
 
บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษในจังหวดั
เชียงใหม” ผูวจิัยไดนําเสนอขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาในระยะท่ี 2 ไวดังนี ้
 
7.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ความสําคัญของการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ของเกษตรกรภายใตฐานแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม 3 ระดับ สามารถสรุปผลการวิจัยไดตาม
วัตถุประสงค ของการศึกษา 3 ประการ ไดแก ประการแรกเพ่ือศึกษาขอมูลทุนทางสังคม 
ปจจัยพื้นฐานสําคัญตอการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ประการท่ีสอง เพ่ือทราบถึงปริมาณและ
ชนิดของผลผลิตท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษ และประการท่ีสาม เพื่อใหทราบถึงตนทุนและ
ผลสัมฤทธ์ิ ของการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ภายใตพื้นฐานแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
วัตถุประสงคขอท่ี  1 เพื่อศึกษาขอมูลทุนทางสังคม ปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญตอการทํา

การเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ การ
พึ่งตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคม พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งคนเองไดทาง
เทคโนโลยี พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาทุนทางสังคม ที่ประกอบ
ไปดวยทุนภายในชุมชน ประกอบดวย  

(1)  ทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ  เกษตรกรไดเรียนรูท่ีจะใชความเหมาะสมของการ
จัดการสภาพพื้นท่ีของชุมชนตอระบบการผลิต กับสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชทําการผลิต  

(2) ทุนทางวัฒนธรรม ดวยวิถีชีวิตของเกษตรกรและคนไทย ลักษณะของการ
บริโภคของคนไทยแลวบนพื้นฐานและการดําเนินชีวิต ทําใหพบวา รูปแบบของการบริโภคกับ
ลักษณะพ้ืนท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอม สามารถทําใหเห็นวิถีการดําเนินชีวิต เปน 2 รูปแบบไดคือ 
รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนในชนบท วิถีชีวิตของคนในชุมชนเมือง ทําใหเห็นสอดคลองกับ
รูปแบบการบริโภคผัก ไดชัดเจนกับชนิดและผักท่ีตองการบริโภค 
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 (3)  ทุนบุคคล พบวาทรัพยากรบุคคลดานการเกษตร เปนปจจัยหลักสําคัญท่ีสุดตอ
การพัฒนารูปแบบทางการเกษตรและระบบการผลิต ไดถูกนํากล่ันกรองเปนความรูท่ีนําไปสูการ
ปฏิบัติและนําออกมาใชกับการทําการผลิตผักปลอดสารพิษบนฐานแนวคิดใหมของคําวา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดความสมดุลตามรูปแบบของการทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตร
ทฤษฎีใหม ดวยความภาคภูมิใจท่ีจะคืนสมดุลใหการดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
ครอบครัว ชุมชน และธรรมชาติอีกคร้ัง   

(4)  ทุนองคกรหรือกลุม เปนทุนปจจัยในสังคมท่ีเปนคําตอบของความรัก ความ
สามัคคี  การทําการเกษตรปลอดสารพิษจะพบวาในแตละพื้นท่ีมีความเกื้อกูลกันระหวางองคกร
และกลุมบุคคลตาง การสนับสนุนจากองคการในทองถ่ินภาครัฐดาน งบประมาณ ความรู 
วิชาการ ตลอดจนหนวยงานสถาบันการศึกษาท้ังนอกเขต และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของไดเขาไป
สนับสนุนทําใหเกิดการผลิตและกระแสการบริโภคผักปลอดสารพิษ เปนรูปธรรมข้ึนไดอยางนา
ภาคภูมิใจ   

 (5)  ทุนทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมกันทํากิจกรรมของผูสูงอายุตาง ๆ ท่ี
กอใหเกิดท่ีพึ่งทางใจ มีกิจกรรมทําใหเกิดความสุขสนานเพลินเพลิน ทําใหสุขภาพกายใจ มี
ความสุข ท่ีไมอาจวัดคาเปนตัวเงินไดอยางมีคุณคาเกินผลกําไรหรือเงินทองใด ๆ  

