
บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการดา้นการผลิตผลิตภณัฑเ์ห็ดและผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม ดว้ย
การจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบและพฒันารูปแบบการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ ของกลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว โดยการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 1) ศึกษารูปแบบ ปัญหา และ
ความต้องการด้านการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ โดยคณะวิจยัได้ด าเนินการจัดเวทีชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ ปัญหา และความตอ้งการของสมาชิกในกลุ่ม
เก่ียวกับการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 2) การให้ความรู้กบักลุ่มเกษตรกร โดยคณะวิจยัได้
ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในกลุ่ม โดยจดัการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคและวิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษ และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง
เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ด โดยวิทยากรผูท้รงวุฒิ เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บความรู้จากการบรรยาย การ
สาธิต และการฝึกปฏิบติัจริง ซ่ึงสามารถน าไปทดลองปฏิบติั และน าไปพฒันารูปแบบการผลิต เห็ด
และผกัปลอดสารพิษให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากข้ึน และมีการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 3) การติดตามและเสริมความรู้ โดยคณะวิจยัไดด้ าเนินการโครงการติดตามผลดา้นการผลิต
เห็ดและผกัปลอดสารพิษ และจดัโครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ  เพื่อ
ติดตามรับทราบปัญหาและความก้าวหน้าในการด าเนินงานหลังจากได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว 
นอกจากน้ียงัเป็นการใหข้อ้แนะน าและความรู้เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะแต่ละราย และยงัเสริมความรู้ของ
เกษตรกรจากโครงการศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้ในการผลิต
เห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
 
 ทั้งน้ีไดมี้การน าขอ้มูลเชิงปริมาณมาวเิคราะห์และประมวลผล ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพน ามาวิเคราะห์และเขียนบรรยายให้ความเช่ือมโยงของประเด็นต่าง ๆ สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 
 
 



 158 

ตอนที ่1 รูปแบบการผลติเห็ดและผกัปลอดสารพษิ 
  1. รูปแบบการผลติเห็ด 

    จากการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรท่ีท าการเพาะเห็ดจ านวนสองราย ซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบ
การเพาะเห็ดออกเป็นผูท่ี้เพาะเห็ดเป็นอาชีพหลกั และผูท่ี้เพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 1.1 ผู้ที่เพาะเห็ดเป็นอาชีพหลัก พบวา่ใชพ้ื้นท่ีเพาะเห็ดประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ซ่ึงเป็นกรรม
สิทธ์ของตนเองทั้งหมด ใชแ้รงงานในครัวเรือนโดยไม่มีการจา้งแรงงานเพิ่ม และเงินลงทุนคือเงินของ
ครอบครัว  มีความรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ดในระดบัมาก มูลเหตุจูงใจท่ีท าให้ประกอบอาชีพเพาะเห็ด
เป็นอาชีพหลกั คือตอ้งการเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัว และเห็นวา่ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคเห็ดมากข้ึน ทั้ง
ยงัตอ้งการเพาะเพื่อบริโภคเอง ประกอบกบัมีความรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ด และการไดเ้ขา้ร่วมเกษตร
ทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว โดยท าการการเพาะเห็ดมาแล้วประมาณ 10 ปี ส าหรับความรู้เร่ืองการ
เพาะเห็ดนั้นไดม้าจาก การเขา้รับการฝึกอบรม และจากการศึกษาดูงาน 

ส าหรับเห็ดท่ีเพาะประกอบดว้ย เห็ดนางฟ้า เห็ดลม เห็ดขอน และเห็ดเป๋าฮ้ือ โดยเพาะจ านวน
ประมาณ 10,000 กอ้น ต่อรุ่น มีโรงเรือนส าหรับการเพาะเห็ด 2 โรงเรือน เกษตรกรสามารถผลิตก้อน
เช้ือเห็ดได้เอง  โดยท าการเพาะเห็ดตลอดทั้งปี การรดน ้ าเห็ดในแต่ละวนันั้น ในฤดูฝนจะรด 1-2 คร้ัง 
ฤดูร้อน 2-3 คร้ัง ส าหรับฤดูหนาว 2-3 คร้ังต่อวนั รดน ้ าโดยใชส้ายยางท่ีมีฝักบวั และใชส้ปริงเกอร์รด
เป็นบางจุด  แหล่งน ้ าท่ีใชคื้อน ้ าประปา และน ้ าบ่อโดยใชป้ั้มดูดข้ึนมา เกษตรกรมีการพ่นสารเคมีฆ่า
แมลงก่อนน าเห็ดเขา้โรงเรือน และพน่สารเคมีเพื่อป้องกนัโรคต่าง ๆ ในโรงเรือนก่อนเร่ิมเพาะเห็ด 

