
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

 การดําเนินงานวิจัยภายใต “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั ่งยืน จังหวัด
เชียงใหม” ป พ.ศ. 2551 โครงการวิจัยชุดนี้ไดกําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยออกเปนโครงการ
ยอยไดท้ังส้ิน 3 โครงการวิจัย ไดแก 
 โครงการวิจัยท่ี 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล 
 โครงการวิจัยท่ี 2 การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ใน
จังหวัดเชียงใหม   
 โครงการวิจัยท่ี 3 การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 การดําเนินงานวิจัยไดอาศัยการบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อใหหนวยงานภาคีไดเขามา
มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงผลการดําเนินงานวิจัยชุด
โครงการสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม 
 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาสินคาเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม ป 
2551” ไดนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการผลิตผักปลอด
สารพิษใหกับเกษตรกร คณะวิจัยสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแบบจําลอง (Model) ของ
ชุดโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร ระดับความพอเพียงและความ
ยั่งยืนในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ขั้นท่ี2 
รวมกลุมสรางพลัง ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  เอื้ออาทรตอกัน

ระบบการผลิตผักปลอดฯ
 ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ปลูกเพื่อบริโภคในชุมชน
ผลผลิตเหลือจําหนาย
สรางเครือขายการผลิต การตลาดชุมชน

[ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส]

ขั้นท่ี 3                                 
รวมกลุมและรวมมือกับภายนอก
เสริมสรางศักยภาพ

ระบบการผลิตผักปลอดฯ
 สินคาปลอดภัย/ มีมาตรฐาน 
 สงเสริมเครือขายในแนวด่ิง 

(ระดับประเทศ)
 [ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส]

ขั้นท่ี 1 
พออยูพอกิน ไมอดยาก 
บริหารจัดการน้ําและท่ีดิน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(เกษตรทฤษฎีใหม)

                ระบบการผลิตผักปลอดฯ
ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ผลผลิตเหลือ ทําการจําหนาย   

        [ลดรายจาย เพิ่มรายได]

ความพอเพียงทฤษฎีใหม ระบบ MCS

ความพอเพียง
ระดับชุมชน
กลุมเกษตรกร

ความพอเพียง
ระดับบุคคลและครอบครัว

ความ
พอเพียง

ระดับประเทศ

 
 

ภาพท่ี 4.1.1 แสดงแบบจําลองชุดโครงการวิจัย 
 
จากแบบจําลองชุดโครงการวิจัย สามารถสรุปไดถึงระดับความพอเพียงในการผลิตผัก

ปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหมท่ีเขารวมโครงการวิจัย ทั้งส้ิน 6 อําเภอ ไดดังนี้ 
 

 ระดับท่ี 1 ข้ันของความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
  สําหรับแนวคิดระบบ MCS เกษตรกรทําการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและ
ผลผลิตท่ีเหลือจึงจะทําการจําหนายตอไป เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน (ลดรายจาย และเพ่ิม
รายได)  
  จากผลการดําเนินการวิจัยดังกลาวสามารถอธิบายถึงระดับความพอเพียงใน
ระดับท่ี 1 ไดวา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษมีการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงเปนการผลิตเพ่ือยังชีพ
ระดับครอบครัวหรือเล้ียงตนเอง จากเดิมท่ีเกษตรกรสวนใหญมีทุนทางสังคมในดานตัวบุคคล 
รวมถึงตนตนทุนทางดานประสบการณในการทําการเกษตรมาเปนเวลานานหลายป ดวยความ
คาดหวังในปริมาณผลผลิตท่ีจะไดรับในอนาคต เกษตรกรจึงเพิ่มตนทุนการผลิตและการทําการ
ผลิตเปนจํานวนมาก ซ่ึงก็ไมมีความแนนอนท่ีจะไดรับผลผลิตตามท่ีเกษตรกรตองการ 
นอกจากนี้การผลิตพืชเชิงเดี่ยวเกิดข้ึนท่ีตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดสงผลตอการเปล่ียนแปลง
ในระบบนิเวศนของธรรมชาติและภูมิอากาศ เกิดปญหาจากการใชสารเคมีท่ีสงผลตอการทําลาย
สุขภาพของเกษตรกรเอง รวมถึงผลกระทบที่สรางภาระผูกพันท้ังทางดานการลงทุนท่ีตองกูยืม 
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หรือปญหาหนี้สิน ทําใหเกษตรกรเร่ิมหันมาสนใจตอการปลูกพืชเพื่อการหมุนเวียนหลายชนิด 
ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการผลิตโดยไมใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอตนเองและส่ิงแวดลอม  
ขณะเดียวกันก็ใหผลตอนแทนเปนรายไดท่ีเกิดข้ึนทุกวัน สามารถนํามาใชเพื่อการดํารงชีวิตใน
ครัวเรือนหรือลดคาใชจายบางสวนในครอบครัวได เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดอยางมั่นคง 
ตามหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการวิจัยทั้ง 6 อําเภอ
สามารถพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงไดดีในระดับนี้ กลาวคือ เกษตรกร
สามารถทําการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ปลูกเพ่ือบริโภคในชุมชนและ
ผลผลิตท่ีเหลือจึงจะทําการจําหนาย สรางเครือขายการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายใหกับครัวเรือน ดังนั้นความพอเพียงของการปลูกผักปลอด
สารพิษในระดับท่ี 1 นี้เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษทุกกลุมสามารถทําการผลิตไดอยางดีเยี่ยม   
       
 ระดับท่ี 2 ข้ันของความพอเพียงระดับชุมชน กลุมเกษตรกร 
  สําหรับแนวคิดระบบ MCS เกษตรกรทําการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
ปลูกเพื่อบริโภคในชุมชน และผลผลิตท่ีเหลือจะทําการจําหนาย สรางเครือขายการผลิตและ
การตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน (ลดรายจาย และเพิ่มรายได และขยายโอกาส)  
  จากการดําเนินการวิจัยสามารถอธิบายถึงระดับความพอเพียงในระดับท่ี  2 ได
วา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษมีการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงเปนการผลิตเพื่อยังชีพระดับชุมชนและ
กลุมเกษตรกร โดยการพึ่งพาอาศัยกันของกลุมชุมชนเปนการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพและปริมาณ 
โดยพัฒนาการพึ่งพาตนเองไปเปนธุรกิจชุมชน มีการรวมกลุมในชุมชน นอกจากนั้นผล
การศึกษายังสามารถสรุปไดวา เกษตรกรท่ีสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับท่ี 2 ไดแก 
 1)  กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม 
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 
 3)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม 
 4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
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 5)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเน้ิง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม 
 6)  กลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษบานปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 7)  กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบลสงาบานอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม 
 8)  กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม 
   
 ระดับท่ี 3 ข้ันของความพอเพียงระดับประเทศ 
  การพึ่งพิงอิงกัน  เปนการขยายเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกไปขาย
ยังตลาดนอกชุมชนจนถึงระดับประเทศ 
  สําหรับแนวคิดระบบ MCS มีหลักการคือ สินคาปลอดภัย มีมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับระดับสากล เกษตรกรสามารถยืนอยูไดดวยตนเองอยางแทจริง สรางเครือขายในแนวด่ิง 
(ลดรายจาย และเพิ่มรายได และขยายโอกาส) ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการวิจัยในคร้ังนี้ยังไมสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงไดถึง
ระดับความเพียงในข้ันท่ี 3 ท้ังนี้เนื่องจากระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรยังเปน
ระบบการผลิตท่ีมุงจําหนายภายในชุมชนและกลุมผูบริโภคท่ีสนใจในพ้ืนท่ีใกลเคียงเทานั้น แต
เกษตรกรทั้ง 33 ราย สามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐาน GAP ดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการสินคาผักปลอดสารพิษท่ีผานการรับรองมาตรฐาน GAP  

