
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีชุมชนชนบท โดยเปรียบเทียบกับอดีตและปจจุบันแลว มี
ความแตกตางกันมาก เนื่องจากกระแสการพัฒนาประเทศไทยท่ีมุงเนนการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตอสังคมไทยในทุกระดับท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีในระดับโลกหรือท่ีเรียกวา กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ไดเขามามี
อิทธิพลตอสังคมไทยมากข้ึน สงผลกระทบตอรูปแบบของความสัมพันธในสังคมไทย เกิด
ปญหาใหมๆ ที่มีความซับซอนมากย่ิงข้ึน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกลาว สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงในภาคชุมชนชนบทเปนอยางมากซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจของชุมชน 
 การพัฒนาของไทยท่ีผานมาเปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับภาคสังคมเมืองมากกวา
สังคมชนบท มีการดําเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคสังคมเมืองโดยการ
เสริมสรางอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงต้ังอยูบนฐานของการใชปจจัยการผลิต โดยเฉพาะการใช
ปจจัยท่ีดิน แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติมากกวาการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต ทําให
ชุมชนชนบทหันมาประกอบอาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยว ท่ีใชปจจัยการผลิตท่ีมีตนทุนสูงเพื่อปอน
ผลผลิตสูตลาด และพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกมากย่ิงข้ึน ถึงแมวารายไดดานตัวเงินของชุมชนชนบทจะ
มีเพิ่มมากข้ึน แตรายจายกลับมีมากข้ึนหลายเทาตัว ทําใหชองวางของรายไดระหวางคนจนและ
คนรวยมีมากข้ึนเปนทวีคูณ 
 ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางการเกษตรของไทย โดยการผลิตท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีตาง ๆ 
เพิ่มมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปญหาดิน น้ํา ปาไม เพ่ือ
แกปญหาดังกลาว  เกษตรกรกลับตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึนเปนทวีคูณ  สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนอยางสําคัญ คือทําใหเกษตรกรในชนบทมีหนี้สินมากยิ่งข้ึน รวมไปถึง
ปญหาการสูญเสียท่ีดินทํากินและการละท้ิงภูมิลําเนา จากการอพยพเขาสูชุมชนเมือง  
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 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  โดยมีบริบทการเปล่ียนแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒนท่ีปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมากข้ึน จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตาง ๆ 
ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สามารถแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูให
เปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาท่ี
เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหคงความ
สมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาท่ีมั่นคงและเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย 
โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554, หนา 1 – 8) อัน
ไดแก 
 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู  
 2)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีมั่นคงของ
ประเทศ  
 3)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน   
 4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  
 จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท้ัง 4 ยุทธศาสตรขางตน เม่ือพิจารณาถึงจังหวัด
เชียงใหม อันก็มีวิสัยทัศนของการพัฒนา คือ “นครแหงชีวิตและความมั่งค่ัง เปนเมืองท่ีให
ความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน ในฐานะเมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวใน
ระดับเอเชีย  พรอมกับเปนประตูการคาและการลงทุนสูสากล” ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศและถาพิจารณาถึงพันธกิจท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําข้ึน 
อันมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักของประเทศคือ  
 1)  อนุรักษแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหยั่งยืน (Conservation of 
Natural Resources & Culture) 
 2)  สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทใหมีความสวยงาม ความสุข และเปน
เมืองท่ีนาอยู (Harmonization of Urban & Rural Development) 
 3)  สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาและบริการที่ไดมาตรฐานสากล (International 
Standard of Products & Services) 
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 4)  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Attention to Human Resource Development) 
 5)  นําระเบียบวาระแหงชาติมาเปนแนวทางในการพัฒนา (National Agenda Focused) 
 6)  พัฒนาใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและการบริการ (Global City: Aviation Hub, 
Digital & IT)  
 7)  พัฒนาสงเสริมใหเปนเมืองที่พรอมตอการลงทุนและการทองเท่ียว (Most Attractive 
City to invest & to visit) 
 8)  ดําเนินการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสรางเครือขายในระดับอนุภูมิภาค 
ระดับประเทศ และกลุมจังหวัด (Alliance for Development) 
 9)  บูรณาการบริการสูประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน (Intergraded 
Service for People) 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใหความสําคัญกับอาชีพ
ของเกษตรไทยเปนอยางมาก ทั้งนี้เปาหมายของปรัชญาดังกลาวคือใหเกษตรกรมีการผลิตให
พอมีพอกิน ถามีผลผลิตเหลือจากการผลิตก็นํามาขายเพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 
หลักการดังกลาวเม่ือนํามาประยุกตกับการผลิตทางการเกษตรของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรมีปจจัยพื้นฐานทางการผลิตท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิตคอนขางมาก 
กลาวคือ พื้นท่ีทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีการชลประทาน
คอนขางดี แตยังมีขอจํากัดในเร่ืองของขนาดพ้ืนท่ีทางการเกษตร ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญถือครอง
เปนแปลงเล็กๆ ขนาด 2 งานข้ึนไป แตไมเกิน 5 ไร เกษตรกรมีทุนในการผลิตคอนขางตํ่า ไม
สามารถทําการผลิตขนาดใหญได อีกท้ังครัวเรือนในภาคการเกษตรยังเปนครัวเรือนขนาดเล็ก มี
แรงงานในครัวเรือน 2 – 3 คน ไมเพียงพอกับการผลิตขนาดใหญ ทําใหการผลิตทางการเกษตร
ในปจจุบันของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ตองทําการกูเงินจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณการเกษตร หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ มาทําการผลิต เชน 
การซ้ือปจจัยทุน (ไดแก ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช ) การจางแรงงานในการผลิต เปนตน แต
เม่ือเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาไมดี ก็เกิดปญหาหนี้สินติดตามมา 
 เกษตรปลอดสารพิษ เปนแนวคิดทางการเกษตรอยางหนึ่งท่ีนําหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช ท้ังนี้เพราะระบบการผลิตของการเกษตรปลอดสารพิษนั้น เปนการผลิตท่ี
ใชตนทุนตํ่ามาก กลาวคือ ไมมีการใชปุยเคมี และไมใชสารเคมีใดๆ ทั้งยาฆาแมลง และยา 
ปราบศัตรูพืช แตอาศัยการจัดการท่ีอยูภายใตทรัพยากรของเกษตรกรที่มีอยูอยางจํากัด ทําให
การเกษตรดังกลาวเปนรูปแบบการผลิตที่กําลังเปนท่ีนิยมแพรหลายในปจจุบัน ถึงแมจะมีจํานวน
พื้นท่ีทางการเกษตรนอย แรงงานไมมาก ทุนจํากัด ก็สามารถทําการผลิตไดอยางพอเพียง อีกท้ัง
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ปจจุบันหลายประเทศใหความสนใจในสินคาเกษตรปลอดภัยมากข้ึน เพราะประชาชนสวนใหญ
เร่ิมใสใจในสุขภาพของตนเอง เพื่อปองกันตนเองจากสารเคมีท่ีจะเขาสูรางการจากอาหาร 
โดยเฉพาะสารเคมีท่ีมาจากผักท่ีบริโภคในปจจุบัน  
 จังหวัดเชียงใหมมีการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษมาเปนเวลานาน หลาย
หนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐหรือองคกรเอกชนไดชวยกันสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
ท้ังในรูปรายเด่ียวและรายกลุมเกษตรกร ผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษมาเปนเวลาหลายปแลว 
ท้ังนี้เพราะจังหวัดเชียงใหมมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิตผักปลอดสารพิษเปนอยาง
มาก พื้นท่ีของจังหวัดสวนใหญมีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับการผลิตผัก โดยเฉพาะ
ผักเมืองหนาว มีการชลประทานท่ีคอนขางดี เหมาะแกการผลิตผักท่ีตองใชน้ําคอนขางมาก อีก
ท้ังความอุดมสมบูรณของดินก็คอนขางสูง และท่ีสําคัญคือ ผักปลอดภัยจากสารพิษ เปนพืช
อาหารประจําวันท่ีบริโภคกันอยางแพรหลาย มีความตองการสินคาผักปลอดสารพิษในแตละวัน
เปนปริมาณมาก ไมสามารถผลิตใหเพียงพอแกความตองการของผูบริโภคที่นิยมมากข้ึนในแต
ละวัน ดวยปจจัยสนับสนุนดังกลาว หลายหนวยงานในจังหวัดเชียงใหมเองไดมีการสงเสริมให
เกษตรกรทําการผลิตผักปลอดสารพิษมาเปนเวลานาน แตพบวายังไมมีความยั่งยืนในเร่ืองของ
การผลิต การขยายการผลิต หลายพื้นท่ีไดยกเลิกการผลิตไปเนื่องจากไมสามารถบริหารจัดการ
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดการสงเสริมดานการตลาด การพัฒนาการผลิต การพัฒนา
สินคาเกษตรชนิดใหม การพัฒนาเทคโนลีการผลิต การถายทอดความรูท่ีเหมาะสมเปนตน ดวย
เหตุนี้นักวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะดําเนินการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว โดยแผนการวิจัยจะ
นําเอาวิธีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการบูร
ณาการ เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดสารพิษ ใหเกิดความยั่งยืน  
 จากการดําเนินงานวิจัยในระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา ภายใตชุดโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบไปดวยโครงการวิจัยยอยภายใตชุด
โครงการจํานวน 6 โครงการวิจัยไดแก  
 โครงการวิจัยท่ี 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล  
 โครงการวิจัยท่ี 2 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายผูบริโภคผักปลอดสารพิษตอการ
สนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม   
 โครงการวิจัยท่ี 3 การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ใน
จังหวัดเชียงใหม 
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 โครงการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิต ผักปลอดสารพิษ
แบบมีสวนรวมของ จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาระบบการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  
 โครงการวิจัยท่ี 6 การสรางศูนยขอมูลสารสนเทศการเกษตรผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม  
 แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research: PAR) กับหนวยภาคี 4 ระดับ คือ ระดับแรกหนวยภาคีระดับชุมชน ระดับสอง 
หนวยภาคีระดับตําบล ระดับสาม หนวยภาคีระดับอําเภอ และหนวยภาคีระดับท่ีส่ี หนวยภาคี
ระดับจังหวัด ผลการดําเนินงานชุดโครงการวิจัยในระยะท่ี 1 พบวา กลุมเกษตรกรสามารถผลิต
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษโดยมีการผลิตท่ีไดมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหมไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับเกษตรกร  
 ในการวิจัยในป 2550 ท่ีผานมา ทําใหเกิดการรวมกลุมของเครือขายผูบริโภคผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังส้ิน 23 ราน ท่ัวจังหวัดเชียงใหม  เกิดการรวมกลุมกันของ
เครือขายผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ท้ังท่ีเปนรายเดี่ยวและรายกลุม สามารถสราง
เครือขายผูผลิตไดถึง 10 อําเภอ 23 กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษ ท่ัวจังหวัดเชียงใหม  สามารถ
สรางเครือขายสารสนเทศในรูปของอินเตอรเนต ช่ือ www.mcs.cmru.ac.th ในการดําเนินงานเปน
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมได  สามารถ
สรางและพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหมไดถึง 5 ระดับ ไดแก ระดับท่ี
หนึ่ง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนชนบท ระดับท่ีสอง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชน
เมือง ระดับท่ีสาม ตลาดผักปลอดสารพิษระดับตําบล ระดับท่ีส่ี ตลาดผักปลอดสารพิษระดับ
อําเภอ และระดับท่ีหา ตลาดผักปลอดสารพิษระดับจังหวัดอีกท้ังยังสามารถสรางอาชีพเสริม
ใหกับเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษไดมากถึง 10 อําเภอ และจะขยายตอไปอีก 10 อําเภอ 
 การดํ า เนินงานวิ จั ยระยะ ท่ีผ านมาได เกิ ดกระบวนการอนุ รักษดิน  น้ํ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติไมใหปนเปอนจากสารเคมี ผลการดําเนินงานในการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดความอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจแบบพอเพียง จากเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังส้ิน 10 อําเภอ สามารถสรุปไดถึง
ระดับของการพัฒนาสูความยั่งยืนไดท้ังส้ิน 3 ระดับ คือ    
 ระดับท่ี 1 ข้ันของความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เกษตรกรทําการปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน และผลผลิตท่ีเหลือจะทําการจําหนาย ไดแก  
 1)  เกษตรกรบานจอมแจง หมูที่ 4 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
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 2)  เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษบานดงสวรรค หมูท่ี 3 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม   
 3)  เกษตรกรบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
 4)  เกษตรกร นางสิริกร พวงยอยแกว ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
 5)  เกษตรกรกลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม          
 
