
บทที ่2 
แนวคดิ หลกัการ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการดา้นการผลิตผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วน
ร่วม ด้วยการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย       
จ.เชียงใหม ่มีการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

สภาพพืน้ทีว่จิัย 
 

ข้อมูลจังหวดัเชียงใหม่ 
ประวตัิเมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่ มีช่ือท่ีปรากฏในต านานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของ
อาณาจกัรลา้นนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ.1839  ซ่ึงมีอายุครบ 710 ปี ในปี 
พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ไดมี้ววิฒันาการสืบเน่ืองกนัมาในประวติัศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะ
เป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษตัริยร์าชวงศม์งัราย ประมาณ 261 ปี (ระหวา่ง พ.ศ.1839-2100) ใน
ปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ไดเ้สียเอกราชให้แก่กษตัริยพ์ม่าช่ือบุเรงนอง และไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงช่วยเหลือลา้นนาไทยภายใตก้ารน าของพระยากาวิละและพระ
ยาจ่าบา้นในการท าสงครามขบัไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนไดส้ าเร็จ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจา้เมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศ
ราชของกรุงเทพมหานครและมีเช้ือสายของพระยากาวิละ ซ่ึงเรียกวา่ ตระกูลเจา้เจ็ดตน ปกครองเมือง
เชียงใหม่ เมืองล าพูนและล าปางสืบต่อมาจนกระทัง่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช ไดย้กเลิกการมีเมืองประเทศราชใน
ภาคเหนือ จัดตั้ งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายพั และเม่ือปี พ.ศ.2476 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดป้รับปรุงการปกครองเป็นแบบจงัหวดั เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็น
จงัหวดัจนถึงปัจจุบนั 
 

สภาพทัว่ไปของจังหวดัเชียงใหม่ 
ทีต่ั้งและขนาดพืน้ที่ 

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 
1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 720 กิโลเมตร 

มีพื้นท่ีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จ  าแนกเป็น 
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1) พื้นท่ีป่าไม ้69.92% (8,787,656 ไร่) 
2) พื้นท่ีท าการเกษตร 12.82% (1,611,971 ไร่) 
3) พื้นท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืน ๆ 17.26%(2,167,971 ไร่) 

 

ลกัษณะภูมิอากาศ 
 มีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 25 oC อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31 oC 
อุณหภมิูต ่าสุดเฉล่ีย 20 oC 
 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 โดยทัว่ไปมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบอยูต่อนกลางตามสองฟากฝ่ังแม่น ้ าปิง 
มีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอจอมทอง 
นอกจากน้ียงัมีดอยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยฟ้าห่มปก สูง 2,997 เมตร ดอย
หลวงเชียงดาว สูง 2,195 ดอยสุเทพ สูง 1,678 เมตร สภาพพื้นท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 พืน้ที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกของจงัหวดั คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 80% 
ของพืน้ทีจั่งหวดั เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก 
 พืน้ที่ราบลุ่มน ้าและราบเชิงเขา กระจายอยูท่ ัว่ไประหวา่งหุบเขาทอดตวัในแนวเหนือ – ใตอ้นั
ได้แก่ ท่ีราบลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าฝาง และลุ่มน ้ าแม่งัด 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 
1)  กระจายตามอ าเภอต่าง ๆ 18 อ าเภอ 2 กิง่อ าเภอ จ  านวน 1,251 หมู่บ้าน 
2)  มีจ  านวนประชากร 312,447 คน เป็นชาย 157,367 คน เป็นหญิง 155,080 คน 70,820 

ครอบครัว 
3)  อ  าเภอท่ีมีประชากรชุมชนบนพื้นท่ีสงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อมก๋อย รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอแม่แจ่ม 

อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฮอด 



 

 

7 

4)  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 เป็นชนกลุ่มน้อย จ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยล้ือ จีนฮ่อ และอ่ืน ๆ รวมกันเป็นจ านวน 34,022 คน และคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนบนพื้นท่ีสูง จ  านวน 49,043  

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

ลกัษณะทางการปกครอง 
1) แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 22 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บา้น 
2) มีหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ดงัน้ี 

2.1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หน่วยงาน 
2.2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 27 หน่วยงาน 
2.3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 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% ศาสนาคริสต ์
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 ้

 

วดัตามหลกัความเช่ือ  (ช่ือเป็นศิริมงคล) ไดแ้ก่ วดัหม่ืนลา้น วดัหม่ืนเงินกอง วดัหมอ้ค าตวง วดัดวงดี 
วดัลอยเคราะห์ วดัดบัภยั วดัชยัพระเกียรติ 
 

วดัทีค่วามส าคัญทางประวตัิศาสตร์และการท่องเที่ยว  ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสะเทพราชวรวหิาร วดั
พระสิงห์วรมหาวิหาร วดัแสนฝาง วดัพนัเตา วดัพนัอน้ ฯลฯ 
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ประเพณสี าคัญจังหวดัเชียงใหม่ 
1) เดือนเมษายน (หรือเดือนเจด็ ตามการนบัเดือนของชาวลา้นนา) ประเพณีสงกรานต ์ด าหวั 

ประเพณีสืบชะตาบา้นเมือง บวชลูกแกว้และพิธีสู่ขวญั 
2) 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 

 2.1) พยาบาลวชิาชีพ 3,990 คน อตัราส่วนพยาบาล : ประชากร 1:415 คน 
 2.2) 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 
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ข้อมูลสุขภาพ  
1) อตัราการเกิด   11.44 ต่อ 1,000 คน 

 2) อตัราการตาย   7.49 ต่อ 1,000 คน 
 3) 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. ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) ปี 2549 มีมูลค่า 112,221 ล้านบาท 

 - ภาคเกษตร 17,885 ลา้นบาท (16%) นอกภาคเกษตร 94,336 ล้านบาท (84%) 
2. รายได้ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัสาขาบริการ 26% มูลค่า 25,926 ล้านบาท 

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. อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ เฉลีย่ร้อยละ 4.22 
4. รายได้ประชากรต่อหัว เฉลีย่ 69,870 บาท/คน/ปี อยู่อนัดับที ่2 ของภาคเหนือรองจากจังหวดั

ล าพูน 
5. รายได้ประชากรในเขตชนบท เฉลีย่ 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 
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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%) 

- เพิม่ขึน้จากปีท่ีแลว้ 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%) 
- 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 
1) พื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดั มีประมาณ 1,611,250 ไร่ พื้นท่ีปลูกขา้ว 515,385 ไร่ ปลูกพืชไร่ 

192,063 ไร่ ปลูกพืชสวน 536,697 ไร่ และอ่ืน ๆ 367,105 ไร่ 
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2) พื้นท่ีท่ีไดรั้บน ้าจากชลประทาน จ านวน 1,301,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80% ของพื้นท่ี
การเกษตร 

3) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคญั ปี 2549/50 ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
3.1) ขา้ว 399,408 ตน้ มูลค่า 2,396 ลา้นบาท 
3.2) ล าไย 298,255 ตนั มูลค่า 3,280 ลา้นบาท 
3.3) ล้ินจ่ี 40,795 ตนั มูลค่า 458 ลา้นบาท 
3.4) กระเทียม 65,729 ตนั มูลค่า 792 ลา้นบาท 
3.5) หอมแดง 44,450 ตนั มูลค่า 286 ลา้นบาท 
3.6) หอมหวัใหญ่ 48,031 ตนั มูลค่า 310 ลา้นบาท 
 

การอุตสาหกรรม 
1) จ านวนโรงงาน 2,265 แห่ง เงินทุน 36,350 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 43,713 คน 
2) อุตสาหกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
3) อุตสาหกรรมท่ีไดก้ารส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2550 จ านวน 22 โครงการ เงินลงทุน 

5,729 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 5,792 คน 
 

โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2550 

หมวด จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน
(คน) 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน 0 0 0 

โลหะ เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ขนส่ง 2 84.6 274 

เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 8 279 662 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 0 0 0 

อเิลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 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 
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สถานประกอบการธุรกจิการค้า 
 ในปี 2550 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จ  านวน 1,119 ราย แยกเป็นบริษทัจ ากดั 524 ราย ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั 586 ราย และห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 9 ราย จดทะเบียนเลิก 601 รายแยกเป็นบริษทั
จ 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 

1) ก าลงัแรงงาน (ปี 2550) 940,503 คน (ประมาณ 59% ของประชากร) มีงานท า 926,251 คน 
วา่งงาน 13,695 คน 

2) อตัราการวา่งงานเฉล่ีย 1.46% (อตัราการวา่งงานของประเทศ 1.8% อตัราการวา่งงานของ
ภาคเหนือ 1.9%) 

3) อตัราค่าจา้งแรงงาน 153 บาท/วนั 
 
แรงงานต่างด้าว 

 1) จ านวนแรงงานต่างดา้ว 104,734 คน ชาวพม่า 104,150 คน ลาว 530 คน กมัพชูา 54 คน 
 2) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งงานภาคเกษตร 40,786 คน รองลงมา ไดแ้ก่ งานก่อสร้าง 

36,337 คน  

(ที่มา: ระบบออนไลน์  http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf  เข้าถึงเมือ่ 17 มถุินายน 2552) 

 
ข้อมูลอ าเภอสันทราย 
ค าขวญั เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากขา้วแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม 

http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf
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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 

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 

 

การปกครองส่วนท้องส้ิน 
 ท้องทีอ่ าเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 

1. เทศบาลเมืองแม่โจ ้ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลหนองจ๊อม  และบางส่วนของต าบล
หนองหาร และบางส่วนของต าบลป่าไผ ่

2. เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล ต าบลสันทราย
นอ้ยทั้งต าบล บางส่วนของต าบลสันพระเนตร และบางส่วนของต าบลป่าไผ ่
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3. เทศบาลต าบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบล
สันทรายหลวง) 

4. เทศบาลต าบลสันนาเมง็ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันนาเมง็ทั้งต าบล 
5. เทศบาลต าบลหนองจอ๊ม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองจอ๊ม(เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง 

แม่โจ)้ 
6. เทศบาลต าบลแม่แฝก ครอบครัวพื้นท่ีต าบลแม่แฝกทั้งต าบล 
7. เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล 
8. เทศบาลต าบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และ

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 
9. องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันป่าเปาทั้งต าบล 
10. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแหยง่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองแหยง่ทั้งต าบล 
11. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

เมืองแม่โจ)้ 
12. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองเล็นทั้งต าบล 

 

สถานศึกษา 
1. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
2. โรงเรียนสันทรายวทิยาคม 
3. โรงเรียนศรีสังวาล 
4. โรงเรียนสันทรายหลวง 
 

ข้อมูลต าบลแม่แฝกใหม่ 
ประวตัิความเป็นมา  

ต าบลแม่แฝกใหม่ แต่เดิมอยูร่วมกบัต าบลแม่แฝก และเน่ืองจากจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนและมี
พื้นท่ีใหญ่เกินไป จึงไดแ้บ่งออกเป็นสองต าบล คือ ต าบลแม่แฝก และต าบลแม่แฝกใหม่ ประชากรส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสตบ์างส่วน ประชาชนในต าบลจะรักษาประเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงามของชาวเหนือไวอ้ยา่งมัน่คง ราษฎรส่วนใหญ่จะใชภ้าษาพื้นเมือง 
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สภาพทัว่ไปของต าบล 
มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ฝนตกชุก ติดกบัแม่น ้าปิง 
 

อาณาเขตต าบล 
ทิศเหนือ  ติดต่อ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต ้   ติดต่อ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
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 

(ท่ีมา : ระบบออนไลน์ http://www.thaitambon.com/Tambon/ttambon.asp?ID=501410 เขา้ถึงเม่ือ 17 
มิถุนายน 2552) 

 

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 ยึด
หลกัแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ส่วนมากประชากรใน
ชุมชนจะประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร มีการรวมกลุ่มในการท าเกษตรแบบพึ่งพากนั โดยเฉพาะ
การจดัตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ซ่ึงแยกเป็น 8 กลุ่มยอ่ย คือ 
1.กลุ่มออมทรัพย ์    จ านวน 77 ราย 
2.กลุ่มการเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่)   จ านวน 75 ราย 

http://www.thaitambon.com/Tambon/ttambon.asp?ID=501410
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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 แยกววันม 1 ราย ววั

เน้ือ 2 ราย                                                   
6.กลุ่มผูเ้พาะเห็ด   จ านวน 7 รายท าต่อเน่ือง 1 ราย 
7.กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ   จ านวน 44 ราย 
8.กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ    จ านวน 4 ราย ท าต่อเน่ือง 1 ราย 

จะเห็นไดว้า่ชุมชนบา้นเจดียแ์ม่ครัว เป็นชุมชนท่ีเก้ือกลูกนั และเป็นชุมชนตน้แบบอยา่งแทจ้ริง
พื้นท่ีสระน ้ าขนาด 1,260 ลบ.เมตร ในพื้นท่ีของลุงพรหม ใจเมคา ท่ีมีการเล้ียงปลา ต่าง ๆ คือปลานิล 
ปลาดุก และปลาตะเพียน ซ่ึงมีการดูแลและให้อาหารโดยใช้วตัถุดิบ ในชุมชน หรือการลดต้นทุน 
รวมถึงปลูกผกั ในบ่อปลาดว้ย คือผกักะเฉดและผกับุง้ เป็นการเพิ่มรายไดแ้ละใชเ้น้ือท่ีให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด 

การจดัตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว เร่ิม
จดัตั้งเม่ือ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2541 จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของ
หมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว ประกอบด้วยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตระบบการเกษตร (คปร .) โครงการไร่นาสวนผสมและเกษตรกรท่ีสนใจ 
โดยเร่ิมตน้มีจ านวนสมาชิก 15 ราย การจดัตั้งกลุ่มโดยใชกิ้จกรรมออมทรัพย ์(กลุ่มสัจจะ) ทุกวนัท่ี 25 
ของเดือน เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกท าใหก้ลุ่มสามารถขยาย
กิจกรรมในการด าเนินงานของสมาชิกออกเป็น 8 กลุ่มย่อยและมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 77 รายมี
พื้นท่ีท่ีท าประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งส้ิน 213 ไร่ส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีต าบลแฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่  
(ที่มา : ระบบออนไลน์ http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=104&s=tblcenter : 
เข้าถึงเมือ่ 17 มถุินายน 2552) 

 
แนวคิดเกีย่วกบัระบบของการบริหารการผลติ 

การบริหารการผลิต (production management) เป็นการบริหารกระบวนการแปลงสภาพปัจจยั
น าเขา้ขององค์การ ให้กลายเป็นผลผลิตท่ีมีมูลค่ามากกว่าผลรวมของปัจจยัน าเขา้ โดยใช้ระบบการ
บริหารการผลิต จากภาพจะเห็นว่าระบบการบริหารการผลิตมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ ปัจจยัน าเขา้ 
(input) กระบวนการผลิต(conversion process) ผลผลิต (output) และการควบคุม (control) ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี (ธวชัชยั  บุญมี, 2551) 

 
 

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

 
                            
                     การต                                 
                                    
        

                     
 

       
 
 
 
 
 
  ขอ้มูลยอ้นกลบั (information feedback)                        ขอ้มูลยอ้นกลบั (information feedback) 

ภาพที ่1 ระบบการบริหารการผลติ 
1. ปัจจัยน าเข้า 

    ปัจจยัน าเขา้ คือ ทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ คือ เห็ดและผกัปลอดสารพิษนั้นมีทั้ง
สินทรัพยท่ี์มีตวัตน (tangible assets) เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีดิน แรงงาน เงินทุนและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน (intangible assets) เช่น ระบบการจดัการ เวลา ขอ้มูลข่าวสาร ทรัพยากรท่ีใชต้อ้งมีคุณสมบติั
เหมาะสมและมีตน้ทุนการผลิตต ่า เพื่อใหส้ามารถผลิตสินคา้ออกมาแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้

2. กระบวนการผลติ      
      กระบวนการแปลงสภาพ เป็นขั้นตอนท่ีน าปัจจัยน าเข้ามาท าการผลิตผลิตภัณฑ์ ตาม

ขั้นตอน วิธีการท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากปัจจยัน าเขา้ท่ีมีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และท่ีส าคญัจะตอ้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ได้ กล่าวคือสามารถท าให้ปัจจยั
น าเขา้ผา่นกระบวนการผลิตแลว้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ตลอดจนมีคุณภาพดีเป็นท่ียอมรับสามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้

3. ผลผลติ  
      ผลผลิตท่ีไดจ้ากระบบการผลิตก็คือ เห็ดและผกัปลอดสารพิษท่ีจะน าเสนอแก่ผูบ้ริโภคใน

ตลาด ซ่ึงต้องมีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยน าเข้าท่ีใช้รวมกันอันเน่ืองมาจากได้ผ่านกระบวนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ส าหรับตวัอย่างของผลผลิตจากกระบวนการผลิต เช่น ผกัปลอดภยัจากสารพิษท่ีมี

ปัจจยัน าเข้า 
(Input) 

สถานท่ี 
สมาชิกกลุ่ม 
ทีมผูวิ้จยั 
เงินทุน 
เอกสาร 
วิทยากร 
อุปกรณ์ 
ขอ้มูลข่าวสาร 

 

กระบวนการ 
(Conversion  Process) 

     ก าร ศึกษา ปัญหาและคว าม
ตอ้งการ 
ก า ร ส รุ ป ปัญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ตอ้งการ 
การอบรมใหค้วามรู้ 
การสนับส นุนอุ ปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ 
การติดตามตรวจสอบ 
การศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้ 
การสรุปผลการศึกษา 

ผลผลติ  
(Output) 

 
 
ผกัปลอดสารพิษ
และเห็ดท่ีมีคุณภาพ 

การควบคมุ 
(Control) 
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คุณภาพจากการปลูกดว้ยวิธีการกางมุง้ตาข่ายไนล่อน การเพาะเห็ดท่ีมีคุณภาพดีจากการเพาะเล้ียงท่ีถูก
หลกัวชิาการและสถานท่ีท่ีเหมาะสม  เป็นตน้  

4. การควบคุม  
      การควบคุมเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังานให้เป็นไปโดยสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง

ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นกระบวนการผลิต การควบคุมจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีขอ้มูล
ยอ้นกลบัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของเกษตรกร โดยเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมไวต้ั้งแต่
เร่ิมด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ซ่ึงได้ก าหนดไวแ้ล้ว มีการควบคุม การ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  เช่น การบนัทึกการใช้ค่าใช้จ่าย
ลงทุนในการเพาะเห็ดหรือปลูกผกัปลอดสารพิษ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้มีการ
ก าหนดไว ้เพื่อเปรียบเทียบวา่มีการใชใ้นปริมาณท่ีแตกต่างกนัหรือไม่เพราะเหตุใด ถา้พบความแตกต่าง
ก็จะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการความรู้  
 ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดา้นการผลิตสินคา้หรือบริการซ่ึงส่ิงส าคญัท่ี
น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัคือนวตักรรม การสร้างนวตักรรมในองคก์รจ าเป็นตอ้ง
มีการพฒันากระบวนการของการจดัการความรู้ เพื่อให้คนในองคก์รสามารถน าความรู้ไปใชแ้ละพฒันา
ส่ิงใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต และการบริการ ทุกองค์กรจึงตอ้งเรียนรู้ ท่ีจะท างานอย่างฉลาด
มากข้ึนบนพื้นฐานขอทุนปัญญาและความรู้ (Inteliectual & knowledge capital) สารสนเทศในองคก์ร
จะกลายเป็นสินทรัพย ์(Asset) ไดก้็ต่อเม่ือบุคคลในองคก์รสามารถน าความรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

ความรู้ (Knowledge) เป็นผลท่ีได้จากการเรียนรู้ เกิดจากความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้เป็น
ความสามารถในการระลึกนึกออกในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมีคือความรู้รอบตวัและ
ความรู้ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาชีพ ความรู้ท่ีองคก์รตอ้งการใชใ้นการพฒันาองคก์รให้ดียิ่งข้ึนคือ 
ความรู้ใหม่ การพฒันาคนในองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่
เสมอ ในการเรียนการสอนหากการเรียนรู้เนน้การสอนทกัษะในบางวิชาชีพ มีอายุการใชง้าน  การเรียน
การสอนนอกจากตอ้งเน้นการให้ความรู้แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองอนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนความรู้ 

ความส าเร็จของการจดัการความรู้เกิดจากการผสมผสานการท างานของคน กระบวนการทาง
ธุรกิจและเทคโนโลย ีซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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1.  ด้านคน 

กลยุทธ์หลักท่ีองค์กรใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทศวรรษน้ีมุ่ง ท่ี
ความสามารถของคนในองคก์ร ท่ีจะสร้างนวตักรรมและมีความคล่องตวัท่ีจะปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตาม
สภาวการณ์ การพฒันาคนในองค์กรจึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ 
กระบวนการ และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นองคก์ร เพื่อแสวงหา สร้าง จดัการ แลกเปล่ียน และท าให้ความรู้ท่ี
ตอ้งการ ไดรั้บผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีองคก์รตอ้งการ เป็นการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์ การ
จดัการความรู้เป็นกลยทุธ์การบริหารจดัการในยุคปัจจุบนัท่ีองคก์รน ามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อ
สนบัสนุนและพฒันาองคก์รในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 

2.  ด้านกระบวนการ 

กระบวนการของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยแนวทางและขั้นตอนของการจดัการความรู้
โดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกเป็นการแยกแยะ
ว่า ความรู้ชนิดใดท่ีควรน ามาใช้ในองค์กร แล้วน าความรู้นั้ นมาก าหนดโครงสร้างรูปแบบและ
ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะน ามาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริหารกระบวนการนั้นจะตอ้งเขา้ใจ
วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน ขององคก์รวา่ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมาอะไร 

ข้ันตอนการจัดการความรู้ (Managing Knowledge)   มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การจดัหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ (Knowledge acquisition) การจดัหาความรู้เป็น
ขั้นตอนของการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวจิยัและพฒันา มีการจดัหมวดหมู่ความรู้อยา่ง
เป็นระบบ (Classifying knowledge) เช่น หอ้งสมุดท าหนา้ท่ีในการจดัหมวดหมู่ความรู้โดยการแบ่งกลุ่ม
ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและการคน้หาเพื่อน ามาใช ้

2. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกนัในองค์กรมี 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ Know what (เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง) Know how (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกของความเป็น
จริง)  Know why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหวา่ง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์
แกปั้ญหาน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น) Care why (เป็นความรู้ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ริเร่ิมท่ี
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาและท าใหดี้ข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร  

3.  การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่สารสนเทศให้คนใน
องค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจและการด าเนินงานท่ีไม่
ผดิพลาดซ ้ าซอ้น  
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3.  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาโครงสร้าง พื้นฐาน
ของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรูปแบบท่ีบุคคลนั้น 
ตอ้งการ เรียกวา่ระบบบริหารความรู้ 
 

การน าแนวคิดของการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร 

 การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้นเกิดจากการมีผลิตภณัฑ์ใหม่  หรือมีการบริการท่ีดี
เยี่ยม  มีการด าเนินงานท่ีลดขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและท่ีส าคญัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกค้าท่ี
จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงก็คือส่วนหน่ึงของการน าระบบคุณภาพมาใช ้ ในองคก์รคือการยอมรับให้มี
การทบทวนและปรับปรุงผลิตภณัฑ์  กระบวนการและบริการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  องคก์รท่ีทนัสมยัและ
ผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์  จึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองคุณภาพเป็นอนัดบัแรกในการพฒันาประสิทธิภาพของ
องคก์ร  การมีคุณภาพคือการมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและสามารถแสดงให้เห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
มาตรฐานเป็นเกณฑข์ั้นต ่าของการยอมรับในคุณภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

 ประโยชน์ ท่ีได้รับจากการน าความรู้ในองค์กรมาใช้มากท่ีสุด  คือ การตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและการสร้างความรู้ใหม่หรือนวตักรรม  การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรในองคก์รมาจากหลายองคป์ระกอบ เช่น ความรู้ความสามารถของบุคลากรและทีมงานท่ีท าให้
การท างานบรรลุเป้าหมาย  กระบวนการท างานท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรม และวฒันธรรมองคก์รใน
การสร้างความไวว้างใจในการแบ่งปันความรู้ (น า้ทพิย์  วภิาวนิ, 2547) 

 
ความรู้เกีย่วกบัการฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม 
 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมไวห้ลายทศันะดงัน้ี 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
คน โดยมุ่งท่ีจะก่อใหเ้กิดหรือพฒันาความรู้ ทกัษะ และปรับทศันคติ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง
ประกอบกนั ตามความจ าเป็นท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ   ผูเ้ขา้อบรม และ
จุดมุ่งหมายในการพฒันาองคก์าร ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและ  การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ขององคก์ารนั้น (วบิูลย ์ บุญยธโรกุล, 2545) 

 การฝึกอบรม หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการท างานของคน ทั้งในเร่ืองของความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความช านาญ    ในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีบุคคลพึงมีต่อองคก์าร และส่ิงอ่ืนท่ีแวดลอ้ม  เก่ียวขอ้งกบั
ตวัผูป้ฏิบติังาน (จงกลนี  ชุติมาเทวนิทร์, 2544) 
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การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน (Mondy & Noe, 2005) 

เม่ือพิจารณาความหมายดงักล่าวขา้งตน้อยา่งละเอียดแลว้สามารถสรุปไดว้า่ 
การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ 

ทกัษะ และทศันคติท่ีดี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีพึงประสงคซ่ึ์งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง พฒันาการปฏิบติังาน และพฒันาองคก์าร 

 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive 
domain) เน้นให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถทางสติปัญญา (head) ด้านจิตพิสัย 
(affective domain) เน้นให้ผูเ้ขา้อบรมเกิดการเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ (heart) และดา้น
ทกัษะพิสัย (psychomotor domain) เน้นให้ผูเ้ขา้อบรมมีความสามารถในการลงมือปฏิบติั (hand) มี
รายละเอียดดงัน้ี   

1. วตัถุประสงคด์า้นพุทธิพิสัย เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความสามารถทางความคิดความจ า ความ
เขา้ใจ และความรอบรู้ของผูเ้ขา้อบรม ซ่ึงเบนจามิน บลูม และคณะ ไดศึ้กษาวิจยัโครงสร้างของพุทธิ
พิสัยพบว่าความสามารถทางสติปัญญาเรียงล าดับจากง่ายไปสู่ส่ิงท่ีซับซ้อน และจากรูปธรรมสู่
นามธรรมจ าแนกไดเ้ป็น 6 ระดบัดงัน้ี (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550 : อา้งถึงใน จิรวรรณ  บุญมี, 2551) 

