
 

แผนที่ความคดิ (Mind Maps) 

เทคนิคและวิธีการวิเคราะหศักยภาพและความเสี่ยงดานการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 

ของกลุมผลิตสินคาเกษตรมศีักยภาพ 

1. ขั้นตอน  ความนึกคิดหลกั   (ideaed) 

1. 
การวิเคราะห 

ตนเอง 

    

  

   

Dynamic 

 

  
6. 

จัดทําแผนแกไขปญหาและ 
การควบคุมความเสี่ยง 

ในจุดตาง ๆ  

2. 
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stake holder)ในการ

ผลิตการตลาดกลุม 

0

 

แผนการปฏิบตัิงาน 

วิเคราะหศักยภาพ 

และความเสี่ยง 

5. 
วิเคราะหปญหาและความเสี่ยงใน

การผลิตและจัดการ 

 
3. 

วิเคราะหสภาพแวดลอม 
ที่มีผลตอการผลิตสินคาที่ 

ปลอดภยัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
วิเคราะหกระบวนการ 
ผลิตและการจัดการ 

 

ที่มา  :  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 2550 
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2. ขั้นตอน คิดวิเคราะห (thinking analysis) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
ที่มา: รศ. ดร. ชัชรี  นฤทุม  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  2550   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม    73140  

ทําพอกินพอใชแบบยังชีพ (subsistence farms) 

ทําเพื่อสะสมทุนมีผลผลิตปริมาณมากและทันตอเวลา 

( state and collective farms) ผลิตแบบรวม 

ทําเพื่อการลงทุนทําฟารมแบบคาขาย ( commercial 

วัตถุประสงคเพื่อ.. 
(อยางใดอยางหนึ่ง) 

การวิเคราะหตนเอง 
(กลุมฯ) 

ระบบการผลิต 

เศรษฐกิจ ระบบนิเวศน 

สังคม 

ในภาคการเกษตร 

ผลไม 

พืชผัก 

ไมดอก 

นอกภาคการเกษตร 

การสื่อสาร 

สถานะกลุมฯ 

ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี

การคมนาคม 

แรงงาน 

การศึกษา 

กายภาพ 

ชีวภาพ 

น้ํา 

ดิน 

ภูมิอากาศ 

ปุย 

ผลกระทบจากสภาวะ

โลกรอน 

โรคพืช 

ยาปองกันกําจัดโรคพืช 

ยาปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืช 

แมลงและ 
สัตวศัตรู 

การปฏิบัติและ 
ดูแลรักษา 
(pre and post 
harvests) 

ผลกระทบจาก 
สภาวะโลกรอน 

แผนที่ตั้งกลุมชุมชน 

ขอมูลพื้นฐานกลุม 

ขาว 

ประมง 
ปศุสัตว 

การบริการอื่น ๆ  
อุตสาหกรรม 

รับจาง 

ทอผา 
จักรสาน 
อื่น ๆ  
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3.ขั้นตอนวิเคราะหเชิงระบบ  (analysis systematic) 

การสรางความคิด ( conceptual) 
 มองทั้งระบบ มองทุกดาน (holistic)    ทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลง ( dynamic ) ของทุกภาคสวน เชน ลง   ผูสงออก 
 ใชสหวิทยาการ (multidiscipline)    มองหลาย ๆ คน มองคนเดียวไมได     ตองมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (stake holder participation) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

การแบงเขตปลูกพืช 

เมล็ดพันธุ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 

ปจจัยจําเปน 

เกษตรดีที่เหมาะสม 

วิจัยและพัฒนา 

เกษตรกร  Raw  Material 

วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stake holder) ในการ 
ผลิตการตลาดของกลุมฯ 