  ระดับท่ี 2 ข้ันของความพอเพียงระดับชุมชน เกษตรกรทําการปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ปลูกเพื่อบริโภคในชุมชน และผลผลิตที่เหลือจะทําการจําหนาย สรางเครือขายการ
ผลิตและการตลาดชุมชน ไดแก  
 1)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ พระนอนปาเก็ดถ่ี หมูท่ี4 ตําบลยางเน้ิง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม  
 2)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 1 ฟารม 1 ตําบล บานแมผาแหน ตําบลออนใต 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
 3)  ชมรมรักสมุนไพร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
 4)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานหนองแฝก หมูท่ี 4 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม  
 5)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ปาขอยเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม   
 6)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานทรายทอง หมูที่ 6 ตําบลยางเน้ิง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม  
 7)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมของใต หมูท่ี 8 ตําบลแมกา อําเภอสัน
ปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
 8)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ   บานปากกอง หมูท่ี 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม   
 9)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานแมหะเหนือ ตําบลบานโปง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม  
 10)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษบานทาศาลา หมูท่ี 3 ตําบลสบแมขา อําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม  
 11)  กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษบานชอแล ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
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 12)  กลุมเกษตรอินทรียบานโพธ์ิทองเจริญ ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม  
 13)  กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานแมแฝกใหม ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  
 14)  กลุมเกษตรอินทรียบานดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 
 ระดับท่ี 3 ข้ันของความพอเพียงระดับประเทศ หมายถึง สินคาปลอดภัย มีมาตรฐานเปน
ท่ียอมรับระดับสากล เกษตรกรสามารถยืนอยูไดดวยตนเองอยางแทจริง สรางเครือขายในแนวดิ่ง 
(ลดรายจาย และเพิ่มรายได และขยายโอกาส) ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา เกษตรกรที่
สามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ี 3 ไดแก  
 1)  กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม  
 2)  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ นายตอมเหลาเสือ บานโปงแยง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม  
 เพื่อใหใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนางานวิจัยในระยะท่ีสอง ป 2551 นี้ นักวิจัยจึง
ไดวางแผนงานวิจัยตอยอดจากชุดโครงการวิจัยเดิม โดยการสงเสริมใหเกษตรกรไดประยุกตเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชเปนแนวทางในการผลิตผักปลอดสารพิษ การวางแผนการ
ผลิตโดยใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและหาผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษจํานวน 33 
ชนิดใหกับเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานสากล 
(GAP) นอกจากนั้นนักวิจัยยังไดบูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมในการ
พัฒนาและสรางตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมและเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการวิจัยในคร้ังนี้ นักวิจัยจะนําผลงานวิจัยท่ีไดบูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษใหกับเกษตร
อําเภอและเกษตรจังหวัด ในการนําไปใชกับการบริหารจัดการโครงการตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื ่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั ่งยืน จังหวัดเชียงใหม  
มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ  
 1)  เพื่อใหเกษตรกรสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิต 
ผักปลอดสารพิษไดอยางเหมาะสม  
 2)  เพื่อพัฒนาสินคาเกษตร “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม ใหยกระดับสู
มาตรฐานสากล  
 3)  เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
กับการนําไปใชในการวางแผนการจัดการการผลิตใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4)  เพื่อบูรณาการในการสรางและพัฒนาระบบตลาด “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัด
เชียงใหม รวมกับหนวยงานของจังหวัด 
  5)  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  
 
