เกษตรกรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของโครงการน้อย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยึดการทำงานในพื ้นที ่ เป ็นหลัก มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
กระทรวงมหาดไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และ
ระหว่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยมีการทำความตกลงร่วมกัน 13 กลุ่มจังหวัด 
56 จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

ผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายโดยความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  พบว่า มีการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนด้านข้าวอินทรีย์ ปี 2560 – 2561 จำนวน 384.11 ล้านบาท จัดตั้งและจัดประชุมทั้งใน
ระดับกระทรวงและระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เพื่อกำหนดนโยบาย 
แนวทางในการขับเคลื่อน เช่น มีการกำหนดการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือดำเนินงานร่วมกันโดยยึด
การทำงานในพ้ืนที่เป็นหลัก นอกจากนี้มีการมอบหมายการติดตามประเมินผลที่เป็นภาพรวมของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ชัดเจน ในส่วนการขยายผลโดยใช้รูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ยังไม่เป็นรูปธรรมนัก เนื่องจากมีการขยายผลไปเพียง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม และพัทลุง  
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พิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 2 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผล 1 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรไม่ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติของโครงการ และในการตรวจรับรองตาม
คุณสมบัติของโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาของช่วงงบประมาณ  
 

5.1.5 การประเมินทัศนคติ 
5.1) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ด้านความเหมาะสมของพื้นที่การ

ทำเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับปานกลาง ด้านความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับพื้นที่
เป้าหมายในจังหวัดมีความสอดคล้องระดับปานกลาง ด้านงบประมาณท่ีโอนมาให้หน่วยงานในระดับจังหวัดเพ่ือ
ปฏิบัติงานมีความทันเวลาระดับมาก ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานมีความเข้าใจระดับปานกลาง 
ด้านความระดับความร่วมมือ/บูรณาการะหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความร่วมมือ/บูรณาการะดับปานกลาง ส่วนความร่วมมือ/บูรณาการนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความร่วมมือ/บูรณาการระดับค่อนข้างน้อย 

ด้านความเหมาะสมกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงาน มีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง โดยกระบวนการที่มีคะแนนความเหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ การดำเนินโครงการด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในภาพรวมของหน่วยงานตนเองด้านความพึงพอใจต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า เจ้าหน้าที่
มีความพึงพอใจต่อราคาสินค้าและความพร้อมของแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับปานกลาง 
และด้านความพึงพอใจที่มีต่อเกษตรกร เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อเกษตรกรระดับปานกลาง ซึ่งประเด็น
ที่เจ้าหน้าที่คะแนนชความพึงพอพอใจสูงที่สุด คือ การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเกษตรกร 

5.2) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า ด้านความเหมาะสมของพื้นที่การ
ทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนมีความเหมาะสมระดับมาก ด้านความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับพ้ืนที่เป้าหมายใน
ชุมชนมีความสอดคล้องระดับมาก ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการเสริมสร้างความรู้เรื่อง
เกษตรอินทรีย์มีความเหมาะสมระดับมาก ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตรงความต้องการและคุณภาพ
ระดับมาก ส่วนปริมาณปัจจัยการผลิตมีความเพียงพอระดับปานกลาง  

ด้านความเห็นที่มีขั ้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการมีความเหมาะสมระดับมาก 
ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ พบว่า เกษตรกรความพึงพอใจระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเข้มแข็งของผู้นำในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิกในการทำ
เกษตรอินทรีย์  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินทัศนคติเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล 9 ตัวชี้วัด พบว่า 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผล 8 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 1 ตัวชี้วัดได้แก่ระดับ
ความร่วมมือ/การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
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5.1.6 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
1) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณของยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ด้านข้าวอินทรีย์ มีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งบางกิจกรรมไม่ตรงกับช่วงการเพาะปลูกของเกษตรกร 
เช่น การได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรต้องผ่านการประเมินก่อนจึงจะ ได้รับ
เงินสนับสนุน ซึ่งเกินช่วงการใช้จ่ายเงินรอบปีงบประมาณ การขอสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายปี 
บางหน่วยงานไม่ได้ทำแผนสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถสนับสนุนเกษตรกรรายเดิม
ได้ต่อเนื่อง เกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

2) การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ยังไม่มี
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ การบูรณาการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ไม่ชัดเจน มีการบูรณาการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกันน้อย เนื่องจากมีการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน
ไปก่อนปฏิบัติงาน และบุคลากรของแต่ละหน่วยงานอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3) ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จำนวนเกษตรกร และพื้นที่เกษตรอินทรีย์ยังไม่ครบถ้วน มีการ
เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบ และผู้บริโภค แต่ยังไม่สมบูรณ์ และ Application (Organic Zoning 
และ Organic Database) ยังมีผู้รู้จัก และเข้าไปใช้ประโยชน์น้อย 

4) เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
4.1) พื้นที่ของประเทศไทยมีความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ แต่เกษตรกรขาด

ความรู้เรื่องการเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ ทำให้ในฤดูหนาวมีปริมาณผักอินทรีย์
จำนวนมาก แต่ในช่วงฤดูร้อนปริมาณผักอินทรีย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เกษตรกรผลิตสินค้าที่มี
ความหลากหลายน้อย อีกท้ังประสบปัญหาด้านโรคแมลงศัตรูพืชได้ง่าย  

4.2) เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาดน้อย จึงทำให้
ส่วนใหญจ่ำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชน  

4.3) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรบางรายต้องการเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน ทำให้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก  

4.4) เกษตรกรบางรายเลิกทำการเกษตรอินทรีย์ระหว่างเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่มั่นใจ
และขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนมาทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งประสบปัญหาโรคแมลงและ
ภัยธรรมชาติ 

4.5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์มีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
4.6) กลุ่มเกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกในกลุ่ม 

ทำให้เกษตรกรต้องขายผลผลิตให้กับตลาดทั่วไปในราคาเท่ากับสินค้าปกติ 
4.7) การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และสัตว์น้ำอินทรีย์ในเกษตรรายย่อยให้ได้มาตรฐานดำเนินการ

ไปได้น้อย เนื่องจากข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีความซับซ้อน และข้อกำหนดบางส่วนตามมาตรฐาน
ขัดแย้งกับแหล่งจำหน่ายผลผลิต เช่น การฉีดวัคซีนในสัตว์ ตลอดจนความรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์และการ
ป้องกันโรคโดยไม่ใช้สารเคมี ยังไม่หลากหลาย  
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5) การรับรองมาตรฐาน ทุกภาคส่วนราชการให้ความสำคัญ และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
ให้มากขึ้น มีการกระตุ้นเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนในการขยายพื้นที่
การผลิตสินค้าอินทรีย์ และตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิต
ได้ในปริมาณมากได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค แต่พ้ืนที่ของเกษตรกรมีข้อจำกัดในการขอการรับรองมาตรฐาน
เช่น เอกสารสิทธิ์ การออกใบรับรองให้เกษตรกรดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากบุคลากรรัฐทำหน้าที่
ตรวจรับรองมาตรฐานไม่เพียงพอ อีกทั้งช่วงปี 2560 – 2561 อายุการรับรองมีระยะเวลา 1 ปี โดยเกษตรกร
ต้องยื่นเรื่องขอการรับรองใหม่ทุกปี (เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 การรับรอง Organic Thailand 
ของกรมวิชาการเกษตร มีอายุการรับรอง 2 ปี)  

6) ด้านตลาดและราคาสินค้าเกษตร  
1) มีการทำข้อตกลงร่วมกัน  (MOU) ระหว่ างภาครั ฐ  สถานประกอบการตลาด

ระดับบนในระดับประเทศ แต่ในระดับจังหวัดเกษตรกรส่วนใหญ่ยังจำหน่ายเฉพาะตลาดระดับชุมชน 
เนื่องจากราคาที่สถานประกอบการรับซื้อไม่แตกต่างกับราคาท้องถิ่น การทำพันธะสัญญามีรายละเอียดและ
ข้อกำหนดและมีระยะเวลาในการจ่ายผลตอบแทนให้เกษตรกร 7 – 30 วัน อีกท้ังผู้ประกอบการตลาดระดับบน
ส่วนใหญ่รับซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง  