1.1 ความรู้ความจ า (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการจดจ า หรือระลึกถึงเร่ืองราว 
เน้ือหา ประสบการณ์ หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ 

1.2 ความเขา้ใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจถึงเน้ือแทข้องส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ และสามารถส่ือความดว้ยค าพดูของตนเองไดโ้ดยการอธิบาย การบอก การแปลความ การตีความ 
การขยายความ และการสรุปความ 

1.3 การน าไปใช ้(application) หมายถึง ความสามารถในการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในการแกไ้ขปัญหา หรือใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

1.4 การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
ออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ จนเห็นล าดบัขั้นของความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบย่อย แต่ละ
ตวัอยา่งชดัเจน  

1.5 การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวมองคป์ระกอบยอ่ยให้เป็นส่ิง
ใหม่ เป็นการพฒันาหรือคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่โดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล  
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1.6 การประเมิน (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีราคา หรือตดัสินคุณค่าของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงไดว้า่ ดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ ควร-ไม่ควร เหมาะสม-ไม่เหมาะสม ผา่น-ไม่ผา่น ใชไ้ด-้ใชไ้ม่ได ้
โดยใชเ้กณฑห์รือมาตรฐานท่ีสังคม กฎระเบียบ ธรรมเนียม ประเพณีก าหนดไว ้หรือใชบ้รรทดัฐานของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

2. วตัถุประสงคด์า้นจิตพิสัย เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความรู้สึกนึกคิดภายในใจท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ มี
ลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น การรับรู้ การรับทราบ การยอมรับ การตระหนกั เป็นตน้ ความรู้สึกนึกคิด
ภายในใจท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ยอ่มส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
จึงสามารถน าการฝึกอบรมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน และงานท่ีรับผดิชอบได ้ส่งผลใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีพึงประสงค ์เช่น 
การอุทิศตน ความจงรักภกัดี ความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ เป็นตน้ 

3. วตัถุประสงคด์า้นทกัษะพิสัย เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย และการใชอ้วยัวะต่าง ๆ ในร่างกายใหส้ัมพนัธ์กนัอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า และช านาญ ส าหรับล าดบัขั้นต่าง ๆ ของทกัษะอาจแบ่งได้
ดงัน้ี (บุญเลิศ  ไพรินทร์, 2547 : อา้งถึงใน จิรวรรณ  บุญมี, 2551) 

3.1 เลียนแบบได ้(imitation) คือ สามารถกระท าตาม หรือเลียนแบบการกระท าของผูอ่ื้นได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3.2 ปฏิบติัได ้(manipulation) คือ สามารถลงมือปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
3.3 ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (precision) คือ สามารถลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.4 ปฏิบติัไดอ้ยา่งช านาญ (articulation) คือ สามารถลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และคล่องแคล่ว 
3.5 ปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติั (naturalization) คือ สามารถลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองไดดี้อย่าง

ช านิช านาญเป็นพิเศษ เป็นไปอยา่งธรรมชาติ และไม่จ  าเป็นตอ้งระมดัระวงัวา่จะเกิดความผดิพลาดข้ึน 
 

การปลูกผกัปลอดสารพษิ 

ความเป็นมาในการปลูกผกัปลอดสารพษิ  

สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษท่ีมีผลโดยตรงต่อชีวิต ความ
เป็นอยูแ่ละสุขภาพอนามยัของคนในสังคม ปุ๋ยเคมีและยาปราบศตัรูพืชท่ีเกษตรกรใชใ้นการเร่งผลผลิต
ให้เจริญเติบโตทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นไดก้ลายเป็นสารตกคา้งท่ีเป็นพิษในผืนดิน แม่น ้ า 
ตลอดจน แหล่งอาหารท่ีก่ออนัตรายแก่มนุษยเ์สียเอง จนท าให้มีการต่ืนตวัท่ีจะกลบัไปใช้วิธีการทาง
ธรรมชาติ เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มกนัใหม่อีกคร้ัง  
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ซ่ึงดินเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท าการเกษตร แต่ในปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตร
โดยใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกนัเป็นเวลานาน ท าให้เกิดปัญหาดินเส่ือมและนอกจากน้ีเกษตรกรยงัใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชกนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและผูบ้ริโภคและยงัก่อให้เกิดปัญหา
สารพิษตกคา้งในดิน น ้ า และสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย หากเกษตรกรยงัคงท าการเกษตรดว้ยวิธีดงักล่าว
ต่อไปเร่ือย ๆ ปัญหาเหล่าน้ีก็ยิ่งจะทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งข้ึนแต่วิธีการเกษตรธรรมชาติเป็นวิธีการ
เกษตรท่ีจะสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี แทจ้ริงแลว้ธรรมชาติไดจ้ดัทุกส่ิงทุกอย่างไวอ้ยา่ง
สมดุลดีแลว้ 

เราจึงควรให้ความส าคญัแก่ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเต็มท่ีพร้อม ๆ กบั
หาทางอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นไวใ้ห้คงอยู่ตลอดไป แต่เวลาท่ีผ่านมามนุษยไ์ด้ท  าการเกษตรโดยเก็บเก่ียว
ประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่ค  านึงถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลเสียต่อธรรมชาติ แต่การเกษตรธรรมชาติ
ไดใ้ห้ความส าคญัแก่ธรรมชาติโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดิน ซ่ึงเป็นท่ีเกาะยึดของรากพืชและเป็นแหล่งอาหาร
ของพืช นอกจากน้ียงัเป็นวธีิการเกษตรท่ีมีการใชว้ทิยาการต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ และ
ใหผ้ลผลิตท่ีมีความบริสุทธ์ิ สะอาด ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

เกษตรธรรมชาติมีมากมายหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบก็มุ่งเนน้ท่ีจะช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม
และผลิตผลท่ีปลอดภยัจากสารเคมีทั้งส้ิน แต่อยา่งไรก็ตามรูปแบบเกษตรธรรมชาติท่ีสามารถแนะน าให้
เกษตรกรสามารถยอมรับและน าไปปฏิบติัไดน้ั้น ตอ้งเป็นรูปแบบท่ีสามารถให้ผลผลิตท่ีเพียงพอต่อการ
เล้ียงครอบครัวของเกษตรกรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะปีแรก ๆ  ท่ีเปล่ียนมาท าเกษตรธรรมชาติ 
จะตอ้งเป็นวธีิการท่ีสามารถใหผ้ลผลิตตอบแทนท่ีพอสมควร แต่เม่ือยิ่งนานวนัการปรับปรุงดิน ท าให้ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ดีข้ึนสภาพแวดลอ้มดีข้ึนก็จะส่งผลใหพ้ืชท่ีปลูกเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์สามารถ
ให้ผลผลิตดีและเป็นอาชีพท่ีมัน่คง ด้วยเหตุน้ี เกษตรธรรมชาติจึงเป็นการเกษตรท่ีให้ความส าคญัแก่ 
“ดิน”เป็นหลกั “ถา้ดินดีแลว้ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไร ก็จะงอกงามให้ผลผลิตดี” แต่จะท าอย่างไรจึงจะท า
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ค  าตอบคือ จะตอ้งปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ เพื่อจะท าให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกบัดินป่าตามธรรมชาติ ซ่ึงปุ๋ยหมกั ดินหมกั และปุ๋ยน ้ าชีวภาพ ก็เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสุดในการปรับปรุงดิน 

การใช้วธีิการอืน่ ๆ ทดแทนสารพษิก าจัดแมลง มีหลายวธีิการดังนี้ 

1.  การใช้วิธีการปลูกพืชหมุนเวียน   วิธีน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัพืชผกัและพืชไร่ เช่น การปลูก
ถัว่ ฝ้าย ขา้วโพด หรือพืชผกัต่าง ๆ ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกนัหลายคร้ังติดต่อกนั ในพื้นท่ีแปลงเดิม
เพราะจะท าใหศ้ตัรูพืชสะสมขยายพนัธ์ุ และระบาดมากข้ึน ศตัรูพืชบางชนิดท าลายพืชหรือชอบกดักินพืช
เป็นอาหารไม่เหมือนกนั ดงันั้น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปลูกพืชชนิดหน่ึงจะท าให้แมลงลดการระบาด
ลงได ้
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2.  การป้องกันก าจัดโดยวิธีกล   เช่น การใชมื้อจบัท าลายหรือการฆ่าโดยใชมื้อกลต่าง ๆ รวมไป
ถึงการใชเ้คร่ืองกีดขวาง เช่น มุง้ ตาข่าย หรือการท ากบัดกัต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.  การป้องกนัก าจัดโดยวธีิเขตกรรม  เช่น การดูแลรักษาแปลงให้สะอาด การท าลายเศษซากพืช 
การเผาพืช เป็นตน้ 

4.  การป้องกันก าจัดโดยวิธีชีวภาพ คือ การใช้ประโยชน์จากแมลงศตัรูธรรมชาติ เขา้ท าลาย
ศตัรูพืช เช่น การเล้ียงตวัห ้ า  ตวัเบียน น าไปปล่อยในแปลงเกษตร ตลอดจนการใชเ้ช้ือจุลินทรีย ์เช้ือไวรัส 
ไส้เดือนฝอย ก าจดัศตัรูพืช 

5.  การป้องกันก าจัดโดยวิธีใช้พันธ์ุพืชพันธ์ุต้านทาน ได้แก่ การใช้พนัธ์พืชตา้นทานเพื่อลด
ปริมาณแมลงศตัรูพืช ทั้งน้ีเน่ืองจากพืชชนิดเดียวกนัแต่ต่างสายพนัธ์ุจะมีการตา้นทานต่อโรคและแมลง
ไม่เหมือนกนั 

6.  การใช้สมุนไพรป้องกนัก าจัดศัตรูพืช   ปัจจุบนัไดมี้สนใจเก่ียวกบัการน าเอาพืชหรือส่วนของ
พืชชนิดต่าง ๆ ท่ีมีสารพิษมาใช้ป้องกนัก าจดัแมลง เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ขมิ้น ชนั โลต้ิน หมอนตาย
ยาก เป็นตน้ ซ่ึงการใชส้ารธรรมชาติจากพืชต่าง ๆ ดงักล่าวมาควบคุมแมลงหรือป้องกนัก าจดัแมลงนั้น จะ
ท าใหป้ลอดภยัจากผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

 

สถานการณ์การปลูกผกัในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบนัเกษตรผูป้ลูกผกัมกัประสบปัญหาการระบาดรบกวนของศตัรูพืชมากมายหลายชนิด 
เกษตรผูป้ลูกผกัส่วนใหญ่จะใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และมีแนวโนม้วา่จะมีการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชในปริมาณท่ีมากข้ึน และใชส้ารท่ีมีพิษสูงยิ่งข้ึน อนัเป็นผลท าให้ตอ้งเพิ่มตน้ทุนในการผลิต 
ผลผลิตพืชผกัมีสารพิษตกคา้งอยูม่าก อีกทั้งเป็นการท าลายสภาพแวดลอ้ม 

 ปัญหาท่ีพบกนัอยูท่ ัว่ไปคือ เกษตรกรผูใ้ช้เกิดอาการแพส้ารพิษ เจ็บป่วย สัตวน์ ้ าตาย สารก าจดั
วชัพืชบางชนิดใช้ไปนาน ๆ ท าให้ดินเส่ือมสภาพ ไม่อุม้น ้ าเกิดความแห้งแลง้ ดงันั้นการจะผลิตพืชท่ีใช้
เป็นอาหาร เกษตรกรควรร่วมกนัหาวิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชร้วมถึงผูบ้ริโภคซ่ึง
เป็นประชากรส่วนใหญ่ 

สาเหตุความเสียหายของพชื 

พืชผกัไดรั้บความเสียหาย มี 2 สาเหตุ คือ 

1.  ส่ิงมีชีวติท าลาย  เรียกวา่ศตัรูพืช ไดแ้ก่ แมลง ไรศตัรูพืช วชัพืช โรคพืช (จากเช้ือรา แบคทีเรีย 
ไส้เดือนฝอย ไวรัส) นก หนู ปู หอย 
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2.  เสียหายจากส่ิงไม่มีชีวิต เช่น แสงแดด ความร้อน สภาพกรด– ด่างของดิน อากาศเสีย พาย ุ
หรือดินฟ้าอากาศแห้งแลง้  นอกจากน้ีมีสาเหตุความเสียหายอ่ืน ๆ เช่น อายุของเมล็ดพนัธ์ุพืช ถา้เก็บไว้
นานเกินไปจะมีผลใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารงอกลดลง 

 

การปลูกผกัให้ปลอดภัยจากสารพษิ 

 ผกัปลอดภัยจากสารพษิ คือ ผกัท่ีไม่มีสารพิษ หรือ สารพิษตกคา้ง ในระดบัปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 163 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2538 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 112 ตอนพิเศษ 24 ง. ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2538) ซ่ึงพอสรุปได้ว่า เฉพาะ
อาหารพืชผกัตามบญัชีแนบทา้ยประกาศดงักล่าวดงัน้ี 

 ตามบัญชีหมายเลข 1 พืชผกัและพืชเคร่ืองเทศ ก าหนดปริมาณ และสารพิษตกค้างสูงสุดท่ี
ก าหนดใหมี้ได ้เป็นสารพิษตกคา้งปนเป้ือนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