 (6)  ทุนทางการศึกษา  องคความรูที่ไดจากการดําเนินงานและทํากิจกรรม
ทางการเกษตร ที่ไดมาจากการรวมกันคิด รวมกันทํานําไปสูการปฏิบัติ และตอยอดขยายกัน
ออกไปท้ังในแนวนอนและแนวด่ิง เม่ือเกิดการศึกษาเรียนรูระหวางกัน การเปรียบเทียบใหเห็น
ท้ังความรูทางวิชาการกับการเรียนรูจากธรรมชาติวิธี เกิดเปนคุณคา ความภูมิใจ และเปนองค
ความรูท่ีมีความเหมาะสมไดไมเทากันในทุกพ้ืนท่ี  

 
 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อทราบถึงปริมาณและชนิดของผลผลิตท่ีทําการผลิตผักปลอด
สารพิษ  

การดําเนินการบริหารจัดการดวยระบบการเกษตรปลอดสารพิษนั้น จะพบวาเกษตรกร
ไดใชองคความรู จากการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมและสมาชิกในกลุม  จากประสบการณของ
เกษตรกรเองโดยข้ึนกับระยะเวลาท่ีไดทําการเกษตรปลอดสารพิษ มาแลวนั้น จะทําใหเกิดการ
เรียนรูถึงการวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและการลงทุนที่เหมาะสมและสมดุล
กับตัวเอง อีกท้ังสามารถเก็บผลผลิตไดนานและดูแลไดไมยาก สําหรับชนิดของผักท่ีปลูกจะ
พิจารณาจากความตองการของตลาด วาตองการผักชนิดใดชวงเวลาใด อาทิ ผักชี จะปลูกในชวง
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เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เนื่องจากชวงนี้ผักชีมีราคาแพง เปนตน โดยจะแบงประเภทของผัก
เปนกลุม  ไดแก ผักกินใบ เชน คะนา  ผักบุง สลัด โอกแดง ข้ึนฉาย ผักชี ปวยเลง ยอดฟกทอง 
กะเพรา โหระพา พืชผักกินผล เชน แตงกวา ขาวโพดฝกออน หัวไชเทา แครอท ฟกทอง มะระ
จีน  มะเขือเทศ เปนตน และพืชผักกินดอก เชน กะหลํ่าดอก คะนาฮองกง ดอกแค และบร็อกโคลี 
เปนตน โดยการจะเลือกปลูกผักชนิดใดจะมีการวางแผนการผลิต โดยจะจดบันทึกขอมูลราคา
ผลผลิตยอนหลังทั้งปมาสูการนําไปวางแผนการผลิต วาแตละเดือนมีผักอะไรออกสูตลาดมาก
หรือนอยอยางไร และสํารวจวาราคาผักสูงในชวงใดดวย เพ่ือนํามาใชในการเลือกชนิดผักให
เหมาะสมกับราคาและความตองการของตลาด ศึกษาสภาพอากาศและสภาพธรรมชาติของผักแต
ละชนิด เพื่อใหทราบวาอากาศแบบไหนเหมาะแกการเจริญเติบโตของผักชนิดนั้นๆ  
 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 ตนทุนและผลสัมฤทธ์ิ ของการผลิตผักปลอดสารพิษ 
  วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จํานวน 33 
ราย ในพืชท้ัง33 ชนิด ในชวงฤดูกาลผลิตท่ีดีท่ีสุด คือ ในชวงเดือน พฤศจิกายน จนถึง เดือน
มีนาคม พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกําไรหรือผลตอบแทนของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ พบวามูลคาตนทุนและผลตอบแทนจากการเกษตรผลิตผักปลอดสารพิษ  ดวยการจัดทํา
แปลงสาธิตท่ีปฏิบัติดวยวิธีทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (จีเอพี) ของเกษตรกร 33 ราย กับผัก
เศรษฐกิจ 33 ชนิด ภายใตขนาดพื้นท่ี 50 ตารางวา สามารถทราบมูลคาตนทุนการผลิตท่ีชัดเจน
และทราบผลตอบแทนความคุมคาไดถึง 28 ชนิดของผักเศรษฐกิจ  ท่ีอัตราผลกําไรตอรายได
ตํ่าสุดอยูท่ี 4% และอัตราผลกําไรตอรายไดสูงสุดที่ 66%  
  ดานการวิเคราะหปจจัยความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและผลตอบแทน พบวา 
ข้ึนอยูกับปจจัยดาน ราคา ปริมาณผลผลิต ตนทุนรวม ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวมที่
จะนําไปสูการวางแผนการผลิตและการจัดการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ผลการบันทึกขอมูลทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของพืชแตละชนิด 

ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดเขารวมโครงการวิจัยในคร้ังนี้   ได
เกิดการเรียนรูรวมกันเพื่อการกระตุน และสรางกระบวนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษท่ีถูกตอง 
เพื่อการบริโภคและจําหนาย ทั้งในระดับครัวเรือน และในชุมชน จากการสรางการเรียนรู ดวย
การจดบันทึกขอมูลของรายการตนทุน และรายไดที่เกิดข้ึนจากแตละรอบการผลิตในระยะเวลา 
9-12 เดือน ทําใหเกษตรกร ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการใชขอมูลเพ่ือการวางแผนการผลิต 
ในแตละรอบการผลิตท่ีจะทําใหเห็นถึงผลความตองการและราคาสินคาในทองตลาด ตลอด



124 
 

จนถึงขอบเขตและปญหาของการผลิต ท่ีพืชบางชนิด ข้ึนอยูกับความตองการบริโภค และ การ
เพาะปลูกไดยากงาย ในสภาพพื้นท่ี อุณหภูมิ และความชํานาญท่ีแตกตางกัน  กอใหเกิดขอสรุป
ของปจจัยท่ีมีผลตอการเกษตรผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ไดดังนี้  
  1. การวิเคราะหความคุมคาจากปจจยัท่ีมีผลกระทบตอกาํไร 
                  การศึกษาถึงความคุมคาของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกําไรหรือผลตอบแทน
ของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ พบวาข้ึนอยูกับปจจัยดาน ราคา ปริมาณผลผลิต ตนทุนรวม 
ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวมที่จะนําไปสูการวางแผนการผลิตและการจัดการท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2 การวิเคราะหความคุมคา ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการผลิต 
         เม่ือไดทําการวิเคราะห ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการผลิต จะ
พบวา  ทุนจากการผลิต ไมวาจะเปน อุปกรณในการผลิต มีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิต 
เม่ือใดท่ีเกษตรกรทําการผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณชวยในการผลิต 
เพื่อชวยในการกับการทํางานใหไดผลผลิตในรอบระยะเวลาหน่ึงนั้นมีความสัมพันธกันใน
ปริมาณท่ีสูงข้ึนเชนกัน ตลอดจนองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนการผลิตการผลิตใน 1 
แปลงการผลิตของเกษตรกร  
  3.การวิเคราะหปจจัยทุนที่มีผลกระทบกําไร 
              การวิเคราะห ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไร จะพบวา ทุนจากการผลิตไมวา
จะเปน อุปกรณในการผลิต จะมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิต เม่ือใดที่มีปจจัยทุนทางดานนี้
มากจะสงผลตอการใหผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษใหเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
การเลือกใชเคร่ืองมือ และอุปกรณชวยในการผลิต เพื่อชวยในการกับการทํางานใหไดผลผลิตใน
รอบระยะเวลาหน่ึงนั้นมีความสัมพันธกันในปริมาณท่ีตรงกันขามเสมอ ขอสรุปท่ีเกษตรกรได
ทราบคือ การผลิตท่ีใชพืชหมุนเวียนในหนึ่งพื้นท่ีการผลิต และใชอุปกรณ ตลอดจนปจจัยทุนท่ี
สามารถใชรวมกันในหนึ่งแปลงการผลิต  
  ดวยกลไกลทางดานราคา กลไกของปจจัยการลงทุนในดาน ขนาดพื้นท่ีของการ
ผลิต มูลคาของตนทุนคงท่ี ตนทุนผันแปรและตนทุนรวม ในการผลิตผักปลอดสารพิษจะ
สัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม คือ ถารายไดจากการผลิตมีมูลคาสูงผลตอบแทนจะสูง ถา
รายไดจากการผลิตไดนอยจะทําใหเกิดผลตอบแทนตํ่า  ถาเกษตรกรทราบถึงความไดเปรียบของ
กลไกทางดานราคา เปนเปาหมายในการวางแผนการผลิตจะทําใหไดเกิดผลตอบแทนท่ีคุมคาตอ
หนึ่งรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปวางแผนการ
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ผลิตสําหรับท้ังป ตลอดจนการแกปญหาเร่ืองไมมีตลาดรองรับสินคาของผักปลอดสารพิษและ
การหาตลาดราคาของผักปลอดสารพิษที่มีราคาสูงได 
 