2) ตลาดรับซื ้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเมืองยังมีความต้องการของตลาดสูง  
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้า
เกษตรทั่วไปในตลาดระดับบน แต่ราคาในตลาดท้องถิ่น หรือตลาดทั่วไป สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาไม่ต่างจาก
สินค้าปกติ กลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งเป็นเพียงกลุ่มน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้บริโภคท่ัวไป  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร 
และการทำแผนเสนอของบประมาณควรสนับสนุนเกษตรกรให้มีความต่อเนื่อง อย่างน้อยรายละ 3 ปีในการ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี ควรครอบคลุมทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

5.2.2 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ด้านเกษตร
อินทรีย์ ควรเพิ่มภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในองค์ประกอบดังกล่าว เพ่ือร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในระดับพื้นที่ควรมีการกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็นพื้นที่เดียวกัน และควรนำวิธีการบูรณาการ
ในจังหวัดที่มีการนำร่อง เช่น ยโสธร ศรีสะเกษ พัทลุง และมหาสารคาม มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ 

5.2.3 ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ควรจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ให้มีความสมบูรณ์ 
ลดการซ้ำซ้อนกันของพื้นที่ เช่น ทุกหน่วยงานควรมีพิกัด GPS เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเกษตรกร 
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และควรประชาสัมพันธ์ และสอนการใช้ Application (Organic Zoning และ Organic Database) ให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงด้านการผลิต แปรรูป และตลาด 

5.2.4 เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
1) ควรส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิต การผลิต การดูแล การเก็บ

เกี่ยว การเก็บรักษา ตลอดจนเรื่องของการแปรรูปสินค้า ภายใต้ความถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
2) ส่งเสริมการขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น ส่ งเสริมให้มีการ

บริโภคอาหาร/สินค้าอินทรีย์ ในโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ข้าราชการใน
ประเทศซื้อสินค้าอินทรีย์ เป็นต้น  

3) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดตรงกับความต้องการ
ของตลาด โดยจัดจ้างวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแปรรูปสินค้าแต่ละชนิด  

4) ควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้มีปริมาณมากขึ้น โดยอาจจะตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
ณ ฟาร์มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ มีความเชี่ยวชาญ หรือเกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบด้านการผลิต แปรรูป 
และตลาด เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ 

5) เจ้าหน้าที่ควรติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น การวางแผนการผลิต การทำ
แนวกันชน ปัจจัยการผลิตอินทรีย์ เป็นต้น  

6) ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นต้นเพื่อให้ส่งเสริมโดยการจัดหาพื้นที่จัดจำหน่าย หรือประสานผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกร 

5.2.5 การรับรองมาตรฐาน ในระยะสั้นควรจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระยะยาวควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้นำกลุ่ม/เกษตรกรที่มีความสามาถ 
ด้านเกษตรอินทรีย์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองมาตรฐานเบื้องต้น และในการรับรองมาตรฐานควรจะมี
อายุมากกว่า 1 ปี หรือใช้กระบวนการต่ออายุในการรับรองมากกว่าเริ่มต้นการขอใบรับรองใหม่ 

5.2.6 ด้านตลาดและราคาสินค้าเกษตร  
1) เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควรประสานงานกับภาคเอกชน ประชาสังคมด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเชื่อมโยง

เครือข่าย จัดจุดรวบรวมซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐควรเ ป็นสื่อกลางหรือที่
ปรึกษาในการทำพันธะสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชน  

2) สร้างความตระหนักรู้เรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่าย
ในตลาดสินค้าปกติมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ให้กลไกตลาดเกิดความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษต ร
อินทรีย์และสินค้าปกติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้าและการบริการ 
เกษตรอินทรีย์ ที่ใความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
พันธกิจ : 

1. สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบ 

2. เสริมสร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนโรงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยการผลิต และการบริโภคสินค้าเกษตร

อินทรีย์ในประเทศให้มากข้ึน 

3. ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งการผลิต 

การแปรรูป การตลาด และการบริการให้เข้มแข็งพ่ึงพากันอย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และระบบโลจิสติกส์ 

5. พัฒนามาตรฐาน และระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ : 

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีแ่ละปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

2. เพ่ือเพ่ิมการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 

3. เพ่ือให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ

ต่างประเทศ 

4. เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 

5. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

1. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 
2. เพ่ิมจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 
3. เพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศ

ร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 
4. ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  

ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการนำ
ผลการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ให้บุคลากรทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริง 
เป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางโดยมีเป้าหมายและ
แนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

