
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  การศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ผลิตภณัฑ์เห็ดและผกั
ปลอดสารพิษแบบ ดว้ยการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไดร้วบรวมเอกสารเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แนวคิดการจดัการความรู้ 
3. องคป์ระกอบของการจดัการเรียนความรู้ 
4. ขั้นตอนการจดัการความรู้  
5. แนวคิดงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน 
6. สภาพพื้นท่ีวจิยั 
7. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเห็ด 
8. ส่วนประกอบของเห็ด 
9. ผกัปลอดสารพิษ 
10. รูปแบบการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
11. แนวคิดการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี 
12. แนวคิดการวเิคราะห์งาน 
13. แนวคิดทางการตลาด 
14. รูปแบบการตลาดผกัปลอดสารพิษ 
15. ปัญหาของการคา้ตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 
16. การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาทท่ีค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบในการวางแผน การตดัสินใจ และ
การกระท าหรือการด าเนินการต่างๆ ส่ิงส าคญัตอ้งรู้จกัพึ่งพาตนเองและทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ ก่อนจะไปพึ่งพาคนอ่ืนหรือปัจจยัภายนอก หรือหมายถึงการท่ีอุม้ชูตนเองได้ ให้มีความ
พอเพียงกบัตวัเอง ครอบครัว และชุมชน และส าหรับเกษตรกรแล้วแนวทางการท างานเกษตรใน
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ลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงให้พออยูพ่อกิน ตอ้งมุ่งเนน้การหาขา้วหาปลาก่อนมุ่งเนน้หาเงินทอง ดงัค า
วา่ “เงินทองเป็นของมายา  ขา้วปลาเป็นของจริง” รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวั
ท่ีดีพอต่อผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั โดยวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนการด าเนินการทุก
ขั้นตอนให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก 
 ดงันั้นการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ภาพที ่2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคดิการจัดการความรู้  
 เป็นกระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ โดยให้สมาชิกไดมี้โอกาส
ในการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกัน ทั้งน้ีความรู้ตามแนวคิดของการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ความรู้เด่นชดั (Explicit Knowledge) ซ่ึงเป็น
ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร ต ารา หรือส่ือ IT ต่างๆ ท่ีรวบรวมจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ พร้อมท่ีจะ
ถูกน ามาปรับใชไ้ดท้นัที และความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล โดย
การจดัการความรู้เด่นชดั จะเนน้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี “2T” (Tool & Technology) ในขณะท่ี
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ความรู้ซ่อนเร้น เนน้คนและกระบวนการ “2P” (Process  & People) ทั้งน้ีความรู้ซ่อนเร้นมีมากกวา่ 
ในขณะท่ีความรู้เด่นชดั สามารถจดัการไดง่้ายกวา่ (น ้าทิพย ์ วภิาวนิ, 2547, หนา้ 15-23) 
 แนวคิด KM ก็คือการจดัการความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นคน โดยอาจเร่ิมตน้ท่ีให้คนนั้นท างาน 
สร้างเวทีให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนั ใชข้บวนการทางสังคมไม่ใชเ้ทคโนโลยีมากนกั แต่ใช ้“ใจ” เป็น
ส าคญั มีการใหแ้ละรับอยา่งสมดุล โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างและยกระดบัความรู้เพื่อน าไป
ปรับใช ้เรียนรู้ และยกระดบัเป็นความรู้เด่นชดั รวบรวมจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ สามารถเขา้ถึงเขา้ใจได ้
และน าไปปรับใชไ้ด้ ซ่ึงเป็นวฏัจกัรท่ีหมุนเวียนอยา่งไม่ส้ินสุด ดงันั้นการท า KM จะตอ้งท าทั้ง 2 มิติ 
และขบัเคล่ือนใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์กนัทั้ง 2 มิติ ตอ้งสร้างสมดุลระหวา่ง 2T และ 2P  

ภาพที ่2.2 แนวคิดการจดัการความรู้ 

 ส่ิงส าคญัท่ีน าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัคือนวตักรรม (Innovation) การ
สร้างนวตักรรมในองค์กรจ าเป็นตอ้งมีการพฒันากระบวนการของการจดัการความรู้ เพื่อให้คนใน
องค์กรสามารถน าความรู้ไปใช้และพฒันาส่ิงใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต และการบริการ ทุก
องคก์รจึงตอ้งเรียนรู้ ท่ีจะท างานอย่างฉลาดมากข้ึนบนพื้นฐานขอทุนปัญญาและความรู้ (Intellectual 
& knowledge capital) สารสนเทศในองค์กรจะกลายเป็นสินทรัพย ์(Asset) ไดก้็ต่อเม่ือบุคคลใน
องคก์รสามารถน าความรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการจดัการความรู้  
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
 

 

8 

 ความรู้ (Knowledge) เป็นผลท่ีได้จากการเรียนรู้ เกิดจากความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้เป็น
ความสามารถในการระลึกนึกออกในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมีคือความรู้รอบตวั
และความรู้ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาชีพ ความรู้ท่ีองค์กรตอ้งการใช้ในการพฒันาองค์กรให้ดี
ยิ่งข้ึนคือ ความรู้ใหม่ การพฒันาคนในองค์กรจึงจ าเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในการเรียนการสอนหากการเรียนรู้เน้นการสอนทกัษะในบางวิชาชีพ มีอายุ
การใชง้าน  การเรียนการสอนนอกจากตอ้งเนน้การให้ความรู้แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้ ดว้ยตนเองอนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสวงหาความรู้โดยการอ่านและการคิด ดงัค ากล่าวของขงจ้ือท่ีว่า “อ่านหนงัสือโดยไม่
คิดคน้ การอ่านจะไม่ไดอ้ะไร คน้คิดโดยไม่อ่านหนงัสือ การคน้คิดก็เปล่าประโยชน์” 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนความรู้  
 ความส าเร็จของการจดัการความรู้เกิดจากการผสมผสานการท างานของคน กระบวนการ
ทางธุรกิจและเทคโนโลย ีซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1. ด้านคน กลยุทธ์หลกัท่ีธุรกิจใชเ้พื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในทศวรรษน้ี
มุ่งท่ีความสามารถของคนในองคก์ร ท่ีจะสร้างนวตักรรมและมีความคล่องตวัท่ีจะปรับเปล่ียนกลยุทธ์
ตามสภาวการณ์ การพฒันาคนในองคก์รจึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ 
กระบวนการ และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นองคก์ร เพื่อแสวงหา สร้าง จดัการ แลกเปล่ียน และท าให้ความรู้ท่ี
ตอ้งการ ไดรั้บผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีองค์กรตอ้งการ เป็นการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์ 
การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์การบริหารจดัการในยุคปัจจุบันท่ีองค์กรน ามาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อสนบัสนุนและพฒันาองคก์รในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 

2.  ด้านกระบวนการ กระบวนการของการจดัการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและ
ขั้นตอนของการจดัการความรู้โดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ทั้งจากแหล่งขอ้มูล
ภายในและภายนอกเป็นการแยกแยะวา่ ความรู้ชนิดใดท่ีควรน ามาใช้ในองค์กร แลว้น าความรู้นั้นมา
ก าหนดโครงสร้างรูปแบบและตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะน ามาผลิตและเผยแพร่ โดยการ
บริหารกระบวนการนั้นจะตอ้งเขา้ใจวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน ขององคก์รวา่ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายอะไร 

ขั้นตอนการจัดการความรู้  
 การจดัการความรู้ (Managing Knowledge) มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 1. การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ (Knowledge acquisition) การจดัหาความรู้
เป็นขั้นตอนของการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวจิยัและพฒันา มีการจดัหมวดหมู่ความรู้
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อยา่งเป็นระบบ (Classifying knowledge) เช่น ห้องสมุดท าหน้าท่ีในการจดัหมวดหมู่ความรู้โดยการ
แบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและการคน้หาเพื่อน ามาใช ้

 2. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกนัในองค์กรมี 4 
ระดบั ไดแ้ก่ Know what (เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง)  Know how (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกของ
ความเป็นจริง)  Know why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของ
ประสบการณ์แกปั้ญหาน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น)  Care why (เป็นความรู้ในเชิงความคิด
สร้างสรรค์ริเร่ิม ท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาและท าให้ดีข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรม
ใหม่ในองคก์ร  

 3. การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่สารสนเทศให้คนใน
องค์กร สามารถเขา้ถึงความรู้ในองค์กรได้เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจและการด าเนินงานท่ีไม่
ผิดพลาดซ ้ าซ้อน โดยมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ
ความรู้ในองคก์รให้เป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรูปแบบท่ีบุคคลนั้น ตอ้งการ 
เรียกวา่ระบบบริหารความรู้ 

จากทั้ง 3 เร่ืองดงักล่าวสามารถน าแนวคิดของการจดัการความรู้มาใช้ในองค์กร ในการ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพื่อให้เกิดจากการมีผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือมีการบริการท่ีดีเยี่ยม มี
การด าเนินงานท่ีลดขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและท่ีส าคญัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ท่ีจงรักภกัดี
ต่อผลิตภณัฑ์  ซ่ึงก็คือส่วนหน่ึงของการน าระบบคุณภาพมาใช้ในองค์กรคือการยอมรับให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงผลิตภณัฑ์  กระบวนการและบริการอย่างต่อเน่ืองทุกปี  องค์กรท่ีทนัสมยัและ
ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์  จึงให้ความส าคญักบัเร่ืองคุณภาพเป็นอนัดบัแรกในการพฒันาประสิทธิภาพ
ขององค์กร  การมีคุณภาพคือการมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและสามารถแสดงให้เห็นไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม  มาตรฐานเป็นเกณฑ์ขั้นต ่ าของการยอมรับในคุณภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ ทั้ งน้ี
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าความรู้ในองคก์รมาใชม้ากท่ีสุด  คือ การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
และการสร้างความรู้ใหม่หรือนวตักรรม  การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองคก์ร
มาจากหลายองคป์ระกอบ เช่น ความรู้ความสามารถของบุคลากรและทีมงานท่ีท าให้การท างานบรรลุ
เป้าหมาย  กระบวนการท างานท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรม และวฒันธรรมองคก์รในการสร้างความ
ไวว้างใจในการแบ่งปันความรู้ 

แนวคดิงานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น 
งานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน (Community-Based Research)  มุ่งเนน้ให้ “คน” ในชุมชนเขา้มาร่วม

กระบวนการคิด ตั้งค  าถาม วางแผน และท าวิจยัเพื่อหาค าตอบอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้จากการ
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ท างานวิจัยท่ีเป็นเชิงปฏิบัติการจริง (Action Research) เพื่อตอบ “ค าถาม” หรือ “ความสงสัย”  
บางอย่าง โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ข้อสงสัยอยู่ตรงไหน มีการค้นหา “ข้อมูล” ก่อนท ามีการ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มีการ “วางแผน” การท างานบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่และในระหวา่ง
ลงมือท า ก็จะมีการทบทวนความกา้วหนา้ วเิคราะห์ความส าเร็จและอุปสรรคอยา่งสม ่าเสมอ ในท่ีสุดก็
จะสามารถ “สรุปบทเรียน” เพื่อตอบค าถามท่ีตั้งไว ้แลว้อาจจะท าใหม่ให้ดีข้ึน ทั้งหมดน้ีด าเนินการ
โดยชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น “ผูส้งสัย” นัน่เอง (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2547, หนา้ 11-13) 

งานวิจยัแบบน้ีไม่ได้เน้นท่ี “ผลงานวิจยั” หรือ การคน้พบองค์ความรู้ใหม่หากแต่มอบ 
“กระบวนการวิจยั” เป็น “เคร่ืองมือ” ในการเพิ่มพลงั (Empower) ชุมชน ในการจดัการตามแผน เป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการสร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนได้ ด้วยมีเป้าหมายส าคญัยิ่งอย่างน้อย 4 
ประการ คือ 

1.  คน (Man) เป็นเร่ืองของการสร้างคน การพฒันาศกัยภาพบุคคล (Human Resource 
Management) ในแง่การพฒันาความคิด มโนทศัน์ วิสัยทศัน์ และกระบวนทศัน์ใหม่ต่อการพฒันา
สังคม ท่ีมีพื้นฐานสอดรับกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการมองมนุษยทุ์กคนอยา่งมีคุณค่า มี
ศักยภาพมากกว่าการยึดถือปัจเจกชนเป็นท่ีตั้ ง การมองเร่ืองการพัฒนาแบบองค์รวม (holistic 
approach) มากกว่าการแยกส่วน ให้ความส าคญักบัการระดมความคิดเห็นร่วมกนัมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร หรือให้ความส าคญักบัขอ้มูลความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่
การใช้ความรู้สึกส่วนตัว  รู้จักการท างานเป็นทีมรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
กระบวนการวิจยั (research process)  เช่น การวิเคราะห์ปัญญา (problem analysis) การวางแผน 
(planning) การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม (participation process)  การบนัทึกขอ้มูล  การจบัประเด็นและ
การเช่ือมโยงข้อมูล  การวิเคราะห์และการสรุปขอ้มูล (analysis and conclusion) การจดัระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และการประสานศกัยภาพภายนอกมาหนุนเสริมการท างาน ซ่ึงคน
ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวบ้านเท่านั้ น แต่หมายรวมถึงนักวิชาการ นักพฒันาเอกชน และ
ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐดว้ย 

2.  ความรู้ เป็นเร่ืองของการสร้างสังคมความรู้แห่งอนาคต ให้เกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยืน หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ของทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (knowledge-based)  และการมีส่วนร่วมจากทุกคน  โดยเฉพาะ
กลุ่มคนระดบัรากหญา้ ไม่ใช่มาจากการใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัของคนบางกลุ่มในการตดัสินใจ หรือ
กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของส่วนรวม โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ขณะเดียวกนัจะเป็นการสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งหลากหลายเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน
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และสังคม ตลอดจนเป็นการยกระดบัความรู้สู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ จากฐานราก (Grounded 
Theory)  เพื่อเป็นตน้แบบในการศึกษาวจิยั และการก าหนดทิศทางการพฒันาสังคมแห่งอนาคต 

  ดงันั้น แหล่งความรู้ใหม่ จึงไม่ไดม้าจากต าราต่างชาติแต่เพียงแหล่งเดียว หากแต่จะมี
ส่วนผสมจากองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นพื้นฐานส าคญัจากการเรียนรู้ของสังคมทุกระดบั
ผ่านกระบวนการศึกษา กระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนาประเทศ และท่ีส าคัญเป็น
กระบวนการท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแห่งการคน้หาความรู้ความจริงของคน เน่ืองจาก
ความรู้ในความจริงเป็นความหมายใหม่แห่งความเท่าเทียมกนัของคนในสังคมแห่งอนาคต เพราะเป็น
ท่ีมาของการรักษาผลประโยชน์และการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตวัเอง ชุมชนและส่วนรวม 