1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ชุดโครงการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงแนวทางในการประยุกตเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเขามาใชในการผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาถึงการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ในการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษใหสามารถพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพสินคา
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานระดับสากลโดยการใชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural practice: GAP) มาเปนตัวช้ีวัดในการรับรองมาตรฐาน 
เพื่อท่ีจะไดนําไปหาแนวทางรวมกันในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องและย่ังยืน การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไดอาศัยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อให
ชาวบานไดมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองอยางแทจริง โดยใชระยะเวลาท้ังส้ิน 12 เดือน 
เพื่อท่ีจะบูรณาการกับสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมในการ
พัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดรับมาตรฐานระดับสากล การจัดการระบบ
สารสนเทศของการผลิตผักปลอดสารพิษรวมถึงการบูรณาการรวมกันในการสรางตลาดผัก
ปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม 
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1.4    วิธีการศึกษา 
 การวิจัยชุด “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” มี
วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  
 1)  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ผนวกเขากับการนําองคความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรในการพัฒนาการจัดการการผลิตไดอยางเหมาะสม 
 2)  การนําเอามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม  (Good 
Agricultural practice: GAP) ซ่ึงเปนเกณฑในการผลิตผักปลอดสารพิษท่ียอมรับกันโดยทั่วไป 
เอามาใชในการพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมใหยกระดับสูมาตรฐานสากล 
 3)  การใชแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อ
ทําการศึกษาการวิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม ใหเกษตรกรไดเขาใจถึงระดับของการผลิตท่ีเหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันนําไปสูการพัฒนาศักยภาพทางการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรอยางยั่งยืน 
 4)  การบูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมในการพัฒนาและสราง
ตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 5)  การบูรณาการระบบสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม 
 