ลําดับท่ี ชนิดผัก เกษตรกรผูผลิต 
1 ผักกาดกวางตุง นายจรินทร แสงแกว 
2 กระเทียมตน นายสุทัศน จันทมา 
3 กะหลํ่าปลี นางจงกล ชัยอุดม 
4 คะนา นางจันทรติ๊บ คําเรือง 
5 ค่ึนชาย นายอุดม อภิชัย 
6 กะหลํ่าดอก นายชูศักดิ ์ บุญสม 
7 ถ่ัวแขก นางวันด ี ไชยวรรณ 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการสินคาผักปลอดสารพิษท่ีผานการรับรองมาตรฐาน GAP (ตอ) 

ลําดับท่ี ชนิดผัก เกษตรกรผูผลิต 
8 ถ่ัวพ ู นายจรูญ  ปงชัย 

9 บร็อคโคล่ี นางสมศรี  นันติ 

10 ปวยเลง นายเปลง  ใจใฝ 
11 ผักโขมจีน นายทอน  บุญทา 

12 ผักกาดขาว นางลลิตา กันธิยะ 
13 มะระจนี นางศิริลักษณ  ศิริมโน 
12 ผักชี นางออนศรี  พรหมมินทร 
13 ผักบุงจีน นางผอพรรณ  คําเปง 
14 สลัดใบ นางชวย   โหมดกล่ิน 
15 พริกข้ีหน ู นายประพัฒน  ชุมแสง 
16 พริกหนุม นางเตียมตา  ปญญานะ 
17 มะเขือเทศ น.ส.อรุณี  อินทรชัย 
18 ถ่ัวฝกยาว นางทัศนีย  ไฮคํา 
19 บวบเหล่ียม นายรังสรรค  กันธิยะ 
20 แตงกวา  นายจรัส  เงาคํา 
21 แครอท นางอารีย เสารแกว 
22 ผักกาดฮองเต นายเรืองเดช ยาวิชัย 
23 ต้ังโอ นางศรีวรรณา  ปนมงคล 
24 ถ่ัวลันเตา นางศรีลา รัตนะ 
25 หัวไชเทา นายสิงห บรรณศาสตร 
26 มะเขือยาว นางวรรณา ไชยวรรณา 
27 มะเขือเปราะ นางเครือวัลย  อังพฤษ 
28 เห็ดนางฟา นางบัวคํา ขุยอาภัย 
29 เห็ดลม นางบานเย็น รัณจวรรณ 
30 ผักกาดหางหงษ นายธิติพงษ ไชยประคอง 
31 กุยชาย นายณรงคชัย ปาระกูล 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร 
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  แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของเกษตรกรที่จะพัฒนาไปสูระดับความพอเพียง
ระดับประเทศ เพราะเกษตรกรสามารถผลิตสินคาผักปลอดสารพิษใหปลอดภัยสามารถเปนท่ี
ยอมรับของกลุมผูบริโภค นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถสรางเครือขายในแนวด่ิง กลาวคือการ
ลดรายจาย เพิ่มรายไดและขยายโอกาสใหตนเอง ดังนั้นในการพัฒนาของเกษตรกรใหไปสูระดับ
ความพอเพียงระดับประเทศน้ัน เกษตรกรตองพัฒนาระบบการผลิตของตนเองไดดียิ่งข้ึนหรือ
ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมการผลิต 
   สรุปไดวา การท่ีเกษตรกรหรือกลุมเกษตกรจะทําการผลิตผักปลอดสารพิษบน
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงไดนั้น  นักวิจัยไดพบวาปจจัยพื้นฐานท่ีเปนตัวกําหนดรูปแบบการ
ทําการผลิตผักปลอดสารพิษในระดับนี้ ประกอบไปดวย 

 1)  ทุนทางดานบุคคล พบวาในการทําการผลิตผักปลอดสารพิษในระดับ
ครัวเรือนหรือการพึ่งตนเองนั้น เกษตรกรท่ีไดเขารวมในโครงการในคร้ังนี้เปนเกษตรกรท่ีมี
ความรู ประสบการณมานาน มีฐานองคความรูในดานการเกษตรเปนอยางดี ไมวาจะเปนองค
ความรูท่ีไดจากการปฏิบัติจริงกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมถึงการนําความรูทางวิชาการมา
ปรับใชกับการปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม องคความรูจากภูมิปญญา ปราชญในชุมชนท่ีไดสืบ
ทอดปฏิบัติตอเนื่องกันมานานและองคความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชนในพืชผักแต
ละชนิด ไมวาจะเปนผักพื้นบาน พืชผักสมุนไพร ในแตละรุนสภาวะแวดลอมหรือบุคคลท่ีสนใจ
สามารถทําไดในระดับของการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยเพียงแตใชการจัดการดูแล
แบบงาย  เนื่องดวยเปนการปลูกพืชผักท่ีใชเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนท่ีเปนประจํา หรือไมตอง
ใชการดูแลมาก เนื่องจากเปนพืชผักพื้นบาน หรือเกิดข้ึนตามฤดูกาล สามารถลดรายจายเพ่ือการ
บริโภคไดเปนอยางดี เชน พริก โหระพา ผักตําลึง ขิง ขา ตะไคร มะนาว มะเขือ มะเขือเทศ   
ผักสมุนไพรพื้นบานเชน ผักชี ตนหอม ผักบุง ผักกาด ผักคะนาเปนตน 

 2)  พื้นท่ีทําการผลิต เกษตรกรสามารถจัดสรรพื้นท่ีเพื่อทําการผลิตผักปลอด
สารพิษไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท้ังในสวนของพื้นท่ีทํากินหรือบริเวณรอบ ๆที่อยู
อาศัยไดอยางหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดทําแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ 1 แปลงเล็ก ๆ 
บริเวณรอบท่ีอยูอาศัย   การปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง การปลูกพืชผักสวนครัวรอบร้ัว 
กินไดไปจนถึงการปลูกสลับกับไมผลในสวน หรือการจัดการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลใน
พื้นท่ีอยางตํ่าไมถึง 1 งานไปจนถึงพื้นท่ี 10 ไร ตามสัดสวนของการทําการเกษตรทฤษฎีใหม 

 3)  ประเภทและลักษณะของการผลิต พบวาเกษตรกรสามารถใชประโยชน
จากการปลูกพืชผักท่ีสามารถนํามารับประทานได โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ประเภทผัก
พื้นบานท่ีใหผลผลิตตามฤดูกาลและมีการดูแลรักษาที่ไมยุงยาก กับ ประเภทผักท่ีเปนท่ีนิยมตอ
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การบริโภคแตอาศัยเทคนิควิธีการดูแลดวยวิถีทางธรรมชาติ ประเภทผักพื้นบานท่ีใหผลผลิตตาม
ฤดูกาล เชน ผักชะอม ผักปรัง เปนตน สวนประเภทผักท่ีเปนท่ีนิยมตอการบริโภค หรือท่ีเรียกกัน
วา “ผักเศรษฐกิจ” เชน ผักบุง ผักคะนา เปนตน  

 4)  การเรียนรูและการยอมรับถึงผลตอบแทนการทําเกษตรปลอดสารพิษ เมื่อ
ไดรับการอบรมความรูและเห็นแนวทางในการปฏิบัติดานการเกษตรทฤษฎีใหมรวมถึงการ
ไดรับการผลักดันสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรทางภาครัฐ จึงไดปรับเปล่ียนแนวคิด เพ่ือ
ทําเปนอาชีพเสริมหลังจากการประกอบอาชีพหลัก ทําใหเกษตรกรมีเงินหมุนเวียนและมีรายได
เล้ียงครอบครัวและตนเองได ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนเปนรายไดหมุนเวียนในแตละวันสามารถ
ทดแทนรายจายและคอย ๆ งอกงามข้ึนเปนผลกําไรในระยะยาวตอไป 
 จากผลที่คาดวาจะไดรับขางตน สามารถสรุปเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย ดังนี้ 