พอคา 
คนกลาง 

ผูแปรรูป 
Intermediate 

Product 

ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

ระบบการจัดการโรงงานขั้นพื้นฐาน 

ขบวนการแปรรูปและถนอมอาหาร 

เทคโนโลยีดานวิจัยและพัฒนา 

ผูสงออก 
Final  Product 

ตลาดสงออก 
Product Requirement 

Dynamic 

คุณภาพสูง 

ตราสินคาคุณภาพ 

รับรองคุณภาพ 

ความตกลงวาดวยการใช 
บังคับมาตรฐานสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืช 

มาตรฐานคุณภาพการ 
สนับสนุนสงเสริม 

การขนสงทางเรือ 

การตรวจสอบอยางละเอียด 

เครื่องหมายการคา บรรจุภัณฑ 

แชแข็ง 

การขนสงทางอากาศและทางเรือ 

การขนสงมาตรฐานคุณภาพ

รวดเร็ว(IQF) 

พื้นที่ 

ขนสง 

ไซโล 

ที่มา :  รศ.ดร. ชัชรี  นฤทุม และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร  2550 
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4. ขั้นตอนวิเคราะหสภาพแวดลอมมีผลตอการผลิตสินคาที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
1. 

แหลงน้ํา dynamic 
8. 

การบันทึกขอมูล 

7. 
สุขลักษณะสวนบุคคล 

2. 

พื้นที่ปลูก 
 
 
 

 
 
 

วิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอ 
การผลิตสินคาที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

 
 

3. 

การใชวัตถุอันตราย 
ทางการเกษตร

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

การจัดการคุณภาพในกระบวนการ 
ผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 

6. 

การพักผลิตผล การขนยายในบริเวณ 
แปลงเพาะปลูกและเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 
 

5. 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการ 
หลังการเก็บเกี่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   รายละเอียดในแตละสภาพแวดลอมแนบทาย 
ที่มา : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ . ป 2546 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
1.  แหลงน้ํา - น้ําที่ใชตองมาจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการ

ปนเปอนวตัถุอันตราย 
- ตรวจพนิิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะเสีย่งใหตรวจสอบ

คุณภาพน้ํา 
2. พื้นที่ปลูก  - ตองเปนพืน้ที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือ

ปนเปอนในผลิตผล 

- ตรวจพนิิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะแวดเสี่ยงให

ตรวจสอบคุณภาพดนิ 
 

3. การใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

- หากมกีารใชใหใหตามแนะนําหรืออางองิคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือตามคําแนะนําใน

ฉลากที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 - ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 - ตรวจบนัทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืชและการใชวัตถอนัตราย

ทางการเกษตร 
 - กรณีที่มหีลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามกีารใชวตัถุ

อันตรายทางการเกษตรไมตรงตามคําแนะนําใหสุมวิเคราะห

สารพิษตกคางในผลิตผล 

4. การจัดการคุณภาพใน

กระบวนการผลิตกอนการเกบ็เกี่ยว 

 - มีการปฏิบัติในขั้นตอนการเพาะปลูกและการปฏิบัติกอนการเก็บ

เกี่ยว ที่ดแูลใหผลผลิตมีคุณภาพตามขอกําหนดในมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ ที่กําหนดสําหรับผลิตผลแตละชนิดหรือ

ตามขอกําหนดคุณภาพของคูคา 

 -  ตรวจบนัทกึขอมูลการปฏิบัติดูและในขั้นการเพาะปลูก การ

ปฏิบัติการกอนการเก็บเกี่ยวที่สําคัญ  ที่จะสงผลกระทบตอ

คุณภาพของผลิตผล 
 -  ตรวจพนิิจขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญที่จะสงผลกระทบตอ

คุณภาพของผลิตผล 

5. การเก็บเกีย่วและการปฎิบตัิการ

หลังการเก็บเกีย่ว 

 - เก็บเกี่ยวผลิตผลิที่มีคุณภาพตามขอกําหนดในมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ ที่กําหนดสําหรับผลิตผลแตละชนิดหรือ