3. เครือข่ายกบัการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะพฒันาสังคมใหม่ให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการ
สร้างสังคมแห่งความจริงท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นสังคมแห่งการคน้หาและคน้พบความรู้ความ
จริงอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนอันหลากหลายทั้ งในกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูล การ
วิพากษ์วิจารณ์ การหาขอ้สรุป และการตดัสินใจ โดยเน้นการพฒันาจากฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินของคน
ทอ้งถ่ิน และโดยคนทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลายเป็นส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การหนุนช่วยระหวา่งกนั มีการ
ดึงศกัยภาพท่ีหลากหลายจากชาวบา้น นกัวิชาการ นักพฒันาเอกชน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ มาหนุน
เสริมการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ รวมทั้งมองเป้าหมายส่วนรวมมากกวา่เป้าหมายของบุคคลและ
คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างและขอ้ขดัแยง้อนัเกิดจากขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
กระบวนการพฒันาของแต่ละองคก์รและหน่วยงาน 

4.  หน่วยจัดการความรู้ที่เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดกลไก/ กลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัสรร 
หรือยกระดบัความรู้ โดยการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นทอ้งถ่ินมาสังเคราะห์ร่วมกบัผูรู้้
นกัวิชาการในพื้นท่ี ไปพร้อม ๆ กบัประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ ใน
ทอ้งถ่ินทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัและพฒันา ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ  มาแลกเปล่ียนพูดคุย สู่การก าหนดทิศทางการวิจยัและพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน บน
พื้นฐานการผสมผสานกบัองค์ความรู้จากภายนอก อนัจะน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งในอนาคต 
ทั้งน้ี กลไก/กลุ่มคนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี จะตอ้งเป็นอิสระจากพนัธนาการใด ๆ ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างทาง
อ านาจ การครอบง าจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นการพึ่งพิงความรู้ ความคิด ดว้ยกระบวนการสร้าง
ความรู้สู่การแกปั้ญหา และสามารถรับใชส้ังคมอยา่งแทจ้ริง 
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สภาพพืน้ทีว่จิัย 
ข้อมูลจังหวดัเชียงใหม่ 
 ประวตัิเมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่ มีช่ือท่ีปรากฏในต านานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของ
อาณาจกัรลา้นนาไทยมาตั้งแต่ พระยามังรายได้ทรงสร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ.1839 ซ่ึงมีอายุครบ 710 ปี ในปี 
พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวฒันาการสืบเน่ืองกนัมาในประวติัศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มี
ฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษตัริยร์าชวงศม์งัราย ประมาณ 261 ปี (ระหวา่ง พ.ศ.1839-
2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ไดเ้สียเอกราชให้แก่กษตัริยพ์ม่าช่ือบุเรงนอง และไดต้กอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงช่วยเหลือลา้นนาไทยภายใตก้ารน าของพระ
ยากาวิละและพระยาจ่าบา้นในการท าสงครามขบัไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้
ส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจา้เมืองเชียงใหม่ 
ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเช้ือสายของพระยากาวิละ ซ่ึงเรียกวา่ ตระกูลเจา้
เจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่  เมืองล าพูนและล าปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวฯ ไดโ้ปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช ได้
ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จดัตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา่ มณฑล
พายพั และเม่ือปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวไดป้รับปรุงการปกครองเป็นแบบ
จงัหวดั เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจงัหวดัจนถึงปัจจุบนั (http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf) 

สภาพทัว่ไปของจังหวดัเชียงใหม่ 
 ทีต่ั้งและขนาดพืน้ที่ 
 ตั้งอยูท่างทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 
1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 720 กิโลเมตร 
 มีพื้นท่ีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566910 ไร่ จ  าแนกเป็น 

 พื้นท่ีป่าไม ้69.92% (8,787656 ไร่) 
 พื้นท่ีท าการเกษตร 12.82% (1,611,971 ไร่) 
 พื้นท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืน ๆ 17.26%(2,167,971 ไร่) 

 

http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf
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 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 มีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 25 oC  อุณหภูมิสูงสุด
เฉล่ีย 31 oC อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20 oC 

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 โดยทัว่ไปมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบอยูต่อนกลางตามสองฟากฝ่ังแม่น ้ า
ปิง มีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอ
จอมทอง นอกจากน้ียงัมีดอยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยฟ้าห่มปก สูง 2,997 
เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,195 ดอยสุเทพ สูง 1,678 เมตร สภาพพื้นท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
คือ 
 พืน้ที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกของจงัหวดั คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 
80% ของพืน้ทีจั่งหวดั เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก 
 พืน้ทีร่าบลุ่มน า้และราบเชิงเขา กระจายอยูท่ ัว่ไประหวา่งหุบเขาทอดตวัในแนวเหนือ – ใต้
อนัได้แก่ ท่ีราบลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าฝาง และลุ่มน ้ าแม่งดั เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อ
การเกษตร 

 เนือ้ทีป่่าไม้ 
 มีเน้ือท่ีป่าไมเ้หลืออยู ่8,787,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 

 จ านวนประชากร 
 มีประชากรรวมทั้งส้ิน 1,686,209 คน แยกเป็น ชาย 829,816 คน หญิง 859,393 คน ความ
หนาแน่นเฉล่ีย 84 คน/ตร.กม 

 จ านวนประชากรชุมชนบนพืน้ทีสู่ง 
- กระจายตามอ าเภอต่าง ๆ 18 อ าเภอ 2 กิง่อ าเภอ จ  านวน 1,251 หมู่บ้าน 
- มีจ านวนประชากร 312,447 คน เป็นชาย 157,367 คน เป็นหญิง 155,080 คน 70,820  
ครอบครัว 
- อ าเภอท่ีมีประชากรชุมชนบนพื้นท่ีสงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อมก๋อย รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอแม่
แจ่ม อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฮอด 

- มีกลุ่มชนต่าง ๆ รวม 13  ชนเผา่ เป็นชาวเขา มีจ านวน 7 เผ่า ไดแ้ก่ กะเหร่ียง มง้ เม่ียน
(เยา้)     อาข่า(อีกอ้) ลาหู่(มูเซอ) ลีซอ(ลีซู) และลวัะ จ านวน 229,382 คน เป็นชนกลุ่ม
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น้อย จ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยล้ือ จีนฮ่อ และอ่ืน ๆ รวมกันเป็น
จ านวน 34,022 คน และคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบนพื้นท่ีสูง จ  านวน 49,043  

- ชนเผา่กระเหร่ียง มีจ  านวนมากท่ีสุด คือ 128,880 คน รองลงมาไดแ้ก่ ไทย มูเซอ มง้ 

ลกัษณะทางการปกครอง 
 แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 22 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บา้นมี
หน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ดงัน้ี 

1. หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หน่วยงาน 
2. หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 27 หน่วยงาน 
3. หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 41 
แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 167 แห่ง 

ศาสนา 
 ประชากรจงัหวดัเชียงใหม่มีผูน้บัถือ ศาสนาพุทธ 91.80% ศาสนาอิสลาม 1.17% ศาสนา
คริสต ์5.60% ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ 0.02% ศาสนาอ่ืน ๆ 1.41% 

วดัทีส่ าคัญในเชียงใหม่ ตามหลกัทกัษาเมือง 
1. วดัเจดียห์ลวง ศูนยก์ลาง 
2. วดัสวนดอก (บริวารเมือง) ทิศตะวนัตก 
3. วดัเจ็ดยอด(อายเุมือง) ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
4. วดัเชียงยนื (เดชเมือง) ทิศเหนือ 
5. วดัชยัศรีภูมิ (ศรีเมือง) ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
6. วดับุพผาราม (มูลเมือง) ทิศตะวนัออก 
7. วดัชยัมงคล (อุตส่าห์เมือง) ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
8. วดันนัทาราม (มนตรีเมือง) ทิศใต ้
9. วดัร ่ าเปิง (ตโปทาราม) กาลกิณีเมือง ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

วดัทีส่ าคัญตามหลกัความเช่ือ  (ช่ือเป็นศิริมงคล) ไดแ้ก่ วดัหม่ืนลา้น วดัหม่ืนเงินกอง วดัหมอ้ค าตวง 
วดัดวงดี วดัลอยเคราะห์ วดัดบัภยั วดัชยัพระเกียรติ 
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วดัทีม่ีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเทีย่ว  ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสะเทพราชวรวหิาร วดั
พระสิงห์วรมหาวิหาร วดัแสนฝาง วดัพนัเตา วดัพนัอน้ ฯลฯ 

ประเพณสี าคัญจังหวดัเชียงใหม่ 
 -  เดือนเมษายน (หรือเดือนเจด็ ตามการนบัเดือนของชาวลา้นนา) ประเพณีสงกรานต ์ด า
หวั ประเพณีสืบชะตาบา้นเมือง บวชลูกแกว้และพิธีสู่ขวญั 
 - เดือน พฤศจิกายน (หรือเดือน ยี ่ตามการนบัเดือนของชาวลา้นนา) ประเพณีเดือนยีเ่ป็ง 
(ลอยกระทง) 

การศึกษา 
 จงัหวดัเชียงใหม่ มีสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 1,146 แห่ง ในจ านวนน้ีมีสถาบนัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21,155 คน และ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซ่ึงอตัราส่วนครู/อาจารย ์ต่อนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาเป็น 1:21 
 จ านวนนกัเรียนนกัศึกษาในสังกดั แยกเป็น 
 1. ระดบัก่อนประถม    จ านวน 58,654 คน 
 2. ระดบัประถมศึกษา    จ านวน 139,288 คน 
 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   จ านวน 75,804 คน 
 4. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั จ านวน 45,713 คน 
 5. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ จ านวน 22,203 คน 
 6. ระดบัอุดมศึกษา    จ านวน 99,044 คน 

สถานพยาบาล 
 มีสถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ทั้งส้ิน 47 แห่ง 5,752 เตียง 

1. สังกดักระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง จ านวนเตียง 1,375 เตียง 
2. สังกดักระทรวงอ่ืน ๆ 10 แห่ง จ านวนเตียง 2,808 เตียง 
3. เอกชน 14 แห่ง จ านวน 1,569 เตียง 

บุคลากรทางสาธารณสุข 
 1)  แพทย ์693 คน อตัราส่วนแพทย ์: ประชากร เท่ากบั 1: 2,387 
 2)  พยาบาล แยกเป็น 
  - พยาบาลวชิาชีพ 3,990 คน อตัราส่วนพยาบาล : ประชากร 1:415 คน 
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  - พยาบาลเทคนิค 343 คน อตัราส่วนพยาบาล : ประชากร 1:4,823 คน 
 3) เภสัชกร 288 คน  อตัราส่วนเภสัชกร : ประชากร 1:5,744 คน 
 4) ทนัตแพทย ์116 คน  อตัราส่วนทนัตแพทย ์: ประชากร 1:14,260 คน 

ข้อมูลสุขภาพ - อตัราการเกิด   11.44 ต่อ 1,000 คน 
  - อตัราการตาย   7.49 ต่อ 1,000 คน 
  - อตัราเพิ่มตามธรรมชาติ  0.36 ต่อ 100 คน 

สาเหตุการป่วยทีส่ าคัญ 10 อนัดับของจังหวดัเชียงใหม่  
1) ระบบหายใจ 
2) ระบบกลา้มเน้ือฯ 
3) โรคระบบยอ่ยอาหาร 
4) ระบบไหลเวยีนโลหิต 
5) โรคติดเช้ือและปรสิต 
6) โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม 
7) โรคผิวหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงั 
8) โรคระบบสืบพนัธ์ุร่วมปัสสาวะ 
9) สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ป่วยหรือตาย 
10) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 

สภาพเศรษฐกจิ 
 1.  ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) ปี 2549 มีมูลค่า 112,221 ลา้นบาท 
  - ภาคเกษตร 17,885 ลา้นบาท (16%) นอกภาคเกษตร 94,336 ลา้นบาท (84%) 
 2.  รายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาบริการ 26% มูลค่า 25,926 ลา้นบาท 
รองลงมาเป็น   - สาขาอุตสาหกรรม  19%  มูลค่า 20,710 ลา้นบาท 
   - สาขาการเกษตร  16%  มูลค่า 17,885 ลา้นบาท 
   - สาขาบริการ   26% มูลค่า 29,731 ลา้นบาท 
   - สาขาการบริการสาธารณะ 23% มูลค่า 25,276 ลา้นบาท 
   - สาขาการคา้   16% มูลค่า 17,847 ลา้นบาท 
 3. อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เฉล่ียร้อยละ 4.22 
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 4. รายไดป้ระชากรต่อหวั เฉล่ีย 69,870 บาท/คน/ปี อยูอ่นัดบัท่ี 2 ของภาคเหนือรองจาก
จงัหวดัล าพนู 
 5. รายไดป้ระชากรในเขตชนบท เฉล่ีย 39,810 บาท/คน/ปี (จปฐ ปี 2550) 
  - อ าเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่าท่ีสุด(จนท่ีสุด) คือ อ.แม่แจ่ม 23,203 บาท/คน/ปี 
  - อ าเภอท่ีรายไดสู้งสุด คือ อ าเภอเมือง 57,967 บาท/คน/ปี 
 
 

 

ภาพท่ี 2.3 สัดส่วนรายไดแ้ยกตามสาขา 

การท่องเที่ยว 
 ปี 2549 
 - จ านวนนกัท่องเท่ียว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,539,772 คน (63.32%) ต่างประเทศ 
2,050,554 คน (36,68%) 
 - รายได ้39,785.06 ลา้นบาท คนต่างประเทศ 20,699.42 ลา้นบาท (52.03%) คนไทย 
19,085.64 ลา้นบาท (47.97%) เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 8,684.93 ลา้นบาท หรือ 27.93% (ปี 2548 มีรายได ้
31,100.13 ลา้นบาท) 
 - ระยะเวลาพกัเฉล่ีย 3 วนั/ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 2,766.50 บาท/คน/วนั 
 - จ  านวนโรงแรมท่ีพกั 341 แห่ง หอ้งพกั 18,820 หอ้ง 
 ปี 2550   
 - จ านวนนกัท่องเท่ียว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,601,727 คน (67%) ต่างประเทศ 
1,755,140 คน (33%) 
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 - รายได ้38,864.25 ลา้นบาท คนต่างประเทศ 18,116.59 ลา้นบาท (47%) คนไทย 
20,777.66 ลา้นบาท (53%) ลดลงจากปีท่ีแลว้ 890.81 ลา้นบาท หรือ 2.24% (ปี 2549 มีรายได ้
39,785.06 ลา้นบาท) 
 - ระยะเวลาพกัเฉล่ีย 3.13 วนั/ ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 2,729.27 บาท/คน/วนั 
 - จ  านวนโรงแรมท่ีพกั 418 แห่ง หอ้งพกั 20,816 หอ้ง 

การเกษตร 
 - พื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดั มีประมาณ 1,611,250 ไร่ พื้นท่ีปลูกขา้ว 515,385 ไร่ ปลูกพืช
ไร่ 192,063 ไร่ ปลูกพืชสวน 536,697 ไร่ และอ่ืน ๆ 367,105 ไร่ 
 - พื้นท่ีท่ีไดรั้บน ้าจากชลประทาน จ านวน 1,301,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80% ของพื้นท่ี
การเกษตร 
 - ผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคญั ปี 2549/50 ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