(1)  กลุมเกษตรกรสามารถผลิตและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษและสินคาแปรรูปผัก
ปลอดสารพิษท่ีมีมาตรฐานออกสูตลาด ซ่ึงนักวิจัยไดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร “ผักปลอด
สารพิษ” ของเกษตรกรใน 6 อําเภอของจังหวัดเชียงใหมไดทําการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหได
มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม และไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการวิจัยปที่ 2 นี้ จํานวน 33 ชนิดผัก ไดแก 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  
 (2)  เกิดการรวมกลุมของเครือขายผูบริโภคผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะ
สามารถกําหนดปริมาณและชนิดสินคาท่ีกลุมตองการไดชัดเจนและนําไปสูการผลิตของ
เกษตรกรที่จะผลิตสินคามารองรับความตองการของผูบริโภค  
 (3)  เกิดการรวมกลุมกันของเครือขายผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ท้ังท่ีเปน
รายเดี่ยวหรือรายกลุมท่ีเกิดข้ึน เม่ือรวมเปนเครือขายจะสามารถบริการจัดการเกี่ยวกับการผลิต
สินคาผักปลอดสารพิษท่ีมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถชวยเหลือกันใน
เครือขายเพื่อความยั่งยืน ซ่ึงจากการดําเนินการวิจัยสามารถสรางเครือขายผูผลิตไดถึง 6 อําเภอ  
8 กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม  
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 (4)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ เพื่อเปน
แหลงถายทอดความรู ขาวสาร ในดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการหรือการวางแผนการ
ผลิตได อันเปนชองทางใหผูที่สนใจที่จะทําการผลิตผักปลอดสารพิษ มีขอมูลเบ้ืองตน สามารถ
ติดตอและเขามาเปนเครือขายของโครงการตอไป โดยผลสัมฤษธ์ิของโครงการชุดวิจัยสามารถ
สรางเครือขายศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมในรูปแบบของอินเตอรเน็ตคือ http://www.mcs.okrd.org ในการทําหนาท่ีเปนศูนย
ถายทอดขอมูลเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม 

(5)  การวิจัยสามารถพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษท่ียั่งยืน ในจังหวัดเชียงใหม 
กระจายไปในพื้นท่ีท่ีมีความตองการสินคาเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อเปนแหลงจําหนายและ
จัดซ้ือสินคาท่ียั่งยืน ผลการวิจัยสามารถสรางและพัฒนาระบบตลาดผักปลอดสารพิษของจังหวัด
เชียงใหมไดถึง 3 ระดับ ไดแก ระดับที่หนึ่ง ตลาดผักปลอดสารพิษระดับขายปลีก ระดับท่ีสอง 
ตลาดผักปลอดสารพิษระดับขายสงและระดับ ท่ีสาม  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับ
ซูปเปอรมารเก็ต  
 (6)  เกิดการสรางอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งท่ีเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
ซ่ึงจากผลการดําเนินงานวิจัยสามารถสรงอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรไดมากถึง 6 อําเภอ ไดแก 
อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง อําเภอแมวาง อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอพราว  
 (7)  เกิดการอนุรักษดิน น้ําและทรัพยากรธรรมชาติไมใหปนเปอนสารเคมีรวมถึงคงไว
ซ่ึงความอุดมสมบูรณของแรธาตุทางธรรมชาติ ท้ังนี้การปลูกผักปลอดสารพิษเปนแนวทางหนึ่ง
ท่ีจะทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูยังคงอุดมสมบูรณตอไปได 
 
4.2  การพัฒนาศักยภาพการจัดการการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
ยกระดับสูมาตรฐานสากล 
 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” สามารถสรุปผลการวิจัย
ไดตามวัตถุประสงคของการศึกษาท้ัง 2 ประการ อันไดแก ประการแรก เพื่อศึกษาแนวทางใน
การจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหมใหได
มาตรฐานระดับสากลและประการที่สอง เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาการตลาด 
“ผักปลอดสารพิษ” บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม  
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 แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR)  กับหนวยภาคี 4 ระดับ คือ ระดับแรกหนวยงานภาคีระดับชุมชนอันไดแก กลุม
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ระดับท่ีสองหนวยงานภาคีระดับตําบล ไดแก สํานักงานเกษตร
ตําบล ระดับท่ีสามหนวยงานภาคีระดับอําเภอจํานวน 6 อําเภอไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอ 
แมวาง สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง สํานักงานเกษตรอําเภอ
ดอยสะเก็ด สํานักงานเกษตรอําเภอพราวและสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง ระดับท่ีส่ีหนวยภาคี
ระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวนรวม
ในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ใหได
มาตรฐานระดับสากล ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 
 
   วัตถุประสงคขอท่ี 1 แนวทางในการจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการ
ผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหมใหไดรับมาตรฐานระดับสากล 
  นักวิจัยไดดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการจัดการผลิตและควบคุม
คุณภาพการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ตามแผนงานวิจัยซ่ึงประกอบดวย 
การศึกษาปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ การศึกษาศักยภาพใน
การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร การอบรมใหความรูในการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน GAP การศึกษาเรียนรูจากกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จและการติดตาม
ตรวจสอบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP สามารถสรุปผลการศึกษาดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
 1)  การศึกษาปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 ผลการศึกษาถึงปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหได
มาตรฐาน GAP พบวา 
 1.1)  ปญหาดานการวางแผนการผลิต 
 เกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของการวาง
แผนการผลิต เกษตรกรยังไมเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการวางแผนการผลิตท่ีดี 
รูปแบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในปจจุบันท่ีมักจะเปนการผลิตแบบเชิงเดี่ยว ไม
มีการผลิตผักท่ีหลากหลายชนิด การตัดสินใจเลือกชนิดผักท่ีจะผลิตนั้นเกษตรกรไดตัดสินใจจาก
วิธีในการผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรยังยึดเอาราคาผักในปจจุบันเปนเหตุผลในการตัดสินใจ
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เลือกผลิตผักในฤดูถัดไป เกษตรกรสวนใหญมีความเขาใจวาการมีปริมาณผลผลิตมากจะสามารถ
สรางกําไรไดมากข้ึน โดยท่ีเกษตรกรไมไดคํานึงถึงราคาของผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เปน
ผลใหเกษตรกรประสบกับปญหาการขาดทุนเกิดภาระหนี้สินตามมา โดยเฉพาะจากการกูยืมเงิน
เพื่อใชลงทุนผลิตผักปลอดสารพิษจํานวนมาก 
 1.2)  ปญหาดานการจัดการผลิต 
 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญยังมีระบบการจัดการการผลิต
ท่ีไมถูกตองตามขอบังคับของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (GAP) 
เกษตรกรยังพึ่งพาการใชสารเคมีในการผลิตเพราะสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว โดยผลของ
การศึกษาตามแผนงานวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบวา เกษตรกรยังมีปญหาดานกระบวนการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ไดแก 
 1.2.1)  ปญหาดานการเตรียมดิน  
  เกษตรกรสวนใหญยังคงใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อกําจัด
วัชพืชในพื้นท่ีเพาะปลูกทดแทนวิธีการถางหญา สงผลใหเกิดสารพิษตกคางในแปลงเพาะปลูก
และทําใหดินเส่ือมสภาพ นอกจากนั้นการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังผิดขอบังคับตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีทําใหผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดไมผานมาตรฐานรับรองคุณภาพ 
 1.2.2)  การหวานเมล็ด การเพาะกลาและการปลูก 
  เกษตรกรจะใชวิธีการเพาะกลาในแปลงดินทดแทนการ
เพาะกลาในกระบะเพาะ ทําใหเกษตรกรสิ้นเปลืองพื้นท่ีในการผลิต อีกท้ังเกษตรกรไมสามารถ
ทราบจํานวนตนกลาท่ีแนนอนจากการเพาะในแปลงดิน การเพาะกลาผักในแปลงดินยังทําให
ยากตอการดูแลรักษาอีกท้ังเมล็ดพันธุของพืชผักบางชนิดน้ันมีราคาสูง สงผลใหเกษตรกรเส่ียง
จากการเขาทําลายของศัตรูพืช 
 1.2.3)  การดูแลรักษา 
 1.2.3.1)  การใหน้ํา 
 เกษตรกรยังขาดแคลนน้ําท่ีใชในการเพาะปลูก 
โดยเฉพาะในฤดูรอน ซ่ึงปจจุบันในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมก็ยังคงประสบกับปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าท่ีใชสําหรับการเกษตรกรรม นอกจากน้ันยังมีพื้นที่การเพาะปลูกบางแหงที่อยู
หางไกลจากแหลงน้ํา เกษตรกรตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการหาน้ําเพื่อใชสําหรับการ
เพาะปลูก  
 