1. สารออลดริน และดีลดริน ปริมาณ 0.05  มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของสารต่อ 1 
กิโลกรัมของอาหาร 

2. สารครอร์เดน ปริมาณ 0.02  มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 
3. สารดีดีที ปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 
4. สารเฮปตาคลอร์ ปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 

ตามบัญชีหมายเลข 2  ปริมาณสารพิษตกคา้งเน่ืองจากการใช ้(มิลลิกรัมสาร / 1 กิโลกรัมอาหาร) 
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.  เมวนิฟอส 1 0.1 0.2 1 - - 0.1 
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 - - - - -  
ทีม่า : ดนัย  อู่ทรัพย์, 2548, หน้า 34 
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วธีิการปลูกผกัปลอดภัยจากสารพษิ 

มีวธีิการปลูก ได ้2 วธีิ คือ 
1.  การปลูกผกันอกมุง้ตาข่ายไนล่อน 

2.  การปลูกผกัในมุง้ตาข่ายไนล่อน (ผกักางมุง้) 
 

1.  การปลูกผกันอกมุ้งตาข่ายไนล่อน 

พืชท่ีปลูกผกัทัว่ ๆ ไป ท่ีปลูกกนัไม่ตลอดปี มีการปลูกปีละ 1 รุ่น หรือมากกวา่ 1 รุ่น การระบาด
ของศตัรูพืชมีไม่มากนัก เกษตรกรมีการใช้สารเคมีน้อย วิธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแนะน าให้ใช้
หลาย ๆ วธีิ มีวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1  การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพื่อให้ผกัเจริญเติบโตได้ดี  และป้องกันการ
ระบาดของโรคพืชผกับางชนิดท่ีระบาดรุนแรงในสภาพดินเส่ือมโทรม  การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน  โดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น  มูลสัตว ์ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยพืชสด  อตัรา  1,000 – 2,000  กิโลกรัมต่อไร่ 

1.2  การปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดิน โดยการใส่ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือ แร่โดไลไมท ์
อตัรา 200 -300 กิโลกรัมต่อไร่ หลังใส่ปูนแล้วต้องรดน ้ าตามด้วย เพื่อปรับสภาพของดินให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของดิน 

1.3  การปฏิบัติต่อเมล็ดพนัธ์ุ  เพื่อป้องกันและก าจดัเช้ือโรคท่ีติดมากับเมล็ดพนัธ์ุ เช่น เช้ือ
แบคทีเรีย เช้ือรา ซ่ึงสามารถป้องกนัไดโ้ดย 

1.3.1 แช่เมล็ดพนัธ์ุผกัในน ้ าอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส เวลา 10 – 15 นาที น ้ าร้อน
จะสามารถท าลายเช้ือรา ท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคได ้และยิง่ช่วยกระตุน้การงอกของเมล็ดพนัธ์ุไดด้ว้ย 

1.3.2 การคลุกสารเคมี ป้องกนัโรคราน ้ าคา้ง  และใบจุด ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด โดยใช้
สารเคมี เช่น เมทาแลคซิล 35% SD (เอพรอน) หรือไอโรไดโ้อล (รอฟรัล) อตัรา 10 กรัมต่อน ้ าหนกัเมล็ด 
1 กิโลกรัม ท าใหต้น้กลา้ไม่ถูกโรครบกวนและแขง็แรง 

1.4  การให้ธาตุอาหารเสริม  พืชบางชนิดตอ้งการธาตุอาหารเสริม แมว้่าจะตอ้งการปริมาณไม่
มาก แต่ถา้ขาดธาตุท่ีจ  าเป็นจะแสดงอาการผิดปกติ (เป็นโรค) เช่น ผกัตระกูลพริก และมะเขือ ตอ้งการ
แคลเซียม ถา้ขาดจะเกิดโรคผลเน่า  พืชผกัตระกูลกะหล ่า และผกักาด ตอ้งการธาตุโบรอน และแคลเซียม 
ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ ถา้ขาดจะเกิดอาการโรคไส้กลวง ด าได ้

1.5  การใชก้บัดกักาวเหนียวสีเหลือง เป็นวธีิการท่ีสามารถดกัจบัตวัเตม็วยัของแมลงศตัรูผกัหลาย
ชนิด เช่น เพล้ียไฟ แมลงวนัเจาะผล แมลงวนัหนอนชอนใบ ผีเส้ือชนิดต่าง ๆ เช่น ผีเส้ือหนอนใยผกั 
หนอนกระทู ้หอม หนอนคืบ และหนอนกินใบ วิธีการใช้กบัดกัสีเหลือง คือ น ากระป๋องหรือวสัดุท่ีมีสี
เหลือง ซ่ึงจะช่วยดึงดูดแมลงให้เขา้มาหาเม่ือทากาวรอบ ๆ กบัดกั ตวัศตัรูผกับินมาเกาะและจะติดตายท่ี
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กบัดกั การวางกบัดกัควรวางสูงจากพืชท่ีปลุก  1 ฟุต ในช่วงท่ีมีแมลงระบาดมาก ๆ ให้วาง 60 – 80 จุดต่อ
ไร่ โดยวางระยะ 4 x 4 เมตร ในช่วงแมลงนอ้ยก็ลดปริมาณการวางลง 

1.6  การใชก้บัดกัแสงไฟ  ใชไ้ฟในการล่อแมลง หลอดแสงสีม่วง หรือแสงสีน ้ าทะเล สามารถดกั 
ล่อผเีส้ือกลางคืน เช่น ผเีส้ือหนอนกระทูห้อม หนอนกระทูผ้กั หนอนคืบกะหล ่า การวางหลอดไฟควรวาง
สูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่น ้ารองรับอยูใ่ตห้ลอดไฟ 30 เซนติเมตร ควรปิดบงัส่วนบนเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หแ้สงไฟกระจายกวา้งเกินไป ใหว้าง 2 จุดต่อไร่ 

1.7  การใชพ้ลาสติกสีเทา – เงิน เหมาะส าหรับการปลูกผกัท่ีมีระยะปลูกท่ีแน่นอน ใชพ้ลาสติกสี
เทา – เงิน คลุมแปลงปลูก จะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ควบคุมวชัพืชและช่วยลดปริมาณแมลงพวก
ปากดูด เช่น เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ แลไร วสัดุท่ีใชอ้าจเป็นพลาสติก เท่า – ด า หรือใยสังเคราะห์เทา – ด าแก่ 
ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายในการหาและราคา ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 

1.8  การใชชี้วอินทรีย ์   เป็นการควบคุมศตัรูพืชโดยใชส่ิ้งมีชีวติ ไดแ้ก่ 
1.8.1 เช้ือไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus  (NPV) 
1.8.2 เช้ือแบคทีเรีย เช่น Bacillus Thuringiensis (BT) 
1.8.3 ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernema carpocapsae  Weiser 
1.8.4 เช้ือรา เช่น Trichoderma SPP 
หรือใชศ้ตัรูธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น แมลงตวัห ้ า ตวัเบียน เป็นตน้ 

1.9  การใช้สารสกดัจากสะเดา  สะเดาเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ทั้งด้านป่าไม ้อุตสาหกรรม และ
การเกษตร  เป็นสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละสามารถเป็นสารป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืช
ได ้แมลงท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยสารท่ีสกดัจากเมล็ดสะเดา คือ 

1.9.1  ใช้สารสกดัไดผ้ลดี คือ หนอนใยผกั หนอนหนงัเหนียว หนอนกระทูช้นิดต่าง ๆ 
หนอนกดักินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมว้นใบ หนอนผเีส้ือหวักะโหลก 

1.9.2  ใช้สารสกดัได้ผลปานกลาง คือ เพล้ียจกัจัน่ หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว 
หนอนตน้กลา้ถัว่   หนอนเจาะดอกกลว้ยไม ้แมลงวนัทอง  เพล้ียไก่แจ ้เพล้ียอ่อน 

1.9.3  ใช้สารสกดัไดผ้ลน้อย คือ หนอนเจาะฝักถัว่ เพล้ียไฟ ตวัเต็มวยัของมวนต่าง ๆ 
เช่น มวนแดง มวนเขียว ตวัเตม็วยัของดว้งต่าง ๆ เช่น ดว้งหมดักระโดด และพวกไรชนิดต่าง ๆ  

1.10  การควบคุมวชัพืช  หากมีการควบคุมวชัพืชอย่างถูกตอ้ง แล้วสามารถลดการใช้สารเคมี
ก าจดัวชัพืชได ้โดยท าการเตรียมดินให้ดี มีการเก็บหัวไหล หรือขอ้หญา้ออกจากดิน การตากดินมีความ
จ าเป็น เพราะจะช่วยเร่งใหว้ชัพืชงอกแลว้ท าการไถกลบวชัพืชท่ีงอกใหม่ แลว้วชัพืชจะไม่สามารถงอกมา
ได ้ในระยะต่อมา การคลุมดินจะช่วยในการชะงกัการเติบโตของวชัพืชได ้การใชมื้อถอน จอบถาก เป็น



 

 

28 

วิธีท่ีเหมาะในงานก าจดัวชัพืชขนาดเล็ก และการเพิ่มจ านวนตน้พืชต่อไร่จะช่วยลดท่ีว่างให้วชัพืชโตได ้
เม่ือพืชผกัโตแลว้จึงท าการถอนแยกพืชปลูก 

1.11  การใชส้ารเคมี ใชใ้นกรณีท่ีใชว้ิธีท่ี 1 – 10 ไม่ไดผ้ล  จึงใชส้ารเคมีฉีดพ่น แต่ควรใชใ้ห้ถูก
วธีิ ถูกอตัรา และทิ้งระยะใหส้ารเคมีสลายตวัหมดจึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
2.  การปลูกผกัในมุ้งตาข่ายไนล่อน (ผกักางมุ้ง) 

การปลูกผกัในมุง้ตาข่าย หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ผกักางมุง้” เป็นวิธีท่ีเหมาะสม ใชใ้นพื้นท่ีท่ีปลูกผกั
ต่อเน่ืองตลอดปี และมีปัญหาการระบาดของแมลงศตัรูผกั เช่น หนอนใยผกั หนอนคืบ หนอนกระทูห้อม 
หนอนอเมริกนั ด้วงหมดัผกั และใช้แก้ปัญหาพื้นท่ีท่ีมีแมลงศตัรูผกัด้ือสารเคมี พื้นท่ีทีใช้สารเคมีเป็น
ปริมาณมาก 

 

ผกัทีป่ลูกได้ในมุ้งตาข่ายไนล่อน 

1) ประเภทกินใบ เช่น คะนา้ ผกักาดขาว กวางตุง้ ข้ึนฉ่าย ฯลฯ 
2) ประเภทกินดอก เช่น กะหล ่าดอก บร๊อคโคล่ี ฯลฯ 
3) ประเภทกินผกัและผล เช่น ถัว่ฝักยาว มะเขือ ถัว่ลนัเตา ฯลฯ 

โครงสร้างและโรงเรือนมุ้งตาข่าย ใหพ้ิจารณา 

1) สภาพพื้นท่ีปลูกผกั ถา้เป็นท่ีโล่ง ลมแรง ควรมีขนาด 1 – 2  งาน 
2. สภาพเศรษฐกิจของเกษตร ค านึงถึงแหล่งวสัดุ ราคาท่ีสามารถด าเนินการได ้

 

ลกัษณะโรงเรือนและมุ้งตาข่าย 

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 ตาราง

เมตรต่อหลงั 
1.2 ขนาดกลาง คือ กวา้ง 20 - 40 เมตร ยาว 20 - 40 เมตร สูง 2 - 2.5 เมตร มีพื้นท่ี 800 - 1,600 

ตารางเมตรต่อหลงั 
1.3 ขนาดใหญ่ คือ โรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ข้ึนไปต่อหลงั 

2.  โครงสร้าง  รูปร่างโครงสร้างมีหลายแบบ เช่น หลงัคาโคง้ ส่ีเหล่ียมผืนผา้ หลงัคาโคง้หรือจัว่ 
เหมาะส าหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง และหลงัคาแบบราบเป็นส่ีเหล่ียมด้านเท่าเหมาะส าหรับแปลง
ขนาดใหญ่ 
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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.  มุ้งตาข่ายไนล่อน 

4.1  สีของมุง้มี 2 สี คือ สีฟ้า (ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะแสงผ่านได้ 70% ท าให้พืชบางชนิด
เติบโตไดไ้ม่ดี) สีขาว (เหมาะท่ีจะใชเ้พราะแสงผา่นไดป้กติ) 

4.2  ขนาดความถ่ี  ความถ่ีของตาข่ายท่ีเหมาะคือ 16 ช่องต่อน้ิว เพราะมีการระบายอากาศไดดี้ 
ป้องกนัผีเส้ือและแมลงเกือบทุกชนิด ขณะน้ีมีการผลิตขนาดความถ่ี 24 ช่อง และ 36 ช่องต่อน้ิว อาจมี
ปัญหาดา้นความช้ืน และอุณหภูมิ ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพืช และพื้นท่ีดว้ย 

 
วธีิกางมุ้งตาข่าย 

เม่ือสร้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้มุ ้งตาข่ายท่ีคลุมใช้ไดผ้ลดี และมีอายุการใช้งานท่ี
นาน ควรปฏิบติัในการกางมุง้ดงัน้ี 