1.5  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยชุด “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม” ใน
ระยะท่ีสองสามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) สามารถระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในดานตางๆ 
ดังนี้  
  (1)  ดานองคความรูและการพัฒนา 
 1.1)  องคความรูในการบริหารจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทและวิถีชีวิตของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม 
 1.2)  องคความรูในดานการพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานสากล 
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 1.3)  ผลตอบแทนท่ีไดจากการผลิตผักปลอดสารพิษท้ัง 33 ชนิดไดแก ผลตอบแทน
ทางดานกําไรและผลตอบแทนดานความพอเพียง สามารถหาไดจากการวิเคราะหตนทุน
ผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษในชุดโครงการนี้  
 1.4)  การพัฒนาและการสรางตลาดผักปลอดสารพิษท่ียั่งยืน โดยการบูรณาการ
รวมกันของทุกภาคสวนท้ังนักวิจัย เกษตรกรและหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 1.5)  การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.6)  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษไดรับการพัฒนาการจัดการการผลิต 
ผักปลอดสารพิษที่ดี มีกระบวนการผลิตการวางแผนการผลิต การจัดการการผลิต การใช
เทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษาและการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษท่ีเหมาะสมในแตละ
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 1.7)  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ มีการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานสากล 
 1.8)  เกิดการรวมกลุมเพื่อแลกเปล่ียนองคความรูระหวางเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ 
 1.9)  เกิดความยั่งยืนในการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 1.10)  ผูชวยนักวิจัย (นักศึกษา) ไดเรียนรูรวมกับเกษตรกร ในการใชความรูทาง
วิชาการของตนเอง นํามาปฏิบัติจริงกับเกษตรกร 