 ขา้ว 399,408 ตน้ มูลค่า 2,396 ลา้นบาท 
 ล าไย 298,255 ตนั มูลค่า 3,280 ลา้นบาท 
 ล้ินจ่ี 40,795 ตนั มูลค่า 458 ลา้นบาท 
 กระเทียม 65,729 ตนั มูลค่า 792 ลา้นบาท 
 หอมแดง 44,450 ตนั มูลค่า 286 ลา้นบาท 
 หอมหวัใหญ่ 48,031 ตนั มูลค่า 310 ลา้นบาท 

การอุตสาหกรรม 
 - จ  านวนโรงงาน 2,265 แห่ง เงินทุน 36,350 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 43,713 ค 
 - อุตสาหกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ขนส่ง และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
 - อุตสาหกรรมท่ีไดก้ารส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2550 จ านวน 22 โครงการ เงินลงทุน 
5,729 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 5,792 คน 
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ตาราง 2.1 แสดงโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ปี 2550 

หมวด 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน
(คน) 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 0 0 0 
โลหะ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ขนส่ง 2 84.6 274 
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 8 279 662 
เคมีภณัฑ ์กระดาษ และพลาสติก 0 0 0 
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 7 25.9 99 
อุตสาหกรรมเบา 3 34.2 297 
บริการ และสาธารณูปโภค 2 82.6 27 

รวม 22 506.30 1,359 

การลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI ภาคเหนือ 
 ประเทศท่ีมีการลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่สูงสุด ไดแ้ก่ ประเทศไตห้วนั อนัดบัสอง ไดแ้ก่ 
ประเทศญ่ีปุ่น อนัดบัสามไดแ้ก่ประเทศออสเตรเลีย 
 

 
 

ภาพ 2.4 การลงทุนจากต่างประเทศผา่น BOI ภาคเหนือ 

 

 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการจดัการความรู้  
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
 

 

20 

สถานประกอบการธุรกจิการค้า 
 ในปี 2550 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จ  านวน 1,119 ราย แยกเป็นบริษทัจ ากดั 524 ราย 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 586 ราย และห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 9 ราย จดทะเบียนเลิก 601 รายแยกเป็น
บริษทัจ ากดั 257 ราย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 339 ราย และหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 5 ราย 
 มีนิติบุคคลท่ียงัคงอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 จ านวน 10,660 ราย แยกเป็นบริษทัจ ากดั 
5,531 ราย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 5,051 ราย และหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 78 ราย 

ข้อมูลด้านแรงงาน 
 - ก าลงัแรงงาน (ปี 2550) 940,503 คน (ประมาณ 59% ของประชากร) มีงานท า 926,251 
คน วา่งงาน 13,695 คน 
 - อตัราการวา่งงานเฉล่ีย 1.46% (อตัราการวา่งงานของประเทศ 1.8% อตัราการวา่งงานของ
ภาคเหนือ 1.9%) 
 - อตัราค่าจา้งแรงงาน 153 บาท/วนั 

แรงงานต่างด้าว 
 - จ  านวนแรงงานต่างดา้ว 104,734 คน ชาวพม่า 104,150 คน ลาว 530 คน กมัพูชา 54 คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งงานภาคเกษตร 40,786 คน รองลงมา ไดแ้ก่ งานก่อสร้าง 36,337 คน 
(ท่ีมาระบบออนไลน ์ http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf  เขา้ถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2552) 

ประวตัิอ าเภอสันทราย 
 ค าขวญั เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากขา้วแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม 
 พืน้ที่ 285.02 ตร.กม. 
 ประชากร 112,487 คน (พ.ศ.2551) 
 ความหนาแน่น 394.66 คน/ตร.กม. 
 ทีว่่าการอ าเภอทีต่ั้ง ท่ีวา่การอ าเภอสันทราย เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 5 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ

สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 
 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 2009 
 หมายเลขโทรสาร  0 5349 2009 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 อ าเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอใกล้เคียงดังนี้ 

http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf
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 ทศิเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่แตง 

 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด 

 ทศิใต้ ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อ าเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 117 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 1. สันทรายหลวง (San Sai Luang)  9 หมู่บา้น 
 2. สันทรายนอ้ย (San Sai Noi)  7 หมู่บา้น 
 3. สันพระเนตร (San Phra Net)  7 หมู่บา้น 
 4.  สันนาเมง็ (San Na Meng)  10 หมู่บา้น 
 5. สันป่าเปา (San Pa Pao)   6 หมู่บา้น 
 6. หนองแหยง่ (Nong Yaeng)  11 หมู่บา้น 
 7. หนองจอ๊ม (Nong Chom)   9 หมู่บา้น 
 8. หนองหาร (Nong Han)   13 หมู่บา้น 
 9. แม่แฝก (Mae Faek)   12 หมู่บา้น 
 10. แม่แฝกใหม่ (Mae Faek Mai)  12 หมู่บา้น 
 11. เมืองเล็น (Mueang Len)  5 หมู่บา้น 
 12. ป่าไผ ่(Pa Phai)   16 หมู่บา้น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท้องทีอ่ าเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลหนองจอ๊ม บางส่วนของต าบล
หนองหาร และบางส่วนของต าบลป่าไผ ่

 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล ต าบล
สันทรายนอ้ยทั้งต าบล บางส่วนของต าบลสันพระเนตร และบางส่วนของต าบลป่าไผ ่

 เทศบาลต าบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 

 เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันนาเมง็ทั้งต าบล 
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 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองจ๊อม(เฉพาะนอกเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ)้ 

 เทศบาลต าบลแม่แฝก ครอบครัวพื้นท่ีต าบลแม่แฝกทั้งต าบล 

 เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล 

 เทศบาลต าบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
และเทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันป่าเปาทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองแหยง่ทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองหาร (เฉพาะนอก
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ)้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเลน็ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองเล็นทั้งต าบล 

สถานศึกษา 

 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 โรงเรียนสันทรายวทิยาคม 

 โรงเรียนศรีสังวาล 

 โรงเรียนสันทรายหลวง 

ประวตัิต าบลแม่แฝกใหม่ 
ประวตัิความเป็นมา  
 ต าบลแม่แฝกใหม่ แต่เดิมอยูร่วมกบัต าบลแม่แฝก และเน่ืองจากจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน
และมีพื้นท่ีใหญ่เกินไป จึงได้แบ่งออกเป็นสองต าบล คือ ต าบลแม่แฝก และต าบลแม่แฝกใหม่ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์บางส่วน ประชาชนในต าบลจะรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชาวเหนือไวอ้ยา่งมัน่คง ราษฎรส่วนใหญ่จะใชภ้าษาพื้นเมือง 

สภาพทัว่ไปของต าบล 
 มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ฝนตกชุก ติดกบัแม่น ้าปิง 

อาณาเขตต าบล 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต ้ ติดต่อ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
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 ทิศตะวนัออก ติดต่อ ป่าสงวนมีสันเขาแบ่งปันแนวเขตกบั อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีแม่น ้าปิงเป็นแนวแบ่งเขต 

จ านวนประชากรของต าบล 
 จ านวนประชากรในเขต อบต. 7,517 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 2,450 หลงัคาเรือน 

ข้อมูลอาชีพของต าบล 
 อาชีพหลกั  ท านา ท าสวน 

ข้อมูลสถานทีส่ าคัญของต าบล 
1. อบต. แม่แฝกใหม่ 
2. วดัเจดียแ์ม่ครัว 
3. โบสถค์ริสตจกัรชยัชนะ 

ประวตัิกลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่บ้านเจดีย์เจดีย์แม่ครัว 
 ช่ือผูน้ ากลุ่ม นายพรหม ใจเมคา   
 ท่ีตั้งของกลุ่ม เลขท่ี 102 หมู่ 3 บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย  
  จ.เชียงใหม่ 50290 

ลกัษณะเด่นของกลุ่ม  

 ชุมชนบา้นเจดียแ์ม่ครัว ตั้งอยู ่ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 เป็นชุมชนท่ี 
ยึดหลกัแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ส่วนมากประชากรใน
ชุมชนจะประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร มีการรวมกลุ่มในการท าเกษตรแบบพึ่งพากนั โดยเฉพาะ
การจดัตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ซ่ึงแยกเป็น 8 กลุ่มยอ่ย คือ 
 1.กลุ่มออมทรัพย ์    จ านวน 77 ราย 
 2.กลุ่มการเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่)  จ านวน 75 ราย 
 3.กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่ไข่     จ านวน 1 ราย ท าต่อเน่ือง 3 ราย 
 4.กลุ่มผูเ้ล้ียงปลา     จ านวน 15 ราย ท าต่อเน่ือง 5 ราย 
 
 5.กลุ่มผูเ้ล้ียงววันม – ววัเน้ือ    จ านวน 3 รายท าต่อเน่ือง 3 ราย  
       แยกเป็นววันม 1 ราย ววัเน้ือ 2 ราย                                                   
 6.กลุ่มผูเ้พาะเห็ด     จ านวน 7 รายท าต่อเน่ือง 1 ราย 
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 7.กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ   จ านวน 44 ราย 
 8.กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ    จ านวน 4 ราย ท าต่อเน่ือง 1 ราย 

 จะเห็นไดว้่าชุมชนบา้นเจดียแ์ม่ครัว เป็นชุมชนท่ีเก้ือกูลกนั และเป็นชุมชนตน้แบบอย่าง
แทจ้ริงพื้นท่ีสระน ้ าขนาด 1,260 ลบ.เมตร ในพื้นท่ีของลุงพรหม ใจเมคา ท่ีมีการเล้ียงปลา ต่าง ๆ คือ
ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ซ่ึงมีการดูแลและให้อาหารโดยใช้วตัถุดิบ ในชุมชน หรือการลด
ตน้ทุน รวมถึงปลูกผกั ในบ่อปลาดว้ย คือผกักะเฉดและผกับุง้ เป็นการเพิ่มรายไดแ้ละใชเ้น้ือท่ีให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 
 การจดัตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว 
เร่ิมจดัตั้งเม่ือ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2541 จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของ
หมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว ประกอบด้วยเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตระบบการเกษตร (คปร.) โครงการไร่นาสวนผสมและเกษตรกรท่ีสนใจ 
โดยเร่ิมตน้มีจ านวนสมาชิก 15 ราย การจดัตั้งกลุ่มโดยใชกิ้จกรรมออมทรัพย ์(กลุ่มสัจจะ) ทุกวนัท่ี 25 
ของเดือน เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกท าให้กลุ่มสามารถ
ขยายกิจกรรมในการด าเนินงานของสมาชิกออกเป็น 8 กลุ่มยอ่ยและมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 77 
รายมีพื้นท่ีท่ีท าประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งส้ิน 213 ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีต าบลแฝกใหม่ อ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
(ที่มาระบบออนไลน์ เข้าถึงhttp://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=104&s=tblcenter :
เข้าถึงเมือ่ 17 มถุินายน 2552) 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเห็ด  
 เห็ด  เป็นราชนิดหน่ึง ไม่จดัวา่เป็นพืช เพราะไม่มีคลอโรฟิล  สารสีเขียว) จึงไม่อาจปรุง
อาหารเองได ้การเจริญเติบโตมีลกัษณะเป็นเส้นใยมีสีแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่เส้นใยมีสีขาว การ
สืบพนัธ์ุของเห็ดใชว้ิธีการสร้างสปอร์ ซ่ึงสปอร์ของเห็ดนั้นเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า แต่ถา้สปอร์ของเห็ดรวมกลุ่มกนัจ านวนมาก ๆ เวลาร่วงจากครีบของเห็ดจะเห็นเป็นละอองฝุ่ น 
สปอร์ของเห็ดถา้ไดรั้บสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมก็สามารถงอกไดเ้ช่นเดียวกบัเมล็ดพืช และเจริญไป
ตามวงจรชีวติ 
 วงจรชีวติของเห็ดจะตอ้งผา่นระยะสปอร์ เส้นใยและดอกเห็ด สปอร์ของเห็ดเป็นการผสม
กนัของนิวเคลียส  2 นิวเคลียสในดอกเห็ดรวมตวักนัแลว้แบ่งตวัเป็น 4 นิวเคลียส  ซ่ึงต่อมาจะหลุดจาก
ฐานกลายเป็นสปอร์ 4 สปอร์ เส้นใยเห็ดก็คือกลุ่มเส้นใยท่ีมารวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ เห็ดบางชนิดมี

http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=104&s=tblcenter


โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการจดัการความรู้  
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
 

 

25 

เส้นใยละเอียดเล็กมาก บางชนิดมีเส้นใยรวมตวักนัเป็นกอ้นแข็งอยู่ท่ีโคนกา้นดอก แต่ช่วงชีวิตของ
เส้นใยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ ท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจนคือ เส้นใยขั้นตน้ซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีมีช่องกั้น
ผนงัและมีนิวเคลียสเพียงนิวเคลียสเดียว เม่ือสปอร์ปลิวมาตกหรือส่วนปลายไปสัมผสักบัเส้นใยอ่ืน 
เซลล์จะรวมกนัเขา้กลายเป็นเส้นใยขั้นท่ี 2 ส าหรับเส้นใยขั้นท่ี 3 เกิดข้ึนเน่ืองจากเม่ือเส้นใยขั้นท่ี 2 
เติบโตมีอายเุตม็วยัก็จะสร้างสารจ าพวกฮอร์โมนข้ึน (ถา้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม) สารน้ีจะกระตุน้เส้น
ใยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ในการจดัเส้นใยเป็นกอ้นกลม และกลายเป็นดอกเห็ดในท่ีสุด (บรรณ  บูรณ
ชนบท, 2547, หนา้ 7) ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเห็ด ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศ
ไทยมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศ
กสิกรรม จึงท าให้มีเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอย่างเหลือเฟือ เช่น ตอซังขา้ว ตอซังขา้วโพด ส่ิง
เหล่าน้ีน ามาดดัแปลงในการเพาะเห็ดไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีสามารถเป็นการช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว 
หรือจะยดึเป็นอาชีพหลกั อาชีพรอง ก็ยงัได ้เน่ืองจากการเพาะเห็ดจะใชเ้วลาในการผลิตสั้น เห็นผลท่ี
รวดเร็ว จึงเหมาะแก่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นอยา่งยิง่ (สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง, 2545, หนา้ 8-
29) 