 วิธีการเก็บเห็ดท่ีใชคื้อใชก้รรไกรตดัออกมา จะเก็บดอกเห็ดเวลาบ่าย 2 โมง เม่ือเก็บผลผลิต
แลว้ก็จะท าการปรับปรุงคุณภาพโดยการตดัรากเห็ดออก เพื่อให้เห็ดดูสะอาดดีมีคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้
ขายได้ราคาดี ส าหรับผลผลิตเห็ดที่เกษตรกรเก็บแล้วไม่สามารถก าหนดราคาได้เองเพราะเห็ดใน
ท้องตลาดมีหลายชนิดและจ านวนมาก นอกจากนีย้งัมีเห็ดธรรมชาติซ่ึงเป็นตัวแปรส าคัญเพราะถ้าเห็ด
ธรรมชาติออกมาจ าหน่ายในปริมาณมากจะท าให้ราคาเห็ดที่เกษตรกรเพาะไม่แน่นอนและราคาจะลด
ต ่าลง ส าหรับปีหนา้ (2552) เกษตรกรตอ้งการจะเพาะเห็ดชนิดอ่ืนเพิ่มเติม เพราะจะไดมี้เห็ดหลาย ๆ 
ชนิดจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ โดยจะใชก้ าลงัการผลิตเท่าเดิม 

ปัญหาดา้นต่าง ๆ ในการเพาะเห็ดท่ีพบ คือ ปัญหาดา้นการผลิตท่ีพบโรคระบาด และมีแมลง
ศตัรูพืชรบกวน  ส่วนปัญหาดา้นเงินทุนท่ีพบ คือมีตน้ทุนการผลิตสูง ปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนัโรค
และแมลงท่ีพบคือแมลงด้ือยา และสารเคมีมีราคาแพง  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือนและ 
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ซ่อมแซมโรงเรือนสูง ส าหรับปัญหาด้านแหล่งจ าหน่ายเห็ด ปัญหาดา้นการขนส่งผลผลิตเห็ด และ
ปัญหาดา้นแหล่งน ้าท่ีใชเ้พาะเห็ดเกษตรกรไม่พบ 

 
1.2 ผู้ทีเ่พาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม พบวา่ใชพ้ื้นท่ีเพาะเห็ดประมาณ 1 งาน ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ของ

ตนเองทั้งหมด โดยใชแ้รงงานในครัวเรือนโดยไม่มีการจา้งแรงงานเพิ่ม และเงินลงทุนในการเพาะเห็ด 
คือเงินของครอบครัว และกูย้มืจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส าหรับมูลเหตุจูงใจ
ท่ีท าใหเ้กษตรกรหนัมาเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม คือตอ้งการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว เห็ดมีราคาสูง 
ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคเห็ดมากข้ึน อีกทั้งยงัตอ้งการเพาะเพื่อบริโภคเอง และคิดวา่ขั้นตอนการผลิตไม่
ยุง่ยาก ประกอบกบัไดรั้บการชกัชวนจากผูอ่ื้น การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ าชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ การไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว อีกทั้งมีความรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ด 
ตอ้งการประสบความส าเร็จ และตอ้งการเป็นตน้แบบให้กบัผูอ่ื้น ท าการเพาะเห็ดมาแลว้ประมาณ 1 ปี 
โดยท าเป็นอาชีพเสริม ความรู้ท่ีใช้ในการเพาะเห็ดไดรั้บจากผูน้ าชุมชน ประกอบกบัการเขา้รับการ
ฝึกอบรม และจากการศึกษาดูงาน 

ส าหรับเห็ดท่ีเพาะคือ เห็ดนางฟ้า โดยเพาะจ านวนประมาณ 2,000 กอ้น ต่อรุ่น มีโรงเรือน
เพาะเห็ด 1 โรงเรือน เกษตรกรไม่สามารถผลิตก้อนเช้ือเห็ดได้เอง ท าให้ตอ้งซ้ือจากสมาชิกในกลุ่มท่ี
ท าการผลิต โดยท าการเพาะเห็ดตลอดทั้งปี ส าหรับการรดน ้ าเห็ด ในฤดูฝนจะรด 1 คร้ัง ฤดูร้อน 2 คร้ัง 
ส าหรับฤดูหนาว 2 คร้ังต่อวนั รดน ้ าโดยใชส้ายยางท่ีมีฝักบวั แหล่งน ้ าท่ีใชคื้อน ้ าประปา  เกษตรกรไม่
มีการพน่สารเคมีฆ่าแมลงก่อนน าเห็ดเขา้โรงเรือน และไม่พน่สารเคมีเพื่อป้องกนัโรคในโรงเรือนก่อน
เร่ิมเพาะเห็ด 