1) อยา่ใหมุ้ง้เก่ียวกบัส่ิงกีดขวาง หรืออยา่ดึงมุง้แรง มุง้จะขาด 
2) ควรกางดา้นใดดา้นหน่ึงก่อน โดยใชแ้รงงานหลายคนดึงและลากคลุมจนชิด ขอบโรงเรือน

แต่ละดา้น 
3) ในการเยบ็ต่อมุง้ให้ใช้เส้นเอ็น เส้นทอมุง้ หรือเส้นโพลีเอทซิลลีน ซ่ึงจะทนทาน ใช้งานได้

นานเท่าอายขุองมุง้ตาข่าย 
4) ชายมุง้หรือขอบท่ีติดดิน ควรใช้ดินกลบทบัให้อยู่ในแนวระดับเดียวกัน ให้รอบทุกด้าน

ป้องกนัการเล็ดลอดของแมลง 
5) ควรท าประตูเขา้ – ออก ท่ีกวา้งพอท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานไดต้ามความเหมาะสม 

เม่ือกางมุง้เสร็จทั้งหลงั ควรใชล้วดเบอร์ 12 หรือสายโทรศพัทท่ี์ใชแ้ลว้ขึงทบัดา้นบนกนัตาข่ายกระพือ
จากแรงลม (ดนัย  อู่ทรัพย์, 2548) 
 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเห็ด  
 

เห็ด  เป็นราชนิดหน่ึง ไม่จดัวา่เป็นพืช เพราะไม่มีคลอโรฟิลสารสีเขียว จึงไม่อาจปรุงอาหารเอง
ได ้การเจริญเติบโตมีลกัษณะเป็นเส้นใยมีสีแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่เส้นใยมีสีขาว 

การสืบพนัธ์ุของเห็ดใชว้ธีิการสร้างสปอร์ ซ่ึงสปอร์ของเห็ดนั้นเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าสปอร์ของเห็ดรวมกลุ่มกนัจ านวนมาก ๆ เวลาร่วงจากครีบของเห็ดจะเห็นเป็น
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ละอองฝุ่ น สปอร์ของเห็ดถา้ไดรั้บสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมก็สามารถงอกไดเ้ช่นเดียวกบัเมล็ดพืช และ
เจริญไปตามวงจรชีวติ 

วงจรชีวิตของเห็ดจะตอ้งผ่านระยะสปอร์ เส้นใยและดอกเห็ด สปอร์ของเห็ดเป็นการผสมกนั
ของนิวเคลียส  2 นิวเคลียสในดอกเห็ดรวมตวักนัแลว้แบ่งตวัเป็น 4 นิวเคลียส  ซ่ึงต่อมาจะหลุดจากฐาน
กลายเป็นสปอร์ 4 สปอร์ เส้นใยเห็ดก็คือกลุ่มเส้นใยท่ีมารวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ เห็ดบางชนิดมีเส้นใย
ละเอียดเล็กมาก บางชนิดมีเส้นใยรวมตวักนัเป็นกอ้นแข็งอยูท่ี่โคนกา้นดอก แต่ช่วงชีวิตของเส้นใยแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ระยะ ท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจนคือ เส้นใยขั้นต้นซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีมีช่องกั้นผนังและมี
นิวเคลียสเพียงนิวเคลียสเดียว เม่ือสปอร์ปลิวมาตกหรือส่วนปลายไปสัมผสักบัเส้นใยอ่ืน เซลล์จะ
รวมกนัเขา้กลายเป็นเส้นใยขั้นท่ี 2 ส าหรับเส้นใยขั้นท่ี 3 เกิดข้ึนเน่ืองจากเม่ือเส้นใยขั้นท่ี 2 เติบโตมีอายุ
เตม็วยัก็จะสร้างสารจ าพวกฮอร์โมนข้ึน (ถา้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม) สารน้ีจะกระตุน้เส้นใยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ในการจดัเส้นใยเป็นกอ้นกลม และกลายเป็นดอกเห็ดในท่ีสุด (บรรณ  บูรณชนบท, 2547) 

 

เห็ดกบัความส าคัญทางด้านเศรษฐกจิ  
 

ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเห็ด ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม จึงท าให้
มีเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งเหลือเฟือ เช่น ตอซงัขา้ว ตอซงัขา้วโพด ส่ิงเหล่าน้ีน ามาดดัแปลง
ในการเพาะเห็ดไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีสามารถเป็นการช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว หรือจะยึดเป็นอาชีพ
หลกั อาชีพรอง ก็ยงัได ้เน่ืองจากการเพาะเห็ดจะใช้เวลาในการผลิตสั้น เห็นผลท่ีรวดเร็ว จึงเหมาะแก่
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นอยา่งยิง่ 

เห็ดทีเ่รารู้จักมีส่วนประกอบต่าง ๆ ทีพ่อจะจ าแนกได้ดังต่อไปนี ้

1.  หมวกดอก (Cap)  เป็นส่วนท่ีอยู่ปลายสุดของดอก ท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศเม่ือเห็ด
เจริญเติบโตเตม็ท่ี หมวกดอกก็จะกางออกคลา้ยร่ม อยา่งเช่น เห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง แต่หมวกของดอก
เห็ดบางชนิดจะแบนราบ และส่วนกลางหมวกดอกจะเวา้เป็นแอ่ง เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮ้ือ 
บริเวณดา้นบนของหมวกดอกเห็ดบางชนิดจะเรียบ บางชนิดมีผิวขรุขระ และบางชนิดมีลกัษณะเป็น
เกร็ดหรือเป็นขนหุ้มเกร็ด และขนท่ีหุ้มอาจเป็นเน้ือเยื่อท่ีหลุดหรือฉีกขาดจากปลอกท่ีหุ้มดอกเห็ด 
เพราะในขณะท่ีหมวกดอกดนัปลอกท่ีหุม้ออกมา 

เน้ือของหมวกดอกจะมีความหนาบางแตกต่างกนัออกไป เม่ือหมวกดอกดนัปลอกท่ีหุ้มออกมา
จะท าให้เน้ือเยื่อบางส่วนของปลอกท่ีหุ้มหลุดติดมา ดอกเห็ดบางชนิดหมวกดอกมีเน้ือเหนียว แต่บาง
ชนิดหมวกดอกฉีกขาดง่าย 
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สีของเน้ือภายในดอกเห็ดและภายนอกอาจเป็นสีเดียวกนัหรือต่างกนัก็ได ้ข้ึนอยู่กบัชนิดของ
เห็ด ส่วนขอบของหมวกดอกจะมีลกัษณะเรียบหรือยน่ หมวกดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแน่นอยูก่บั
กา้นดอก แต่บางชนิดหลุดจากกา้นดอกไดง่้าย 

2.  ครีบดอก (Gills) หมายถึงส่วนท่ีอยูด่า้นล่าง หรือส่วนท่ีอยูใ่ตห้มวกดอก มีลกัษณะเป็นแผน่
บาง ๆ เรียงติดกนัเป็นรัศมีรอบกา้นดอก และแผข่ยายออกไปยงัหมวกดอกครีบดอกของเห็ดบางชนิดจะ
ยดึติดแน่นกบักา้นดอก แต่บางชนิดจะเกาะกนัแบบหลวม ๆ จ านวนครีบของดอกเห็ดแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกนัออกไป บริเวณของครีบจะเป็นแหล่งก าเนิดของสปอร์ (Spore) ความหนาของครีบดอกมี
ความแตกต่างกนั เห็ดบางชนิดท่ีเราพบเห็นจะมีครีบดอกท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน (Pores) บางชนิดอาจมี
ลกัษณะเป็นฟันเล่ือย (Teeth) 

เห็ดท่ีมีจ  านวนครีบดอกท่ีก้านดอกและท่ีขอบหมวกดอกเท่ากันเราเรียกครีบดอกพวกน้ีว่า 
Simple gills แต่ถา้จ านวนครีบดอกท่ีกา้นดอกนอ้ยกวา่จ านวนครีบท่ีขอบหมวกดอกแสดงวา่ครีบดอกมี
การแตกแขนง เราเรียกครีบดอกในลกัษณะน้ีวา่ Forked gills ลกัษณะความแตกต่างของครีบดอกเรา
สามารถจ าแนกชนิดของดอกเห็ดได ้

3.  ก้านดอก (Stald หรือ Stipe) กา้นดอกของเห็ดแต่ละชนิดจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ทั้งทางดา้นขนาดและความยาว ตามปกติกา้นของดอกเห็ดจะมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก แต่บริเวณ
โคนกา้นดอกจะใหญ่ และค่อย ๆ เรียวเล็กไปยงัส่วนปลาย ส่วนบนของกา้นดอกจะติดอยูก่บัหมวกดอก
หรือครีบดอก ถา้หากกา้นดอกยึดบริเวณกลางดอกพอดี เราเรียกกา้นดอกในลกัษณะน้ีวา่ Central Stalk 
แต่ถา้กา้นดอกยดึติดกบัหมวกดอกเอียงไปทางใดทางหน่ึงโดยไม่มียึดติดกบัตรงกลางดอก เรียกกา้นใน
ลกัษณะน้ีวา่ Excetric Stalk 

ท่ีบริเวณผิวดา้นนอกของกา้นดอกของเห็ดบางชนิดจะเรียบ แต่บางชนิดจะมีลกัษณะท่ีขรุขระ 
บางคร้ังจะมีลกัษณะเป็นเกล็ดคลา้ยร่างแห (Reticulum) ส่วนเน้ือภายในกา้นดอกจะมีลกัษณะเป็นเส้น
ใยสานกนัอย่างหลวม ๆ คล้ายฟองน ้ า และบางชนิดจะรวมกนัแน่นทึบ จึงท าให้กา้นดอกของเห็ดท่ีมี
ลกัษณะแขง็ น่ิม กรอบ แตกต่างกนั บริเวณกลางกา้นดอกอาจมีรูตรงกลางหรือแน่นทึบก็ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของเห็ด 

4.  สปอร์ (Spore) สปอร์ของเห็ดเป็นแบบ เบซิดิโอ สปอร์ (Basidio spore) สปอร์พวกน้ีจะถูก
สร้างบริเวณครีบดอก สปอร์ของดอกเห็ด มีขนาดเล็กมาก ไม่มีสี หากสปอร์เหล่าน้ีรวมกนัเม่ือไหร่ก็จะ
มีสีของครีบดอก สปอร์ของดอกเห็ดแต่ละชนิดจะมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แลว้แต่ชนิดของ
เห็ด ถ้าเราน าหมวกดอกของเห็ดมาวางในบริเวณท่ีอบัลม สปอร์ของเห็ดจะตกลงบนพื้นรวมกนัเป็น
กลุ่ม 
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5.  วงแหวน (Ring) วงแหวนของเห็ดมีลกัษณะคลา้ยเน้ือเยื่อบาง ๆ ยึดติดกบักา้นดอก เม่ือ
หมวกดอกกางออก เน้ือเยื่อท่ียึดกา้นดอกกบัหมวกดอกจะขาดจากกนั และมีเศษเน้ือเยื่อบางส่วนยึดติด
กบัก้านดอก ท าให้ดูคลา้ยกบัว่าบริเวณกา้นดอกมีแผ่นเน้ือเยื่อบาง ๆ สวมอยู่ แต่เห็ดบางชนิดไม่มีวง
แหวน ลกัษณะของวงแหวนดงักล่าว สามารถใชใ้นการจ าแนกประเภทของดอกเห็ดได ้

6.  ปลอกหุ้มโคน (Volva) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นล่างของโคนกา้นดอก เห็ดแต่ละชนิดมีปลอกหุ้ม
โคนท่ีมีความหนาบางแตกต่างกนั ปลอกหุ้มโคนก็คือเน้ือเยื่อท่ีหุ้มดอกเห็ดไวใ้นขณะท่ีดอกเห็ดยงัตูม
อยู ่เราเรียกเน้ือเยื่อพวกน้ีวา่ Outer Veli เม่ือเห็ดเจริญเติบโตก็จะดนัเน้ือเยื่อท่ีหุ้มออกมา และกา้นดอก
เห็ดก็จะชูหมวกดอกข้ึนไปในอากาศ ทิ้งส่วนท่ีเป็นเน้ือเยื่อไวด้้านล่างบริเวณโคนดอกเห็ด ลกัษณะ
คลา้ยถว้ยวางหงายรองรับดอกเห็ดอยู ่ตามปกติปลอกท่ีหุม้โคนหมวกดอกจะมีสีคลา้ยกบัหมวกดอก แต่
บางชนิดอาจมีสีแตกต่างกนัไป เห็ดท่ีมีปลอกหุม้โคนไดแ้ก่ เห็ดฟาง , เห็ดตระกลูอะมานิตา้ 

7.  กลุ่มเส้นใย (Mycelium)   หมายถึง  กลุ่มเส้นใยท่ีรวมตวักนัแน่น เห็ดบางชนิดจะมีกลุ่มเส้น
ใยรวมตวักนัแน่นท่ีบริเวณโคนกา้นดอก กลุ่มเส้นใยพวกน้ีมีลกัษณะเป็นใยหยาบๆ แต่บางชนิดกลุ่ม
เส้นใยมีลกัษณะเป็นเส้นใยละเอียด กลุ่มของเส้นใยดงักล่าวจะมีสีขาวเกาะยดึระหวา่งโคนกา้นดอกกบั
วสัดุท่ีเห็ดเจริญเติบโต (สุทธิชัย  ปทุมล่องทอง, 2545) 
 