ส่วนประกอบของเห็ด 
 1.  หมวกดอก (Cap) เป็นส่วนท่ีอยู่ปลายสุดของดอก ท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศเม่ือ
เห็ดเจริญเติบโตเต็มท่ี หมวกดอกก็จะกางออกคลา้ยร่ม อย่างเช่น เห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง แต่หมวก
ของดอกเห็ดบางชนิดจะแบนราบ และส่วนกลางหมวกดอกจะเวา้เป็นแอ่ง เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า 
เห็ดเป๋าฮ้ือ บริเวณดา้นบนของหมวกดอกเห็ดบางชนิดจะเรียบ บางชนิดมีผิวขรุขระ และบางชนิดมี
ลกัษณะเป็นเกร็ดหรือเป็นขนหุ้มเกร็ด และขนท่ีหุ้มอาจเป็นเน้ือเยื่อท่ีหลุดหรือฉีกขาดจากปลอกท่ีหุ้ม
ดอกเห็ด เพราะในขณะท่ีหมวกดอกดนัปลอกท่ีหุ้มออกมา เน้ือของหมวกดอกจะมีความหนาบาง
แตกต่างกนัออกไป เม่ือหมวกดอกดนัปลอกท่ีหุม้ออกมาจะท าใหเ้น้ือเยือ่บางส่วนของปลอกท่ีหุ้มหลุด
ติดมา ดอกเห็ดบางชนิดหมวกดอกมีเน้ือเหนียว แต่บางชนิดหมวกดอกฉีกขาดง่าย สีของเน้ือภายใน
ดอกเห็ดและภายนอกอาจเป็นสีเดียวกนัหรือต่างกนัก็ได ้ข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ด ส่วนขอบของหมวก
ดอกจะมีลกัษณะเรียบหรือย่น หมวกดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแน่นอยู่กบัก้านดอก แต่บางชนิด
หลุดจากกา้นดอกไดง่้าย 
 2.  ครีบดอก (Gills) หมายถึงส่วนท่ีอยูด่า้นล่าง หรือส่วนท่ีอยูใ่ตห้มวกดอก มีลกัษณะเป็น
แผน่บาง ๆ เรียงติดกนัเป็นรัศมีรอบกา้นดอก และแผข่ยายออกไปยงัหมวกดอกครีบดอกของเห็ดบาง
ชนิดจะยึดติดแน่นกบักา้นดอก แต่บางชนิดจะเกาะกนัแบบหลวม ๆ จ านวนครีบของดอกเห็ดแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกนัออกไป บริเวณของครีบจะเป็นแหล่งก าเนิดของสปอร์ (Spore) ความหนาของ
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ครีบดอกมีความแตกต่างกนั เห็ดบางชนิดท่ีเราพบเห็นจะมีครีบดอกท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน (Pores) บาง
ชนิดอาจมีลกัษณะเป็นฟันเล่ือย (Teeth) เห็ดท่ีมีจ  านวนครีบดอกท่ีก้านดอกและท่ีขอบหมวกดอก
เท่ากนัเราเรียกครีบดอกพวกน้ีวา่ Simple gills แต่ถา้จ านวนครีบดอกท่ีกา้นดอกนอ้ยกวา่จ านวนครีบท่ี
ขอบหมวกดอกแสดงว่าครีบดอกมีการแตกแขนง เราเรียกครีบดอกในลกัษณะน้ีว่า Forked gills 
ลกัษณะความแตกต่างของครีบดอกเราสามารถจ าแนกชนิดของดอกเห็ดได ้
 3.  ก้านดอก (Stald หรือ Stipe) กา้นดอกของเห็ดแต่ละชนิดจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ทั้งทางดา้นขนาดและความยาว ตามปกติกา้นของดอกเห็ดจะมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก 
แต่บริเวณโคนกา้นดอกจะใหญ่ และค่อย ๆ เรียวเล็กไปยงัส่วนปลาย ส่วนบนของกา้นดอกจะติดอยูก่บั
หมวกดอกหรือครีบดอก ถา้หากกา้นดอกยึดบริเวณกลางดอกพอดี เราเรียกกา้นดอกในลกัษณะน้ีว่า 
Central Stalk แต่ถา้กา้นดอกยึดติดกบัหมวกดอกเอียงไปทางใดทางหน่ึงโดยไม่มียึดติดกบัตรงกลาง
ดอก เรียกกา้นในลกัษณะน้ีวา่ Excetric Stalk ท่ีบริเวณผิวดา้นนอกของกา้นดอกของเห็ดบางชนิดจะ
เรียบ แต่บางชนิดจะมีลกัษณะท่ีขรุขระ บางคร้ังจะมีลกัษณะเป็นเกล็ดคลา้ยร่างแห (Reticulum) ส่วน
เน้ือภายในก้านดอกจะมีลักษณะเป็นเส้นใยสานกนัอย่างหลวม ๆ คล้ายฟองน ้ า และบางชนิดจะ
รวมกนัแน่นทึบ จึงท าให้กา้นดอกของเห็ดท่ีมีลกัษณะแข็ง น่ิม กรอบ แตกต่างกนั บริเวณกลางกา้น
ดอกอาจมีรูตรงกลางหรือแน่นทึบก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ด 
 4.  สปอร์ (Spore) สปอร์ของเห็ดเป็นแบบ เบซิดิโอ สปอร์ (Basidio spore) สปอร์พวกน้ี
จะถูกสร้างบริเวณครีบดอก สปอร์ของดอกเห็ด มีขนาดเล็กมาก ไม่มีสี หากสปอร์เหล่าน้ีรวมกัน
เม่ือไหร่ก็จะมีสีของครีบดอก สปอร์ของดอกเห็ดแต่ละชนิดจะมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
แลว้แต่ชนิดของเห็ด ถา้เราน าหมวกดอกของเห็ดมาวางในบริเวณท่ีอบัลม สปอร์ของเห็ดจะตกลงบน
พื้นรวมกนัเป็นกลุ่ม 
 5.  วงแหวน (Ring) วงแหวนของเห็ดมีลกัษณะคลา้ยเน้ือเยื่อบาง ๆ ยึดติดกบักา้นดอก เม่ือ
หมวกดอกกางออก เน้ือเยือ่ท่ียดึกา้นดอกกบัหมวกดอกจะขาดจากกนั และมีเศษเน้ือเยื่อบางส่วนยึดติด
กบักา้นดอก ท าให้ดูคลา้ยกบัวา่บริเวณกา้นดอกมีแผ่นเน้ือเยื่อบาง ๆ สวมอยู่ แต่เห็ดบางชนิดไม่มีวง
แหวน ลกัษณะของวงแหวนดงักล่าว สามารถใชใ้นการจ าแนกประเภทของดอกเห็ดได ้
 6.  ปลอกหุ้มโคน (Volva) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นล่างของโคนกา้นดอก เห็ดแต่ละชนิดมีปลอก
หุม้โคนท่ีมีความหนาบางแตกต่างกนั ปลอกหุ้มโคนก็คือเน้ือเยื่อท่ีหุ้มดอกเห็ดไวใ้นขณะท่ีดอกเห็ดยงั
ตูมอยู่ เราเรียกเน้ือเยื่อพวกน้ีว่า Outer Veli เม่ือเห็ดเจริญเติบโตก็จะดนัเน้ือเยื่อท่ีหุ้มออกมา และกา้น
ดอกเห็ดก็จะชูหมวกดอกข้ึนไปในอากาศ ทิ้งส่วนท่ีเป็นเน้ือเยื่อไวด้้านล่างบริเวณโคนดอกเห็ด 
ลกัษณะคล้ายถ้วยวางหงายรองรับดอกเห็ดอยู่ ตามปกติปลอกท่ีหุ้มโคนหมวกดอกจะมีสีคล้ายกบั
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หมวกดอก แต่บางชนิดอาจมีสีแตกต่างกนัไป เห็ดท่ีมีปลอกหุ้มโคนไดแ้ก่ เห็ดฟาง , เห็ดตระกูลอะมา
นิตา้ 
 7.  กลุ่มเส้นใย (Mycelium)   หมายถึง  กลุ่มเส้นใยท่ีรวมตวักนัแน่น เห็ดบางชนิดจะมีกลุ่ม
เส้นใยรวมตวักนัแน่นท่ีบริเวณโคนกา้นดอก กลุ่มเส้นใยพวกน้ีมีลกัษณะเป็นใยหยาบๆ แต่บางชนิด
กลุ่มเส้นใยมีลกัษณะเป็นเส้นใยละเอียด กลุ่มของเส้นใยดงักล่าวจะมีสีขาวเกาะยึดระหว่างโคนกา้น
ดอกกบัวสัดุท่ีเห็ดเจริญเติบโต 

ผกัปลอดสารพษิ 
 การปลูกผกัปลอดสารพิษ จดัอยู่ในระบบเกษตรอินทรีย์ คือ หลีกเล่ียง หรือลดการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก เนน้การใชอิ้นทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการ
ปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ผลผลิตท่ีไดป้ลอดภยัจากสารพิษตกคา้งท าให้ปลอดภยั 
ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และไม่ท าให้สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ความ
แตกต่างของผลผลิตผกัอนามยั หรือผกัปลอดสารพิษ กบัผลผลิตจากเกษตรอินทรีย ์สามารถแสดงขอ้
เปรียบเทียบไดต้ามตาราง ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.2 ความแตกต่างของผลผลิตผกัอนามยั หรือผกัปลอดสารพิษ กบัผลผลิตจากเกษตรอินทรีย ์

ข้อเปรียบเทียบ ผกัอนามัย หรือผกัปลอดสารพษิ ผลผลติจากเกษตรอนิทรีย์ 

ระบบการผลติ เกษตรควบวงจร เนน้การควบคุม
การใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก 

เกษตรอินทรียป์ลอดจากการใชส้ารเคมีในการ
เพาะปลูก 

ปุ๋ยเคมี อนุญาตใหใ้ชปุ๋้ยเคมีได ้เพราะไม่
ถือวา่เป็นสารเคมีอนัตราย 

ไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยเคมีจะมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศดิน ทั้ งในด้าน
โครงสร้างทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
ดิน 

สารเคมีฆ่าแมลง
และสารเคมี
ก าจัดวชัพชื 

อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้แต่ตอ้งเป็นสาร
ท่ีไม่มีฤทธ์ิตกคา้งเป็นเวลานาน 

ไม่อนุญาตใหใ้ชส้ารเคมีสังเคราะห์ทุกประเภท
เพราะจะมีปัญหาตกคา้งของสารเคมีในผลผลิต
และส่ิงแวดลอ้ม 

ฮอร์โมนเร่ง
ผลผลติ 

อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้เพราะไม่ถือวา่
เป็นสารเคมีอนัตราย 

ไม่อนุญาตเพราะท าใหต้น้ไม่ทรุดโทรมเร็ว ไม่
แขง็แรง และเกิดโรคระบาดไดง่้าย 

ผู้ปลูก ส่วนใหญ่เป็นบริษทัธุรกิจเอกชน 
ท่ีด าเนินการผลิตเอง ในลกัษณะ

เกษตรกรรายย่อย  ทั้ ง ท่ี เ ป็นเกษตรกรใน
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ี
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ข้อเปรียบเทียบ ผกัอนามัย หรือผกัปลอดสารพษิ ผลผลติจากเกษตรอนิทรีย์ 

ฟาร์มขนาดใหญ่ องค์กรพัฒนาเอกชนท างานสนับสนุนใน
ระดบัพื้นท่ีและเกษตรกรรายยอ่ยทัว่ไป 

หน่วยงานทีใ่ห้
การรับรอง
มาตรฐาน 

กรมวชิาการเกษตร หรือกรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) 

ท่ีมา: วฑูิรย ์ปัญญากุล (2538) 

 ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ผกัท่ีไม่มีสารพิษ หรือ สารพิษตกคา้ง ในระดบัปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 163 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2538 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 112 ตอนพิเศษ 24 ง. ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2538) ซ่ึงพอสรุปได้
วา่ เฉพาะอาหารพืชผกัตามบญัชีแนบทา้ยประกาศดงักล่าวดงัน้ี 

 ตามบัญชีหมายเลข 1 พืชผกัและพืชเคร่ืองเทศ ก าหนดปริมาณ และสารพิษตกคา้งสูงสุดท่ี
ก าหนดใหมี้ได ้เป็นสารพิษตกคา้งปนเป้ือนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

 สารออลดริน และดีลดริน ปริมาณ 0.05  มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของสารต่อ 1 
กิโลกรัมของอาหาร 

 สารครอร์เดน ปริมาณ 0.02  มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 
 สารดีดีที ปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 
 สารเฮปตาคลอร์ ปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 

ตารางท่ี 2.3 ปริมาณสารพิษตกคา้งเน่ืองจากการใช ้(มิลลิกรัมสาร/1กิโลกรัมอาหาร)  
ตามบญัชีหมายเลข 2   

ช่ือสารเคมี กระหล า่ปลี ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า พริก มะเขือ หัวหอม 
1.  โมโนโครโตฟอส 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.05 
2.  เมทธิลพาราไธออน 0.02 0.1 0.2 - - 0.2 0.2 
3.  เมทธามิโคฟอส 1 1 - 1 - 0.5 - 
4.  ไตเมทโธเอท 2 2 1 0.1 1 - 0.2 
5.  มาลาไธออน 8 - - 3 0.5 - 8 
6.  เมทโธมิล 5 5 0.2 - 1 0.2 0.2 
7.  เมวินฟอส 1 0.1 0.2 1 - - 0.1 
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ช่ือสารเคมี กระหล า่ปลี ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า พริก มะเขือ หัวหอม 
8.  ไดโคฟอส 5 5 0.5 5 5 5 5 
9.  โอมีไธเอท 0.5 0.1 0.2 0.2 1 - 0.5 
10. ไซเปอร์เมทริน 1 0.05 0.2 - 0.5 0.2 0.1 
11. อะซีเพท 5 - - - - -  

