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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการดา้นการผลิตผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม ดว้ย
การจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการผลิต พฒันารูปแบบการผลิต และศึกษาผลการพฒันารูปแบบการ
ผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) การศึกษารูปแบบ 
ปัญหา และความตอ้งการดา้นการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษของสมาชิกในกลุ่ม 2) การให้ความรู้ 
โดยการจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อให้เกษตรกร สามารถน าไปทดลองปฏิบติั และน าไปพฒันารูปแบบ
การผลิตได้ 3) การติดตามและเสริมความรู้ โดยติดตามรับทราบปัญหาและความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน และเสริมความรู้ของเกษตรกรดว้ยโครงการศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ ทั้ งน้ีได้มีการน าข้อมูลเชิงปริมาณมา
วิเคราะห์และประมวลผล ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และขอ้มูลเชิงคุณภาพน ามาวิเคราะห์และเขียน
บรรยายใหค้วามเช่ือมโยงของประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 รูปแบบการผลติเห็ด  จากการศึกษาพบวา่มีเกษตรกรท่ีท าการเพาะเห็ดจ านวนสองราย ท่ีท า
เป็นอาชีพหลกั และท าเป็นอาชีพเสริมอย่างละหน่ึงราย  สามารถสรุปรูปแบบการเพาะเห็ดของผู้ที่
เพาะเห็ดเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมในภาพรวมมีส่วนส าคัญทีเ่หมือนกนัคือ มีกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีท่ี
ใช้ในการเพาะเห็ดเป็นของตนเอง  ไม่มีการจา้งแรงงานเพิ่ม  ใช้เงินลงทุนจากเงินของครอบครัวเอง  
มูลเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กษตรกรหนัมาเพาะเห็ด คือตอ้งการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว  ประกอบกบัเห็น
วา่ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคเห็ดมากข้ึน  และตอ้งการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคเอง  ส าหรับความรู้ท่ีใชใ้นการ
เพาะเห็ดนั้นมาจากการเขา้รับการฝึกอบรม  และจากการศึกษาดูงาน  เห็ดท่ีเพาะส่วนใหญ่คือเห็ด
นางฟ้า โดยท าการเพาะเห็ดตลอดทั้งปี  ปัญหาท่ีพบเหมือนกนัคือไม่สามารถก าหนดราคาเห็ดไดเ้อง 



 (4) 

เพราะในทอ้งตลาดมีเห็ดหลายชนิด  นอกจากน้ีราคายงัผนัแปรตามฤดูกาล  คือถ้ามีเห็ดธรรมชาติ
ออกมาจ าหน่ายมากจะท าให้เห็ดท่ีเพาะราคาต ่าและความนิยมจากผูซ้ื้อจะลดลง  และเกษตรกรยงัพบ
ปัญหาตน้ทุนการผลิตท่ีสูง ส าหรับความแตกต่างของผูท่ี้เพาะเห็ดเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม คือ ผู ้
ท่ีท  าเป็นอาชีพหลกัจะท าการเพาะเห็ดหลายชนิด และเพาะในปริมาณมากแต่ละรุ่น  และยงัสามารถท า
การผลิตอาหารวุน้ ผลิตหวัเช้ือเห็ด และท าการผลิตกอ้นเช้ือเห็ดไดเ้อง ท าให้มีความช านาญ และเขา้ใจ
ในธรรมชาติและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเพาะเห็ดเป็นอยา่งดี  นอกจากน้ียงัสามารถจ าหน่ายกอ้น
เช้ือเห็ดเพื่อสร้างรายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  ในขณะท่ีผูเ้พาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมยงัไม่สามารถผลิตกอ้น
เช้ือเห็ดเองไดท้  าใหต้อ้งซ้ือจากผูผ้ลิตกอ้นเช้ือเห็ด 
 รูปแบบการผลิตผักปลอดสารพิษ จากการศึกษาพบวา่มีเกษตรกรท่ีท าการปลูกผกัปลอด
สารพิษจ านวนทั้งส้ินส่ีราย  โดยท าการปลูกผักปลอดสารพิษในมุ้งตาข่ายไนล่อนหน่ึงราย และท าการ
ปลูกผักปลอดสารพิษนอกมุ้งตาข่ายไนล่อนสามราย  ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบการปลูกผักปลอด
สารพิษในและนอกมุ้งตาข่ายไนล่อน ในภาพรวมมีส่วนที่เหมือนกันที่ส าคัญคือ จะไม่มีการจ้าง
แรงงานเพิ่ม เงินลงทุนมาจากเงินของครอบครัว ซ่ึงเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการปลูกผกัปลอด
สารพิษในระดบัปานกลาง  เคยเขา้รับการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานมาแลว้  ส าหรับมูลเหตุจูงใจท่ี
ท าให้หันมาปลูกผกัปลอดสารพิษ คือต้องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  และต้องการปลูกเพื่อ
บริโภคเอง  ประกอบกบัการไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว  โดยวิธีการท่ีใชใ้นการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษเป็นลกัษณะผสมผสาน ไดแ้ก่ การปลูกพืชหมุนเวยีน การใชปุ๋้ยชีวภาพ การก าจดั
แมลงศตัรูพืชดว้ยสารสกดั (เช่น สะเดา ตะไคร้หอม)  เกษตรกรจะท าการปลูกผกัปลอดสารพิษทั้งปี  
วิธีการเก็บผกัปลอดสารพิษ คือใช้มือดึง  เม่ือเก็บผลผลิตแลว้ก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพผกัโดยการ
ล้างน ้ าท าความสะอาด  ส าหรับผลผลิตผกัปลอดสารพิษท่ีจ าหน่ายนั้นยงัไม่ได้มีการรับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานใด  และปัญหาท่ีพบเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ คือ ปัญหาดา้นเงินทุนโดยระบุวา่
ขาดแหล่งเงินทุน และมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 