เห็ดทีนิ่ยมเพาะในประเทศไทย 

ส าหรับเห็ดท่ีส าคญัและนิยมเพาะกนัทัว่ไปในเมืองไทย มีดงัน้ี (วลัลภ  พรหมทอง, 2544) 
1. เห็ดฟาง (Straw Mushroom) 
2. เห็ดหูหนู (Jew’s Ear Mushroom) 
3. เห็ดหอม (Shiitake Mushroom) 
4. เห็ดนางรม (Oyster Mushroom) 
5. เห็ดนางฟ้า (Sajor-caju Mushroom) 
6. เห็ดเป๋าฮ้ือ (Abalone Mushroom) 
7. เห็ดหลินจือ (Ling Zhi Mushroom) 
8. เห็ดแชมปิยอง (Champiyong Mushroom) 
9. เห็ดโคน (Termite Mushroom) 
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งานวจัิยเพือ่ท้องถิ่น 
แนวคิด เป้าหมาย  

แนวคิด “งานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน” (Community-Based Research)  มุ่งเนน้ให้ “คน” ในชุมชนเขา้
มาร่วมกระบวนการคิด ตั้งค  าถาม วางแผน และท าวจิยัเพื่อหาค าตอบอยา่งเป็นระบบ และเรียนรู้จากการ
ท างานวจิยัท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการจริง (Action Research) เพื่อตอบ “ค าถาม” หรือ “ความสงสัย”  บางอยา่ง 
โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ขอ้สงสัยอยู่ตรงไหน มีการคน้หา “ขอ้มูล” ก่อนท ามีการวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล มีการ “วางแผน” การท างานบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ และในระหว่างลงมือท า ก็จะมี
การทบทวนความก้าวหน้า วิเคราะห์ความส าเร็จและอุปสรรคอย่างสม ่าเสมอ ในท่ีสุดก็จะสามารถ 
“สรุปบทเรียน” เพื่อตอบค าถามท่ีตั้งไว ้แล้วอาจจะท าใหม่ให้ดีข้ึน ทั้งหมดน้ีด าเนินการโดยชุมชน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น “ผูส้งสัย” นัน่เอง 

งานวิจัยแบบน้ีไม่ได้เน้นท่ี “ผลงานวิจัย” หรือ การค้นพบองค์ความรู้ใหม่หากแต่มอบ 
“กระบวนการวจิยั” เป็น “เคร่ืองมือ” ในการเพิ่มพลงั (Empower) ชุมชน ในการจดัการตามแผน เป็นอีก
แนวทางหน่ึงในการสร้างเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนได ้ดว้ยมีเป้าหมายส าคญัยิ่งอยา่งนอ้ย 4 ประการ 
คือ 

1.  คน (Man) เป็นเร่ืองของการสร้างคน การพฒันาศักยภาพบุคคล (Human Resource 
Management) ในแง่การพฒันาความคิด มโนทศัน์ วสิัยทศัน์ และกระบวนทศัน์ใหม่ต่อการพฒันาสังคม 
ท่ีมีพื้นฐานสอดรับกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นการมองมนุษยทุ์กคนอยา่งมีคุณค่า มีศกัยภาพ
มากกวา่การยดึถือปัจเจกชนเป็นท่ีตั้ง การมองเร่ืองการพฒันาแบบองคร์วม (holistic approach) มากกวา่
การแยกส่วน ให้ความส าคญักบัการระดมความคิดเห็นร่วมกนัมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร หรือให้
ความส าคญักบัขอ้มูลความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่การใชค้วามรู้สึกส่วนตวั  
รู้จกัการท างานเป็นทีมรวมไปถึงการพฒันาขีดความสามารถในกระบวนการวิจยั ( research process)  
เช่น การวิเคราะห์ปัญญา (problem analysis) การวางแผน (planning) การประชุมอย่างมีส่วนร่วม 
(participation process)  การบนัทึกขอ้มูล  การจบัประเด็นและการเช่ือมโยงขอ้มูล  การวิเคราะห์และ
การสรุปขอ้มูล (analysis and conclusion) การจดัระบบฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และการ
ประสานศกัยภาพภายนอกมาหนุนเสริมการท างาน ซ่ึงคนในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะชาวบา้นเท่านั้น 
แต่หมายรวมถึงนกัวชิาการ นกัพฒันาเอกชน และขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐดว้ย 

2.  ความรู้ เป็นเร่ืองของการสร้างสังคมความรู้แห่งอนาคต ให้เกิดข้ึนอย่างย ัง่ยืน หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ของทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล (knowledge-based)  และการมีส่วนร่วมจากทุกคน  โดยเฉพาะ
กลุ่มคนระดบัรากหญา้ ไม่ใช่มาจากการใช้ความคิดเห็นส่วนตวัของคนบางกลุ่มในการตดัสินใจ หรือ
กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของส่วนรวม โดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
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ตน ขณะเดียวกนัจะเป็นการสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนอยา่งหลากหลายเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินและ
สังคม ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้สู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ จากฐานราก (Grounded 
Theory)  เพื่อเป็นตน้แบบในการศึกษาวจิยั และการก าหนดทิศทางการพฒันาสังคมแห่งอนาคต 

ดงันั้น แหล่งความรู้ใหม่ จึงไม่ไดม้าจากต าราต่างชาติแต่เพียงแหล่งเดียว หากแต่จะมีส่วนผสม
จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นพื้นฐานส าคัญจากการเรียนรู้ของสังคมทุกระดับผ่าน
กระบวนการศึกษา กระบวนการวิจยั และกระบวนการพฒันาประเทศ และท่ีส าคญัเป็นกระบวนการท่ี
สร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแห่งการคน้หาความรู้ความจริงของคน เน่ืองจากความรู้ในความจริง
เป็นความหมายใหม่แห่งความเท่าเทียมกนัของคนในสังคมแห่งอนาคต เพราะเป็นท่ีมาของการรักษา
ผลประโยชน์และการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตวัเอง ชุมชนและส่วนรวม 

3. เครือข่ายกบัการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะพฒันาสังคมใหม่ใหเ้ป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้าง
สังคมแห่งความจริงท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นสังคมแห่งการคน้หาและคน้พบความรู้ความจริงอยา่ง
มีส่วนร่วมจากกลุ่มคนอนัหลากหลายทั้งในกระบวนการศึกษารวบรวมขอ้มูล การวิพากษ์วิจารณ์ การ
หาขอ้สรุป และการตดัสินใจ โดยเน้นการพฒันาจากฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินของคนทอ้งถ่ิน และโดยคน
ท้องถ่ินอย่างหลากหลายเป็นส าคัญ ซ่ึงจะน าไปสู่การหนุนช่วยระหว่างกัน มีการดึงศักยภาพท่ี
หลากหลายจากชาวบา้น นกัวิชาการ นกัพฒันาเอกชน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ มาหนุนเสริมการพฒันา
ทอ้งถ่ินและประเทศ รวมทั้งมองเป้าหมายส่วนรวมมากกวา่เป้าหมายของบุคคลและคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
ซ่ึงจะช่วยลดช่องวา่งและขอ้ขดัแยง้อนัเกิดจากขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่าง ๆ ในกระบวนการพฒันาของ
แต่ละองคก์รและหน่วยงาน 

4.  หน่วยจัดการความรู้ที่เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดกลไก/ กลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัสรร หรือ
ยกระดับความรู้ โดยการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในท้องถ่ินมาสังเคราะห์ร่วมกับผูรู้้
นักวิชาการในพื้นท่ี ไปพร้อม ๆ กับประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ ใน
ทอ้งถ่ินทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัและพฒันา ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ  มาแลกเปล่ียนพูดคุย สู่การก าหนดทิศทางการวิจยัและพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืน บน
พื้นฐานการผสมผสานกบัองค์ความรู้จากภายนอก อนัจะน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งในอนาคต 
ทั้งน้ี กลไก/กลุ่มคนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี จะตอ้งเป็นอิสระจากพนัธนาการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทาง
อ านาจ การครอบง าจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นการพึ่งพิงความรู้ ความคิด ด้วยกระบวนการสร้าง
ความรู้สู่การแกปั้ญหา และสามารถรับใช้สังคมอย่างแทจ้ริง (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 
2547) 
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ลกัษณะส าคัญของโครงการวจัิยเพือ่ท้องถิ่น   
โครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. เป็นเร่ืองอะไรก็ได้ โจทยอ์ะไรก็ได้ ท่ีชุมชนหรือคนในทอ้งถ่ินเห็นว่ามีความส าคญั และ

อยากจะคน้หาค าตอบร่วมกนั ซ่ึงชุมชนในท่ีมีความหมายท่ีหลากหลาย หมายรวมถึงกลุ่มคนในพื้นท่ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีเป้าหมายหรือด าเนินกิจกรรมบางอยา่งเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ป่า กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์หน่วยงานรัฐ 
องคก์รพฒันาเอกชน ผูป้ระกอบการ ครู เด็ก และเยาวชน คนชรา พระสงฆ์ ชนเผา่ 

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคน้หาค าตอบร่วมกนั กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือ
คนในทอ้งถ่ินตอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตรวจสอบ และแปลความหมาย รวมทั้ง
คาดวา่จะเกิดความเปล่ียนแปลงภายหลงัการด าเนินงานวจิยั 

3.  มีการด าเนินงานรวบรวมขอ้มูล และทดลองปฏิบติัการ นัน่คือ มีการด าเนินงานใน  3 ระยะ 
ระยะแรก วจิยัใหท้ราบสภาพท่ีเป็นอยู ่ไดแ้ก่ 

1. สภาพหรือบริบทชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชน 
2. สภาพของปัญหานั้น 
3. ทราบสาเหตุ ปัจจยั เง่ือนไขของปัญหา 
4. เลือกทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

ระยะทีส่อง เป็นการทดลองท า (วจิยัปฏิบติัการ) เพื่อแกปั้ญหา และวิเคราะห์สรุป
บทเรียน รวมทั้งส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

ระยะทีส่าม เป็นการร่วมกนัเสนอทางเลือก รูปแบบ แผนพฒันา ฯลฯ ของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

โครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินเป็นไปใน 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ตามศกัยภาพพื้นท่ี / ชุมชน ดงัน้ี 
1. การวจัิยเต็มรูปแบบ 
 เป็นงานวิจยัท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์แบบตามแนวความคิดการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินทั้งในเชิงเน้ือหา

และในเชิงกระบวนการ ภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัย และมี
ปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหา” โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 2 ปี ผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) งานวจิยัแบบน้ีมี 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 

1.1 การวิจัยท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาสังคมในทุกประเด็น เป็นการศึกษาในเชิง
กระบวนการเคล่ือนตวัของชุมชนท้องถ่ินในบริบทหน่ึง ๆ ต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัด าเนินการ ไดแ้ก่ ชุมชนกบัการจดัการ ปัญหาต่าง ๆ การรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายปัญหา
หรืออาชีพ การเรียนรู้และการศึกษาทางเลือก ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารสนบัสนุนโดยปกติ 
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1.2 การวิจยัท่ีเน้นการทดลองเปรียบเทียบและทดสอบปัจจยัต่าง ๆ  เป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะ
ทดลอง/ทดสอบทางเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อท่ีจะหาทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าและคา้ทุน
ท่ีสุดของชุมชนโดยเนน้การพึ่งตนเองของเป็นหลกั ไดแ้ก่ การทดลองปัจจยัต่าง ๆ ในการผลิต การแปร
รูป และการตลาด โดยเนน้ทางเลือกอาชีพเป็นหลกั โดยพฒันาเกณฑก์ารสนบัสนุนท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
ประเด็นท่ีตอ้งการทดลอง เง่ือนไขของแต่ละทอ้งถ่ินและกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

2. การวจัิยเพือ่เสนอทางเลอืกใหม่ให้กบัท้องถิ่น 

เป็นงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่ท่ีพฒันามาจากแบบแรกเพื่อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ินและกลุ่มคนซ่ึงมีหลากหลายระดบั หรือเพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นการเร่ิมต้นทดลองท างานวิจัยอย่างง่าย ๆ โดยใช้ระยะเวลา
ด าเนินการไม่มากนกัประมาณ 3 – 6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี มีหลายทางเลือก ดงัน้ี 

1.1  การวิจยัเบ้ืองตน้  เป็นกระบวนการพฒันาโจทยว์ิจยัและการรวบรวมความรู้ รวมถึงการ
เตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจยัชาวบา้น เพื่อวางแผนและแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้หรือพฒันาไปสู่งานวิจยัเต็ม
รูปแบบต่อไป เช่น การสรุปถอดความรู้จากงานพฒันาในอดีตท่ีท าส าเร็จมาแลว้เพื่อการพฒันาต่อยอด 
การรวบรวมขอ้มูลความรู้เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนพฒันา เป็นตน้ 

1.2  การวิจยัท่ีเน้นการสรุปความรู้และรวบรวมองค์ความรู้จากการท างานพฒันาของชุมชน   
เป็นเร่ืองท่ีชุมชนอยากรู้ อยากรวบรวมความรู้ของตนเอง และชุมชนร่วมกนัท างานวิจยั  โดยไม่ไดมุ้่ง
แก้ปัญหาชุมชนมากนัก เช่น การวิจยัเพื่อรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน 
การศึกษารวบรวมความรู้เก่ียวกบัประเพณี การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