รูปแบบการผลติผกัปลอดภัยจากสารพษิ 
 การปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ เป็นการน าวิธีการจดัการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช หลาย
วิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกนั เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง หรือเรียกว่า การป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชโดยวธีิผสมผสาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การปลูกผกันอกมุง้ตาข่ายไนล่อนและการปลูกผกั
ในมุง้ตาข่ายไนล่อน (ผกักางมุง้) (ดนยั อู่ทรัพย,์ 2548) 
 1.  การปลูกผักนอกมุ้งตาข่ายไนล่อน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกผกัหลงัจากเก็บเก่ียวขา้ว 
หรือพืชหลกัชนิดอ่ืนแลว้ เป็นท่ีท่ีปลูกพืชผกัไม่ตลอดปี มีการปลูกปีละ 1 รุ่น หรือมากกว่า 1 รุ่น การ
ระบาดของศตัรูพืชมีไม่มากนกั เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีนอ้ย วิธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแนะน า
ใหใ้ชห้ลาย ๆ วธีิ มีวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อใหผ้กัเจริญเติบโตไดดี้และป้องกนัการ
ระบาดของโรคพืชผกับางชนิดท่ีระบาดรุนแรงในสภาพดินเส่ือมโทรม การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน โดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น มูลสัตว ์ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยพืชสด อตัรา 1,000 – 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
  1.2  การปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดิน โดยทัว่ไปสภาพดินมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานานหลายปี เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ
ดิน เช่น ดินจบักนัแข็งเป็นกอ้น วิธีการปรับสภาพความเป็นกรด เป็นด่างของดิน กระท าโดยการใส่ปูน
ขาว ปูนมาร์ลหรือแร่โดไลไมท ์อตัรา 200 -300 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัใส่ปูนแลว้ตอ้งรดน ้ าตามดว้ย เพื่อ
ปรับสภาพของดินใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของดิน 
  1.3  การปฏิบติัต่อเมล็ดพนัธ์ุ  เพื่อป้องกนัและก าจดัเช้ือโรคท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธ์ุ เช่น 
เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ซ่ึงสามารถป้องกนัไดโ้ดย 
   1) แช่เมล็ดพนัธ์ุผกัในน ้ าอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส เวลา 10 – 15 นาที น ้ า
ร้อนจะสามารถท าลายเช้ือรา ท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคได ้และยิ่งช่วยกระตุน้การงอกของเมล็ดพนัธ์ุได้
ดว้ย 
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   2) การคลุกสารเคมี ป้องกนัโรคราน ้าคา้ง  และใบจุด ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด โดยใช้
สารเคมี เช่น เมทาแลคซิล 35% SD (เอพรอน) หรือไอโรไดโ้อล (รอฟรัล) อตัรา 10 กรัมต่อน ้ าหนัก
เมล็ด 1 กิโลกรัม ท าใหต้น้กลา้ไม่ถูกโรครบกวนและแขง็แรง 
  1.4  การให้ธาตุอาหารเสริม พืชบางชนิดตอ้งการธาตุอาหารเสริม แม้ว่าจะตอ้งการ
ปริมาณไม่มาก แต่ถา้ขาดธาตุท่ีจ  าเป็นจะแสดงอาการผดิปกติ (เป็นโรค) เช่น ผกัตระกูลพริก และมะเขือ 
ตอ้งการแคลเซียม ถา้ขาดจะเกิดโรคผลเน่า  พืชผกัตระกูลกะหล ่า และผกักาด ตอ้งการธาตุโบรอน และ
แคลเซียม ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ ถา้ขาดจะเกิดอาการโรคไส้กลวงด าได ้
  1.5 การใช้กบัดกักาวเหนียวสีเหลือง เป็นวิธีการท่ีสามารถดกัจบัตวัเต็มวยัของแมลง
ศตัรูผกัหลายชนิด เช่น เพล้ียไฟ แมลงวนัเจาะผล แมลงวนัหนอนชอนใบ ผีเส้ือชนิดต่าง ๆ เช่น ผีเส้ือ
หนอนใยผกั หนอนกระทู ้หอม หนอนคืบ และหนอนกินใบ วิธีการใช้กบัดกัสีเหลือง คือ น ากระป๋อง
หรือวสัดุท่ีมีสีเหลือง ซ่ึงจะช่วยดึงดูดแมลงให้เขา้มาหาเม่ือทากาวรอบ ๆ กบัดกั ตวัศตัรูผกับินมาเกาะ
และจะติดตายท่ีกบัดกั การวางกบัดกัควรวางสูงจากพืชท่ีปลุก  1 ฟุต ในช่วงท่ีมีแมลงระบาดมาก ๆ ให้
วาง 60 – 80 จุดต่อไร่ โดยวางระยะ 4 x 4 เมตร ในช่วงแมลงนอ้ยก็ลดปริมาณการวางลง 
  1.6  การใช้กบัดกัแสงไฟ ใช้ไฟในการล่อแมลง หลอดแสงสีม่วง หรือแสงสีน ้ าทะเล 
สามารถดกั ล่อผีเส้ือกลางคืน เช่น ผีเส้ือหนอนกระทูห้อม หนอนกระทูผ้กั หนอนคืบกะหล ่า การวาง
หลอดไฟควรวางสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่น ้ารองรับอยูใ่ตห้ลอดไฟ 30 เซนติเมตร ควร
ปิดบงัส่วนบนเพื่อป้องกนัไม่ใหแ้สงไฟกระจายกวา้งเกินไป ใหว้าง 2 จุดต่อไร่ 
  1.7  การใชพ้ลาสติกสีเทา – เงิน เหมาะส าหรับการปลูกผกัท่ีมีระยะปลูกท่ีแน่นอน ใช้
พลาสติกสีเทา – เงิน คลุมแปลงปลูก จะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ควบคุมวชัพืชและช่วยลดปริมาณ
แมลงพวกปากดูด เช่น เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ แลไร วสัดุท่ีใชอ้าจเป็นพลาสติก เท่า – ด า หรือใยสังเคราะห์
เทา – ด าแก่ ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายในการหาและราคา ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 
  1.8  การใช้ชีวอินทรีย์ เป็นการควบคุมศตัรูพืชโดยใช้ส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ เช้ือไวรัส เช่น 
Nuclear Polyhedrosis Virus  (NPV), เช้ือแบคทีเรีย เช่น Bacillus Thuringiensis (BT), ไส้เดือนฝอย เช่น 
Steinernma carpocapsae weiser และเช้ือรา เช่น Trichoderma SPP หรือใชศ้ตัรูธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น 
แมลงตวัห ้ า ตวัเบียน เป็นตน้ 
  1.9 การใชส้ารสกดัจากสะเดา สะเดาเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ทั้งดา้นป่าไม ้อุตสาหกรรม 
และการเกษตร  เป็นสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละสามารถเป็นสารป้องกนัและก าจดัแมลง
ศตัรูพืชได ้แมลงท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยสารท่ีสกดัจากเมล็ดสะเดา 
   1) ใชส้ารสกดัไดผ้ลดี คือ หนอนใยผกั หนอนหนงัเหนียว หนอนกระทูช้นิดต่าง ๆ 
หนอนกดักินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมว้นใบ หนอนผเีส้ือหวักะโหลก 
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   2) ใช้สารสกดัไดผ้ลปานกลาง คือ เพล้ียจกัจัน่ หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว 
หนอนตน้กลา้ถัว่ หนอนเจาะดอกกลว้ยไม ้แมลงวนัทอง เพล้ียไก่แจ ้เพล้ียอ่อน 
   3) ใช้สารสกดัไดผ้ลนอ้ย คือ หนอนเจาะฝักถัว่ เพล้ียไฟ ตวัเต็มวยัของมวนต่าง ๆ 
เช่น มวนแดง มวนเขียว ตวัเตม็วยัของดว้งต่าง ๆ เช่น ดว้งหมดักระโดด และพวกไรชนิดต่าง ๆ  
  1.10  การควบคุมวชัพืช หากมีการควบคุมวชัพืชอย่างถูกตอ้ง แล้วสามารถลดการใช้
สารเคมีก าจดัวชัพืชได ้โดยท าการเตรียมดินใหดี้ มีการเก็บหวัไหล หรือขอ้หญา้ออกจากดิน การตากดิน
มีความจ าเป็น เพราะจะช่วยเร่งให้วชัพืชงอกแล้วท าการไถกลบวชัพืชท่ีงอกใหม่ แล้ววชัพืชจะไม่
สามารถงอกมาได้ ในระยะต่อมา การคลุมดินจะช่วยในการชะงกัการเติบโตของวชัพืชได ้การใช้มือ
ถอน จอบถาก เป็นวธีิท่ีเหมาะในงานก าจดัวชัพืชขนาดเล็ก และการเพิ่มจ านวนตน้พืชต่อไร่จะช่วยลดท่ี
วา่งใหว้ชัพืชโตได ้เม่ือพืชผกัโตแลว้จึงท าการถอนแยกพืชปลูก 
  1.11  การใช้สารเคมี ใช้ในกรณีท่ีใช้วิธีท่ี 1 – 10 ไม่ไดผ้ล  จึงใช้สารเคมีฉีดพ่น แต่ควร
ใชใ้หถู้กวธีิ ถูกอตัรา และทิ้งระยะใหส้ารเคมีสลายตวัหมดจึงเก็บเก่ียวผลผลิต 
 2.  การปลูกผักในมุ้งตาข่ายไนล่อน (ผักกางมุ้ง) การปลูกผกัในมุง้ตาข่าย หรือท่ีเรียกกนัว่า 
“ผกักางมุง้” เป็นวธีิท่ีเหมาะสม ใชใ้นพื้นท่ีท่ีปลูกผกัต่อเน่ืองตลอดปี และมีปัญหาการระบาดของแมลง
ศตัรูผกั เช่น หนอนใยผกั หนอนคืบ หนอนกระทูห้อม หนอนอเมริกนั ด้วงหมดัผกั และใช้แกปั้ญหา
พื้นท่ีท่ีมีแมลงศตัรูผกัด้ือสารเคมี พื้นท่ีท่ีใชส้ารเคมีเป็นปริมาณมาก 
  2.1 ผกัท่ีปลูกไดใ้นมุง้ตาข่ายไนล่อน 
   1) ประเภทกินใบ เช่น คะนา้ ผกักาดขาว กวางตุง้ ข้ึนฉ่าย ฯลฯ 
   2) ประเภทกินดอก เช่น กะหล ่าดอก บร๊อคโคล่ี ฯลฯ 
   3) ประเภทกินผกัและผล เช่น ถัว่ฝักยาว มะเขือ ถัว่ลนัเตา ฯลฯ 
  2.2 โครงสร้างและโรงเรือนมุง้ตาข่าย ให้พิจารณา สภาพพื้นท่ีปลูกผกั ถา้เป็นท่ีโล่ง ลม
แรง ควรมีขนาด 1 – 2  งาน และสภาพเศรษฐกิจของเกษตร ค านึงถึงแหล่งวสัดุ ราคาท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้
  2.3 ลกัษณะโรงเรือนและมุง้ตาข่าย  
   1)  โรงเรือน มีหลายขนาดแตกต่างกนั ซ่ึงพอจะแบ่งได ้ 3  ขนาด 
    1.1) ขนาดเล็ก คือ กวา้ง 4 – 6 เมตร ยาว 30 – 40 เมตร สูง 2 – 2.5 เมตร มีพื้นท่ี 
100 – 200 ตารางเมตรต่อหลงั 
    1.2) ขนาดกลาง คือ กวา้ง 20 – 40 เมตร ยาว 20 – 40 เมตร สูง 2 – 2.5 เมตร มี
พื้นท่ี 800 – 1,600 ตารางเมตรต่อหลงั 
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    1.3) ขนาดใหญ่ คือ โรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีมากกว่า 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ข้ึนไป
ต่อหลงั 
   2)  โครงสร้าง รูปร่างโครงสร้างมีหลายแบบ เช่น หลงัคาโค้ง ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
หลงัคาโคง้หรือจัว่ เหมาะส าหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง และหลงัคาแบบราบเป็นส่ีเหล่ียมดา้นเท่า
เหมาะส าหรับแปลงขนาดใหญ่ 
   3)  วสัดุ โรงเรือนใชว้สัดุท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัทุนของเกษตรกร ไดแ้ก่ 
    3.1) โครงโลหะ เหล็ก หรือท่อแป๊บ ซ่ึงแขง็แรงและสะดวกในการติดตั้งโยกยา้ย 
    3.2) ไมเ้น้ือแขง็/ปูน เสาไมห้รือปูน คานใชว้สัดุอ่ืน ๆ เช่น ไมไ้ผ ่
    3.3) ไมไ้ผท่ั้งหลงั ซ่ึงหาง่าย ราคาถูก แขง็แรง ทนทานพอสมควร 
   4)  มุง้ตาข่ายไนล่อน 
    4.1)  สีของมุง้มี 2 สี คือ สีฟ้า (ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะแสงผ่านได ้70% ท าให้
พืชบางชนิดเติบโตไดไ้ม่ดี) สีขาว (เหมาะท่ีจะใชเ้พราะแสงผา่นไดป้กติ) 
    4.2)  ขนาดความถ่ี  ความถ่ีของตาข่ายท่ีเหมาะคือ 16 ช่องต่อน้ิว เพราะมีการ
ระบายอากาศไดดี้ ป้องกนัผีเส้ือและแมลงเกือบทุกชนิด ขณะน้ีมีการผลิตขนาดความถ่ี 24 ช่อง และ 36 
ช่องต่อน้ิว อาจมีปัญหาดา้นความช้ืน และอุณหภูมิ ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพืช และพื้นท่ีดว้ย 
  2.4 วิธีกางมุง้ตาข่าย เม่ือสร้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้มุง้ตาข่ายท่ีคลุมใช้
ไดผ้ลดี และมีอายกุารใชง้านท่ีนาน ควรปฏิบติัในการกางมุง้ดงัน้ี 
   1)  อยา่ใหมุ้ง้เก่ียวกบัส่ิงกีดขวาง หรืออยา่ดึงมุง้แรง มุง้จะขาด 
   2) ควรกางด้านใดด้านหน่ึงก่อน โดยใช้แรงงานหลายคนดึงและลากคลุมจนชิด 
ขอบโรงเรือนแต่ละดา้น 
   3) ในการเยบ็ต่อมุง้ใหใ้ชเ้ส้นเอน็ เส้นทอมุง้ หรือเส้นโพลีเอทซิลลีน ซ่ึงจะทนทาน 
ใชง้านไดน้านเท่าอายขุองมุง้ตาข่าย 
   4) ชายมุง้หรือขอบท่ีติดดิน ควรใชดิ้นกลบทบัให้อยูใ่นแนวระดบัเดียวกนั ให้รอบ
ทุกดา้นป้องกนัการเล็ดลอดของแมลง 
   5) ควรท าประตูเขา้ – ออก ท่ีกวา้งพอท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานไดต้ามความเหมาะสม 
   6) เม่ือกางมุง้เสร็จทั้งหลงั ควรใช้ลวดเบอร์ 12 หรือสายโทรศพัท์ท่ีใช้แลว้ขึงทบั
ดา้นบนกนัตาข่ายกระพือจากแรงลม 
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แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการกลุ่มทีด่ี 
 การจดัโครงสร้างองคก์รและการบริหารงานของกลุ่มท่ีดี ประกอบดว้ยประวติัความเป็นมา
ของกลุ่ม ปรัชญา วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งและลกัษณะของกลุ่ม โดยศึกษารูปแบบการจดัองคก์ร ขนาด
ของกลุ่มสมาชิก การกระจายการถือหุ้น ความสอดคล้องกนัระหว่างหน้าท่ีงานกบังานท่ีปฏิบติัจริง 
โดยอาศยัลักษณะของวิสาหกิจชุมชน เช่น ชุมชนเป็นเจ้าของและผูด้  าเนินการ ผลิตภณัฑ์มาจาก
กระบวนการในชุมชน มีการคดัเลือกวตัถุดิบจากชุมชนหรือภายนอก มีการริเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรม
ของชุมชน มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอดประสานกนัภูมิปัญญาสากล มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหลกั
ส าคญั และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 ปัจจุบนัน้ีทุกฝ่ายต่างยอมรับวา่การบริหารจดัการเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับ
องคก์าร ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีนั้น มีความส าคญัต่อองคก์ารเน่ืองจากกระบวนการบริหารจดัการท่ีดี 
จะเป็นสมองขององคก์ารในการน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ เช่น การวางแผนของฝ่ายจดัการท่ีได้
ตดัสินใจกลัน่กรองขอ้มูลต่างๆ อยา่งใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อองคก์ารในอนาคต 
เป็นแนวทางท่ีท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความตั้งใจ เต็มใจร่วมมือกนัเพื่อให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จ เพราะมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดความ
ซ ้ าซ้อนในการท างาน เพราะไดก้ าหนดขอบเขตการท างานของสมาชิกแต่ละบุคคลไวอ้ย่างละเอียด
ชดัเจน ตลอดจน เป็นวิธีการบริหารท่ีพยายามแสวงหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุดกบัสภาพ
ของแต่ละองคก์าร เพื่อใหง้านมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์งาน 
 ประกอบดว้ยการศึกษากระบวนการในการจัดการงานของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม โดย
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะงาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เก่ียวกบังานของกลุ่มอย่างมีระบบ 
พร้อมทั้งพิจารณาลกัษณะเฉพาะของสมาชิกท่ีไดถู้กคดัเลือกให้มาท างานในลกัษณะต่าง ๆ วา่มีความ
เหมาะสมกบังานในดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการส าหรับงาน
นั้น ๆ อยา่งไร เพื่อใหก้ารปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