หลักการ 1) ส่งเสริมการวิจัยทางด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างนักวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ และ
เกษตรกรสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง  
2) บริหารจัดการองค์ความรู้ และฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย  
3) ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอด  

วัตถุประสงค์ 1) ผลักดันให้เกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่
อุปทานในด้านเกษตรอินทรีย์  
2) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลของเกษตรอินทรีย์ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และรวบรวม
องค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
3) พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ให้มีความรู้ และความ
เข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ ถ่ายทอดได้ 

เป้าหมาย 1) สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ หรืองานวิจัยเพ่ือใช้ต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 40 โครงการ  
2) จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบ ทันสมัย และ
เข้าถึงได้โดยสะดวก  
3) จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร  

 

กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
1) ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ทุกรูปแบบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อ ง กับการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองต่อข้อจำกัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ได้อย่างเป็นจริง รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัย และนวัตกรรม  

2) ส่งเสริมแนวทางการวิจัยที่ เชื่อมโยงความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความรู้อย่างเป็นองค์รวม ต่อยอดงานวิจัยและ สร้างนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์  
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3) ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมืองานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ  

4) ส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยี/นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร
อินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูปเพ่ือเข้าสู่การพัฒนา เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0  

5) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เพื่อความงาม และ
การรักษาโรคตลอดจนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

6) ให้การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหมด่้านเกษตรอินทรีย์  
7) สนับสนุนการให้ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ แก่เยาวชนตั้งแต่

ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง ในหลักสูตรการเรียน และกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ  
8) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากธรรมชาติ อาทิ สารกำจัดวัชพืชและ

ศัตรูพืช 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งและประชาชนทั่วไป  

1) เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการผลิตเกษตร อินทรีย์แก่เกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร และผู้ที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างครบวงจร  

2) เสริมสร้างและพัฒนาแกนนำเกษตรกรระดับชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ปัญหา
การเกษตร การประกอบอาชีพ ที่มีความเชื่อมโยงกับ ปัญหาในระดับประเทศ และสังคมโลก  

3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถ ที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ 
ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งพิมพ์ และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือให้ ผู้ผลิตและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี รวมทั้ง ตระหนักรู้อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน สนับสนุน การให้ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะและ การศึกษาดูงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
1) ให้มีหน่วยงานหลักในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ด้าน

เกษตรอินทรีย์  
2) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ ในด้านเกษตรอินทรีย์จาก

งานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงนวัตกรรม เพื่อเป็นระบบในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย  
3) จัดทำหลักเกณฑ์การสำรวจและจัดทำทะเบียนเกษตรกรของเกษตรอินทรีย์ วิถีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้

ดำเนินมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถ เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างกัน  
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงเกษตรและสหก รณ์  กระทรวงพาณิ ชย์  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน สถาบันเกษตรกร 
และภาคเอกชน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์  

การสร้างความเข้มแข็งในการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต 
ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โครงสร้างพ้ืนฐาน รูปแบบในการผลิต ปัจจัยการผลิต ความรู้ทางการผลิต 
การแปรรูป การบรรจุเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า เป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานและ
ความต้องการของตลาด ก่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายและ
แนวทางการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้  

 

หลักการ พัฒนาการผลิต การแปรรูป บรรจุหีบห่อ และระบบโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้าน โดยภาครัฐสนับสนุน ด้านความรู้ ปัจจัยการผลิต
ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในกระบวนการ การผลิตและการตลาดในระดับต่าง ๆ 
และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐาน ในระดับสากล โดยภาครัฐอำนวยความสะดวก 
กำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมทั้งการสร้างช่องทางการตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิต ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตและสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิต 

เป้าหมาย พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในปี 2560 - 2561 และร้อยละ 20 
ต่อปี ในปี 2562 – 2564 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์  
1) ส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรโดยเน้นการรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนโดย

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิม ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้สินค้า สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกนั  

2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน และในระบบอินทรีย์ ตลอดจนองค์กร
เกษตรกร ผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าและบริการ เกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน  

3) ส่งเสริมให้มีปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ อาทิ เมล็ดพันธุ์ ชีวภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน  

4) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความหลากหลายของชนิดสินค้า และผลิตภัณฑ์  
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5) ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนปัจจัยการผลิตจากสมุนไพรและชีวภาพสำหรับ การทำเกษตรอินทรีย์  
6) พัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ ต่อยอดการพัฒนาเกษตรกร ในกลุ่มเดิม หรือกลุ่มใหม่ 

เพ่ือให้เกิดการขยายผลการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ เช่น ปศุสัตว์ (สุกร ไข่ นม) สัตว์น้ำ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร  
7) ส่งเสริมการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบโลจิสติกส์ของ

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างผู้ผลิต องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
8) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  
9) เพ่ิมขีดความสามารถให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ในการผลิต แปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือเรื่องมาตรการด้านภาษี แก่เกษตรกร ในระบบ
เกษตรอินทรีย์ และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งองค์ความรู้ในด้านความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ 
การแปรรูปสินค้าและบริการ การพัฒนาคุณภาพและ บรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบและคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ในแต่ละตลาด 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่ ระบบการบริหารจัดการปัจจัย

การผลิต ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ อาทิ แหล่งน้ำขนาดเล็ก น้ำบาดาล และส่งเสริมการจัดทำเขตเกษตร
อินทรีย์ (Organic Zoning) ให้มีการทำเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของพ้ืนที่  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โรงสี เครื่องคัด
บรรจุ ให้สามารถแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) กำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีจากแปลงข้างเคียง ที่ส่งผลกระทบต่อแปลงการผลิต
เกษตรอินทรีย์ทั้งทางดิน ทางน้ำ ทางอากาศ ในระดับนโยบายและระดับชุมชน  

4) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความโดดเด่นทั้งคุณภาพ รูปแบบ และความ
หลากหลาย  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเข้มแข็งได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับ จากผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริโภค รับรู้และตระหนักถึงคุณค่า
และคุณประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการ อันจะนำมาสู่ การปรับพฤติกรรมในการบริโภค คุณภาพ
ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน สากลได้ มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ อุปสงค์
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และอุปทานของสินค้าและบริการ ด้านเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทาง
การตลาดที่แพร่หลาย ผู้บริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายและ
แนวทาง การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

หลักการ 1) สร้างความเข้มแข็งทางการตลาด  
2) สร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคเก่ียวกับสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์  
3) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และอัตลักษณ์และความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าและ บริการ
เกษตรอินทรีย์  
4) เพ่ิมช่องทางการตลาดและธุรกิจให้กับสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์  

วัตถุประสงค์ 1) เพิ่มปริมาณ การบริโภค และการบริการสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ  
2) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  
3) ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ ของสินค้า
เกษตรอินทรีย์  
4) สร้างความเชื่อม่ันให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกระดับทั้งภายในและต่างประเทศ  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 

เป้าหมาย   1) ส่งเสริมตราประกอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  
  2) เทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย กับ
ประเทศคู่ค้าอย่างน้อย 1 ประเทศ/หรือกลุ่มประเทศ  
  3) ให้เกิดการยอมรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS: Participatory Guarantee 
System) ในประเทศไทย  
  4) ให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Distribution Center) ทั่วประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง  
  5) ให้มีตลาดที่ขายสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีตลาด/
จุดจำหน่าย/บริเวณท่ีจำหน่ายในตลาดชุมชนอย่างน้อย จังหวัดละ 5 แห่ง  
  6) กำหนดมาตรการ/นโยบาย ให้โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ๆ จัดหา
อาหาร/วัตถุดิบที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ให้นักเรียน ผู้ป่ วย และ บุคลากรในหน่วยงาน 
บริโภคไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่ง  

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์  
1) สร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับในตราสัญลักษณ์ และมาตรฐานสินค้า เกษตรอินทรีย์ไทย  
2) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ One Stop Service ทั้งการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองระบบ
การรับรอง แบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee System) ของคนในชุมชน เพ่ือให้บริการ
ตรวจสอบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์  
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3) ผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และจัดทำระบบการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ  

4) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการ เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลและ ระบบการควบคุม
คุณภาพ (ICS : Internal Control System) ในระดับชุมชน โดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : 
Participatory Guarantee System) และผลักดันให้ระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต ผู้บริ โภค 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการทีเ่กี่ยวข้องกับ เกษตรอินทรีย์  
1) สร้างและส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสินค้า เกษตรอินทรีย์ให้

เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ตลาดสีเขียว ตลาดชุมชนในท้องถิ่น หรือการตลาดระบบสมาชิก 
(CSA: Community Support Agriculture) หรือตลาดออนไลน์ ถึงตลาดส่งออก  

2) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยจัดทำโครงการส่งเสริมและ พัฒนาตลาดเกษตร
อินทรีย์ในองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ และอ่ืน ๆ ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจและการส่งออกระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประชาคม อาเซียนและประเทศคู่ค้าต่าง ๆ  

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์และจัดให้มี ศูนย์กระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์  

4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์โลก (World Organic Expo) ใน
ประเทศไทย  

5) ผลักดันให้มีพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์  
6) ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และนวัตกรรม  
7) อำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การแข่งขันให้แก่ผู้ผลิต

และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์  
8) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ไทย โดยการ

พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไทย ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิสังคมของประเทศ
ไทย และ เผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศ  

9) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เกื้อกูล เป็นธรรม 
ทั้งตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น ควรเน้นการสร้างการเชื่อมโยง กับผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก  

10) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเชื่อมโยงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ social 
media สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รับรู้ข้อแตกต่างระหว่างการทำเกษตรทั่วไป เกษตร
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ปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ ประโยชน์ของการบริโภคสินค้า และบริการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
ผลกระทบทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

2) การประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ การประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค 
ควรเน้นสร้างความน่าเชื่อถือของมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ตราสินค้า และ การควบคุมคุณภาพสินค้า  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงการคลัง 
สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติโดยมีกลไก
ในการให้ความรู้และคำแนะนำ มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ การบูรณาการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยมี
เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

หลักการ นำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกับ ทุกภาคส่วน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุผล ตามเป้าหมาย

โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 

เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

1) ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยบูรณาการของ
หน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ระดับประเทศ จนถึงระดับท้องถิ่น  
2) จัดให้มีกลไกที่รับผิดชอบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน โดยเป็น ผู้กำหนดนโยบาย/
แนวทาง ติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผล  
3) จัดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพ่ือนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนาเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ใช้รูปแบบยโสธรโมเดล โดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอนิทรีย์  
ใช้การบูรณาการโดยภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ระดับจังหวัด 

กลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา ในรูปแบบบันทึก ตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเกษตร
อินทรีย์เดิมให้เกิด ความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรใหม่ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยภาครัฐ ให้การ
สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์ความรู้ด้านวิชาการ การเชื่อมโยงด้านตลาด แหล่งทุน 
การแปรรูป ระบบโลจิสติกส์ งบประมาณ และ บุคลากร และจัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อการวางแผน 
การผลิต การตลาด มาตรฐาน และงบประมาณ  
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กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
1) แสวงหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือใช้เงินจากกองทุนของรัฐ ที่มีการจัดตั้งไว้แล้วสำหรับเป็น

แหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้การสนับสนุน เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ทำเก ษตรอินทรีย์ รวมถึง
ผู้ประกอบการ สินค้าอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร  

2) สนับสนุน Green Credit ผ่านสถาบันการเงิน โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน แก่ผู้ผลิตแปรรูป 
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และปัจจัยการผลิตอินทรีย์ รวมทั้งให้ทุนอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรต้นน้ำ 
ที่ปรับเปลี่ยน มาทำเกษตรอินทรีย์ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัติ  
1) จัดให้มีกลไกและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือกำกับดูแลและ

ดำเนินงานการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ โดยเน้น ให้ภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อน ภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน 
และ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งนี้  ให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ผู้แทนภาคเอกชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

2) ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นระยะ ๆ เพ่ือนำผลที่ได้ มาปรับปรุง
แผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา เกษตรอินทรีย์เชิง
พ้ืนที่ร่วมกับชุมชน  

4) จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอนาคต  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สภา
เกษตรกรแห่งชาติ สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
 

สัญลักษณ ์  
1. GAP 

 
 

Good Agricultural Practice (GAP) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(เกษตรปลอดภัย) คือ การปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ
อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่าง การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสม
ต่อการบริโภค 
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