 วธีิการเก็บเห็ดท่ีใชคื้อใชมื้อดึงออกมา จะเก็บดอกเห็ดเวลา 11.00 น.เม่ือเก็บผลผลิตแลว้ก็จะ
ท าการปรับปรุงคุณภาพโดยการตดัรากเห็ด เพื่อให้เห็ดดูสะอาดและมีคุณภาพส าหรับผลผลิตเห็ดที่
เกษตรกรเก็บแล้วไม่สามารถก าหนดราคาได้เองเพราะต้องจ าหน่ายตามราคาของตลาด นอกจากนี้
ราคายงัผนัแปรตามฤดูกาลคือถ้ามีเห็ดธรรมชาติออกมาจ าหน่ายมากจะท าให้เห็ดนางฟ้าที่เพาะมีราคา
ต ่าและไม่ได้รับความนิยมจากผู้ซ้ือ ส าหรับในปีหน้า (2552) เกษตรกรตอ้งการจะเพาะเห็ดชนิดอ่ืน
เพิ่มเติม จะท าการขยายก าลงัการผลิตโดยะจะมีการสร้างโรงเห็ดเพิ่มข้ึน 

ปัญหาดา้นต่าง ๆ ในการเพาะเห็ดท่ีพบ คือ ปัญหาดา้นเงินทุน คือขาดแหล่งเงินทุน มีตน้ทุน
การผลิตสูง ส าหรับปัญหาดา้นการผลิต ปัญหาดา้นแหล่งจ าหน่ายเห็ด ปัญหาดา้นการขนส่งผลผลิต
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เห็ด ปัญหาดา้นการใช้สารเคมีป้องกนัโรคและแมลง ปัญหาดา้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และปัญหา
ดา้นแหล่งน ้านั้นเกษตรไม่พบปัญหาดงักล่าว 

 

สรุปรูปแบบการเพาะเห็ดของผู้ที่เพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในภาพรวมมีส่วนที่
เหมือนกันที่ส าคัญคือ มีกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีท่ีใชใ้นการเพาะเห็ดเป็นของตนเอง ไม่มีการจา้งแรงงาน
เพิ่ม ใชเ้งินลงทุนจากเงินของครอบครัวเอง มูลเหตุจูงใจท่ีท าให้เกษตรกรหนัมาเพาะเห็ดคือตอ้งการ
เพิ่มรายได ้ ประกอบกบัเห็นวา่ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคเห็ดมากข้ึน และยงัตอ้งการเพาะเห็ดเพื่อบริโภค
เอง ส าหรับความรู้ท่ีใชใ้นการเพาะเห็ดนั้นมาจากการเขา้รับการฝึกอบรม และจากการศึกษาดูงาน เห็ด
ท่ีเพาะส่วนใหญ่คือเห็ดนางฟ้า โดยท าการเพาะตลอดทั้งปี ปัญหาท่ีพบเหมือนกันคือไม่สามารถ
ก าหนดราคาเห็ดไดเ้องเพราะในทอ้งตลาดมีเห็ดหลายชนิด นอกจากน้ีราคายงัผนัแปรตามฤดูกาล คือ
ถา้มีเห็ดธรรมชาติออกมามากยิ่งจะท าเห็ดท่ีเพาะราคาและความนิยมจากผูซ้ื้อจะลดลง และเกษตรกร
ยงัพบปัญหาตน้ทุนตน้ทุนการผลิตท่ีสูง 

ส าหรับความแตกต่างของผูท่ี้เพาะเห็ดเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม คือ ผูท่ี้ท  าเป็นอาชีพ
หลกัจะท าการเพาะเห็ดหลายชนิด และเพาะในปริมาณมากแต่ละรุ่น และยงัสามารถท าการผลิตอาหาร
วุน้ ผลิตหัวเช้ือเห็ด และท าการผลิตกอ้นเช้ือเห็ดไดเ้อง ท าให้มีความช านาญ และเขา้ใจในธรรมชาติ
และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเพาะเห็ดเป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัสามารถจ าหน่ายกอ้นเช้ือเห็ดเพื่อ
สร้างรายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ในขณะท่ีผูเ้พาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมยงัไม่สามารถผลิตกอ้นเช้ือเห็ดเองได้
ท าใหต้อ้งซ้ือจากผูผ้ลิตกอ้นเช้ือ 

 

 2. รูปแบบการผลติผกัปลอดสารพษิ 
จากการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรท่ีท าการปลูกผกัปลอดสารพิษมีจ านวนทั้ งส้ินส่ีราย ซ่ึง

สามารถสรุปรูปแบบการปลูกผกัปลอดสารพิษออกเป็นการปลูกผกัปลอดสารพิษในมุง้ตาข่ายไนล่อน
และการปลูกผกัปลอดสารพิษนอกมุง้ตาข่ายไนล่อน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 