แนวคดิทางการตลาด 
 การตลาด (Marketing) คือ กลุ่มของลูกคา้ท่ีคาดหวงัว่ามีความตอ้งการ ความเต็มใจ และ
ความสามารถในการแลกเปลี่ยน ซ่ึงธุรกิจเลือกที่จะใช้ความพยายามทางธุรกิจ อนัจะก่อให้เกิด
ความพอใจทั้งผูบ้ริโภคและธุรกิจ เคร่ืองมือทางการตลาดที่ผูผ้ลิตควบคุมได ้และใช้ร่วมกนัเพื่อ
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ตอบสอนงความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือผูบ้ริโภค เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix: 4 P’s) ดงัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
มีคุณค่าในสายตาลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่า
สูงกว่าราคาจึงเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื ่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขาย 
(Personal selling) และติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือต่อต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจ
เลือกใช้หน่ึง หรือหลายเคร่ืองมือ หรืออาจใช้เคร่ืองมือแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

4. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมที่ท  าหน้าที่เคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจาก
องค์การไปยงัตลาด สถาบนัที่น าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วน
กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษา
สินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
  4.1 ช่องทางจดัจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภณัฑ์ และ/หรือ กรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภณัฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คน
กลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม 
  4.2 การสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เคลื่อนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตวัของ
สินคา้จึงประกอบดว้ย การขนส่ง การเก็บรักษา และการคลงัสินคา้ รวมทั้งการบริหารสินคา้
คงเหลือ 

 

 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการจดัการความรู้  
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
 

 

35 

รูปแบบการตลาดผักปลอดสารพิษ 
 ส าหรับผกัปลอดสารพิษ เป็นสินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ตอ้งการ
ความปลอดภยัทางอาหารและค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จดัอยู่ในกลุ่มการตลาดและการคา้
เกษตรอินทรีย ์(Organic Market and Trading) สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การตลาดระบบสมาชิก เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดของขบวนการเกษตรอินทรียที์่เช่ือม
ตรงระหว่างเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยมีหลกัการว่า ผูบ้ริโภคจะท าขอ้ตกลงกบัเกษตรกร
ผูผ้ลิตที่จะรับซ้ือผลผลิตที่ผลิตไดจ้ากฟาร์มเกษตรอินทรีย ์โดยผูบ้ริโภคจะช าระเงินล่วงหน้าให้
เกษตรกร หลงัจากผลผลิตถูกเก็บเกี่ยวแลว้จะถูกจดัส่งไป ณ จุดกระจายย่อยตามที่ตกลง แลว้
สมาชิกผูบ้ริโภคที่อยู ่ในละแวกใกลเ้คียงจะเป็นผูม้ารับผลผลิตดว้ยตนเอง การตลาดระบบน้ี
เกษตรกรจะมีหลกัประกนัทางเศรษฐกิจและมีโอกาสในการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภค
เองก็สามารถไปเยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกร เพื่อตรวจดูสภาพการผลิต หรือบางช่วงก็ช่วยเกษตรกร
ท างานในฟาร์ม การตลาดในระบบน้ีมีผลดีในแง่ของความสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ด ระหว่างเกษตรกร
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค แต่ขอ้จ ากดัก็คือเกษตรกรตอ้งมีฟาร์มที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองใหญ่มากนกัและ
จ าเป็นตอ้งมีรถยนต์ส าหรับใช้ในการขนส่งเอง นอกจากน้ีการตลาดระบบสมาชิกใช้ไดก้บัฟาร์มท่ี
ปลูกผกัเกษตรอินทรียเ์ป็นหลกั ในขณะที่เกษตรกรที่ผลิตขา้ว ธัญพืช หรืออาหารแปรรูป จะไม่
สามารถใช้การตลาดในระบบน้ีได ้

2. การตลาดช่องทางเฉพาะ เป็นการตลาดที่ด าเนินการโดยผูป้ระกอบการที่มีนโยบาย
ในดา้นเกษตรอินทรีย ์อาหารสุขภาพ และผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มที่ชดัเจน สามารถด าเนินการ
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ร้านกรีน ร้านออร์กานิค ร้านขายผลิตภณัฑ์ เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ตลาดนดัเกษตรอินทรีย ์การตลาดในลกัษณะน้ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งกว่าการตลาดระบบ
สมาชิก และมีผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความเช่ียวชาญในการผลิต และมีการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

3. การตลาดทั่วไป  ในหลายประเทศแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น พบว่า
ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ะขยายไปสู่ระบบตลาดทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ขณะที่อตัราการบริโภคอาหารภายในประเทศมี
แนวโน้มการเจริญเติบโตที่ค่อนขา้งต ่าหรือหยุดชะงกั แต่ตลาดผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียก์ลบั
ขยายตวัข้ึน แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่บริโภคอาหารที่ไดจ้าก
การเกษตรอินทรียเ์พิ่มข้ึน 
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ปัญหาของการค้าตลาดเกษตรอินทรีย์ 
 ปัญหาหลกัของการคา้เกษตรอินทรียใ์นระดบัโลก คือ ผลผลิตเกษตรอินทรียย์งัมี
ปริมาณไม่เพียงพอและสม ่าเสมอ นอกจากน้ีผูซ้ื้อแต่ละประเทศพยายามที่จะก าหนดระเบียบ
มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเอง ท าให้เกิดปัญหาความลกัลัน่ในการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานผลผลิตเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นประเทศโลกที่สาม ท่ี
ประสบปัญหาการกีดกนัทางการคา้จากมาตรฐานที่รัฐบาลของประเทศพฒันาอุตสาหกรรมได้
ก าหนดข้ึน ท าให้การส่งออกเกิดความล่าช้าและเสียค่าใช้จ่ายสูง (เพื่อจา้งหน่วยงานรับรองจาก
ประเทศพฒันาอุตสาหกรรมให้มาเป็นผูต้รวจสอบรับรองให้)  
 ส าหรับตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย โดยภาพรวมแลว้เป็นตลาดของผูผ้ลิต 
กล่าวคือ อุปทานผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียย์งัมีอยู่น้อย ท าให้ผูผ้ลิตสามารถเป็นผูก้  าหนดการตลาด
ไดค้่อนขา้งมาก ราคาผลิตผลิตเกษตรอินทรียย์งัคงมีแนวโน้มที่สูงกว่าราคาผลิตเกษตรอื่น ๆ 
ประมาณ 20-50% แต่จากขอ้มูลการวิจยัของผูบ้ริโภคประมาณว่า ผูบ้ริโภคน่าจะยอมรับราคาผลิต
เกษตรอินทรียใ์นราคาที่สูงไม่เกิน 15-20% การที่ผลผลิตเกษตรอินทรียม์ีราคาสูงกว่านั้นไม่ใช่
เพราะว่ายงัมีปริมาณการผลิตท่ีต ่ากว่าความตอ้งการของตลาดแต่เป็นเพราะว่าเกษตรอินทรียต์อ้งมี
หลกัประกนัเร่ืองราคาผลผลิตที่ยุติธรรมกบัผูผ้ลิต ตน้ทุนการผลิตเกษตรอินทรียค์่อนขา้งสูงกว่า
การผลิตทัว่ไป เพราะตอ้งใช้แรงงานอย่างหนาแน่นและประณีต อีกทั้งตอ้งให้ผลตอบแทนกบั
เกษตรกรให้สามารถมีรายได้ท่ีพอเพียงแก่การด ารงชีพดว้ย 

การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง  

 กุศล ทองงาม และนิวัติ เชาวน์ศิลป์ (2542) ไดศึ้กษากลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดภยัจากสารเคมี
และแนวโน้มการขยายตวัของการผลิตในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าในดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ทั้งผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายต่างมีความเห็นว่าตลอดผกัปลอดภยัจากสารเคมีขยายตวั
มากข้ึน ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการผกัปลอดภยัจากสารเคมี ตอ้งการผกัหลากหลายชนิดข้ึน และ
ตอ้งการให้มีผกัจ าหน่ายสม ่าเสมอดว้ยเห็นไดจ้ากมีคนมาติดต่อกลุ่มผูผ้ลิตบ่อยคร้ัง เพื่อให้ผลิตผกั
จ าหน่ายให้เป็นประจ า แต่เกษตรกรไม่สามารถผลิตให้ได ้ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า ถา้เกษตรกร
สามารถผลิตผกัไดส้ม ่าเสมอและหลากหลายชนิดพอ เกษตรกรจะไม่มีปัญหาในการจ าหน่าย
ผลผลิต เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดห้ันมาซ้ือมากข้ึน อย่างไรก็ตามเน่ืองในปัจจุบนัเกษตรกร
ยงัไม่สามารถผลิตผกัไดส้ม ่าเสมอและหลากหลายตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี
ลกัษณะการผลิตผกัที่ตอ้งอาศยัสภาพภูมิอากาศท าให้ในบางช่วง เช่น ในฤดูหนาว มีสภาพอากาศ
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เหมาะสม เกษตรกรสามารถผลิตผกัไดม้าก ขณะเดียวกนัผกัทัว่ไปที่วางจ าหน่ายในทอ้งตลาดก็มี
มากดว้ย ส่งผลให้ผกัปลอดภยัจากสารเคมีที่ฝากขายตามร้านคา้มีมากกว่าความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค จ าหน่ายไม่หมดเหลือคืนให้กบัเกษตรกรผูผ้ลิต ในบางส่วนที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม
เกษตรกรไม่สามารถผลิตและรวบรวมผกัส่งไปวางจ าหน่ายตามร้านคา้ประจ าได ้ท าให้มีความไม่
สม ่าเสมอในการจ าหน่าย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีรอการจดัการให้ดีข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าจะมีผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจกบัสินคา้เกษตรอินทรียม์าก
ข้ึน แต่การท าเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งน้ีอาจมี
สาเหตุจาก 

1. จ านวนของกลุ่มเกษตรกรที่ท  าการเกษตรอินทรียย์งัมีอยู ่น ้อย นอกจากน้ีความ
เขม้แข็งขององค์กรยงัไม่เพียงพอ 

2. เกิดปัญหาดา้นการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัคงมีความเห็นและมีความ
เช่ือว่าราค่าผลผลิตเกษตรอินทรียมี์ราคาค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัผลผลิตจากการเกษตรเคมี 

3. ตลาดแหล่งที่จ  าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรียย์งัมีจ  านวนน้อยและแคบไม่น่าสนใจ 
อีกทั้งขาดการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายท่ีดี 

4. รูปแบบของการบรรจุหีบห่อ บรรจุภณัฑ์ ยงัไม่สวยงามและน่าสนใจ 
5. ไม่สามารถผลิตพืชผกัหลากหลายชนิดให้ตรงความตอ้งการของตลาดทัว่ไปได ้

เน่ืองจากส่วนใหญ่การเกษตรอินทรียม์กัจะผลิตพืชผกัผลไม ้พื้นบา้นตามฤดูกาล 
6. เน่ืองจากการท าเกษตรอินทรีย์มี ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเรียกวามาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ควบคุมอยู่ จึงท าให้มีขอ้ปฏิบตัิ ขอ้ก าหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดยุ่งยากมาก มากกว่าท า
เกษตรเคมี ท าให้เกษตรกรทัว่ไปไม่สามารถท าการเกษตรอินทรียไ์ด ้

7. หน่วยงานที่สนบัสนุนการท าเกษตรอินทรีย ์ยงัมีจ  านวนน้อย และงบประมาณมีไม่
เพียงพอ 

 ปิยะธิดา สุนทรเภสัช (2542) ไดท้  าการศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผกัปลอด
สารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 8 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจผกัปลอดสารพิษในจงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมาก
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
 กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ไปติดต่อ
คนกลางเองและบรรทุกผกัส่งให้ถึงมือลูกคา้ โดยจะท าการขนส่งผกัให้ลูกคา้ทุกวนัในตอนเช้า 
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ลูกคา้หลกั คือ ร้านคา้ปลีกและซุปเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมของ
สถานท่ีจ าหน่ายควรอยู่ใกลต้ลาดและใกลชุ้มชน 
 กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ์ในดา้นความปลอดภยัจากสารพิษมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจยัดา้นความ
สะอาดและคุณภาพของผกัตามล าดบั ผูป้ระกอบธุรกิจไดจ้ดัให้มีการคดัเกรดผกั บรรจุภณัฑ์ใช้
ถุงพลาสติกเจาะรูระบาย แสดงรายละเอียดของผกั ส่วนใหญ่มีการตั้งช่ือตรายี่ห้อ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่าสินคา้มีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ดา้นราคา พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อตน้ทุนการผลิต กลยุทธ์ดา้นราคาท่ี
ใช้กนัมากท่ีสุด คือ กลยุทธ์มุ่งท่ีตน้ทุน 
 กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการขายโดยใช้
พนกังานขายและการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์มากกว่าวิธีอ่ืน วิธีการส่งเสริมการขายท่ีใช้กนัมากท่ีสุด 
คือ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งไปยงัคนกลางโดยการผ่อนปรนระยะเวลาการช าระเงิน 

 อภิสิทธ์ิ เจริญวานิช (2542) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัจ าหน่ายและการกระจายผกั
ปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอด
สารพิษส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตเขา้ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีการแยกแยะผลิตภณัฑ์ออกมา
ต่างหากให้คนกลางท าให้ผลผลิตปะปนไปกบัผกัท่ีใช้สารเคมี ปัญหาและอุปสรรคในการจ าหน่าย
ที่ตามมา คือ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ที่เป็นผกัปลอดสารพิษจึงไม่เด่นชดั ท าให้ไม่มีตลาดรองรับ และ
ราคาจะอยู่ในระดบัเดียวกบัผกัท่ีใช้สารเคมีโดยทัว่ไป ในดา้นการจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษของ
ผูป้ระกอบการคา้ส่งและคา้ปลีกพบว่า ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มตอ้งการซ้ือผกัปลอดสารพิษเพิ่มสูงข้ึน 
ผูป้ระกอบการคา้ส่งและคา้ปลีกส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัซ้ือผกัปลอดสารพิษจากแหล่งผลิตภายใน
จงัหวดัขอนแก่น แต่ซ้ือจากโครงการหลวงดอยค า จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอหล่มสัก จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และตลาดคา้ส่งผกัในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นปัญหาและอุปสรรคในการกระจาย
ผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่ที่พบ ไดแ้ก่ แหล่งรับซ้ือผกัปลอดสารพิษอยู่ไกลจากผูจ้  าหน่ายท าให้มี
ปัญหาดา้นการขนส่ง ผกัปลอดสารพิษที่น ามาวางจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคขาดความสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง อีกทั้งปัญหาดา้นคุณภาพ เช่น ผกัไม่สด เห่ียว มียอดสูญเสียมาก เมื่อขายไม่หมด และ
ปัญหาระบบการกระจายสินคา้ไม่ดี มีสถานท่ีจ าหน่ายน้อย และผูซ้ื้อไม่ทราบแหล่งจ าหน่าย 