 ผลสัมฤทธ์ิของการปลูกผักปลอดสารพิษท่ีคาดหวัง (Result) 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบวาผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรผักปลอดสารพิษ ไดสรางความรู 
ความเขาใจ ถึงกระบวนการผลิต การลงทุนและการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษใหเกิด
ความพอเพียงตอการนําไปปฏิบัติ ไวดังนี้  
  1 ดานผลผลิต (Output) เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จํานวน 50 ครัวเรือน 
ไดรับการพัฒนาในแตละดาน ดังนี้ 
          (1) ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการผลิตผักปลอดสารพิษ ทั้งในแตละ
ดาน คือ  
   ดานการวางแผนการผลิต ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตและ
ปลูกผักปลอดสารพิษมากข้ึน และเขาใจถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทุนการผลิตท่ีจะสงผลตอ
ผลตอบแทน ต้ังแตข้ันตอนการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว   
         ดานการเงินทุนและกําไร การเกษตรผักปลอดสารพิษ เปนการลงทุน
การผลิตท่ีใชเงินลงทุนไมมากนัก ตอการทําการเกษตรในลักษณะของความพอเพียงท่ีไมมากเกิน
กําลังของเกษตรกรภายใตพื้นท่ีที่มีความพอเหมาะและเปนอาชีพเสริมใหกับครัวเรือน  
   ดานการตลาด  ไดสรางความเขาใจและใหเห็นความสําคัญของขอมูล
ราคาสินคาในแตละชวงของฤดูการผลิตทําใหเกษตร เร่ิมตระหนกัและสามารถวางแผนการผลิต
เพื่อเตรียมการดําเนินการสรางใหเก็บผลผลิตไดทันในชวงเวลาเพื่อท่ีจะกอใหเกดิผลตอบแทนได
สูงข้ึนภายใตการลงทุนท่ีไมตองเนนพืน้ทีแ่ละปริมาณการผลิตท่ีสูงข้ึนไดอีกคร้ัง    
   ดานองคความรู 

          - องคความรูและแนวทางการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ 
เกษตรกรแตละพื้นท่ี ทําการแบงพื้นท่ีการปลูกผักแตละชนิด ตามฤดูการผลิตท่ีเหมาะสม และ
เปนไปตามความตองการของตลาด  ตารางการกําหนดตารางเวลาการทํางานในแตวันเพื่อให
กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษมีผลประโยชนเกิดข้ึนใหทันกับ 
   (2) การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  
                    ผลของการสรางความรู ความเขาใจในการลดการใชปุยเคมี และการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวท่ีเนนการลงทุนสูง ในครั้งนี้ ไดทําใหเกษตรไดเห็นวาถึงไมไดใชสารเคมีที่ตอง
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ลงทุนซ้ือในราคาท่ีสูง  ผลตอบแทนก็สามารถเกิดข้ึนไดเชนกัน และจะสงผลตอระบบ
ส่ิงแวดลอม และพ้ืนดินซ่ึงเปนสินทรัพยการลงทุนของเกษตรกรใหมีคุณภาพดีข้ึน ซ่ึงตองคอย
ปรับและใชเวลา และจะสงผลกระทบรวมไปถึงความเปนอยูท้ังทางดานสุขภาพกาย สุขภาพทาง
ใจท่ีมีความสุขมากข้ึน  
   (3) ความผูกพันและประสานงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
               เกษตรกรที่ไดเขารวมโครงการทั้ง 50 ราย ทั้ง 6 อําเภอเกิดการ
เรียนรูและเกิดแลกเปล่ียนองคความรูซ่ึงกันและกันในแตละ สามารถเช่ือมและสรางการตลาด
ระหวางกันได   
  2.ดานผลลัพธ (Outcome)  
           เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน รวมท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําองคความรูใหมท่ี
ไดรับไปปรับประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และสามารถเรียนรูเขาใจหลักการทฤษฎีใหมควบคู
ไปกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามขนาดและการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ไมมากเกิน
กําลังการลงทุน เพียงเพื่อพอเพียงตอความสุขในชีวิตและพอเพียงตอการมีรายไดเพื่อเกื้อหนุนกับ
รายไดหลักของครอบครัว 
 
7.2 ขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ใน
ระยะท่ีสอง พบวาความตอเนื่องและกลไกท่ีอยูในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ของเกษตรกร
ผูผลิต ปจจัยหลายอยางท่ีจะเอ้ือทําใหระบบการเกษตรเพ่ือผลิตผักปลอดสารพิษสามารถ
ดําเนินการตอไปไดนั้น จะตองชวยกันผลักดันและใหความรูเขาไปชวยเหลือผูผลิตในแตละดาน
ตอไปนี้ 
 (1) การวางแผนการผลิต เพราะเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ ใน
กระบวนการคิด การบริหารจัดการทางดานการเกษตรใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคาตอรอบการ
ผลิต   การวางแผนการผลิตต้ังแตตนใหสัมพันธกับประเภทและสัดสวนของพืชผักแตละชนิด ให
สอดรับกับระบบตลาดเพื่อการบริโภค ซ่ึงมีปจจัยท่ีสําคัญในเร่ืองของราคาผลผลิตที่เกษตรกร
สวนใหญยังไมมีความเขาใจและนําไปเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตการเกษตรปลอด
สารพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 (2) วิธีการคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีการผลิต สังเกตการณไดวามีวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไรหลากหลาย
รูปแบบ ต้ังแตกระบวนการผลิตตนทาง ระหวางทางไปจนถึงปลายทางท่ีเกษตรกรยังขาดความรู
และความเขาใจอีกมาก 

(3)  ความชวยเหลือในดานวิชาการแนวคิดตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตที่สามารถ
เปนคําตอบของการเกษตรปลอดสารพิษบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) การถายทอดองคความรูระหวางเครือขายเกษตรกร นอกจากรูปแบบการจัดเวที
วิชาการ การใหความรูจากหนวยงานวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน จะเกิดประโยชนอยางสูงสุด
ไดดวยการจัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง ระหวางเกษตรกรกับเกษตรกรเอง  เพราะ
เกษตรกรแตละคน จะมีองคความรูอยูในตัวเปนภูมิความรูหรือคลังความรูท่ีไดจากการปฏิบัติจริง
แลว ผานกระบวนการทดลองผิดทดลองถูก จนเกิดเปนผลสัมฤทธ์ิ จึงนําไปปฏิบัติ การไดส่ือสาร
และเห็นของจริงระหวางการปฏิบัติจะเปนการจัดการความรูอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะพัฒนาองค
ความรูในการผลิตและการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเกษตรในทุก ๆดาน ไดอยางมี
คุณคาสูงสุด  ตลอดจนการทราบเหตุผลของปจจัยดานลบ และผลลบจากการเกษตรที่ผิดพลาดจะ
ทําใหเกษตรกรจดจําและไมนําไปปฏิบัติไดรวดเร็วกวาการฟงบรรยาย และการบอกใหปฏิบัติ  