2.1 การปลูกผักปลอดสารพิษในมุ้งตาข่ายไนล่อน มีจ านวนหน่ึงราย ท่ีเป็นผูป้ลูกผกัปลอด
สารพิษเพื่อจ าหน่าย โดยมีความรู้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษระดบัปานกลาง มูลเหตุจูงใจที่ท าให้หันมา
ปลูกผักปลอดสารพิษคือต้องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประกอบกับต้องการปลูกเพื่อบริโภคเอง 
และการได้เข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเจดีย์แม่ครัว  โดยท าการปลูกผกัปลอดสารพิษมาแล้ว
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ประมาณ 10 ปี ส าหรับความรู้เก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษไดม้าจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประกอบ
กบัการเขา้รับการฝึกอบรม การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ ์และจากการดูรายการโทรทศัน์ 

ส าหรับผกัปลอดสารพิษท่ีปลูกประกอบดว้ย ผกักวางตุง้ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และมะระ โดย
วธีิการท่ีใชใ้นการปลูกผกัปลอดสารพิษไดแ้ก่ การปลูกผกัในมุ้งตาข่ายไนล่อน  ผสมผสานกบัการปลูก
พืชหมุนเวยีน การใชปุ๋้ยชีวภาพ และการก าจดัศตัรูพืชดว้ยสารสกดัจากพืช (เช่น สะเดา ตะไคร้หอม) มี
การใชแ้รงงานในปลูกผกัปลอดสารพิษจ านวน 1 คน โดยท าการปลูกตลอดทั้งปี การรดน ้ าใชว้ิธีตกัน ้ า
จากคูน ้าท่ีไหลผา่น นอกจากน้ียงัอาศยัน ้าจากน ้ าฝน และน ้ าจากคลองส่งน ้ าชลประทาน วิธีการเก็บผกั
ท่ีใชคื้อใชมื้อดึงออกมา เม่ือเก็บผลผลิตผกัปลอดสารพิษแลว้ก็จะท าการปรับปรุงคุณภาพโดยการลา้ง
ท าความสะอาด เพื่อให้ผกัดูดีมีคุณภาพ และน่ารับประทาน ส าหรับผลผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรทีจ่ าหน่ายน้ันยงัไม่ได้มีการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานใด 

ผักปลอดสารพิษที่เกษตรกรเก็บแล้วสามารถก าหนดราคาได้เอง เพราะน าไปขายเองท่ีตลาด 
บางคร้ังมีพ่อคา้มารับถึงแปลงท่ีปลูกราคาก็จะถูกก าหนดโดยพ่อคา้ แต่ถ้าผลผลิตผกัปลอดสารพิษ
ออกมามีคุณภาพดีจะแยง่กนัมารับซ้ือราคาก็จะสูงข้ึน ส าหรับในปีหนา้ (2552) เกษตรกรจะยังคงปลูก
ผกัชนิดเดิม ในพืน้ทีเ่ดิม เพราะพืน้ทีก่ารเกษตรมีจ ากดัไม่สามารถขยายเพิม่ได้อกี 

ปัญหาดา้นต่าง ๆ ในการปลูกผกัปลอดสารพิษท่ีพบ คือ ปัญหาดา้นการผลิตท่ีพบ คือการเกิด
ภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ฝนแล้ง ประกอบกับการพบโรคระบาด และมีแมลงศตัรูพืชมาก  ส่วน
ปัญหาดา้นเงินทุนท่ีพบ คือขาดแหล่งเงินทุน มีตน้ทุนการผลิตสูง ส าหรับปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนั
โรคและแมลงท่ีพบ คือการขาดความรู้ในการใชส้ารเคมี แมลงด้ือยา และสารเคมีมีราคาแพง ส าหรับ
ปัญหาดา้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ พบปัญหาวสัดุในการปลูกผกัราคาแพง  ส าหรับปัญหาดา้นแหล่ง
จ าหน่าย ปัญหาดา้นการขนส่งผลผลิตผกั และปัญหาดา้นแหล่งน ้าเกษตรกรไม่พบปัญหา 