 วัชรา ป่ินทอง (2543) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของเกษตรกร
ผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ ต าบลแม่ทา ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาที่สรุปได ้คือ 
ชุมชนที่ศึกษาสมยัการตั้งหมู่บา้นนั้น เป็นการเกษตรในลกัษณะการท าไร่เลื่อนลอย เปิดพื้นที่ป่า
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เพื ่อท ากินไปเร่ือย ๆ ใช ้แรงงานจากคนและสัตวใ์นการท างการเกษตร ต่อมารัฐมีนโยบาย
สนบัสนุนให้เร่งผลผลิต ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยพนัธ์ุพืชใหม่ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ท าให้เกิด
ปัญหาเก่ียวกบัระบบนิเวศ ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกร นอกจากน้ีการศึกษาของวชัรา ป่ินทอง 
พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จมีอยู่ 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัภายในชุมชน คือ ความตระหนกั
ในปัญหานิเวศ ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติซ่ึงช่วยแพร่กระจายแนวคิดเกษตรกรรมทางเลือกได้
ดว้ยทางหน่ึง และองค์กรหรือกลุ่มชาวบา้นมีเขม้แข็ง 2) ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ กระแสพฒันา
ประเทศที่ท  าให้เกิดปัญหาซ่ึงเป็นแรงผลกัให้เกษตรกรหาทางเลือกใหม่ ๆ การเผยแพร่ของ
ส่ือสารมวลชนเกี่ยวกบัแนวคิดของเกษตรกรรมทางเลือก รวมทั้งการน าเสนอกรณีตวัอย ่าง
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การไดร้ับการสนบัสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
พฒันาเอกชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการเรียนรู้นอกชุมชน โดยการเขา้
ร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของเกษตรกร เป็นตน้ 

 ปาริชาติ  อนุชิตชาตรี (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการการผลิตและการตลาดผกั
ปลอดภยัจากสารพิษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาสภาพทัว่ไปใน
การผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสด ระบบการตลาด และปัญหาและอุปสรรคในการปลูกผกั
ปลอดภยัจากสารพิษโดยได้ด าเนินการเลือกพื้นท่ีเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษท่ีอยู่ใน
โครงการส่งเสริมการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษของส านกังานเกษตรอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ไดแ้ก่เกษตรกรในเขตต าบลในเมือง บึงเนียม โคกสี ท่าพระ และกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ส่ง/คา้ปลีกผกั
ปลอดภยัจากสารพิษ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรท่ีปลูกผกัเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 49.50 ปี 
และส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับพื้นท่ีในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ
ของเกษตรกรมีเฉล่ีย 442.76 ตารางวาต่อครัวเรือน ส่วนประสบการณ์ในการปลูกผกัเฉล่ีย 3.4 ปี และ
เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉล่ียท่ี 66,579.14 กิโลกรัมต่อปี มียอดจ าหน่ายเฉล่ียท่ี 60,191.67 บาทต่อปี 
เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดของเกษตรกรในการตดัสินใจปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ คือตน้ทุนต ่ากวา่การใช้
สารเคมี 
 รายไดเ้ฉล่ียจากผกัคะน้าของเกษตรกรเท่ากบั 17,447.18 บาทต่อไร่ต่อปี มีตน้ทุนในการ
ปลูกคะนา้ทั้งหมด 6,177.78 บาทต่อไร่ต่อปี ท าให้มีผลตอบแทนสุทธิ เท่ากบั 11,269.40 บาทต่อไร่ต่อ
ปี รายได้เฉล่ียจากต้นหอมของเกษตรกรเท่ากับ 22,570.59 บาทต่อไร่ต่อปี มีต้นทุนในการปลูก
ตน้หอมทั้งหมด 7,991.91 บาทต่อไร่ต่อปี ท าให้มีผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั 14,578.68 บาทต่อไร่ต่อปี 
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับเกษตรกรคือไม่มีเงินลงทุนและไม่มีตลาดรองรับผลผลิต พ่อคา้คนกลาง
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ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยูร่ะหวา่ง 4-6 ปี มียอดจ าหน่ายผกัปลอดภยัจากสารพิษ
เฉล่ียเท่ากบั 346,062.60 บาทต่อปี และมีปริมาณการจ าหน่ายผกัอยู่ในช่วง 2,001-3,000 กิโลกรัมต่อ
เดือน ปัญหาส าคญัของพอ่คา้คือการตดัราคาระหวา่งพอ่คา้ดว้ยกนั 
 วิถีการตลาดเส้นทางท่ี 1 ผกัคะนา้มีส่วนเหล่ือมการตลาด 13 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อคา้
ส่งมือท่ี 2 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุดคือ 5 บาทต่อกิโลกรัม มีตน้ทุนการตลาด 1.33 บาทต่อ
กิโลกรัม ท าให้มีก าไร 3.67 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับต้นหอมมีส่วนเหล่ือมการตลาด 12 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยพ่อคา้ส่งมือท่ี 1 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุด คือ 5 บาทต่อกิโลกรัม และมีตน้ทุน
การตลาด 0.43 บาทต่อกิโลกรัม ท าใหมี้ก าไร 4.57 บาทต่อกิโลกรัม วิถีการตลาดเส้นทางท่ี 2 ผกัคะนา้
มีส่วนเหล่ือมการตลาด 13 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงพ่อคา้ส่งมือท่ี 1 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุดคือ 8 
บาทต่อกิโลกรัม มีตน้ทุนการตลาด 1.16 บาท ท าให้มีก าไร 6.84 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตน้หอมมีส่วน
เหล่ือมการตลาด 14 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อคา้ส่งมือท่ี 1 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุด คือ 10 
บาทต่อกิโลกรัม และมีตน้ทุนการตลาด 0.43 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้มีก าไร 9.54 บาทต่อกิโลกรัม วิถี
การตลาดเส้นทางท่ี 3 ผกัคะน้ามีส่วนเหล่ือมการตลาด 8 บาทต่อกิโลกรัม เป็นตน้ทุนการตลาดของ
พ่อค้าปลีก 1.36 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้มีก าไร 6.64 บาทต่อกิโลกรัม และต้นหอมมีส่วนเหล่ือม
การตลาด 9 บาทต่อกิโลกรัม มีตน้ทุนการตลาด 0.90 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้มีก าไร 8.10 บาทต่อ
กิโลกรัม หากเกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีลงได้จะท าให้ ต้นทุนการผลิตลดลง และ
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เพิ่มข้ึน และเกษตรกรควรจะมีการรวมกลุ่มในการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของตลาดและเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง นอกจากน้ีรัฐควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้กบั
เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจในการผลิตและการจ าหน่ายท่ีถูกตอ้ง และจดัให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจดัหาตลาดรองรับผลผลิตด้วย ส่วนการ
ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนใส่ใจในสุขภาพเพิ่มข้ึน และตระหนกัถึงอนัตรายของสารพิษ
ท่ีมีต่อร่างกายจะท าใหผ้กัปลอดภยัจากสารพิษเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 

 ไพบูลย์ พูลทอง (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเพาะเห็ดสกุล
นางรมของเกษตรกรในจังหวดัขอนแก่น โดย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ลักษณะพื้นฐานบาง
ประการทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 2. สภาพการผลิตและปัญหาอุปสรรคในการ
เพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของ
เกษตรกร และ 4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดสกุลนางรมท่ีได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 132 คน ท่ีไดจ้ากแบบหลายขั้นตอนจากประชากรจ านวน 195 
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คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่า ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคู่ใชว้ิธีการของ Scheffe 
test ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 
 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางสังคม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 61.4 เป็นชาย อายุเฉล่ีย 
49.3 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 80.3 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.7 คน แหล่งความรู้
จากการเพาะเห็ดสกุลนางรม ร้อยละ 49.2 ไดม้าจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 75.0 ไม่มี
ต าแหน่งผูน้ าในชุมชน ร้อยละ 72.0 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสถาบนัทางการเกษตรและร้อยละ 59.1 เคยเขา้
รับการฝึกอบรมเร่ืองการเพาะเห็ดสกุลนางรม 
 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ พบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร
เฉล่ีย 20.8 ไร่ ร้อยละ 95.57 มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเป็นของตนเอง มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 
3.5 คน ร้อยละ 75.8 ใช้เงินกูเ้พื่อการเพาะเห็ด ร้อยละ 89.0 แหล่งเงินกูม้าจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร รายไดจ้ากภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 169 ,698.48 บาท รายไดน้อก
ภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 75,031.81 บาท รวมรายไดข้องครัวเรือนทั้งหมด เฉล่ีย 219,522.73 
บาท 
 สภาพการผลิตเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดสกุลนางรม พบว่า เกษตรกรได้
เพาะเห็ดเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 6.3 ปี มีโรงเรือนเพาะเห็ด 3 -4 โรงเรือน ร้อยละ 46.2 มีการจ่ายในการ
สร้างโรงเรือนเฉล่ีย 23,950.75 บาท ร้อยละ 81.8 ใชว้ิธีการรดน ้ าให้แก่ดอกเห็ดโดยใชส้ายยางฉีด ร้อย
ละ 62.9 แลว้ใชแ้หล่งน ้ารดเห็ดจากน ้าใตดิ้น ร้อยละ 76.5 มีอายกุารเปิดดอกเห็ดไดน้าน 3-4 เดือน ร้อย
ละ 98.5 เก็บดอกเห็ดโดยใชมื้อ โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหานอ้ยทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด
ของเห็ด 
 ปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมากต่อการตดัสินใจเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร มีดงัน้ี 1) 
ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ (1) ความสนใจของตนเอง (2) เกิดจากญาติพี่น้อง (3) แหล่งความรู้จากการ
เพาะเห็ด (4) การฝึกอบรม 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงาน (2) รายไดข้อง
ครัวเรือน และ (3) ตน้ทุนการผลิตเห็ด 3) ปัจจยัดา้นกายภาพ ได้แก่ (1) การคมนาคมสะดวก (2) มี
ไฟฟ้าเขา้ถึงฟาร์ม และ (3) มีแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเพาะเห็ด 4) ปัจจยัดา้นการผลิต ไดแ้ก่ (1) สามารถ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ได ้(2) ระยะเวลาให้ผลตอบแทนสั้น (3) สามารถดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์การเพาะ
ง่าย และ 5) ปัจจยัดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ (1) การเพาะเห็ดแต่ละรุ่นให้ผลผลิตไดห้ลายคร้ัง (2) สามารถ
เพาะเห็ดไดท้ั้งปี และ (3) มีโรคและแมลงรบกวนนอ้ย 
 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 1) 
จ  าแนกตามหน่วยงานส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนมีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี (1) 
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ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง ปัจจยัท่ีเกิดจากความรู้จากการเพาะเห็ด และ ปัจจยัท่ีเกิดจาก
ผูน้ าทอ้งถ่ิน (2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงานในครัวเรือน ปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการ
ผลิต (3) ดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ การเพาะเห็ดแต่ละรุ่นให้ผลผลิตไดห้ลายคร้ัง การเพาะเห็ดสามารถเพาะ
ได้ทั้งปี ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน 2) จ  าแนกตามจ านวนแรงงานในครัวเรือน (1) ด้านสังคม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากผูน้ าทอ้งถ่ิน และ (2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิตเห็ด 3) 
จ  าแนกตามรายได้ครัวเรือนเกษตรกร (1) ด้านสังคม ได้แก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง ปัจจยัท่ีเกิดจาก
แหล่งความรู้จากการเพาะเห็ด และปัจจยัท่ีเกิดจากผูน้ าทอ้งถ่ิน (2) ปัจจยัดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ เห็ดสกุล
นางรมสามารถเพาะไดต้ลอดทั้งปี 4) จ  าแนกตามประสบการณ์การเพาะเห็ด คือ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัท่ีเกิดจากรายไดข้องครัวเรือนและปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิต 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั (1) การคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ควรมีความสนใจ
เร่ืองการเพาะเห็ดอย่างแทจ้ริงและครัวเรือนควรมีแรงงานเพียงพอ (2) ควรจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้
เกษตรกรกู้ส าหรับประกอบอาชีพการเพาะเห็ดและจัดหาปัจจัยการผลิตราคาท่ีเป็นธรรม (3) 
หน่วยงานของภาครัฐควรให้ความส าคัญและให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเห็ดแก่
เกษตรกรมากข้ึน ตลอดจนการจดัหาเงินทุนมาสนับสนุนให้มีการส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองและ (4) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเพาะเห็ดควรให้ความส าคญักบัผูน้ าทอ้งถ่ินในการให้เป็นผู ้
ประสานงานและชกัจูงเกษตรกรให้เขา้ร่วมโครงการ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการเพาะเห็ดมากข้ึน 