 



93 
 

 1.2.3.2)   การใสปุย 
  ปริมาณการใช ปุย เคมีในการผลิตผักปลอด
สารพิษของเกษตรกรยังอยูในอัตราที่สูง จากสภาพของดินท่ีเส่ือมโทรมจากการใชสารเคมีท่ี
สะสมมาเปนเวลานาน ทําใหดินท่ีใชปลูกผักปลอดสารพิษขาดธาตุอาหารที่เพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของพืชผัก สงผลใหผักมีการเจริญเติบโตชากวาปกติ ดังนั้นปุยเคมีจึงเปนส่ิงจําเปน
ตอการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรซึ่งสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว เกษตรกรจึงมี
ตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึนเปนเทาตัว  
 1.2.3.3)  การกําจัดศัตรูพืช 
  การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในปจจุบันท้ังการ
กําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชสวนใหญจะใชสารเคมีในการฉีดพน การใชสารเคมีของเกษตรกร
ในปจจุบันไดทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย อาทิเชน ปญหาการเส่ือมสภาพของดินและปญหา
ส่ิงแวดลอม ปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตรวมถึงปญหาสุขภาพของเกษตรกรท่ีสารเคมีในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 
 1.2.3.4)  การเก็บเกี่ยว 
  การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจากการศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP โดยสวนมาก
เกษตรกรมีวิธีการและเทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีเหมาะสมตามประเภทและชนิดของผัก 
ทําใหผลผลิตท่ีไดมีความสด สะอาด ไมบอบชํ้าและนารับประทาน 
 1.3)  ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการผลิตทางเกษตรกรรมชวย
ให เกษตรกรสามารถประหยัดท้ังแรงงานและเวลา แตขอเสียของการใชเทคโนโลยีคือ 
เทคโนโลยีมีตนทุนสูง เกษตรกรบางรายไมมีเงินทุนในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน
กระบวนการผลิต เกษตรกรไมสามารถแสวงหาเทคโนโลยีตนทุนตํ่าเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของ
การผลิตได   
 1.4)  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
  ผลผลิตราคาตกตํ่าไมสามารถจําหนายไดเปนปญหาท่ีสําคัญ แมวา
ปจจุบันจะมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการผลักดันและสงเสริมดาน
การตลาดผักปลอดสารพิษ แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม 
เกษตรกรยังคงประสบกับปญหาดานตลาด ทําใหเกษตรกรตองพึ่งพาพอคาคนกลางในการ
จําหนายผลผลิต เกษตรกรถูกกดราคาผลผลิตใหต่ําลง  
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 1.5)  ความตองการดานการจัดการผลิตที่ดี 
  ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษมีความตองการ
ในดานของความรูและทักษะท่ีจะใชในการจัดการผลิตที่ถูกตองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของ
เกษตรกรใหดียิ่งข้ึน 
 1.6)  ความตองการดานการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
  เกษตรกรยังไมมีกระบวนการบริหารการดําเนินงานของกลุมท่ีดี การ
วางแผนดานการผลิตผักปลอดสารพิษของสมาชิกลมเหลวเปนอยางมาก สมาชิกในกลุมได
ดําเนินการผลิตผักชนิดเดียวกัน สงผลกระทบโดยตรงกับการขายตัดราคากันเองภายในกลุม จาก
สภาพปญหาดังท่ีกลาวมาทําใหเกษตรกรตระหนักวาตนเองยังขาดความรูในดานการวางแผนการ
ผลิตและมีความตองการในการพัฒนาความรูในดานการวางแผนการผลิต 
 1.7)  ความตองการดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐาน 
  การพัฒนาคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานเปน
อีกหนึ่งประเด็นท่ีมีความสําคัญ เกษตรกรทั้งรายเดี่ยวและรายกลุมตางก็มีความตองการท่ีจะ
ไดรับการรับรองมาตรฐานของผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรไดผลิตข้ึน เพื่อแสดงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผักปลอดสารพิษ เกษตรกรบางรายไดพยายามอยางยิ่งในการประสานงานกับ
หนวยงานทางดานเกษตรเพ่ือขอรับการตรวจรับรองคุณภาพของผักปลอดสารพิษ แตความ
พรอมของเกษตรกรเพ่ือขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานผักปลอดสารพิษยังไมมีความชัดเจน
เทาท่ีควร  
 1.8)  ความตองการดานตลาดผักปลอดสารพิษ 
  จากการศึกษาพบวาเกษตรกรยังขาดความรูในดานการจัดการตลาด
จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกรไมประสบความสําเร็จจากการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนาย 
ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความตองการในดานการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษเปนอยางยิ่ง ท้ังใน
สวนของความรูในการสรางตลาดดวยตนเองและการสนับสนุนดานการตลาดจากหนวยงาน
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  
  