ดังนั้นผลตอบแทนหรือผลสัมฤทธ์ิของการทําการเกษตรผักปลอดสารพิษจึงหมายถึงส่ิง
ท่ีกลาวมาขางตน ซ่ึงสามารถตอบโจทยของการศึกษาในระยะท่ีหนึ่ง ไดวา  หมายถึง ความพึง
พอใจ การมีสวนรวม ความคุมคาของการลงทุนการผลิต  ตามหลักการพึ่งตนเองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสงผลหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ 1) การพ่ึงตนเองทางจิตใจ ทําให
เกษตรกรมีแนวคิดของการสรางรายไดเสริม สามารถใชพ้ืนท่ีทําการปลูกผักใหเกิดผลประโยชน
ไดเต็มท่ีสงผลตอครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันในการชวยกันสรางรายไดเสริม ลดรายจายใน
ครอบครัว 2) พึ่งตนเองทางสังคม มีการรวมกลุมกันเพื่อทําการปลูกผักปลอดสารพิษ ดวยกันคิด
วางแผนการทํางานรวมกัน มีกิจกรรมกลุม 3) พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการลด
ใชสารเคมี  เพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และหันมาใชความสมดุลทางธรรมชาตินําไปสูการ เกษตร
ธรรมชาติวิธี 4) พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี ดวยการเรียนรูส่ิงท่ีอยูในชุมชนนํามาคิดสรางเพื่อใช
เปนเคร่ืองมือในการทํางานดานการเกษตรปลอดสารพิษ 5) พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ระบบ
การเกษตรปลอดสารพิษสามารถสรางการเคล่ือนไหวของการผลิตและการบริโภคท่ีมีผลตอคน
ในชุมชนต้ังแตการเกื้อกูลกัน สรางผลผลิตสูตลาดชุมชนใหญ สรางรายไดและกิจกรรมกลุมข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพ 
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7.2 ขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ใน
ระยะท่ีหนึ่ง พบวาความตอเนื่องและกลไกท่ีอยูในระบบการผลิตและการบริโภคมีปจจัยหลาย
อยางท่ีจะเอ้ือทําใหระบบการเกษตรเพ่ือผลิตผักปลอดสารพิษสามารถดําเนินการตอไปไดนั้น 
จะตองชวยกันผลักดันและใหความรูเขาไปชวยเหลือผูผลิตในแตละดานตอไปน้ี 
 (1) ชนิดและสัดสวนของพืชผักแตละชนิด ในระบบตลาดเพื่อการบริโภค ท่ีเกษตรกร
สวนใหญยังไมมีความเขาใจและนําไปเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตการเกษตรปลอด
สารพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2) วิธีการคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีการผลิต สังเกตการณไดวามีวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไรหลากหลาย
รูปแบบ ต้ังแตกระบวนการผลิตตนทาง ระหวางทางไปจนถึงปลายทางท่ีเกษตรกรยังขาดความรู
และความเขาใจอีกมาก 

(3) ความชวยเหลือในดานวิชาการแนวคิดตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตท่ีสามารถ
เปนคําตอบของการเกษตรปลอดสารพิษบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) จากการใหขอมูลของเกษตรกรแตละราย ยังตองการความชวยเหลือดานการผลิต 
ต้ังแตเร่ิมการผลิตที่ตองปรับสภาพดินและแหลงน้ําไวรองรับ ไปจนถึงการดูแลและเก็บผลผลิต  

(5) ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการท่ีจะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
 
  
 
 
 
 