 ไพรวัลย์ บุษราคัม (2544) ที่ศึกษาเร่ืองระดบัสารเคมีตกคา้งในพืชผกัจากการปลูกใน
ระบบเกษตรอินทรีย ์โดยศึกษาระดบัสารตกคา้งในพืชผกัของเกษตรกร ที่ท  าการเพาะปลูกใน
ระบบเกษตรอินทรียม์ามากกว่า 5 ปี ระหว่าง 1-5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี ในก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ตวัอย่างพืชผกัที่ตรวจระดบัสารเคมีตกคา้งเป็นพืชผกั 40 ชนิด จ านวน 259 ตวัอย่าง 
ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย ่างแบบง่ายตามฤดูกาลที่มีพืชผกัชนิดนั้นในแปลง เคร่ืองมือที ่ใช ้ใน
ก า รศ ึก ษ า  ค ือ  แบบส ัม ภ าษณ ์เ ก ษตรก รแ ล ะช ุดน ้ า ย า ต ร ว จส า ร เ ค ม ีม า ต ร ฐ านขอ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า มีสารเคมีตกคา้งในระดบัปลอดภยั 23 ตวัอย่าง และไม่ปลอดภยัในพืชผกั 5 
ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 1.9 ตามล าดบั ทั้ น้ีสาเหตุของการปนเป้ือนอาจมาจากการพ่น
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจากแปลงขา้งเคียง สารเคมีตกคา้งในดินเน่ืองจากปรับเปลี่ยนระบบการท า
เกษตรอินทรียน์้อยกว่า 1 ปี จากเมล็ดที่ซ้ือจากตลาด และปนเป้ือนจากฟางคลุมแปลงที่ไดม้าจาก
การท างานระบบเกษตรเคมี เป็นตน้ 
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 ชลากร วรรณเกษม (2546) ไดก้ารศึกษาเร่ือง การผลิตและการตลาดผกัปลอดภยั จงัหวดั
ขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ี เพื่อศึกษาสภาพการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนในการ
ปลูกผกัปลอดภยั ระบบการตลาดผกัปลอดภยั และปัญหาในการผลิตและการตลาดผกัปลอดภยั เป็น
การศึกษาในปีการผลิต 2544/2545 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยั
ในมุ้งตาข่ายเปรียบเทียบกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยันอกมุ้งตาข่ายรวมทั้งหมด 40 
ครัวเรือน พ่อคา้ส่งและพ่อคา้ปลีกผกัปลอดภยั 21 ราย ในอ าเภอน ้ าพอง ก่ิงอ าเภอซ าสูง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น โดยเป็นการศึกษาชนิดของผกัปลอดภยั 5 ชนิด คือ คะน้า กวางตุง้ หอมแบ่ง ผกัชี 
และถัว่ฝักยาว กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเจาะจง และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติร้อยละ และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Excel ในการหาค่าตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูก และการตลาดผกัปลอดภยั 
 ผลการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัในมุง้ตา
ข่ายและนอกมุง้ตาข่าย พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 80.00 และร้อย
ละ 90.00 ตามล าดบั โดยมีอายุเฉล่ีย 45 ปีและ 49 ปีตามล าดบั และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยงานเกษตรเฉล่ีย 2.40 คน และ 2.60 คน
ตามล าดบั โดยมีพื้นท่ีในการปลูกผกัปลอดภยัเฉล่ีย 2.55 งานและ 2.33 งานตามล าดบั 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทบการผลิตผกัปลอดภยัพบว่า ต้นทุนการผลิตผกั
ปลอดภยันอกมุง้ตาข่ายสูงกว่าตน้ทุนของการผลิตผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่าย ตน้ทุนท่ีสูงกว่า ได้แก่ 
ตน้ทุนค่าเมล็ดพนัธ์ุ และค่าปุ๋ยเคมี และค่าแรงงานในการรดน ้ า เน่ืองจากการผลิตผกัปลอดภยันอกมุง้
ตาข่ายตอ้งใชพ้นัธ์ุท่ีตา้นทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ เพื่อให้มีความแข็งแรง จึงตอ้งใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพดี และใช้ปุ๋ยเคมีในจ านวนท่ีมากกวา่เพราะตอ้งใช้ปุ๋ยรองพื้นแปลงปลูก ในส่วนของผลผลิต
ผกัปลอดภัยนอกมุ้งตาข่าย ได้แก่ หอมแบ่ง ผกัชี และถั่วฝักยาว เพราะได้รับผลผลิตสูงกว่าผกั
ปลอดภยัในมุง้ตาข่าย เน่ืองจากมีการใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ และปุ๋ยเคมีรองพื้นแปลงปลูกอีกทั้งยงั
ไดรั้บแสงแดดมากกวา่ผกัท่ีอยูใ่นมุง้ตาข่าย ในการศึกษาพบว่าผลผลิตผกัปลอดภยัท่ีควรท าการผลิต
ในมุ้งตาข่าย ได้แก่ คะน้า และกวางตุ้ง เน่ืองจากมุ้งตาข่ายจะท าให้ผกัมีสีสด หวานกรอบ น่า
รับประทานมากกวา่ 
 ในส่วนของการตลาดผกัปลอดภยั พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่ายท า
หน้าท่ี เป็นพ่อค้าขายปลีกโดยจะท าการขายผกัปลอดภัย ณ ตลาดบางล าพู อ าเภอเมือง จังหวดั
ขอนแก่น ซ่ึงผกัท่ีขายบนแผงผกัปลอดภยัจะมีการรับรองจากสาธารณสุขจงัหวดั หรือกรมส่งเสริม
การเกษตร จงัหวดัขอนแก่น ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกันอกมุง้ตาข่ายจะขายส่งผกัปลอดภยั
ใหก้บัพอ่คา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือ หรือขายส่งให้กบัพ่อคา้ขายส่งในตลาดพูนผล อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น ในราคาเท่ากบัผกัทัว่ไป ในกรณีท่ีขายปลีกเกษตรกรจะขายผกัปลอดภยั ณ ตลาดเทศบาล 
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อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ในแผงรวมกบัพอ่คา้ขายปลีกผกัรายอ่ืน โดยขายในราคาเท่ากบัผกัทัว่ไป 
โดยทัว่ไปการซ้ือขายผกัปลอดภยัจะก าหนดราคาโดยอิงกบัราคาผกัทัว่ไปในทอ้งตลาด โดยตั้งราคา
ขายสูงกว่าผกัทัว่ไปร้อยละ 35-50 ส่วนตน้ทุนการตลาดของพ่อคา้ขายส่งท่ีมากท่ีสุดของผกัคะน้า 
ผกักวางตุง้ และถัว่ฝักยาว คือ ค่าโสหุย้การตลาด ไดแ้ก่ ค่าภาชนะ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และค่า
เช่าแผง ส่วนหอมแบ่ง และผกัชี คือค่าขนส่ง เน่ืองจากเป็นผกัท่ีบอบช ้ าง่ายท าให้เปลืองเน้ือท่ีในการ
ขนส่ง ปัญหาในการซ้ือขายผกัส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขนัดา้นราคาระหวา่งพอ่คา้ระดบัเดียวกนั 
 ขอ้เสนอแนะในการผลิตผกัปลอดภยัของผูศึ้กษาเห็นว่าเกษตรกรควรปลูกผกัหลาย ๆ 
ชนิด เพื่อลดความเส่ียงทางการตลาด การปลูกผกัปลอดภยัเกษตรกรควรไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชปุ๋้ย
และสารก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมี หรือเลิกใช้สารเคมี ในการผลิต การขาย
ผลผลิตเกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มและวางแผนในเร่ืองการปลูกและการตลาด เพื่อลดปัญหาการผลิต
ผกัซ ้ ากนัท าให้ผกับางชนิดลน้ตลาด ในขณะท่ีผกัอีกชนิดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด และ
การถูกพ่อคา้คนกลางเอาเปรียบในการขายผลผลิต ผกัท่ีได้รับการตรวจค่าความปลอดภยัควรออก
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพปลอดภยัใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ 
 อภิชัย พันธเสน และปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2546 ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การประเมิน
ปัญหาและความตอ้งการของธุรกิจชุมชน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจปัญหา ความตอ้งการ 
และการพฒันาธุรกิจชุมชน ท่ีเช่ือมโยงการร่วมทุน ร่วมผลิต และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใตก้รอบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าปัจจััยส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการ
ก่อตั้งกลุ่ม คือ การมีทุนทางสังคม ความอยูร่อดของธุรกิจข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเลือกสินคา้ท่ี
ผลิต การวางแผนการผลิต ความสามารถในการบริหารจดัการสมาชิก ส่วนการพฒันากลุ่มข้ึนอยู่กบั
การมีเครือข่ายสนบัสนุนดา้นวตัถุดิบ ตลาดและการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยัเอ้ือท่ี
ส าคญัยิ่งต่อความอยู่รอดและการพฒันาธุรกิจชุมชน ดา้นการจดัการสวสัดิการชุมชนจะมีมากน้อย
เพียงใดมิได้ข้ึนอยู่กับรายได้ของธุรกิจชุมชนแต่ข้ึนอยู่กับความผูกพนัของธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน 
นอกจากน้ีการอยู่รอดของธุรกิจชุมชนและการพฒันาธุรกิจชุมชนในภาพรวมยงัตอ้งเกิดข้ึนภายใต้
กรอบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลักการท่ีรวมแนวคิดเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
ประสิทธิภาพการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจชุมชนเอง และเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค  

 ฉววีรรณ มหะเสนีย์ และวุฒินัย ยุวนานนท์ (2547) ไดท้  าการศึกษาระบบการท าฟาร์มตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ดา้นสังคม โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงลึกทางสังคมของเกษตรกร 
และครัวเรือนเกษตรกร จากการเปล่ียนมาท าการผลิตในฟาร์มตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพื่อ
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ประเมินความพอเพียงทางครัวเรือนเกษตรกรในการด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน จากการท าการเกษตร
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ ทุกหมู่บา้นท่ีท าการศึกษานั้น การคมนาคมจากหมู่บา้น
ถึงอ าเภอมีความสะดวก การตั้งบา้นเรือนอยู่กนัเป็นกลุ่มชุมชน มีกลุ่ม/องค์กร/สถาบนั ในหมู่บา้น
เฉล่ีย 4.34 กลุ่ม/หมู่บา้น โดยเป็นกลุ่มท่ีไม่เป็นนิติบุคคล เฉล่ีย 3.87 กลุ่ม/หมู่บา้น ซ่ึงสมาชิกกลุ่มมี
การท างานร่วมกนัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม อยูร่ะหวา่งร้อยละ 14.8–20.9 เกษตรกรตวัอย่างส่วน
ใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา สภาพการเกษตรของหมู่บา้น มีขา้ว พืชผกั ไมผ้ลไมย้ืน
ตน้ ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้ า เป็นตน้ ระบบการท าฟาร์มตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านสังคม ทั้งด้าน
โภชนาการและสุขอนามยั ดา้นการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการใช้แรงงานและ
การกระจายแรงงานท าการเกษตรในทอ้งถ่ิน ดา้นการตดัสินใจในการผลิตการตลาด การมีส่วนร่วมใน
ทอ้งถ่ินและชุมชน ดา้นเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน ดา้นบทบาทหนา้ท่ีความสัมพนัธ์กบัชุมชน ทศันคติ
ของเกษตรกรต่อโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการท างานของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ เกษตรกรสามารถ
ด ารงชีพจากการท าการเกษตรได้อย่างพอเพียง มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีการบริโภคอาหารจากการผลิตใน
ฟาร์ม มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ มีการใชแ้รงงานและการกระจายแรงงานท าการเกษตรมากข้ึน และไม่
ออกไปรับจา้งนอกฟาร์ม เกษตรกรมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินและชุมชนมากข้ึน มีรายได้ต่อเน่ืองและมี
ทศันคติท่ีดีต่อโครงการและการท างานของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐบาล ขอ้เสนอแนะการศึกษา เกษตรกรควร
ตระหนกัในการพฒันาอาชีพการเกษตรโดยใชแ้นวเศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย
มีการวางแผนการผลิตและปรับปรุงกิจกรรมการผลิตในฟาร์มให้บรรลุเป้าหมายความพอเพียงต่อการ
เล้ียงดูครัวเรือนจากอาชีพการเกษตรในขั้นท่ี 2 และท่ี 3 ต่อไป 

 สกว. (2547) การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม การผลิต การตลาดและกระบวนการ
เรียนรู้ของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคม และวสิัยทศัน์ของเกษตรกร
ต่อโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2) ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการผลิต 
การตลาด และกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร 3) ศึกษารูปแบบของการผลิต การตลาด กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผ่านมาของเกษตรกร และ4) ศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบการผลิต การตลาด และ
กระบวนการ เรียนรู้ของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษา
พบวา่ เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เสริมจากการปลูกพืชหลกั มีรูปแบบการ
ผลิตท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจ ดา้นการตลาด มีรูปแบบลกัษณะต่างคนต่างซ้ือและต่างคน
ต่างขาย ให้กบัพ่อคา้ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขส าคญั คือ ชนิด ปริมาณ ความหลากหลายของสินคา้ โดยพบ
ความแตกต่างของราคาจากความยากง่ายในการเขา้ถึงจุดจ าหน่าย การมีปฏิสัมพนัธ์ในการตลาด และ
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กระบวนการกลุ่ม ในแง่ศกัยภาพของกลุ่ม มีจุดแข็งท่ีการยึดหลกัประชาธิปไตย ร่วมคิดร่วมท า 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มยงัมีขอ้จ ากดัในดา้นความร่วมมือในการประชุม การแจง้ข่าวสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจแก่สมาชิก การแข่งขนัระหวา่งสมาชิก ขาดการสนบัสนุนทุนดา้นการผลิต พนัธ์ุพืช วสัดุอุปกรณ์ 
และความรู้ ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั คือ ควรมีการจดัสรรท่ีดินให้เขา้กบัสภาพการผลิตของแต่ละ
สถานท่ี และแต่ละบุคคล หน่วยงานรัฐบาลควรช่วยส่งเสริมดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และการสร้างเจต
คติท่ีดีต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ก่อนลงมือสนบัสนุนการปฏิบติัจริง ควรมีการจดัการเรียนการสอน
เร่ืองการเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบเน่ืองไปถึงเร่ืองการท าการเกษตรแบบยัง่ยืน และในการพฒันารูปแบบ
การผลิต ควรมีการวางแผนร่วมกนัเพื่อช่วยลดตน้ทุนดา้นการผลิต และรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างโอกาส
ในการต่อรองราคา และการวางแผนการผลิตท่ีดีซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการท าตลาดสินคา้เกษตร 

 พงศ์ธร  จันทร์เลื่อน (2548) ได้ท  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปลูกผกั
ปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรบา้นสันป่ากว๋าว อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาบริบทและแนวคิดของชุมชนต่อการปลูกผกัปลอดสารพิษ ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตร และศึกษาสภาพแวดลอ้มทางนิเวศดินและน ้ าของ
ชุมชนหลงัการปลูกผกัปลอดสารพิษ ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษบา้นป่ากว๋าว 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้างส าหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 1 ชุด และส าหรับแกนน ากลุ่ม 1 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ
เชิงบรรยาย ไดแ้ก่ อตัราส่วน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ ทดสอบไคสแควร์ และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 การปลูกผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรมีการพฒันาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ โดย
แบ่งเป็นระยะ ได้แก่ ระยะเร่ิมต้นท่ีเกษตรยงัขาดความรู้และประสบการณ์ จึงด าเนินการโดยยึด
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัดในแปลงผกักางมุง้โดยใชย้าฆ่าแมลง แต่มีการรอให้พิษเจือจาง
ในระดบัปลอดภยัจึงเก็บเก่ียวจ าหน่าย ต่อมามีการพฒันาเทคนิควิธีโดยหลีกเล่ียงสารพิษ เช่น การใช้
กาวดกัเหลืองหรือผลิตสารสกดัจากสะเดา ซ่ึงเป็นสารก าจดัแมลงแบบธรรมชาติเพื่อใชเ้อง 
 การถ่ายทอดการเรียนรู้และคงสภาพพฤติกรรม รวมทั้งแนวคิดการปลูกผกัปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรมีผูถ่้ายทอดในหลายขั้นตอน โดยเร่ิมจากเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยปราบศตัรูพืช กรมส่งเสริม
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือหาท่ีถ่ายทอดคือ วิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษโดยวิธีกางมุง้ไนล่อน 
วิธีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยหลีกเล่ียงสารเคมี หลงัจากนั้นเกษตรกรไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจน
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและการเรียนรู้จากการ
อบรมและเครือข่ายการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบการเกษตรแบบยัง่ยืน ท าให้เกษตรกรเกิดการปรับเปล่ียน
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แนวคิดการผลิตท่ีการตอบสนองกระแสการบริโภคยุคใหม่ ท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม การปลูกผกัปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มอ านาจใหก้ลุ่มเกษตรกรในการก าหนดวิถีการผลิตท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการอนัจ าเป็นของเกษตรกรในแง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัจจยัภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ สินเช่ือทาง
การเกษตร การไดรั้บข่าวสารจากวิทยุ หนงัสือพิมพ ์เพื่อนบา้น และการอบรมสัมมนารวมทั้งความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษ ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์รอ่ืนเม่ือผลผลิตเป็นท่ียอมรับของตลาด 
 นอกจากน้ี เกษตรกรเห็นวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชนหลงัการปลูกผกัปลอด
สารพิษมีสภาพท่ีดีข้ึน สังเกตจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้าในชุมชน 

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

 
ภาพ 2.5 กรอบแนวคิดการวจัิย 