 
 (2)  หนวยงานตาง ๆ  
  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดดังนี้ 
 2.1)  เจาหนาท่ีกลุมงานพัฒนา กรมสงเสริมการเกษตรระดับตําบล อําเภอและ
ระดับจังหวัด สามารถนําผลการวิจัย และรูปแบบการวิจัยคร้ังน้ี ไปพัฒนากับการผลิตสินคา
เกษตรอื่นๆ หรือพ้ืนท่ีอื่น ๆ ตอไป 
 2.2)  พัฒนากรชุมชนระดับอําเภอ สามารถนําผลการวิจัยและแนวทางการวิจัยแบบ
มีสวนรวม ไปใชสงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพ ในชุมชนได  
 2.3)  นําองคความรูดานการพัฒนาการจัดการผลิตที่ดี การแปรรูปท่ีเหมาะสม  
มีมาตรฐาน ท่ีไดจากการวิจัย สูการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและนําไปสรางองคความรูใน
หลักสูตรทองถ่ินตอไป  
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 2.4)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน
ใหแกนักศึกษา  
 2.5)  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดรับประสบการณ
ตรงจากการวิจัย 
    
 (3)  แผนการถายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวิจยัสูกลุมเปาหมาย 
 ผลงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดเผยแพรในส่ือตางๆ ดังนี้ 
 3.1)  http://www.mcs.okrd.org     
  3.2)  การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ EIT University, New Zealand ป 2551 
 3.3)  การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2551 
 3.4)  การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2551 
 3.5)  การแสดงผลงานวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   
  (ภาคเหนือ) ป 2551 
 3.6)  การฝกอบรมใหกับเกษตรกร เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัดเชียงใหม ป 2551 
 