ตามขอกําหนดคุณภาพคูคา 

 - วิธีการเก็บเกี่ยวตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล 

และกอใหเกิดการปนเปอนที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค 

- ตรวจบนัทึกขอมูลชวงเวลาเก็บเกีย่ว  

- ตรวจพนิิจผลิตผล 

 

- ตรวจพนิิจขัน้ตอน และหรอื วิธีการเก็บเกี่ยว อุปกรณ และ

ภาชนะบรรจุที่ใชในการเกบ็เกี่ยว 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
 -  ตองคัดแยกผลิตผลที่ไมไดคุณภาพออก หากเกษตรกรมีการคัดแยกชัน้

คุณภาพและขนาดกอนจําหนาย ใหคัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดของผลิตผล

ตามขอกําหนดในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ที่กําหนด

สําหรับผลิตผลแตละชนิด หรือตามขอกําหนดของคูคา 

 - ตรวจพนิิจขัน้ตอนการคัดแยก และหรือผลิตผลที่

คัดแยกแลว 

6.  การพักผลิตผล การขนยายใน

บริเวณแปลงเพาะปลูกและเก็บรักษา 
 - มีการจัดการดานสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนยาย พกัผลิตผลและ

หรือ เก็บรักษาผลิตผล เพื่อปองกันผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและการ

ปนเปอนจากอนัตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลตอความปลอดภัยในการ

บริโภค 

 - ตรวจพนิิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ บรรจุ วิธีการ

ขนยายในบริเวณแปลงเพาะปลูก การพักผลิตผล หรือ

เก็บรักษาผลิตผล 

7. สุขลักษณะสวนบุคคล  - มีการดูและสุขลักษณะสวนบุคคลเพื่อปองกันไมใหผลิตผลเกิดการ

ปนเปอนจากผูที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะในขั้นการเก็บเกี่ยวและ

หลังการเก็บเกีย่ว สําหรับพืชที่ใชบริโภคสด 

 - ตรวจพนิิจการปฏิบัติงานในขั้นการเก็บเกี่ยวและ

หลังการเก็บเกีย่ว 

8. การบันทึกขอมูล  - มีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยมี

สาระสําคัญครบถวนตามคัวอยางแบบบันทึกขอมูลในภาคผนวก  ก 
  -  การปฏิบัติในกาคเพาะปลูก การปฏิบัติการกอนและหลังเก็บเกีย่วในขั้นที่

สําคัญ ที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล 

 - ตรวจบนัทึกขอมูล 
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5. ขั้นตอนวิเคราะหกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต

1. 
กระบวนการผลิตทาง 

การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) 2. 

การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ 
กอนและหลังการเก็บเกี่ยว 
(pre - post harvest) 

3. 
การแปรรูป 

(Processing) 

 
 
 

กระบวนการผลิตและ 
การจัดการ(เพิ่มมูลคา) 

dynamic 

8. 

นโยบายภาครัฐ 

(Vision Policy) 

7. 

การประชาสัมพันธการปรับทัศนคติ 

คานิยมผูผลิต - ผูบริโภค 

6.  
ระบบตลาด 

(Marketing) 

4. 

การบรรจุภัณฑ 

(Packing) 

 
5. 

การเคลื่อนยายวัตถุดิบขอมูลตั้งแตเปนวัตถุดิบ 

จนเปนสินคาสําเร็จรูปจากตนทางจนถึง 

ปลายทางผูบริโภคโดยมีการประสาน 

แตละขั้นตอนการดําเนินงาน (Logistics) 

ที่มา : สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
           กรมสงเสริมการเกษตร 2550 
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6. วิเคราะหปญหาในการผลติและจัดการผลผลิต 
 

1. 

ปญหาในการผลิต 

และจัดการผลผลิต 

2. 

สาเหตุ 

ของปญหา 

3. 

แนวทางหรือ 

วิธีการแกไขปญหา 

4. 