 2)  การศึกษาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 การศึกษาถึงศักยภาพในดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
อันไดแก การวางแผนการผลิต การจัดการผลิต การใชเทคโนโลยีในการผลิตผักปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรและการสงเสริมดานการตลาด งานวิจัยในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาจากเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จํานวน
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ท้ังส้ิน 33 ราย เพื่อใหทราบถึงศักยภาพท่ีแทจริงของเกษตรกรและสามารถนําไปใชในการ
วางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรตอไป    
 3)  การอบรมใหความรูในการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
 การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน GAP มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูและพัฒนาใหเปนตนแบบของ
การผลิตท่ีถูกตองและสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของ
ตนเอง โดยมีเนื้อหาในการอบรมดังนี้ 
 3.1)  การจัดการแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 3.2)  ระบบนิเวศการเกษตร 
 3.3)  การปรับเปล่ียนเขาสูระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3.4)  การจัดการดินและธาตุอาหารของการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3.5)  การปรับปรุงดินและการฟนฟูดินกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3.6)  การคัดเลือกพันธุสําหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3.7)  การบริหารจัดการศัตรูพืชของระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 4)  การศึกษาเรียนรูจากกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ 
 โครงการศึกษาดูงานถึงระบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมีศักยภาพ
ถูกตองตามมาตรฐาน GAP มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู และเปดโอกาส
ใหเกษตรกรไดเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณตรงกับกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษหรือการผลิต
ผักอินทรีย โดยการศึกษาดูงานในคร้ังนี้นักวิจัยไดจัดใหเกษตรกรไดศึกษาดูงานท่ีไรปลูกผัก
ปลอดสารพิษของศูนยสาธิตบานไทยพัฒนา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดแก 
  4.1)  การจัดการผลิตเห็ดหอมของกลุมผลิตเห็ดหอมบานไทยพัฒนา 
 4.2)  การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ สวนลุงอยู (นายอยู กึ่งสําโรง) 
 4.3)  การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษสวนลุงไกร (นายไกร ชมนอย) 
 4.4)  การจัดการการผลิตเห็ดของศูนยเพาะเห็ดเมืองหนาว  
 5)  การติดตามตรวจสอบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP  
  การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน GAP นักวิจัยไดใชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม 
(Good Agricultural practice: GAP) เพื่อใชเปนมาตรฐานในการรับรองคุณภาพของสินคาผัก
ปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรไดผลิตข้ึน การตรวจสอบคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษตาม
โครงการวิจัยในคร้ังนี้ไดทําการตรวจสอบระบบการจัดการผลิตท้ังหมด 3 ข้ันตอน ไดแก  
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(1) การตรวจสอบกอนการผลิต (การตรวจสอบคุณภาพของดิน) (2) การตรวจสอบระหวางการ
ผลิตและ (3) การตรวจสอบผลผลิตผักปลอดสารพิษ โดยผลการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต
ของเกษตรกรพบวา เกษตรกรสามารถทําการผลิตผักใหไดมาตรฐาน GAP ในปจจุบันน้ีถึง 33 
ชนิดผัก อันไดแก ผักกาดกวางตุง กระเทียมตน กะหลํ่าปลี คะนา ค่ึนชาย กะหลํ่าดอก ถ่ัวแขก 
ถ่ัวพู บร็อคโคล่ี ปวยเลง ผักโขมจีน ผักกาดขาว มะระจีน ผักชี ผักบุงจีน สลัดใบ พริกข้ีหนู พริก
หนุม มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว บวบเหล่ียม แตงกวา แครอท ผักกาดฮองเต ต้ังโอ ถ่ัวลันเตา หัวไชเทา 
มะเขือยาว มะเขือเปราะ เห็ดนางฟา เห็ดลม ผักกาดหางหงษและกุยชาย สงผลตอความเชื่อม่ัน
ของผูผลิตและผูบริโภคในการสงเสริมการผลิตและพัฒนาสูตลาดผูบริโภคไดอยางมีมาตรฐาน
ระดับสากล 
 
  วัตถุประสงคขอท่ี 2 แนวทางในการสรางและพัฒนาการตลาด “ผักปลอด
สารพิษ” บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม 
  การสรางและพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษ  โดยบูรณาการรวมกับ
หนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม เปนการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนาตลาดผักปลอด
สารพิษเพื่อรองรับผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึน โดยแผนการพัฒนาตลาดผัก
ปลอดสารพิษนั้น นักวิจัยไดทําการสํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับคือ ตลาดระดับขายสง ตลาดระดับขายปลีกและตลาดระดับ
ซูปเปอรมารเก็ต การสํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษท้ัง 3 ระดับเปนการสํารวจ
ทางดานราคาของผักแตละชนิด โดยขอมูลราคาผักปลอดสารพิษท่ีไดทําการสํารวจจะถูก
รวบรวมและนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ  การสํารวจถึง
สถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษท้ัง 3 ระดับดังท่ีไดกลาวมาในขางตนสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1)  ตลาดระดับขายสง (ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม) 
 ตลาดเทศบาลนครเชียงใหมหรือ “กาดเมืองใหม” ถือไดวาเปนตลาดท่ีทํา
การจําหนายพืชผักระดับขายสงท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม มีพืชผักวางจําหนายเปนจํานวน
มากและมีผูบริโภคในทุกระดับ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหมเปนศูนยรวมของพืชผักทุกชนิดจาก
แหลงผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมและพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง ระบบการจําหนาย
พืชผักของตลาดเทศบาลนครเชียงใหมอยูในรูปแบบของการขายสง โดยผูซ้ือหรือผูบริโภคสวน
ใหญจะเปนพอคาหรือแมคารายยอยท่ีมารับซ้ือผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายยังตลาดขนาดเล็กหรือ
ตลาดในแตละพื้นท่ี สวนผูบริโภคท่ีเหลือจะเปนผูบริโภครายยอยท่ีซ้ือผักเพื่อบริโภคเองใน
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ครัวเรือน พืชผักท่ีจําหนายในตลาดเทศบาลนครเชียงใหมเปนพืชผักท่ีรับตรงมาจากแหลงผลิตจึง
ทําใหราคาของผักคอนขางตํ่ากวาตลาดอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกันแลว แตสินคาผักท่ีจําหนายใน
ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม ยังไมใชผักปลอดสารพิษท้ังหมดเน่ืองจากแหลงท่ีทําการผลิตผัก
เหลานั้นไมไดมีการรับรองมาตรฐานใดๆ ท่ีจะสามารถบงช้ีไดวาผักเหลานั้นเปนผักปลอด
สารพิษและท่ีสําคัญผักที่วางจําหนายก็ไมมีการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษตกคาง  
 2)  ตลาดระดับขายปลีก (ตลาดศิริวัฒนา) 
 ตลาดตลาดศิริวัฒนาต้ังอยูที่ ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ถือไดวาเปน
ตลาดระดับขายปลีกท่ีเปนท่ีนิยมของกลุมผูบริโภคเปนอยางมาก ผักปลอดสารพิษท่ีจําหนายใน
ตลาดตลาดศิริวัฒนาเปนผักปลอดสารพิษท่ีมาจากแหลงผลิตของโครงการหลวง ดอยคํา 
นอกจากนั้นตลาดตลาดศิริวัฒนายังมีผักท่ีมาจากแหลงผลิตของเกษตรกรวางจําหนายเปนจํานวน
มากซ่ึงผักเหลานี้ไมมีมาตรฐานท่ีรับรองวาเปนผักปลอดสารพิษ ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญเปน
ผูบริโภคท่ัวไปท่ีซ้ือผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ราคาของผักปลอดสารพิษในตลาดตลาดศิริ
วัฒนาถือวาสูงกวาราคาผักในตลาดเทศบาลนครเชียงใหม เม่ือเปรียบเทียบกัน เนื่องจากผักใน
ตลาดแหงนี้เปนผักปลอดสารพิษท่ีมีมาตรฐานรับรองท่ีชัดเจนรวมถึงแหลงผลิตท่ีมีความ
นาเช่ือถือ  
 3)  ตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต (ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต) 
 ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต ถือไดวาเปนตลาดขนาดใหญท่ีทําการจําหนาย 
ผักปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม ในดานคุณภาพของสินคาผักปลอด
สารพิษ ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต มีการตรวจสอบอยางตอเนื่องท้ังความสะอาดและความปลอดภัย
จากสารปนเปอนของสินคาของผักปลอดสารพิษท่ีสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคไดเปนอยาง
ดี ดังนั้นราคาผักปลอดสารพิษท่ีริมปง ซูปเปอรมารเก็ตจึงสูงกวาตลาดในทุกระดับ ผักปลอด
สารพิษท่ีวางจําหนายใน ริมปง ซูปเปอรมารเก็ตเปนผักท่ีมาจากแหลงผลิตของ โครงการหลวง 
ดอยคํา เปนสวนใหญ 
 
 สําหรับการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ โดยการบูรณาการความรวมมือกันใน
ระดับทองถ่ิน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ผลการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานการพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษไดดังนี้ 
 1)  ตลาดผักปลอดสารพิษในชุมชน เปนตลาดผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกร
สวนใหญไดรวมกลุมกันเองโดยพยายามอยางยิ่งในการสรางและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ
ใหเกิดข้ึนภายในชุมชนของตนเอง เพื่อจําหนายใหกับกลุมลูกคาในพื้นท่ีของตนเองเปนหลัก 
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ดังเชนกรณีของ ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม ซ่ึง
ปจจุบันเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายวาเปนตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนท่ีรวมกลุมกัน
อยางเขมแข็ง มีกลุมลูกคาท่ีมาซ้ือผักอยางสมํ่าเสมอ ทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตผัก
ปลอดสารพิษไดตลอดท้ังป สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเสริมอีกอาชีพหนึ่ง  
 2)  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับอําเภอ การผลิตผักปลอดสารพิษไดรับความ
สนใจและกําลังเปนท่ีนิยมจากเกษตรกรในหลายอําเภอและมีการขยายการผลิตไปยังหลายพ้ืนท่ี
ในจังหวัดเชียงใหม เชน อําเภอสารภี อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง อําเภอเมือง อําเภอดอย
สะเก็ดและอําเภอพราว เปนตน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญในหลายอําเภอไมสามารถจัดการดาน
การตลาดผักปลอดสารพิษเองได ดังนั้นการพัฒนาดานการตลาดผักปลอดสารพิษจึงเปนเร่ืองท่ี
สําคัญยิ่งท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองรวมมือกันในการชวยเหลือเกษตรกรใหเกิดผลสําเร็จตอไป
ได ดังนั้น กลุมเกษตรกรในแตละอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอแตละอําเภอรวมกับกลุมนักวิจัย 
ไดบูรณาการความรวมมือเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการตลาดระดับอําเภอข้ึน และผลักดันแนวทาง
เหลานี้เขาสูหนวยงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการตลาดผักปลอด
สารพิษในจังหวัดเชียงใหมใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน  
 3)  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับจังหวัด นักวิจัยไดประสานความรวมมือ
โดยตรงกับสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมในการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนาและสราง
เครือขายตลาดผักปลอดสารพิษ ระดับจังหวัด ใหครอบคลุมในทุกพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหมและ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกระดับ ซ่ึงในป พ.ศ. 2552 นี้ ทางสํานักงาน
เกษตร จังหวัดเชียงใหมสามารถผลักดันใหเกิดการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษในระดับจังหวัด
ได อยางความยั่งยืนโดยทางเกษตรจังหวัดไดวางแผนงานและโครงการพัฒนาตลาดผักปลอด
สารพิษเขาสูระบบของตลาดอาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับจังหวัดตอไป ซ่ึงจะดําเนินงาน
เปนรูปธรรมในปงบประมาณ 2552 นี้ อันจะกอใหเกิดมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานของ
ตลาดระดับสากลตอไป   
 
4.3  ผลการวิเคราะหตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 ความสําคัญของการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ของเกษตรกรภายใตฐานแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม 3 ระดับ สามารถสรุปผลการวิจัยไดตาม
วัตถุประสงค ของการศึกษา 3 ประการ ไดแก ประการแรก เพื่อศึกษาขอมูลทุนทางสังคม 
ปจจัยพื้นฐานสําคัญตอการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ประการท่ีสอง เพื่อทราบถึงปริมาณและ
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ชนิดของผลผลิตท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษและประการท่ีสาม เพื่อใหทราบถึงตนทุนและ
ผลสัมฤทธ์ิ ของการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ภายใตพื้นฐานแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 

วัตถุประสงคขอท่ี  1 เพื่อศึกษาขอมูลทุนทางสังคม ปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญตอการทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

มีหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ การพึ่งตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคม พึ่งตนเองได
ทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งคนเองไดทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอง
กับการพัฒนาทุนทางสังคม ท่ีประกอบไปดวยทุนภายในชุมชน ประกอบดวย  
 (1)  ทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ  เกษตรกรไดเรียนรูที่จะใชความเหมาะสมของการ
จัดการสภาพพื้นท่ีของชุมชนตอระบบการผลิต  กับสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชทําการผลิต  
 (2)  ทุนทางวัฒนธรรม  ดวยวิถีชีวิตของเกษตรกรและคนไทย ลักษณะของการบริโภค
ของคนไทยแลวบนพื้นฐานและการดําเนินชีวิต ทําใหพบวา รูปแบบของการบริโภคกับลักษณะ
พื้นท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอม สามารถทําใหเห็นวิถีการดําเนินชีวิต เปน 2 รูปแบบไดคือ รูปแบบ
วิถีชีวิตของชุมชนในชนบท วิถีชีวิตของคนในชุมชนเมือง ทําใหเห็นสอดคลองกับรูปแบบการ
บริโภคผัก ไดชัดเจนกับชนิดและผักท่ีตองการบริโภค 
 (3)   ทุนบุคคล พบวาทรัพยากรบุคคลดานการเกษตร เปนปจจัยหลักสําคัญท่ีสุดตอการ
พัฒนารูปแบบทางการเกษตรและระบบการผลิต ไดถูกนํากล่ันกรองเปนความรูที่นําไปสูการ
ปฏิบัติและนําออกมาใชกับการทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนฐานแนวคิดใหมของคําวา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดความสมดุลตามรูปแบบของการทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตร
ทฤษฎีใหม ดวยความภาคภูมิใจท่ีจะคืนสมดุลใหการดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
ครอบครัว ชุมชน และธรรมชาติอีกคร้ัง   
 (4) ทุนองคกรหรือกลุม เปนทุนปจจัยในสังคมท่ีเปนคําตอบของความรัก ความสามัคคี  
การทําการเกษตรปลอดสารพิษจะพบวาในแตละพื้นท่ีมีความเกื้อกูลกันระหวางองคกรและกลุม
บุคคลตาง การสนับสนุนจากองคการในทองถ่ินภาครัฐดาน งบประมาณ ความรู วิชาการ 
ตลอดจนหนวยงานสถาบันการศึกษาท้ังนอกเขต และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของไดเขาไป
สนับสนุนทําใหเกิดการผลิตและกระแสการบริโภคผักปลอดสารพิษ เปนรูปธรรมข้ึนไดอยางนา
ภาคภูมิใจ   
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 (5) ทุนทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมกันทํากิจกรรมของผูสูงอายุตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดท่ีพึ่ง
ทางใจ มีกิจกรรมทําใหเกิดความสุขสนานเพลินเพลิน ทําใหสุขภาพกายใจ มีความสุข ท่ีไมอาจ
วัดคาเปนตัวเงินไดอยางมีคุณคาเกินผลกําไรหรือเงินทองใด ๆ  
 (6) ทุนทางการศึกษา  องคความรูท่ีไดจากการดําเนินงานและทํากิจกรรมทางการเกษตร 
ท่ีไดมาจากการรวมกันคิด รวมกันทํานําไปสูการปฏิบัติ และตอยอดขยายกันออกไปท้ังใน
แนวนอนและแนวดิ่ง เม่ือเกิดการศึกษาเรียนรูระหวางกัน การเปรียบเทียบใหเห็นท้ังความรูทาง
วิชาการกับการเรียนรูจากธรรมชาติวิธี เกิดเปนคุณคา ความภูมิใจ และเปนองคความรูท่ีมีความ
เหมาะสมไดไมเทากันในทุกพื้นท่ี  

 
 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อทราบถึงปริมาณและชนิดของผลผลิตท่ีทําการผลิตผักปลอด
สารพิษ  