2.2 การปลูกผักปลอดสารพิษนอกมุ้งตาข่ายไนล่อน มีจ านวนสามราย ท่ีเป็นผูป้ลูกผกัปลอด
สารพิษเพื่อการคา้ โดยมีความรู้เก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษในระดบัปานกลาง ซ่ึงเคยเขา้รับการ
ฝึกอบรม และเคยไปศึกษาดูงานดา้นการปลูกผกัปลอดสารพิษมาแลว้ มูลเหตุจูงใจที่ท าให้หันมาปลูก
ผักปลอดสารพิษ คือต้องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ต้องการปลูกเพื่อบริโภคเอง การได้เข้าร่วม
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเจดีย์แม่ครัว ต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก้ผู้บริโภค 
ต้องการเป็นต้นแบบให้กับคนอื่น และเหตุผลด้านสุขภาพ โดยท าการปลูกผกัปลอดสารพิษมาแล้ว
ประมาณ 3 ปี ส าหรับความรู้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษท่ีไดรั้บนั้นมาจากผูน้ าชุมชน จากการเขา้รับการ
ฝึกอบรม จากส่ือส่ิงพิมพ ์จากรายการโทรทศัน์ จากรายการวทิย ุและจากการศึกษาดูงาน  
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ส าหรับผกัปลอดสารพิษท่ีปลูกประกอบดว้ย คะนา้ ผกักวางตุง้ ผกับุง้ ผกัชีหอม ตน้หอม และ
โหระพา โดยวิธีการที่ใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยพืชสด 
การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยคอก การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การก าจัดศัตรูพืชด้วยสารสกัด (เช่น สะเดา ตะไคร้
หอม) การปลูกพชืป้องกนัแมลง และการใช้กาวดักแมลง  จะมีการใชแ้รงงานในปลูกผกัปลอดสารพิษ
จ านวน 2 คน โดยท าการปลูกตลอดทั้งปี รดน ้ าโดยใชส้ปริงเกอร์ และใชส้ายยางท่ีมีฝักบวั แหล่งน ้ าท่ี
ใช้คือน ้ าบาดาล และน ้ าบ่อ  วิธีการเก็บผกัท่ีใช้คือใช้มือดึงออกมา เม่ือเก็บผลผลิตแล้วก็จะมีการ
ปรับปรุงคุณภาพผกัโดยการลา้งน ้า และเก็บใบเน่าออก ส าหรับผลผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร
ทีจ่ าหน่ายน้ันยงัไม่ได้มีการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานใด  

ผกัปลอดสารพษิทีเ่กษตรกรเกบ็แล้วไม่สามารถก าหนดราคาได้เองเพราะ ข้ึนอยูก่บัราคาตลาด  
ส าหรับการจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษนั้นเกษตรกรจะขายปลีกดว้ยตนเองท่ีตลาด ส าหรับในปีหน้า 
(2552) เกษตรกรจะปลูกผกัชนิดอ่ืนเพิ่ม เพราะตอ้งการเพิ่มรายได ้และการใช้สปริงเกอร์รดน ้ าท าให้
สะดวกมากข้ึน และจะมีการเพิ่มพื้นท่ีในการปลูกมากข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิต  

ปัญหาดา้นต่าง ๆ ในการปลูกผกัปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรพบ คือ การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น 
น ้าท่วม ฝนแลง้ ประกอบกบัการเกิดโรคระบาด และมีแมลงศตัรูพืชมาก  ส่วนปัญหาดา้นการเงินท่ีพบ
คือ การขาดแหล่งเงินทุน และมีตน้ทุนการผลิตสูง ปัญหาด้านการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ พบเร่ืองเมล็ด
พนัธ์ุ มีราคาแพง บางคร้ังพบการปนเป้ือนเช้ือรา และวสัดุมีราคาแพง ส าหรับปัญหาด้านแหล่ง
จ าหน่าย การขนส่งผลผลิตผกัและปัญหาดา้นแหล่งน ้า เกษตรกรไม่พบปัญหา 