ประโยชนที่ไดรับ 

หลังการแกไขปญหา 

5. 

ผูรับผดิชอบหลัก 

การแกไขปญหา/ 

ระยะเวลาการแกไขปญหา 

6. 

หนวยสนับสนุน 

ชวยเหลือการแกไขปญหา 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

การแกไขปญหา    1. การนําศักยภาพ ปญหาและความตองการของชุมชนในทกุดาน (กายภาพ ชีวภาพ การผลิต  เศรษฐกิจ  และการจัดการ) มาวิเคราะหและหาแนวทางแกไข 

                              2. วิธีการ  1.  จัดหาขอมลูทุกดานที่กลาวมาแลว วิเคราะหวา เปน จุดแข็ง จดุออน โอกาส หรือขอจํากัด (SWOT) 

  2.  เรียบเรียงลงในตาราง (SWOT analysis) 

  3.  วิเคราะหเปนรายคู เพื่อกําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 3. ประโยชน  1. รูศักยภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

        2. ใชในการกาํหนดแผน/ ยทุธศาสตรการพัฒนา 

7.  การวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงในการผลิตและจัดการผลผลติ 
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วัตถุประสงค (objectives  establishment) (ตองมีการกระทบกับเปาหมาย จํานวนคณุภาพ  ระยะเวลา) 
 

1 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

2 

แผนการจัดการความเสี่ยง 

(risk management planning) 

ระบุความเสี่ยง 

(risk identification) 

ปจจัยเสี่ยง 

(risk  factor) 

ประเมินความเสี่ยง 

(risk assessment) 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

3 

ผูรับผดิชอบ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1. ความเสี่ยง คือ สิ่งตาง ๆ ที่จะกอใหเกดิความผิดพลาด/ความเสียหายหรือปญหาตอการดําเนินการ ทําใหมีผลกระทบตอเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวไมมี

  ความแนนอน  และอาจเกิดขึน้ไดทุกเวลา 

 2. ประเภทของความเสี่ยงทางการเกษตร เชน 1. ภัยธรรมชาติ  2. การปฏิบัติงานในไรนา  3. การเงิน -การลงทุน  4. การตลาด  5. กฎระเบียบ  

        6.  นโยบายหรือกลยุทธ   

 

8.  แผนการแกไขปญหาและการควบคุมความเสี่ยงในจุดตาง ๆ 
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1 

ลําดับ 

2 

ประเภทของความเสี่ยง 

3 

วิธี การแกไขปญหา 

ความเสี่ยง 

4 

ผลการแกไข 

ปญหาความเสีย่ง 

5 

วิธีการควบคุม 

ความเสี่ยง 

6 

ผลการควบคมุ 

ความเสี่ยง 

      

 

 

 

แนวทางหรือหนทางเพื่อแกไขปญหาหรือควบคุมความเสี่ยง 

  *  หลักนิติธรรม (rule  of  faw) 

  *  หลักความรับผิดชอบ (responsiveness) 

  *  หลักความโปรงใส (transparency) 

  *  หลักการตรวจสอบได (accountability) 

  *  หลักความคุมคาประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness  & efficiency) 

  *  หลักการมีสวนรวม (participation) 

  *  หลักความทั่วถึงและเทาเทียม (equity & equality) 

  *  หลักการเห็นพองรวมกับ/ สมานฉันท (consensus ) 

9.  การติดตามผลการควบคมุความเสี่ยง 
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1 

ลําดับ 

2 

ความเสี่ยง 

3 

ตัวชี้วัด 

(รอยละความสําเร็จ) 

4 

สภาพปจจุบัน 

5 

เปาหมาย 

6 

ผูรับผดิชอบ 

                

              

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลที่คาดวาไดรับ  1. ดานประสิทธิผล 2. ดานคณุภาพการบริการ 3. ดานประสิทธิภาพ 4. ดานการพฒันาองคกร 

1...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

4................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