1.6    นิยามศัพท 
 เกษตรปลอดสารพิษ  
  หมายถึง ระบบการผลิตท่ีใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูบาง ไมใช
ฮอรโมนท่ีไดจากการสังเคราะห แตใหใชปุยเคมีไดไมเกิน 20 กิโลกรัมตอไร และมีการใชปุย
อินทรียเพื่อจัดการธาตุอาหารใหสมดุล 
 
 สินคาเกษตรปลอดสารพิษ  
  หมายถึง ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไดจากการเกษตรปลอดสารพิษ ไดแก พืช
ไรและพืชสวน รวมถึงผลไมและดอกไม นอกจากน้ียังรวมไปถึงสัตวเล้ียง 
 
 
 ผักปลอดสารพิษ  
  หมายถึง ผักท่ีมีระบบการผลิตท่ีมีการใชสารเคมีเพื่อปองกันปราบศัตรูพืช
รวมท้ังปุยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวยังมีสารพิษตกคางอยูไมเกินกําหนด
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มาตรฐานท่ีกําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ท่ี 163 พ.ศ. 2535 
 
 ผลผลิตสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ  
  หมายถึง ผลผลิตจากการดําเนินงานการผลิตสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ 
ไดแก เงินทุน ผลกําไร การจางแรงงาน วัตถุดิบ ผลผลิตการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 
 
  การผลิต (Production)  
  หมายถึง การแปรสภาพส่ิงหนึ่ง ใหเปนอีกส่ิงหนึ่ง จากวัตถุอยางหน่ึงไปเปน
วัตถุอีกอยางหน่ึง จากแรงงานอยางหน่ึงไปเปนอีกอยางหน่ึง ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตร การผลิต 
หมายถึง การสรางสรรคส่ิงหนึ่งส่ิงใดออกมาหรือทําใหเกิดส่ิงใหมข้ึน ซ่ึงเปนคํานิยามที่ไม
ถูกตองตามความเปนจริงแหงธรรมชาติ แทท่ีจริงแลว 
 
 ผูผลิต (Producer)  
  หมายถึง ผูท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการแปรรูปปจจัยการผลิตหรือการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับการแปรสภาพส่ิงหนึ่ง ใหเปนอีกส่ิงหนึ่ง ซ่ึงผลผลิตจากการดําเนินงานท่ีไดจะอยูใน
รูปของสินคาและบริการ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ไดให
ความหมายเกี่ยวกับคําวา “ผูผลิต” ไวดังนี้ 
 1)  ผูซ่ึงทําการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไมเพื่อการคา 
 2)  ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร คลังสินคาเกษตร สะพานปลา หองเย็น 
โรงฆาสัตวหรือกิจการตอเนื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวกับสินคาเกษตรตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 3)  ผูซ่ึงนําสินคาเกษตรมาบรรจุหีบหอ แปรรูปหรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ 
  
 การพัฒนาสินคา (Product Development)  
  หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบและการเพ่ิมคุณภาพของสินคา โดยการใชกล
ยุทธและวิธีการตางๆท่ีถูกตองและเหมาะสมกับระบบการผลิตท่ีมีอยูเดิม ท้ังนี้การพัฒนาสินคา
จะชวยใหสินคามีมูลคาท่ีเพิ่มข้ึนและไดรับความสนใจจากผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
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 การตลาด (Marketing)  
  หมายถึง กระบวนการทางสังคมและกระบวนการบริหาร ท่ีทําใหบุคคลหรือ
กลุมคนไดรับส่ิงของท่ีตองการ โดยอาศัยการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณคาข้ึนมา แลวนําไป
แลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืน 
 
 มาตรฐานสากล (International standard)   
  หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีใชบงบอกถึงคุณภาพของสินคาใหเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภคและบุคคลทั่วไป โดยมาตรฐานสากลสามารถรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาไดเปนอยางดี 
 