สรุปรูปแบบการปลูกผักปลอดสารพิษในและนอกมุ้งตาข่ายไนล่อน ในภาพรวมมีส่วนที่
เหมือนกันที่ส าคัญคือ จะไม่มีการจา้งแรงงานเพิ่ม เงินลงทุนมาจากเงินของครอบครัว ซ่ึงเกษตรกรมี
ความรู้เก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษในระดบัปานกลาง เคยผ่านการอบรมและการศึกษาดูงาน
มาแลว้ ส าหรับมูลเหตุจูงใจท่ีท าใหห้นัมาปลูกผกัปลอดสารพิษ คือตอ้งการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว 
และตอ้งการปลูกเพื่อบริโภคเอง ประกอบกบัการไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว  
โดยวธีิการท่ีใชใ้นการปลูกผกัปลอดสารพิษเป็นลกัษณะผสมผสาน ไดแ้ก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ใชปุ๋้ยชีวภาพ การก าจดัแมลงศตัรูพืชดว้ยสารสกดั (เช่น สะเดา ตะไคร้หอม) เกษตรจะท าการปลูกผกั
ปลอดสารพิษทั้งปี วิธีการเก็บผกัปลอดสารพิษท่ีใชคื้อใชมื้อดึงออกมา เม่ือเก็บผลผลิตแลว้ก็จะมีการ
ปรับปรุงคุณภาพผกัโดยการลา้งน ้ าท าความสะอาด ส าหรับผลผลิตผกัปลอดสารพิษท่ีจ าหน่ายนั้นยงั
ไม่ได้มีการรับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานใด และปัญหาท่ีพบเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ คือ 
ปัญหาดา้นเงินทุนโดยระบุวา่ขาดแหล่งเงินทุน และมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
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ตอนที ่2 การพฒันารูปแบบการผลติเห็ดและผกัปลอดสารพษิ 
 1. การพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดสารพิษ คณะผูว้ิจยัด าเนินการให้ความรู้กบักลุ่ม
เกษตรกร โดยการจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคและวิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
โดยวิธีกางมุง้ นอกจากน้ียงัมีการติดตามและเสริมความรู้ด้วยโครงการติดตามผลด้านการผลิตผกั
ปลอดสารพิษ เพื่อติดตามรับทราบปัญหา และความก้าวหน้าในการด าเนินงาน หลงัจากได้รับการ
ฝึกอบรมไปแลว้ ซ่ึงเป็นการให้ขอ้แนะน าและความรู้เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะแต่ละราย และยงัเสริม
ความรู้ของเกษตรกรดว้ยการจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 การพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยการอบรมให้ความรู้ด้วยโครงการฝึกอบรมเทคนิคและ
วธีิการปลูกผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.2) แต่หลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วส่วนใหญ่
ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 58.1)   
 การพฒันารูปแบบการผลติด้วยการติดตามผล ดว้ยโครงการการติดตามผลดา้นการผลิตผกั
ปลอดสารพิษ สรุปปัญหาด้านการปลูกผักปลอดสารพิษที่พบคือ คือปัญหาตวัหมดัดิน/หมดักระโดด
กดักินใบพืชท าให้เกิดความเสียหายไม่สวยงาม ปัญหาโรคเห่ียวเขียว/เห่ียวบนดิน โรคเน่าคอดิน ท า
ให้พืชตายขณะจะให้ผลผลิตท าให้ผลผลิตตกต ่า ปัญหาเพล้ียไฟกดักินท าลายพืชผลเสียหาย ปัญหา
แมลงหวี่ขาวกดักินท าลายพืชผลเสียหาย ปัญหาแมลงปากดูดกดักินท าลายพืชผลเสียหาย และปัญหา
ไรแดงกดักินท าลายพืชผลเสียหาย การให้ค าแนะน าของวิทยากรให้ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร เช่น 
เมล็ดและใบนอ้ยหน่า สะเดา ข่า ไพร ผสมในสูตรต่าง ๆ เพื่อแกไ้ปปัญหาโรคและแมลงท่ีพบ  
 การพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยการศึกษาดูงาน ดว้ยการจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นการ
ผลิตปลอดสารพิษนั้นพบวา่  ผู้ร่วมศึกษาดูงานส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก
ผักปลอดสารพิษก่อนศึกษาดูงานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.2) และหลังการศึกษาดูงานส่วน
ใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการปลูกผกัปลอดสารพษิอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 69.3)  
 