การพัฒนารูปแบบการผลิตเห็ดและผักปลอดสารพิษ คณะผูว้ิจยัด าเนินการโดยจดัโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคและวิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษ โดยเนน้วิธีกางมุง้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัผกัปลอดสารพิษก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.2) 
แต่หลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 58.1)  และจดั
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ด ซ่ึงส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพาะเห็ดก่อนเข้าการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.3) แต่เมื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมแล้วส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 50.0) นอกจากน้ียงัมีการติดตาม



 (5) 

และเสริมความรู้ เพื่อติดตามรับทราบปัญหาและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  และเสริมความรู้
ของเกษตรกรดว้ยการจดัโครงการศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้น
การผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษโดยก่อนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.0) และหลังการศึกษาดูงานส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 46.2) 
 ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษก่อนศึกษาดูงานส่วนใหญ่ระบุว่า
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.2) และหลังการศึกษาดูงานส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมาก (ร้อยละ 69.3)  
 สรุปภาพรวมด้านผลการพัฒนารูปแบบการผลิตเห็ดและผักปลอดสารพิษ มีดงัน้ี ด้านการ
เพาะเห็ด มีการพฒันาโดยการเพิ่มชนิดเห็ดท่ีเพาะคือเห็ดฟาง โดยเกษตรกรทดลองเพาะหลังจาก
ฝึกอบรมพบวา่ส่วนใหญ่ไดผ้ลดี ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ มีการพฒันาโดยเกษตรบางส่วนไดใ้ช้
เทคนิคการปลูกผกัปลอดสารพิษโดยวิธีการกางมุง้ การก าจดัแมลงศตัรูพืชดว้ยสารสกดัชีวภาพ และ
ผสมผสานกบัวธีิการอ่ืน ๆ และส าหรับการพฒันาบรรจุภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายมีการบรรจุผกัปลอดสารพิษ
ในถุงพลาสติก พร้อมกบัติดสติกเกอร์แสดงช่ือกลุ่มผูผ้ลิตเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 ในภาพรวมพบวา่ความส าเร็จของการวิจยัเพื่อการส่งเสริมและพฒันาดา้นการผลิตเห็ดและ
ผกัปลอดสารพิษอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกั  เน่ืองจากพบปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการของ
กลุ่มบางประการ คือสมาชิกบางส่วนขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า ขาดความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันากลุ่มไปสู่
การพฒันาเพื่อความเขม้แข็งอยา่งแทจ้ริง  ปัญหาการมีส่วนร่วมกบัโครงการวิจยัท่ีขาดความต่อเน่ือง 
เพราะเกษตรกรท่ีมาร่วมบางส่วนเป็นลกัษณะของการหมุนเวยีนกนัเขา้ร่วมกิจกรรม และการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  และผูท่ี้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมบางส่วนก็ไม่มีการเปล่ียนแนวคิดของรูปแบบการผลิตของตน เช่น ยงัมีการใชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชเพราะเช่ือวา่จะท าใหผ้กัสวยงามและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด หรือปลูกผกัปลอดสารพิษเฉพาะ
ไวรั้บประทานเองในครัวเรือน ขณะท่ีผกัท่ีจ  าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคก็ใชส้ารเคมีตามปกติ  
 นอกจากน้ียงัขาดการพฒันาสู่การผลิตในเชิงการคา้  เน่ืองจากสมาชิกท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรม
ตามโครงการวิจยัจะมีความกระตือรือร้นสนใจในช่วงแรก  ซ่ึงจะมีการทดลองท าในช่วงแรกเท่านั้น 
แต่หลงัจากนั้นก็จะลดความสนใจในการผลิตหรือการพฒันาการผลิต 
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Abstract 
 

The participation action research of producing mushroom and chemical  free vegetable with 
knowledge management of agriculture group in Baan Chedi Mae Krua village, Mae Fak subdistrict, 
Sansai district, Chiang Mai province is aim was to study a production pattern and to develop the 
mushroom and chemical free vegetable production patterns, including to publicize the research to 
other people who related or interested in this field. The study is divided into 3 parts: 1) Studying of 
production patterns, problems and the need of mushroom and chemical free vegetable production of 
members in the group. 2) The researcher party gave the knowledge to the agriculturists by performing 
an instruction, the agriculturist could learn from the lecture, demonstration and the practice that can 
try out to follow the method and develop the mushroom and chemical free vegetable production 
patterns to gain better quality crops. 3) To pursue and supplement knowledge, pursue the problems 
and progressive after taking  the instruction and supplement agriculturist knowledge by giving them 
to observe and operation trip to other farms to learn more and apply it in their production patterns. 
The quantity information was also concerned with analyzing and systematizing by computer program 
and the quality information was analyzed and written to lecture the connected points. From the 
research we can learn from this conclusion: 

