
 
บทคัดยอ 

 
 ชุดโครงการวิจัย  “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาสินคาเกษตร  ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง  อยางยั ่งย ืน  จังหวัดเชียงใหม  
ป พ.ศ. 2552” เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) กับหนวยงาน
ภาคีในจังหวัดเชียงใหม ทั้งกลุมเกษตรกร เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม กับการบูรณาการในการสงเสริมและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน เปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภคในทองตลาด  รวมถึงการสรางเครือขายการตลาดระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศดวยระบบสารสนเทศของการผลิตผักปลอดสารพิษ อีกทั้งยังไดวิเคราะหตนทุน
และผลสัมฤทธ์ิของการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดความคุมคาของการผลิต บนฐานความรูของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดประยุกตใชกับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม การผลิต 
ผักปลอดสารพิษอยางยั่งยืนได 

 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังส้ิน 33 รายจาก 6 อําเภอ สามารถวางแผน 
การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล คือมาตรฐาน GAP  
ไดถึง 33 ชนิดผัก อันไดแก ผักกาดกวางตุง กระเทียมตน กะหลํ่าปลี คะนา ค่ึนชาย กะหลํ่าดอก  
ถ่ัวแขก ถ่ัวพู บร็อคโคล่ี ปวยเลง ผักโขมจีน ผักกาดขาว มะระจีน ผักชี ผักบุงจีน สลัดใบ พริกข้ีหนู 
พริกหนุม มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว บวบเหล่ียม แตงกวา แครอท ผักกาดฮองเต ต้ังโอ ถ่ัวลันเตา หัวไชเทา 
มะเขือยาว มะเขือเปราะ เห็ดนางฟา เห็ดลม ผักกาดหางหงษและกุยชาย สงผลตอความเชื่อม่ันของ
ผูบริโภคตอผูผลิตในการสงเสริมการผลิตและพัฒนาสูตลาดผูบริโภคทั้งตลาดระดับขายสง ตลาด
ระดับขายปลีกและตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต นอกจากน้ีงานวิจัยยังไดทําการจัดต้ังศูนยถายทอด
ขอมูลการเกษตรปลอดสารพิษและเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษของ 
จังหวัดเชียงใหม โดยการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซตของศูนยบริหารจัดการ 
ผักปลอดสารพิษ (http://www.mcs.okrd.org) ท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (http://www.chiangmai.doae.go.th) อันเปนการเผยแพรองคความรูทางดานการผลิตและ
การตลาดผักปลอดสารพิษ และเช่ือมโยงผูบริโภคกับแหลงของการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัด
เชียงใหมไดอยางยั่งยืน   
 เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ คุมคากับการ
ลงทุนและเกิดความยั่งยืน งานวิจัยช้ินนี้สามารถวิเคราะหมูลคาตนทุนการผลิตท่ีชัดเจนและทราบ
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ผลตอบแทนความคุมคาไดถึง 28 ชนิด โดยมีอัตราผลกําไรตอรายไดต่ําสุดอยูท่ี 4% และอัตราผล
กําไรตอรายไดสูงสุดถึง 66% หมายความวาเกษตรกรสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษเปน
อาชีพเสริมท่ีสามารถเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวไดอยางคุมคา เพราะไมตองเสียคาใชจายมากนัก 
การลดตนทุนจากการไมใชสารเคมีตางๆ และการใชปจจัยการผลิต (ท่ีดินและแรงงาน) ของ
ครัวเรือน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็จะทําใหเกษตรกรสามารถลดรายจายและเพิ่มรายไดในระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชนและกาวสูระดับประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางยั่งยืน  
 
 



 

 
Abstract 

 
 Participatory action research for promoting research and developing sustainable free 
pesticide agricultural product base on sufficiency economy, Chiang Mai Province in 2009 was 
conducted with member offices in Chiang Mai. These member offices consist of groups of 
agriculturists and Chiang Mai Provincial Agricultural Office including the integration for 
promoting and developing free pesticide vegetables to reach standard as well as building the 
marketing network from local to country by information system of producing free pesticide 
vegetables.  
 Analyzing cost and benefit of free pesticide vegetables based on sufficiency economy is 
also included in this study. The study was that 33 agriculturists from 6 districts could arrange the 
production plan of 33 types of free pesticide vegetables to reach international standard; Good 
Agriculture Practice (GAP). These 33 types of vegetables are pak choi, Leek, cabbage, Kale, 
Celery, cauliflower, French bean, Winged bean, broccoli, spinach, Amaranth, Chinese white 
cabbage,  Chinese bitter ground, Coriander, Water spinach, salad, Cayenne Pepper, Chili Pepper, 
tomato, Fabacae, Smooth loofah , Cucumber, Carrot, Pak Tsai,   Garland  , Peas, Chinese radish, 
Snake egg-plant, Egg-plant, Sajor-caju, Hed-Lom, Chinese Cabbage-Michilli, Chinese Chives. 
These can make trust for consumers both in wholesales, retail marketing and supermarket. 
 The information center regarding free pesticide agriculture was established under the 
website of mcs.okrd.org and connected to website of Chiang Mai Provincial Agricultural Office 
in order to distribute knowledge of producing and marketing of free pesticide vegetables and link 
to consumers.  
 Analyzing cost and benefit of production is done and know the rewards from 28 types of 
vegetables. The profit ratio per income is four percentages and the profit ratio per the highest 
income is sixty-six percentages. This means agriculturists have appropriated additional income 
from producing free pesticide vegetables. They do not spend a lot of expenses because they 
don’t use chemical substances but use their own lands and labors instead. They can decrease 
their own expenses but increase their household income. 