 2. การพัฒนารูปแบบการผลิตเห็ด คณะผูว้ิจยัด าเนินการในส่วนของการให้ความรู้กบักลุ่ม
เกษตรกร โดยการจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคและวธีิการเพาะเห็ด ซ่ึงเนน้การเพาะ
เห็ดฟาง เน่ืองจากผลการส ารวจพบวา่เกษตรกรสนใจมากท่ีสุดถึงร้อยละ 90.1 (ตาราง 17) นอกจากน้ี
ยงัมีการติดตามและเสริมความรู้  ดว้ยโครงการติดตามผลดา้นการเพาะเห็ด เพื่อติดตามรับทราบปัญหา
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และความก้าวหน้าในการด าเนินงานหลงัจากได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว นอกจากน้ียงัเป็นการให้
ขอ้แนะน าและความรู้เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะแต่ละราย และยงัเสริมความรู้ของเกษตรกรดว้ยการจดั
โครงการศึกษาดูงานดา้นการเพาะเห็ด  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 การพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยการอบรมให้ความรู้ดว้ยโครงการอบรมเทคนิคและวิธีการ
เพาะเห็ด ซ่ึงพบวา่ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเพาะเห็ดก่อนเข้าการฝึกอบรม
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.3) แต่หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้วส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการเพาะเห็ดอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 50.0)  
 การพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยการติดตามผล ด้วยโครงการติดตามผลด้านการผลิตเห็ด 
พบวา่ปัญหาด้านการเพาะเห็ดทีพ่บคือ เพาะเห็ดฟางแลว้ไม่ออก เน่ืองจากคลุมกองเห็ดไม่มิด การเพาะ
เห็ดฟางแลว้ออกไม่มาก และเม่ือเพาะเห็ดฟางแลว้มีปลวก มด และแมลงรบกวน การให้ค าแนะน าของ
วิทยากร ควบคุมอุณหภูมิของกองเห็ดให้อยูป่ระมาณ 32-35 องศาเซลเซียส โดยใชพ้ลาสติกคลุมให้
มิด แล้วปิดทบัด้วยฟางข้าวหรือวสัดุอ่ืน ๆ เพื่อไม่ให้กองเห็ดสัมผสัแสงแดดโดยตรง และหมั่น
ตรวจสอบอุณหภูมิของกองเห็ดอยู่เสมอถา้ร้อนเกินไปก็ให้เปิดระบายอากาศบา้ง ส าหรับกรณีท่ีเห็ด
ออกน้อยเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเพาะคือเดือนมกราคมนั้นอากาศเยน็ท าให้ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของเห็ดฟาง ส่วนเร่ืองแมลงรบกวนให้ป้องกนัตั้งแต่ก่อนเพาะโดยขุดดินตากไวแ้ลว้ขุดคูน ้ ารอบ ๆ 
แปลงเห็ด แต่ถา้เป็นมดใหใ้ชน้ ้าผสมผงซกัฟอกราดบริเวณทางเดินของมด  
 การพัฒนารูปแบบการผลิตด้วยการศึกษาดูงาน ด้วยโครงการศึกษาดูงานดา้นการผลิตเห็ด 
นั้นพบวา่ ผู้ร่วมศึกษาดูงานส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดก่อนการศึกษาดู
งานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.0) และหลงัการศึกษาดูงานส่วนใหญ่ระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการเพาะเห็ดอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 46.2)    
 