ซ่ึงการดําเนินการบริหารจัดการดวยระบบการเกษตรปลอดสารพิษนั้น จะพบวา
เกษตรกรไดใชองคความรู จากการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมและสมาชิกในกลุม จาก
ประสบการณของเกษตรกรเองโดยข้ึนกับระยะเวลาท่ีไดทําการเกษตรปลอดสารพิษ มาแลวนั้น 
จะทําใหเกิดการเรียนรูถึงการวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและการลงทุนท่ี
เหมาะสมและสมดุลกับตัวเอง อีกท้ังสามารถเก็บผลผลิตไดนานและดูแลไดไมยาก สําหรับชนิด
ของผักท่ีปลูกจะพิจารณาจากความตองการของตลาด วาตองการผักชนิดใดชวงเวลาใด อาทิ ผักชี 
จะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เนื่องจากชวงนี้ผักชีมีราคาแพง เปนตน โดยจะแบง
ประเภทของผักเปนกลุม  ไดแก ผักกินใบ เชน คะนา  ผักบุง สลัด โอกแดง ข้ึนฉาย ผักชี ปวยเลง 
ยอดฟกทอง กะเพรา โหระพา พืชผักกินผล เชน แตงกวา ขาวโพดฝกออน หัวไชเทา แครอต 
ฟกทอง มะระจีน  มะเขือเทศ เปนตน และพืชผักกินดอก เชน กะหลํ่าดอก คะนาฮองกง ดอกแค 
และบร็อกโคลี เปนตน โดยการจะเลือกปลูกผักชนิดใดจะมีการวางแผนการผลิต โดยจะจด
บันทึกขอมูลราคาผลผลิตยอนหลังท้ังปมาสูการนําไปวางแผนการผลิต วาแตละเดือนมีผักอะไร
ออกสูตลาดมากหรือนอยอยางไร และสํารวจวาราคาผักสูงในชวงใดดวย เพื่อนํามาใชในการ
เลือกชนิดผักใหเหมาะสมกับราคาและความตองการของตลาด ศึกษาสภาพอากาศและสภาพ
ธรรมชาติของผักแตละชนิด เพ่ือใหทราบวาอากาศแบบไหนเหมาะแกการเจริญเติบโตของผัก
ชนิดนั้นๆ  
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 วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธิ์ในการลงทุนทําการเกษตรปลอด
สารพิษของใหเหมาะสมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม 

ซ่ึงไดวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จํานวน  
33 ราย ในพืชท้ัง 33 ชนิด ในชวงฤดูกาลผลิตท่ีดีที่สุด คือ ในชวง เดือนพฤศจิกายน จนถึง 
เดือนมีนาคม พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกําไรหรือผลตอบแทนของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ พบวาข้ึนอยูกับปจจัยดาน ราคา ปริมาณผลผลิต ตนทุนรวม ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุน
ผันแปรรวมท่ีจะนําไปสูการวางแผนการผลิตและการจัดการที่กอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ผลการบันทึกขอมูลทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของพืชแต
ละชนิด ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดเขารวมโครงการวิจัยใน
คร้ังนี้ ไดเกิดการเรียนรูรวมกันเพ่ือการกระตุน และสรางกระบวนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษท่ี
ถูกตอง เพื่อการบริโภคและจําหนาย ท้ังในระดับครัวเรือน และในชุมชน จากการสรางการเรียนรู 
ดวยการจดบันทึกขอมูลของรายการตนทุน และรายไดท่ีเกิดข้ึนจากแตละรอบการผลิตใน
ระยะเวลา 9-12 เดือน ทําใหเกษตรกร ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการใชขอมูลเพื่อการวาง
แผนการผลิต ในแตละรอบการผลิตท่ีจะทําใหเห็นถึงผลความตองการและราคาสินคาใน
ทองตลาด ตลอดจนถึงขอบเขตและปญหาของการผลิต ท่ีพืชบางชนิด ข้ึนอยูกับความตองการ
บริโภค และ การเพาะปลูกไดยากงาย ในสภาพพ้ืนท่ี อุณหภูมิ และความชํานาญท่ีแตกตางกัน  
กอใหเกิดขอสรุปของปจจัยท่ีมีผลตอการเกษตรผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ไดดังนี้  
 (1)  การวิเคราะหความคุมคาจากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไร 
  การศึกษาถึงความคุมคาของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกําไรหรือผลตอบแทนของ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ พบวาข้ึนอยูกับปจจัยดาน ราคา ปริมาณผลผลิต ตนทุนรวม 
ตนทุนคงที่รวมและตนทุนผันแปรรวมท่ีจะนําไปสูการวางแผนการผลิตและการจัดการท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2)  การวิเคราะหความคุมคา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการผลิต 
  เม่ือไดทําการวิเคราะห ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการผลิต จะพบวา  ทุน
จากการผลิต ไมวาจะเปน อุปกรณในการผลิต มีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิต เม่ือใดท่ี
เกษตรกรทําการผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณชวยในการผลิต เพ่ือชวย
ในการกับการทํางานใหไดผลผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่งนั้นมีความสัมพันธกันในปริมาณท่ี
สูงข้ึนเชนกัน ตลอดจนองคความรูที่เกิดข้ึนจากการวางแผนการผลิตการผลิตใน 1 แปลงการผลิต
ของเกษตรกร  
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 (3)  การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบกําไร 
  การวิเคราะห ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไร จะพบวา ทุนจากการผลิตไมวาจะเปน 
อุปกรณในการผลิต จะมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิต เม่ือใดท่ีมีปจจัยทุนทางดานนี้มากจะ
สงผลตอการใหผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษใหเปนไปในทิศทางตรงกันขาม  
การเลือกใชเคร่ืองมือ และอุปกรณชวยในการผลิต เพื่อชวยในการกับการทํางานใหไดผลผลิตใน
รอบระยะเวลาหนึ่งนั้นมีความสัมพันธกันในปริมาณท่ีตรงกันขามเสมอ ขอสรุปท่ีเกษตรกร
ไดรับทราบคือ การผลิตท่ีใชพืชหมุนเวียนในหนึ่งพ้ืนท่ีการผลิต และใชอุปกรณ ตลอดจนปจจัย
ทุนท่ีสามารถใชรวมกันในหนึ่งแปลงการผลิต  
  ซ่ึงผลการศึกษาในระยะท่ีสองนี้ พบวามูลคาตนทุนและผลตอบแทนจากการเกษตร
ผลิตผักปลอดสารพิษ  ดวยการจัดทําแปลงสาธิตท่ีปฏิบัติดวยวิธีทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  
(จีเอพี) ของเกษตรกร 33 ราย กับผักเศรษฐกิจ 33 ชนิดภายใตขนาดพื้นท่ี 50 ตารางวา สามารถ
ทราบมูลคาตนทุนการผลิตท่ีชัดเจนและทราบผลตอบแทนความคุมคาไดถึง 28 ชนิดของผัก
เศรษฐกิจ ท่ีอัตราผลกําไรตอรายไดต่ําสุดอยูที่ 4% และอัตราผลกําไรตอรายไดสูงสุดท่ี 66%  
ดานการวิเคราะหปจจัยความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและผลตอบแทน  
  พบวาดวยกลไกลทางดานราคา กลไกของปจจัยการลงทุนในดาน ขนาดพื้นท่ีของ
การผลิต มูลคาของตนทุนคงท่ี ตนทุนผันแปรและตนทุนรวม ในการผลิตผักปลอดสารพิษจะ
สัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม คือ ถารายไดจากการผลิตมีมูลคาสูงผลตอบแทนจะสูง  
ถารายไดจากการผลิตไดนอยจะทําใหเกิดผลตอบแทนตํ่า  ถาเกษตรกรทราบถึงความไดเปรียบ
ของกลไกทางดานราคา เปนเปาหมายในการวางแผนการผลิตจะทําใหไดเกิดผลตอบแทนท่ี
คุมคาตอหนึ่งรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําไปวาง
แผนการผลิตสําหรับท้ังป ตลอดจนการแกปญหาเร่ืองไมมีตลาดรองรับสินคาของผักปลอด
สารพิษและการหาตลาดราคาของผักปลอดสารพิษท่ีมีราคาสูงได  
  
 นอกจากนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้ยังทําใหทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการปลูกผักปลอดสารพิษ
ท่ีคาดหวัง (Result) ซ่ึงผลการศึกษาวิจัย พบวาผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรผักปลอดสารพิษ  
ไดสรางความรู ความเขาใจ ถึงกระบวนการผลิต การลงทุนและการวางแผนการผลิตผักปลอด
สารพิษใหเกิดความพอเพียงตอการนําไปปฏิบัติ ไวดังนี้  
 (1)  ดานผลผลิต (Output) เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จํานวน 50 ครัวเรือน ไดรับ
การพัฒนาในแตละดาน ดังนี้ 
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 1.1)  ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการผลิตผักปลอดสารพิษทั้งในแตละดาน คือ  
 1.1.1)  ดานการวางแผนการผลิต ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผลิต
และปลูกผักปลอดสารพิษมากข้ึน และเขาใจถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทุนการผลิตท่ีจะ
สงผลตอผลตอบแทน ต้ังแตข้ันตอนการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว   
 1.1.2)  ดานการเงินทุนและกําไร การเกษตรผักปลอดสารพิษ เปนการลงทุน
การผลิตท่ีใชเงินลงทุนไมมากนัก ตอการทําการเกษตรในลักษณะของความพอเพียงท่ีไมมากเกิน
กําลังของเกษตรกรภายใตพื้นท่ีท่ีมีความพอเหมาะและเปนอาชีพเสริมใหกับครัวเรือน  
 1.1.3)  ดานการตลาด  ไดสรางความเขาใจและใหเห็นความสําคัญของ
ขอมูลราคาสินคาในแตละชวงของฤดูการผลิตทําใหเกษตร เร่ิมตระหนักและสามารถวาง
แผนการผลิตเพื่อเตรียมการดําเนินการสรางใหเก็บผลผลิตไดทันในชวงเวลาเพื่อท่ีจะกอใหเกิด
ผลตอบแทนไดสูงข้ึนภายใตการลงทุนท่ีไมตองเนนพื้นท่ีและปริมาณการผลิตที่สูงข้ึนไดอีกคร้ัง 
 1.1.4)  ดานองคความรู ท่ีกอใหเกิดแนวทางการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ เกษตรกรแตละพื้นท่ี ทําการแบงพื้นท่ีการปลูกผักแตละชนิด ตามฤดูการผลิตท่ีเหมาะสม 
และเปนไปตามความตองการของตลาด ตารางการกําหนดตารางเวลาการทํางานในแตวันเพื่อให
กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษมีผลประโยชนเกิดข้ึนใหทันกับ 
 1.2)  การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  ผลของการสรางความรู ความเขาใจในการลดการใชปุยเคมี และการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวท่ีเนนการลงทุนสูง ในครั้งนี้ ไดทําใหเกษตรไดเห็นวาถึงไมไดใชสารเคมีที่ตองลงทุน
ซ้ือในราคาท่ีสูง ผลตอบแทนก็สามารถเกิดข้ึนไดเชนกัน และจะสงผลตอระบบส่ิงแวดลอม และ
พื้นดินซ่ึงเปนสินทรัพยการลงทุนของเกษตรกรใหมีคุณภาพดีข้ึน ซ่ึงตองคอยปรับและใชเวลา 
และจะสงผลกระทบรวมไปถึงความเปนอยูท้ังทางดานสุขภาพกาย สุขภาพทางใจที่มีความสุข
มากข้ึน  
 1.3)  ความผูกพันและประสานงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 เกษตรกรที่ไดเขารวมโครงการทั้ง 50 ราย ท้ัง 6 อําเภอเกิดการเรียนรูและเกิด
แลกเปล่ียนองคความรูซ่ึงกันและกันในแตละ สามารถเช่ือมและสรางการตลาดระหวางกันได   
 
 2)  ดานผลลัพธ (Outcome)  
  เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําองคความรูใหมท่ีไดรับไป
ปรับประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และสามารถเรียนรูเขาใจหลักการทฤษฎีใหมควบคูไปกับ
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หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามขนาดและการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ไมมากเกินกําลัง
การลงทุน เพียงเพ่ือพอเพียงตอความสุขในชีวิตและพอเพียงตอการมีรายไดเพื่อเกื้อหนุนกับ
รายไดหลักของครอบครัว 
 
4.4  การจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด 
เชียงใหม 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ประการ 
ไดแก ประการแรก เพื่อสรางและพัฒนาแหลงขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาของ
ชุมชนทางดานการเกษตรผักปลอดสารพิษท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงและ
ประการท่ีสอง เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพและ
สามารถนําไปประยุกตใชในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค
ไดดังนี้ 
 วัตถุประสงคขอท่ี 1 แนวทางในการสรางและพัฒนาแหลงขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม
และภูมิปญญาของชุมชนทางดานการเกษตรผักปลอดสารพิษที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนไดจริง 
 การจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมคร้ังนี้ คณะวิจัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรจากสํานักงานเกษตรทองถ่ิน
และเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษภายใตโครงการ “ความรวมมือการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงการอบรมครั้งนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลเกษตรปลอดสารพิษและการบริหารงานระบบฐานขอมูล
เกษตรปลอดสารพิษบนเครือขายอินเตอรเน็ตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง(http://www.mcs.okrd.org) โดยโปรแกรมบริหารจัดการเว็ปไซต Joomla! 
ผลสําเร็จของโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา 
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม” คร้ังนี้ทําใหเกิดศูนยสานสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอตางๆ ท้ังส้ิน 6 อําเภอไดแก 
 1)  ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
แมวางเว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/ 
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 2)  ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
สันปาตอง เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/ 
 3)  ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี
เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/ 
 4)  ศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง
เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/ 
 5)  ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
ดอยสะเก็ด เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/ 
 6)  ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว
เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/ 
 ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษท้ัง 6 อําเภอไดเปนศูนย
แหลงการถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษของเกษตรกรและเปนศูนยท่ี
เช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในระดับอําเภอและขยายผลสูการเช่ือมโยงสู
ระดับจังหวัดตอไป 
  
 วัตถุประสงคขอท่ี 2  แนวทางในการวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีศักยภาพและสามารถนําไปประยุกตใชในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
 ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมเปนอีก
หนึ่งชองทางที่ชวยทําใหการติดตอส่ือสารรวมถึงการเช่ือมโยงเครือขายระหวางเกษตรกรผูผลิต
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนสําหรับ
เกษตรกรเปนไปไดอยางรวดเร็วภายใตตนทุนท่ีไมสูงมาก เทคโนโลยีนี้สามารถลดอุปสรรคของ
การส่ือสารดานระยะทางและเวลาสูง การดําเนินงานของศูนยบริหารจัดการโครงการผักปลอด
สารพิษ บนเศรษฐกิจพอเพียง (Management Center for Clean Vegetable under Sufficiency 
Economy Concept: MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม (The Office of Knowledge for Research and Development: OKRD) กับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรทองถ่ินไดกําหนดแนวทางในการสรางและ
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพและสามารถนําไปประยุกตใชในทองถ่ิน
ไดอยางเหมาะสม ในประเด็นตางๆไดแก 
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 1)  การใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานขอมูลและเทคโนโลยีการเกษตร
ปลอดสารพิษ อันเปนงานบริการหลักของศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม  
 2)  การใหคําปรึกษาทางดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกร  
 3)  การสงเสริมและแนะนําแนวทางในการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีถูกตองตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4)  การใหคําปรึกษาและแนะนําการแกไขปญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 
 5)  การแนะนําการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกร ซ่ึง
ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมมีบุคลากรจาก
สํานักงานเกษตรที่มีความรูและความเช่ียวชาญที่สามารถใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง 
  6)  นอกจากนั้นศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหมยังใหบริการในการเผยแพรองคความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีไดจากการ
ผสมผสานระหวางองคความรูทางวิชาการกับภู มิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรรวมถึง 
การถายทอดเทคโนโลยีและทําการวิจัยตอยอดองคความรูรวมกับชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมี
โอกาสเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการจัดการผลิต
ผักปลอดสารพิษของชุมชน เชน การนําเสนอสินคาผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนผานทาง
ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ เพื่อขยายชองทางทางการตลาดสู
ผูบริโภคไดในทุกระดับ 