 มาตรฐานสินคาเกษตร (Standard of Agricultural product)   
  หมายถึง ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ตางๆ ของตัว สินคาเกษตรกรรม วิธี  ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการดําเนินการท่ี
เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยโดยทั่วไปมาตรฐานเกิดข้ึนจากการกําหนดรวมกันระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภค ซ่ึงจะตองไดรับการยอมรับจากท้ังสองฝาย มาตรฐานจะถูกนํามาใชเปน
บรรทัดฐานในการดําเนินการทางการผลิตของสินคาเกษตรนั้นๆ 
 
 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (GAP)  
  หมายถึง ขอกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ตางๆ ของตัว สินคาเกษตรกรรม วิธี  ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการดําเนินการท่ี
เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยโดยทั่วไปมาตรฐานเกิดข้ึนจากการกําหนดรวมกันระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภค ซ่ึงจะตองไดรับการยอมรับจากท้ังสองฝาย มาตรฐานจะถูกนํามาใชเปน
บรรทัดฐานในการดําเนินการทางการผลิตของสินคาเกษตรนั้นๆ มาตรฐานสินคาเกษตรมี
องคประกอบท้ังสวนท่ีเปนมาตรฐานคุณภาพในเชิงคุณลักษณะ เชน พันธุ ขนาด รูปราง สี 
รสชาติ ความสมบูรณของผลผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย เชน ความปลอดภัยจากการ
ปนเปอนสารเคมี จากเช้ือโรคตางๆ ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย รวมถึงความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต การขนสงกอนถึงผูบริโภค ความปลอดภัยนี้รวมถึงการปลอดจากโรคแมลง
ศัตรูพืช และสัตวที่เปนอันตรายตอมนุษยดวย 
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 การบูรณาการ  
  หมายถึง การนําส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบยอย ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธกันมา
รวมเขาดวยกันใหเกิดความสมดุล สามารถดําเนินไปดวยกันอยางดี หรือเปนการนําเอาศาสตร
สาขาวิชาตางๆ  ที่มีความสัมพันธ  เกี่ยวของกัน มาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการ
จัดการเชิงระบบ 
 
 ความยั่งยืน  
  หมายถึง การเนนการพัฒนาลักษณะองครวม เพื่อสรางความพอดีและความ
พอเหมาะ ใหเกิดความหลากหลายและกลมกลืน โดยใชองคความรูตางๆท่ีสอดคลองกันเขามา
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา ซ่ึงจะเกิดความสําเร็จในระยะยาวเกิดความม่ันคงและความเขมแข็ง 
  
 ตนทุนการผลิต  
  หมายถึง คาใชจายหรือรายจายที่เสียไปกับปจจัยการผลิต ท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษและตนทุนในการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงท่ีและตนทุน
ผันแปร  
 
 ตนทุนคงท่ี (Fixed cost)   
  หมายถึง ตนทุนท่ีมีจํานวนคงท่ีตลอดไมวาจะดําเนินการผลิตมากหรือนอย แม
จะไมทําการผลิตเลยก็จะเกิดตนทุนคงท่ี ตนทุนประเภทน้ี เชน วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการผลิต 
จอบ เสียม สายยาง โรงเรือน สูบน้ํา ถังน้ํา คาเส่ือมของอุปกรณ เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร เปนตน 
 
    ตนทุนผันแปร (Variable cost)   
  หมายถึง ตนทุนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนการผลิตผักปลอดสารพิษ ถา
ผลิตมากจะเสียตนทุนชนิดนี้มาก และถาไมผลิตก็ไมเสียเลย เชน เมล็ดพันธผัก คาจางแรงงาน คา
น้ํา คาไฟ เปนตน 
 
      ตนทุนรวม (Total cost)   
  หมายถึง ตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการใชปจจัยการผลิตชนิดตางๆ ผักปลอด
สารพิษ ตนทุนรวมสามารถแสดงไดดังนี้ ตนทุนรวมจะเทากับตนทุนคงท่ีรวมกับตนทุนผันแปร 
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ผลสัมฤทธ์ิ  
 หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานไดผลผลิต (Outputs) ตามเปาหมาย 

และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริงหรือเปนท่ีพึงพอใจ  
 
 ผลลัพธ (Outcomes)  
  หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการผลิตสินคาเกษตรผักปลอดสารพิษ ไดแก ความ
พึงพอใจ การมีสวนรวม ความคุมคา ผลตอบแทนจากการลงทุน 
   