ตอนที ่3 สรุปผลการพฒันารูปแบบการผลติเห็ดและผกัปลอดสารพษิ  

 หลังจากผูว้ิจยัได้ด าเนินการจดัเวทีชาวบ้าน และให้ความรู้ด้วยการจดัโครงการฝึกอบรม 
ตลอดจนมีการติดตามและเสริมความรู้พบวา่มีการพฒันารูปแบบการผลิต ดงัน้ี 
 1. ดา้นการเพาะเห็ด มีการพฒันาโดยการเพิ่มชนิดเห็ดท่ีเพาะคือเห็ดฟาง โดยเกษตรกรทดลอง
เพาะหลงัจากฝึกอบรมพบวา่ส่วนใหญ่ไดผ้ลดี  
 2. ดา้นการปลูกผกัปลอดสารพิษ มีการพฒันาโดยเกษตรบางส่วนไดใ้ช้เทคนิคการปลูกผกั
ปลอดสารพิษโดยวธีิการกางมุง้ การก าจดัแมลงศตัรูพืชดว้ยสารสกดัชีวภาพ และผสมผสานกบัวิธีการ
อ่ืน ๆ  
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 3. ดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑ ์มีการบรรจุภณัฑใ์นถุงพลาสติก พร้อมกบัติดสติกเกอร์แสดงช่ือ
กลุ่มผูผ้ลิตเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิจยัเร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการด้านการผลิตผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษ
แบบมีส่วนร่วม ด้วยการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว  ต.แม่แฝกใหม่    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบและพฒันารูปแบบการผลิตเห็ดและผกัปลอด
สารพิษ ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว พบวา่ความส าเร็จในการส่งเสริมและพฒันาดา้น
การผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกัเน่ืองจากพบปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการของกลุ่มบางประการ คือ 
 1.  การขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ ากลุ่ม ในเร่ืองของความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจได ้
จากสมาชิกบางส่วน ซ่ึงสอดคล้องกบั อภิชัย  พนัธเสน และปัทมาวดี โพชนุกูล (2546) ท่ีกล่าวถึง
ปัญหาของกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ปัญหาท่ีสมาชิกในกลุ่มขาดความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ริหารกลุ่มเช่นเดียวกัน ดังนั้ นการบริหารกลุ่มจะต้องยึดหลักการบริหารท่ีส าคัญ คือ ซ่ือสัตย ์
ยติุธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
 2.  การขาดความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันากลุ่มไปสู่การพฒันาเพื่อความเข้มแข็งอย่างแท้จริง 
ดงันั้นควรจะสร้างความเขา้ใจในหลกัการพื้นฐานในการรวมกลุ่มท่ีส าคญับางอย่าง เช่น การเสียสละ 
การท าเพื่อส่วนรวม ความสามคัคี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สนิท สัตโยภาส (2547) ท่ีกล่าวถึงสรุปผลการวิจยั     
ตอนหน่ึงว่าการท่ีสมาชิกมีความสามคัคีกนั จะน ามาซ่ึงความส าเร็จดงัเช่นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น    
ตน้โชคหลวง อ.สารภี จ. เชียงใหม่ ท่ีสามารถจดัตั้งกลุ่มจกัรสานไดส้ าเร็จอนัเป็นผลจากความร่วมมือ
ร่วมใจและความสามคัคีของสมาชิกกลุ่มเป็นส าคญั เป็นตน้ 
 3. การมีส่วนร่วมกบัโครงการวิจยัขาดความต่อเน่ือง เพราะเกษตรกรท่ีมาร่วมบางส่วน
เป็นลกัษณะของการหมุนเวียนกนัเขา้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งยงัขาดความตั้งใจอย่างแทจ้ริงในการร่วม
กิจกรรม และการฝึกอบรมต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึง
สอดคล้องกับ เดชวิทย์  นิลวรรณ (2551) ท่ีกล่าวถึงสรุปผลการวิจยัเร่ืองผลการศึกษาการบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนดว้ยการจดัการความรู้ในการผลิตล าไยสีทองอบแห้ง
ของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จ.ล าพูน วา่ไดพ้บปัญหาดา้นการบริหารจดัการท่ีส าคญั คือ
ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและไม่เห็นถึงความส าคญัของการวมกลุ่มเท่าท่ีควร กลุ่มมีลกัษณะของการจดัตั้ง
มากกวา่การก่อตั้ง ท าให้ไม่สามารถรวมกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้นควร
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จะมีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีความสนใจและตั้งใจอย่างแทจ้ริง เพื่อให้การด าเนินงานของ
กลุ่มและโครงการวจิยับรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมบางส่วนก็ไม่มีการเปล่ียนแนวคิดของรูปแบบการผลิต
ของตน เช่น ยงัมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพราะเช่ือวา่จะท าให้ผกัสวยงามและเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาด หรือคิดวา่เกษตรกรรายอ่ืนส่วนใหญ่ก็ใชส้ารเคมีอยูจึ่งไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะใชเ้หมือนเกษตรกร
รายอ่ืน หรือปลูกผกัปลอดสารพิษเฉพาะไวรั้บประทานเองในครัวเรือนขณะท่ีผกัท่ีจ  าหน่ายให้กบั
ผูบ้ริโภคก็ใช้สารเคมีตามปกติ ดงันั้นจะตอ้งใช้กระบวนการกลุ่มในการชกัจูงให้เปล่ียนพฤติกรรม 
สอดคล้องกับ พงศ์ธร  จนัทร์เล่ือน (2548) ท่ีกล่าวว่าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม จากผูมี้
ประสบการณ์ดา้นการปลูกผกัปลอดสารพิษ จะท าให้เกษตรกรเกิดการปรับเปล่ียนแนวความคิดการ
ผลิตท่ีตอบสนองกระแสการบริโภคยคุใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. การขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น การตดัสินใจ
โดยยดึตามแนวทางของผูน้ ากลุ่ม หรือ ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นเพราะกลวัความขดัแยง้ ดงันั้นในการ
ตดัสินใจด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก จะตอ้งสร้างบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วม
โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
 6.  การขาดการพฒันาสู่การผลิตในเชิงการคา้ เน่ืองจากสมาชิกท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมตาม
โครงการวิจยัจะมีความกระตือรือร้นสนใจในช่วงแรก ซ่ึงจะมีการทดลองท าในช่วงแรกเท่านั้น แต่
หลงัจากนั้นก็จะลดความสนใจในการผลิตหรือการพฒันาการผลิตลง  เช่น การเพาะเห็ดฟาง หลงัจาก
ทดลองเพาะส าเร็จก็จะหยุดด าเนินการ ซ่ึงควรหาแนวทางการพฒันาหรือขยายก าลงัการผลิตน่าจะ
เกิดผลดีมากกว่า ดังนั้ นกลุ่มจะต้องมีระบบการส่งเสริมต่อยอดความรู้อย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ี
คณะผูว้จิยัไดเ้ร่ิมตน้ในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ลว้ในเบ้ืองตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวจิยัในเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค ์และลกัษณะการด าเนินงาน
ท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัเพื่อจะไดเ้ห็นความแตกต่างของผลส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. การวิจยัในลกัษณะของการพฒันารูปแบบการผลิตผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรควรเป็น
โครงการวจิยัท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง เน่ืองจากบางคร้ังการเปล่ียนแปลงหรือการปรับพฤติกรรมบางอยา่ง
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ตลอดจนผลส าเร็จในรูปของผลิตภณัฑต์อ้งใชร้ะยะเวลา 