1.3  การวิจยัเชิงความร่วมมือ เป็นการสนบัสนุนการสร้างความรู้ร่วมกบัหน่วยงานหรือภาคี
อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานเพื่อชุมชนทอ้งถ่ิน และเป็นความร่วมมือทั้งในแง่การมี
เป้าหมายเพื่อทอ้งถ่ิน ความร่วมมือของคนหรือทีมงาน การสนบัสนุนปัจจยัและทุนด าเนินการร่วมกนั 
งานวจิยัลกัษณะน้ีจะมุ่งสร้างวิธีการท างานท่ีเป็นทางเลือกใหม่ของภาคีภายนอกร่วมกบัคนทอ้งถ่ินเพื่อ
การพฒันาและแกปั้ญหาทอ้งถ่ิน เช่นการสร้างกลไกความร่วมมือการวิจยัและพฒันาทอ้งถ่ิน การสร้าง
เคร่ืองมือ/ตวัช้ีวดัการพฒันาและการแกปั้ญหาทอ้งถ่ิน การประเมินผลการท างานพฒันาร่วม การเช่ือม
ร้อยประสานความรู้ระหวา่งหน่วยงาน เป็นตน้ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2547) 

 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกีย่วข้อง 

อภิชัย พันธเสนและปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การประเมินปัญหา
และความตอ้งการของธุรกิจชุมชน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจปัญหา ความตอ้งการ และการ
พฒันาธุรกิจชุมชน ท่ีเช่ือมโยงการร่วมทุน ร่วมผลิต และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใตก้รอบเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่ปัจจััยส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการก่อตั้งกลุ่ม คือ 
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การมีทุนทางสังคม ความอยูร่อดของธุรกิจข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเลือกสินคา้ท่ีผลิต การวางแผน
การผลิต ความสามารถในการบริหารจดัการสมาชิก ส่วนการพฒันากลุ่มข้ึนอยู่กับการมีเครือข่าย
สนบัสนุนด้านวตัถุดิบ ตลาดและการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญัยิ่งต่อ
ความอยู่รอดและการพฒันาธุรกิจชุมชน ด้านการจดัการสวสัดิการชุมชนจะมีมากน้อยเพียงใดมิได้
ข้ึนอยูก่บัรายไดข้องธุรกิจชุมชนแต่ข้ึนอยูก่บัความผกูพนัของธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน 

ส าหรับปัญหาของกลุ่มธุรกิจชุมชนโดยทัว่ไปคือปัญหาในการบริหารการเงิน เช่น ขาดเงินทุน
หมุนเวียน ขาดการท าบญัชีเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด าเนินงาน ปัญหาในด้าน
การตลาด เช่น ขาดตลาดรับซ้ือประจ า ขาดขอ้มูลดา้นการตลาด ปัญหาดา้นการผลิต เช่น เทคนิคการ
ผลิตไม่เหมาะสม เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นการบริหารสมาชิก เช่น ขาดแคลนผูน้ าท่ีมี
ทกัษะบางต าแหน่ง สมาชิกขาดความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารกลุ่ม ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท าให้พบวา่ความ
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อแก้ปัญหาดงักล่าวคือ ตอ้งการปรับปรุงเทคนิคการผลิต การพฒันา
คุณภาพสินคา้และบรรจุภณัฑ ์หาตลาดเพิ่มข้ึน ปรับปรุงสถานท่ีใหเ้หมาะสม การพฒันาผูน้ ากลุ่ม ความ
ช่วยเหลือหรือสามารถกูย้มืเงินซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

นอกจากน้ีการอยูร่อดของธุรกิจชุมชนและการพฒันาธุรกิจชุมชนในภาพรวมยงัตอ้งเกิดข้ึน
ภายใตก้รอบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีรวมแนวคิดเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
ประสิทธิภาพการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจชุมชนเอง และเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
 (ทีม่า : ระบบออนไลน์ http://www.ftpi.or.th/dwnld/research/finished/bizcom/exec.pdf : เข้าถึงเมื่อ 
25 มีนาคม 2550) 
 

สนิท  สัตโยภาส (2547) ได้ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาศกัยภาพการ
ท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
ศกัยภาพการท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กองทุนหมู่บา้นสันคือ และกองทุนหมู่บา้นตน้โชคหลวง 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินการเก็บขอ้มูลตามวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อท า
ความเขา้ใจปัญหา หาสาเหตุแห่งปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานกองทุน แล้วร่วมกนัวางแผนพฒันา
พร้อมกบัปฏิบติัการพฒันากองทุน จากนั้นจึงร่วมกนัประเมินตามล าดบั 

 ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นสันคือมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีทุกคน 
นอกจากน้ีสมาชิกกลุ่มแม่บา้นสามารถตั้งกลุ่มอาชีพท าขนมทองมว้นไดส้ าเร็จ ดว้ยการสนบัสนุนของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นสันคือ ส าหรับผลการพฒันากองทุนหมู่บา้นตน้โชคหลวง คณะกรรมการ

http://www.ftpi.or.th/dwnld/research/finished/bizcom/exec.pdf
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และสมาชิกมีความรักสามคัคีมากข้ึน และสมาชิกกองทุนหมู่บา้นตน้โชคหลวง สามารถจดัตั้งกลุ่มจกัร
สานไดส้ าเร็จ 
 

ชลากร  วรรณเกษม (2546) ได้การศึกษาเร่ือง การผลิตและการตลาดผกัปลอดภยั จงัหวดั
ขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ี เพื่อศึกษาสภาพการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนในการ
ปลูกผกัปลอดภยั ระบบการตลาดผกัปลอดภยั และปัญหาในการผลิตและการตลาดผกัปลอดภยั เป็น
การศึกษาในปีการผลิต 2544/2545 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัใน
มุง้ตาข่ายเปรียบเทียบกบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยันอกมุง้ตาข่ายรวมทั้งหมด 40 ครัวเรือน 
พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกผกัปลอดภยั 21 ราย ในอ าเภอน ้ าพอง ก่ิงอ าเภอซ าสูง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น โดยเป็นการศึกษาชนิดของผกัปลอดภยั 5 ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง หอมแบ่ง ผกัชี และ
ถัว่ฝักยาว กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าสถิติร้อยละ และใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการหาค่าตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูก และการตลาดผกัปลอดภยั 
 ผลการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่าย
และนอกมุง้ตาข่าย พบว่า หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 80.00 และร้อยละ 
90.00 ตามล าดับ โดยมีอายุเฉล่ีย 45 ปีและ 49 ปีตามล าดับ และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยงานเกษตรเฉล่ีย 2.40 คน และ 2.60 คน
ตามล าดบั โดยมีพื้นท่ีในการปลูกผกัปลอดภยัเฉล่ีย 2.55 งานและ 2.33 งานตามล าดบั 
 จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทบการผลิตผกัปลอดภยัพบว่า ตน้ทุนการผลิตผกัปลอดภยั
นอกมุง้ตาข่ายสูงกวา่ตน้ทุนของการผลิตผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่าย ตน้ทุนท่ีสูงกวา่ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าเมล็ด
พนัธ์ุ และค่าปุ๋ยเคมี และค่าแรงงานในการรดน ้ า เน่ืองจากการผลิตผกัปลอดภยันอกมุง้ตาข่ายตอ้งใช้
พนัธ์ุท่ีตา้นทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ เพื่อใหมี้ความแขง็แรง จึงตอ้งใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดี และใช้
ปุ๋ยเคมีในจ านวนท่ีมากกวา่เพราะตอ้งใชปุ๋้ยรองพื้นแปลงปลูก ในส่วนของผลผลิตผกัปลอดภยันอกมุง้
ตาข่าย ได้แก่ หอมแบ่ง ผกัชี และถั่วฝักยาว เพราะได้รับผลผลิตสูงกว่าผกัปลอดภัยในมุ้งตาข่าย 
เน่ืองจากมีการใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ และปุ๋ยเคมีรองพื้นแปลงปลูกอีกทั้งยงัไดรั้บแสงแดดมากกว่า
ผกัท่ีอยูใ่นมุง้ตาข่าย ในการศึกษาพบวา่ผลผลิตผกัปลอดภยัท่ีควรท าการผลิตในมุง้ตาข่าย ไดแ้ก่ คะน้า 
และกวางตุง้ เน่ืองจากมุง้ตาข่ายจะท าใหผ้กัมีสีสด หวานกรอบ น่ารับประทานมากกวา่ 
 ในส่วนของการตลาดผกัปลอดภยั พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่ายท าหน้าท่ี 
เป็นพอ่คา้ขายปลีกโดยจะท าการขายผกัปลอดภยั ณ ตลาดบางล าพู อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผกั
ท่ีขายบนแผงผกัปลอดภยัจะมีการรับรองจากสาธารณสุขจงัหวดั หรือกรมส่งเสริมการเกษตร จงัหวดั
ขอนแก่น ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกันอกมุง้ตาข่ายจะขายส่งผกัปลอดภยัให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ี
เขา้มารับซ้ือ หรือขายส่งใหก้บัพอ่คา้ขายส่งในตลาดพนูผล อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ในราคาเท่ากบั
ผกัทัว่ไป ในกรณีท่ีขายปลีกเกษตรกรจะขายผกัปลอดภยั ณ ตลาดเทศบาล อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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ในแผงรวมกบัพ่อคา้ขายปลีกผกัรายอ่ืน โดยขายในราคาเท่ากับผกัทัว่ไป โดยทัว่ไปการซ้ือขายผกั
ปลอดภยัจะก าหนดราคาโดยอิงกบัราคาผกัทัว่ไปในทอ้งตลาด โดยตั้งราคาขายสูงกวา่ผกัทัว่ไปร้อยละ 
35-50 ส่วนตน้ทุนการตลาดของพ่อคา้ขายส่งท่ีมากท่ีสุดของผกัคะนา้ ผกักวางตุง้ และถัว่ฝักยาว คือ ค่า
โสหุ้ยการตลาด ไดแ้ก่ ค่าภาชนะ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ และค่าเช่าแผง ส่วนหอมแบ่ง และผกัชี 
คือค่าขนส่ง เน่ืองจากเป็นผกัท่ีบอบช ้ าง่ายท าให้เปลืองเน้ือท่ีในการขนส่ง ปัญหาในการซ้ือขายผกัส่วน
ใหญ่เกิดจากการแข่งขนัดา้นราคาระหวา่งพอ่คา้ระดบัเดียวกนั 

ขอ้เสนอแนะในการผลิตผกัปลอดภยัของผูศึ้กษาเห็นวา่เกษตรกรควรปลูกผกัหลาย ๆ ชนิด เพื่อ
ลดความเส่ียงทางการตลาด การปลูกผกัปลอดภยัเกษตรกรควรไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชปุ๋้ยและสาร
ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมี หรือเลิกใช้สารเคมี ในการผลิต การขายผลผลิต
เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มและวางแผนในเร่ืองการปลูกและการตลาด เพื่อลดปัญหาการผลิตผกัซ ้ ากนั
ท าให้ผกับางชนิดล้นตลาด ในขณะท่ีผกัอีกชนิดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด และการถูก
พอ่คา้คนกลางเอาเปรียบในการขายผลผลิต ผกัท่ีไดรั้บการตรวจค่าความปลอดภยัควรออกเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพปลอดภยัใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ 

 
พงศ์ธร  จันทร์เลื่อน (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปลูกผกัปลอด

สารพิษของกลุ่มเกษตรกรบา้นสันป่ากว๋าว อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
บริบทและแนวคิดของชุมชนต่อการปลูกผกัปลอดสารพิษ ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การปลูกผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตร และศึกษาสภาพแวดลอ้มทางนิเวศดินและน ้ าของชุมชนหลงั
การปลูกผกัปลอดสารพิษ ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษบา้นป่ากว๋าว อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง
ส าหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 1 ชุด และส าหรับแกนน ากลุ่ม 1 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงบรรยาย 
ไดแ้ก่ อตัราส่วน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ ทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน แผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 การปลูกผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรมีการพฒันาแนวคิดและวิธีการปฏิบติั โดยแบ่งเป็น
ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเร่ิมตน้ท่ีเกษตรยงัขาดความรู้และประสบการณ์ จึงด าเนินการโดยยึดค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดในแปลงผกักางมุ้งโดยใช้ยาฆ่าแมลง แต่มีการรอให้พิษเจือจางในระดับ
ปลอดภยัจึงเก็บเก่ียวจ าหน่าย ต่อมามีการพฒันาเทคนิควิธีโดยหลีกเล่ียงสารพิษ เช่น การใช้กาวดัก
เหลืองหรือผลิตสารสกดัจากสะเดา ซ่ึงเป็นสารก าจดัแมลงแบบธรรมชาติเพื่อใชเ้อง 
 การถ่ายทอดการเรียนรู้และคงสภาพพฤติกรรม รวมทั้งแนวคิดการปลูกผกัปลอดสารพิษของ
เกษตรกรมีผูถ่้ายทอดในหลายขั้นตอน โดยเร่ิมจากเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยปราบศตัรูพืช กรมส่งเสริม
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือหาท่ีถ่ายทอดคือ วธีิการปลูกผกัปลอดสารพิษโดยวิธีกางมุง้ไนล่อน วิธี
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยหลีกเล่ียงสารเคมี หลงัจากนั้นเกษตรกรไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจนเป็น
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและการเรียนรู้จากการอบรมและ
เครือข่ายการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบการเกษตรแบบยัง่ยืน ท าให้เกษตรกรเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดการ
ผลิตท่ีการตอบสนองกระแสการบริโภคยคุใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม การปลูกผกั
ปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มอ านาจให้กลุ่มเกษตรกรในการก าหนดวิถีการผลิตท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการอนัจ าเป็นของเกษตรกรในแง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัจจัยภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษ ได้แก่ สินเช่ือทาง
การเกษตร การได้รับข่าวสารจากวิทยุ หนงัสือพิมพ ์เพื่อนบา้น และการอบรมสัมมนารวมทั้งความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษ ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์รอ่ืนเม่ือผลผลิตเป็นท่ียอมรับของตลาด 
 นอกจากน้ี เกษตรกรเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนหลังการปลูกผกัปลอด
สารพิษมีสภาพท่ีดีข้ึน สังเกตจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้าในชุมชน 
 