2. เกษตรอินทรีย ์ : มกท. 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) สัญลักษณ์คุณภาพ
แห่งการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เพ่ือสังคมที่น่าอยู่ 
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน เป็นตราของ
ไทยเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทย เรียกว่า Certified Organic 
ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์เกษตรอนิทร์นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีตรา
สัญลักษณ์นี้จึงได้รับการรับรองระดับสากลด้วย 
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3. Organic Thailand : มกษ 9000 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (มกษ. 9000 : Organic 
Thailand) เป็นเครื่องหมายรับรองปัจจัยการผลิต แหล่งการผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรอง 
(Certification Body : CB) อั น เป็ น เค รื่ อ งห มายรั บ รอ ง  "เฉพ าะ
หน่วยงาน"  
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ 

4. การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
เช่น 

 

การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS คือ การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม 
โดยระบบกลุ่มจะเป็นกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลผลิตมี
จำนวนมากพอที่จะทำการตลาดได้ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด การส่งเสริมความรู้ต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกับผู้บริโภค 
พบว่าความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ ความเชื่อมั่นต่อ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นทางการ และความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้  
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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สัญลักษณ ์  
6. IFOAM 

 
 
 

 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ซึ่งได้ริเริ่ม
จัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ขึ้นในปี พ.ศ. 
2535 เพ่ือให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS 
(International Organic Accreditation Service) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ใน
การให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่
แสวงกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

7. EU Regulation : สหภาพยุโรป 

 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)  
การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปที่ถูกต้อง จะต้องมีเลข
รหัสหน่วยงานที่ทำการตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุประเทศของ
หน่วยงานผู้ตรวจรับรองกำกับไว้ พร้อมกับระบุประเทศแหล่งที่มาของ
สินค้าอินทรีย์นั้น ๆ ไว้ใต้ตรามาตรฐานด้วยสหภาพยุโรปยังไม่อนุญาตให้
ใช้คำว่า 100% Organic หรือ อินทรีย์ 100% บนฉลากสินค้าด้วย ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนที่สหภาพยุโรปยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนาดา) และระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

8. NOP-USDA : สหรัฐอเมริกา 

 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic 
Program  NOP) ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture  USDA) 
โดยระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนที่ประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับ ได้แก่ 
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก) และระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป) โดย
การแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของ
สหรัฐอเมริกาเสมอ 
ที่มา http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/592 

 
 

http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/592
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สัญลักษณ ์  
9. JAS - MAFF : ญี่ปุ่น 

 
 
 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural 
Standard Organic JAS mark) กำกับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และประมง ของญี ่ปุ ่น  (Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries – MAFF) มาตรฐาน JAS ครอบคลุมเรื่องมาตรฐานด้าน
คุณภาพของผลิตภ ัณฑ์ เช ่น  บะหมี ่กึ ่งสำเร็จรูปหรือซอสปรุงรส 
มาตรฐานด้านการผลิต เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปรุงแต่ง 
และแฮม และมาตรฐานด้านการขนส่งและจำหน่าย เช่น การควบคุม
อุณหภูมิการขนส่งสินค้า 
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

10. COR : แคนาดา 
 

 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime 
– COR) รัฐบาลแคนาดาเริ่มนำาระบบ Canada Organic Regime 
(COR) ออกบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2552 ตามระเบียบ Organic Products 
Regulations, 2 0 0 9  โด ย มี  Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แคนาดาที่ถูกต้อง ต้องมีชื่อสินค้า รหัสหน่วยงานที่ทำการตรวจการ
รับรองที่ออกโดย IOAS ?พร้อมกับระบุประเทศผู้ผลิต ทั้งภาษาอังกฤษ
และฝรั่งเศสกำกับไว้ใกล้ๆ ตรามาตรฐานฯ ให้เห็ นได้ชัดเจน ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนที่ประเทศแคนาดายอมรับ ได้แก่ ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (จากผู้ผลิตทั่ วโลก) ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป) 
และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (เฉพาะที่ผลิตในญี่ปุ่น) เริ่ม 1 
ม.ค. พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับ
ตรามาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ 
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
แบบสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
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ภาคผนวกที่ 5 
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
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ภาคผนวกที่ 6 
แบบสอบถามผู้ประกอบการรายย่อย 
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ภาคผนวกที่ 7 
แบบสอบถามผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ 
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ภาคผนวกที่ 8 
แบบสอบถามผู้บริโภค 
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