 Mushroom Production Pattern : the result of the study shows that there are two kinds of 
agriculturist who plant the mushroom. The first has it as a main career while other has it just a 
sideline. In overview, they have the same important things are having ownership in their farms, do 
not employ other labors and used family capital to investment. They share the same reasons of 
planting mushroom, that are earning more family income because mushroom market has more 
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consumers and they also plant mushroom as their food. All knowledge of planting was taken from the 
instruction as well as observation and operation, the most mushroom they choose to plant is Sajor-
caju mushroom and they plant it all year round but they finally found the problems that it was hard to 
fix the price by their own since the market sales many kinds of mushroom especially the natural 
growing mushrooms. The rare mushrooms always receive higher price than the mushroom from these 
farm, so the price of the mushroom farm will depend upon the natural growing mushroom in different 
seasons but most of them receive very low prices while the investment of planting would be still high. 

The differentness between people who plant mushroom as their main career and the people 
who plant it as the sideline are the first group plants many kinds of mushroom and they also plant in a 
great amount of every kinds of mushroom, they can produce jelly nutrition and the lump of 
mushroom origin. These support him obtain more skill, it also makes him know the nature of 
mushroom and the variety planting mushroom techniques and they can earn more money from selling 
the lump of mushroom origin while the second can not, so they have to buy it from the other 
producers. 

 Chemical free vegetable production pattern : the result of the study shows that there are 4 
kinds of people growing chemical free vegetable, one grows vegetable in a nylon mosquito net 
while other three grow it outside. In overview they have the same important things are they do 
not employ other labors for work, using family capital. They gain the knowledge about growing 
chemical free vegetable to a moderate level and used to attend the instruction and observation project 
about chemical free vegetable before. The motivation of growing chemical free vegetable are the need 
to raise up their family income and for family consumption including to attend the new theory 
agriculture group of Chedi Mae Krua village. Their growing methods is the blending: the circulative 
growing by using natural fertilizer to wipe out pests against plants from the nature extract(neem and 
lemon grass). The agriculturists will grow chemical free vegetable in all year long and they will 
haverst the crops by picking up by hand and wash it with pure water. However the safty of chemical 
free vegetable product is still not certify by any organizations. By the way they also face the same 
problems about the lacking of wealth of investment place and the high capital production. 

Producing mushroom and chemical free vegetable pattern development, researcher party 
proceeded by giving knowledge to the agriculturist group. The researcher performed the instruction to 
respond to the need of the member. The instruction is about the conduction of technique and growing 
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chemical free vegetable methods. The methods are emphasis agriculturists to use mosquito net to 
protect their vegetable from insects. Most of agriculturists have the knowledge about growing 
chemical free vegetable in 45.2 percentage (moderate level)before attending the instruction but 
after the instruction  the percentage goes up to 58.1(very good level). The same as the instruction 
of  mushroom planting, agriculturists have 33.3 percentage(moderate level) of  knowledge before 
attending the instruction but after that they grow to 50 percentage(very good level). In addition 
the researchers still pursue the result: problems and progressing of this project and supplement their 
knowledge by performing the observe and operation project where they can gain the new knowledge 
and apply to use in their planting. Before attending the project their knowledge and 
understanding about planting mushroom is 50 percentage (moderate level) but after raise up to 
64.2 percentage (very good level). The knowledge and understanding of growing chemical free 
vegetable methods, too, before the project they have 46.2 percentage (moderate level) but at the 
end of he project going to 69.3 percentage (very good level). 

The conclusion of mushroom and chemical free vegetable production patterns develop:  
Planting mushroom: the agriculturists develop to plant more kinds of mushroom one of 

those is the straw mushroom. They try to plant it after attended the instruction and found that it can 
grow very good in their farm. In the part of growing chemical free vegetable, many agriculturists 
improve the vegetable protection methods by using the mosquito net technique, wipe out the pests 
against plants by the nature extract and apply the other good techniques with their production. Other 
important result is the development of product package. They made plastic bag with their own brand 
on it to give more confident to their costumers. 

This research is not receive the high succession because there are some barrier factors during 
the operation, some members did not trust the leader of the party and ignored to develop the work to 
the high quality grade. Other problems are the activity and the instruction are discontinue because 
agriculturists alternate to attend and some attendants does not change their point of view and still use 
the chemical with their vegetable and believe it can make vegetable green and fresh like the market 
need. On the other hand some agriculturists grow chemical free vegetable as their meal but sale the 
vegetable that use chemical to the consumers. In addition, the agriculturists do not develop production 
to a commercial. They are interested and try to use the knowledge just the beginning of the project but 
decrease their interest of production and production development in the end.  