 ปาริชาติ  อนุชิตชาตรี (2544) ได้ท 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 และ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับพื้นท่ีในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษของ
เกษตรกรมีเฉล่ีย 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 มีตน้ทุนในการปลูก
คะน้าทั้งหมด 6,177.78 บาทต่อไร่ต่อปี ท าให้มีผลตอบแทนสุทธิ เท่ากบั 11,269.40 บาทต่อไร่ต่อปี 
รายไดเ้ฉล่ียจากตน้หอมของเกษตรกรเท่ากบั 22,570.59 บาทต่อไร่ต่อปี มีตน้ทุนในการปลูกตน้หอม
ทั้งหมด 7,991.91 บาทต่อไร่ต่อปี ท าให้มีผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั 14,578.68 บาทต่อไร่ต่อปี ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุดส าหรับเกษตรกรคือไม่มีเงินลงทุนและไม่มีตลาดรองรับผลผลิต พ่อคา้คนกลางส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยูร่ะหวา่ง 4-6 ปี มียอดจ าหน่ายผกัปลอดภยัจากสารพิษเฉล่ียเท่ากบั 
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346,062.60 บาทต่อปี และมีปริมาณการจ าหน่ายผกัอยู่ในช่วง 2,001-3,000 กิโลกรัมต่อเดือน ปัญหา
ส าคญัของพอ่คา้คือการตดัราคาระหวา่งพอ่คา้ดว้ยกนั 
 วถีิการตลาดเส้นทางท่ี 1 ผกัคะนา้มีส่วนเหล่ือมการตลาด 13 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อคา้ส่งมือ
ท่ี 2 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุดคือ 5 บาทต่อกิโลกรัม มีตน้ทุนการตลาด 1.33 บาทต่อกิโลกรัม ท า
ใหมี้ก าไร 3.67 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับตน้หอมมีส่วนเหล่ือมการตลาด 12 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อคา้
ส่งมือท่ี 1 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุด คือ 5 บาทต่อกิโลกรัม และมีตน้ทุนการตลาด 0.43 บาทต่อ
กิโลกรัม ท าให้มีก าไร 4.57 บาทต่อกิโลกรัม วิถีการตลาดเส้นทางท่ี 2 ผกัคะนา้มีส่วนเหล่ือมการตลาด 
13 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงพอ่คา้ส่งมือท่ี 1 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุดคือ 8 บาทต่อกิโลกรัม มีตน้ทุน
การตลาด 1.16 บาท ท าใหมี้ก าไร 6.84 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตน้หอมมีส่วนเหล่ือมการตลาด 14 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยพ่อคา้ส่งมือท่ี 1 มีส่วนเหล่ือมการตลาดมากท่ีสุด คือ 10 บาทต่อกิโลกรัม และมีตน้ทุน
การตลาด 0.43 บาทต่อกิโลกรัม ท าใหมี้ก าไร 9.54 บาทต่อกิโลกรัม วิถีการตลาดเส้นทางท่ี 3 ผกัคะนา้มี
ส่วนเหล่ือมการตลาด 8 บาทต่อกิโลกรัม เป็นตน้ทุนการตลาดของพ่อคา้ปลีก 1.36 บาทต่อกิโลกรัม ท า
ให้มีก าไร 6.64 บาทต่อกิโลกรัม และต้นหอมมีส่วนเหล่ือมการตลาด 9 บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุน
การตลาด 0.90 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้มีก าไร 8.10 บาทต่อกิโลกรัม หากเกษตรกรสามารถลดการใช้
สารเคมีลงไดจ้ะท าให ้ตน้ทุนการผลิตลดลง และผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เพิ่มข้ึน และเกษตรกรควรจะมี
การรวมกลุ่มในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง 
นอกจากน้ีรัฐควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้กบัเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจใน
การผลิตและการจ าหน่ายท่ีถูกตอ้ง และจดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง
จดัหาตลาดรองรับผลผลิตด้วย ส่วนการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพ
เพิ่มข้ึน และตระหนักถึงอนัตรายของสารพิษท่ีมีต่อร่างกายจะท าให้ผกัปลอดภยัจากสารพิษเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดมากข้ึน 
 
 ไพบูลย์  พูลทอง (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเพาะเห็ดสกุลนางรม
ของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น โดย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ลกัษณะพื้นฐานบางประการทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 2. สภาพการผลิตและปัญหาอุปสรรคในการเพาะเห็ดสกุล
นางรมของเกษตรกร 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร และ 4. 
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร ได้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดสกุลนางรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 132 คน ท่ีไดจ้ากแบบหลายขั้นตอนจากประชากรจ านวน 195 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และ F-test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคู่ใชว้ธีิการของ Scheffe test ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 
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 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางสังคม พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 61.4 เป็นชาย อายุเฉล่ีย 49.3 ปี 
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 80.3 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.7 คน แหล่งความรู้จากการ
เพาะเห็ดสกุลนางรม ร้อยละ 49.2 ไดม้าจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 75.0 ไม่มีต าแหน่งผูน้ า
ในชุมชน ร้อยละ 72.0 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสถาบนัทางการเกษตรและร้อยละ 59.1 เคยเขา้รับการฝึกอบรม
เร่ืองการเพาะเห็ดสกุลนางรม 
 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ พบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 
20.8 ไร่ ร้อยละ 95.57 มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเป็นของตนเอง มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.5 คน 
ร้อยละ 75.8 ใช้เงินกู้เพื่อการเพาะเห็ด ร้อยละ 89.0 แหล่งเงินกู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รายได้จากภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 169 ,698.48 บาท รายได้นอกภาค
การเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 75,031.81 บาท รวมรายไดข้องครัวเรือนทั้งหมด เฉล่ีย 219,522.73 บาท 
 สภาพการผลิตเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดสกุลนางรม พบวา่ เกษตรกรไดเ้พาะเห็ด
เป็นระยะเวลาเฉล่ีย 6.3 ปี มีโรงเรือนเพาะเห็ด 3-4 โรงเรือน ร้อยละ 46.2 มีการจ่ายในการสร้างโรงเรือน
เฉล่ีย 23,950.75 บาท ร้อยละ 81.8 ใชว้ธีิการรดน ้ าให้แก่ดอกเห็ดโดยใชส้ายยางฉีด ร้อยละ 62.9 แลว้ใช้
แหล่งน ้ารดเห็ดจากน ้าใตดิ้น ร้อยละ 76.5 มีอายกุารเปิดดอกเห็ดไดน้าน 3-4 เดือน ร้อยละ 98.5 เก็บดอก
เห็ดโดยใชมื้อ โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหานอ้ยทั้งในดา้นการผลิตและการตลาดของเห็ด 
 ปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมากต่อการตดัสินใจเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร มีดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นสังคม ไดแ้ก่ (1) ความสนใจของตนเอง (2) เกิดจากญาติพี่น้อง (3) แหล่งความรู้จากการเพาะเห็ด 
(4) การฝึกอบรม 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงาน (2) รายไดข้องครัวเรือน และ 
(3) ตน้ทุนการผลิตเห็ด 3) ปัจจยัดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ (1) การคมนาคมสะดวก (2) มีไฟฟ้าเขา้ถึงฟาร์ม 
และ (3) มีแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเพาะเห็ด 4) ปัจจยัดา้นการผลิต ไดแ้ก่ (1) สามารถจดัหาวสัดุอุปกรณ์ได ้
(2) ระยะเวลาให้ผลตอบแทนสั้น (3) สามารถดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์การเพาะง่าย และ 5) ปัจจยัดา้น
ชีวภาพ ไดแ้ก่ (1) การเพาะเห็ดแต่ละรุ่นใหผ้ลผลิตไดห้ลายคร้ัง (2) สามารถเพาะเห็ดไดท้ั้งปี และ (3) มี
โรคและแมลงรบกวนนอ้ย 
 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 1) จ  าแนก
ตามหน่วยงานส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนมีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี (1) ดา้นสังคม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง ปัจจยัท่ีเกิดจากความรู้จากการเพาะเห็ด และ ปัจจยัท่ีเกิดจากผูน้ าทอ้งถ่ิน 
(2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงานในครัวเรือน ปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิต (3) ดา้น
ชีวภาพ ไดแ้ก่ การเพาะเห็ดแต่ละรุ่นใหผ้ลผลิตไดห้ลายคร้ัง การเพาะเห็ดสามารถเพาะไดท้ั้งปี ไม่ค่อยมี
โรคและแมลงรบกวน 2) จ  าแนกตามจ านวนแรงงานในครัวเรือน (1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจาก
ผูน้ าทอ้งถ่ิน และ (2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิตเห็ด 3) จ  าแนกตามรายได้
ครัวเรือนเกษตรกร (1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง ปัจจยัท่ีเกิดจากแหล่งความรู้จากการ
เพาะเห็ด และปัจจยัท่ีเกิดจากผูน้ าทอ้งถ่ิน (2) ปัจจยัดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ เห็ดสกุลนางรมสามารถเพาะได้



 

 

43 

ตลอดทั้งปี 4) จ  าแนกตามประสบการณ์การเพาะเห็ด คือ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากรายไดข้อง
ครัวเรือนและปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิต 
 
  เดชวิทย์  นิลวรรณ (2551) ไดท้  าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาล าไยสีทอง
อบแห้ง ด้วยการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต. มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพูน  มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการกลุ่ม วิเคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่ม และ
ศึกษาการไหลของงานเพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ซ่ึงการวิจยัน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ในการศึกษาสภาพของการบริหารจดัการกลุ่ม มีการด าเนินการจดัเวทีชาวบา้น สัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การใหค้วามรู้ในลกัษณะต่าง ๆ การเขียนผงัความคิด และการใชแ้บบส ารวจ แลว้น าขอ้มูล
ท่ีเป็นเชิงปริมาณมาวิเคราะห์และประมวลผล ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับขอ้มูลท่ีเป็น
เชิงคุณภาพ น ามาวเิคราะห์และเขียนบรรยายใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของประเด็นต่าง ๆ  
  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  ระบบการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ในด้าน
การบริหารจัดการกลุ่ม พบวา่ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัเท่าท่ีควร 
กลุ่มมีลักษณะของการจัดตั้ งมากกว่าการก่อตั้ ง เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มกัน เพื่อขอกู้เงินเป็น
วตัถุประสงค์หลัก ท าให้การด าเนินกิจกรรมร่วมกันไม่จริงจังเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา
กระบวนการผลิต การขายสินคา้ หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเกษตรกรบา้น
เหมืองกวกัไดมี้การแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ด้านการขายชาวบา้นไม่ไดมี้การรวมกลุ่มในการขายอย่างจริงจงั เกิดสภาพการขายใน
ลกัษณะต่างคนต่างขายและรีบขาย อ านาจการต่อรองจึงอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากยงัขาดความเขา้ใจใน
เร่ืองระบบตลาดและเน้นการผลิตเพื่อขายส่งให้กบัพ่อคา้คนกลางเป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 78.6 การ
บรรจุภณัฑ์มีการบรรจุสินคา้ในขนาดเดียว คือ ขนาด 5 กิโลกรัม และไม่มีตราสินคา้ ด้านการผลิต 
พบวา่ชาวบา้นตอ้งการผลิตใหไ้ดม้าก ๆ ในช่วงระยะเวลาจ ากดั คือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม  
เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีผลผลิตล าไยสดมีคุณภาพดี ด้านการเงิน พบวา่ชาวบา้นมีปัญหาเงินทุนหมุนเวียน คิด
เป็นร้อยละ 52.4 ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหช้าวบา้นตอ้งรีบขายล าไยอบแห้งออกไป จึงมีรูปแบบการ
บริหารเงินทุนหมุนเวยีนในลกัษณะวนัต่อวนั กล่าวคือ อบเสร็จแลว้ขายในวนัถดัไปทนัที หากไม่มีการ
ขายล าไยท่ีอบแหง้แลว้ออกไปก็จะไม่สามารถซ้ือล าไยสดเพื่อมาท าการอบในรอบต่อไปได ้ 
 
 
 
 
 



 

 

44 

กรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย 
 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการด้านการผลิตและการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจดัการ
ความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  เพื่อให้ได้
ข้อมูลส าหรับตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน สามรถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกบัตลาด สามารถ
สร้างรายได้ให้กบัธุรกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาขีดความสามารถของชุมชนให้
เขม้แขง็ 




