
 
บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิตและ

การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล ป 2552” มีผลสรุปและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
7.1  สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการพัฒนาการจัดการดานการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ประการ ไดแก ประการ
แรก เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” 
ของจังหวัดเชียงใหมใหไดรับมาตรฐานระดับสากล และประการท่ีสอง เพื่อศึกษาแนวทางใน
การสรางและพัฒนาการตลาด “ผักปลอดสารพิษ” บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 วัตถุประสงคขอท่ี 1 แนวทางในการจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต  
“ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหมใหไดรับมาตรฐานระดับสากล 
 นักวิจัยไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการผลิตและควบคุมคุณภาพ
การผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ตามแผนงานวิจัยซ่ึงประกอบดวย การศึกษา
ปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ การศึกษาศักยภาพในการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร การอบรมใหความรูในการผลิตผักปลอดสารพิษใหได
มาตรฐาน GAP การศึกษาเรียนรูจากกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จและการติดตาม
ตรวจสอบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP สามารถสรุปผลการศึกษาดัง
รายละเอียดตอไปนี้  

7.1.1  การศึกษาปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
  ผลการศึกษาถึงปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ
จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน 
GAP พบวา 
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 1)  ปญหาดานการวางแผนการผลิต 
 เกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของการวางแผนการ
ผลิต เกษตรกรยังไมเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการวางแผนการผลิตท่ีดี รูปแบบการ
ผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในปจจุบันท่ีมักจะเปนการผลิตแบบเชิงเดี่ยว ไมมีการผลิตผัก
ท่ีหลากหลายชนิด การตัดสินใจเลือกชนิดผักที่จะผลิตนั้นเกษตรกรไดตัดสินใจจากวิธีในการ
ผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรยังยึดเอาราคาผักในปจจุบันเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผลิตผัก
ในฤดูถัดไป เกษตรกรสวนใหญมีความเขาใจวาการมีปริมาณผลผลิตมากจะสามารถสรางกําไร
ไดมากข้ึน โดยท่ีเกษตรกรไมไดคํานึงถึงราคาของผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เปนผลให
เกษตรกรประสบกับปญหาการขาดทุนเกิดภาระหน้ีสินตามมา โดยเฉพาะจากการกูยืมเงินเพื่อใช
ลงทุนผลิตผักปลอดสารพิษจํานวนมาก 

 2)  ปญหาดานการจัดการผลิต 
 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญยังมีระบบการจัดการการผลิตท่ีไม

ถูกตองตามขอบังคับของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (GAP) 
เกษตรกรยังพึ่งพาการใชสารเคมีในการผลิตเพราะสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว โดยผลของ
การศึกษาตามแผนงานวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบวา เกษตรกรยังมีปญหาดานกระบวนการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ไดแก 

 2.1) ปญหาดานการเตรียมดิน  
  เกษตรกรสวนใหญยังคงใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อกําจัดวัชพืชใน

พื้นท่ีเพาะปลูกทดแทนวิธีการถางหญา สงผลใหเกิดสารพิษตกคางในแปลงเพาะปลูกและทําให
ดินเส่ือมสภาพ นอกจากนั้นการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังผิดขอบังคับตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีทําใหผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดไมผานมาตรฐานรับรองคุณภาพ 

 2.2)  การหวานเมล็ด การเพาะกลาและการปลูก 
   เกษตรกรจะใชวิธีการเพาะกลาในแปลงดินทดแทนการเพาะกลาใน

กระบะเพาะ ทําใหเกษตรกรสิ้นเปลืองพื้นท่ีในการผลิต อีกทั้งเกษตรกรไมสามารถทราบจํานวน
ตนกลาท่ีแนนอนจากการเพาะในแปลงดิน การเพาะกลาผักในแปลงดินยังทําใหยากตอการดูแล
รักษาอีกท้ังเมล็ดพันธุของพืชผักบางชนิดนั้นมีราคาสูง สงผลใหเกษตรกรเส่ียงจากการเขาทําลาย
ของศัตรูพืช 
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 2.3)  การดูแลรักษา 
 2.3.1)  การใหน้ํา 
 เกษตรกรยังขาดแคลนน้ําท่ีใชในการเพาะปลูก โดยเฉพาะ

ในฤดูรอน ซ่ึงปจจุบันในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมก็ยังคงประสบกับปญหาการขาดแคลน
น้ําท่ีใชสําหรับการเกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีพื้นท่ีการเพาะปลูกบางแหงท่ีอยูหางไกลจาก
แหลงน้ํา เกษตรกรตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการหาน้ําเพื่อใชสําหรับการเพาะปลูก  

 2.3.2)  การใสปุย 
 ปริมาณการใชปุยเคมีในการผลิตผักปลอดสารพิษของ

เกษตรกรยังอยูในอัตราท่ีสูง จากสภาพของดินท่ีเส่ือมโทรมจากการใชสารเคมีท่ีสะสมมาเปน
เวลานาน ทําใหดินที่ใชปลูกผักปลอดสารพิษขาดธาตุอาหารที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตของ
พืชผัก สงผลใหผักมีการเจริญเติบโตชากวาปกติ ดังนั้นปุยเคมีจึงเปนส่ิงจําเปนตอการผลิตผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรซ่ึงสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว เกษตรกรจึงมีตนทุนในการผลิต
เพิ่มสูงข้ึนเปนเทาตัว  

 2.3.3)  การกําจัดศัตรูพืช 
 การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในปจจุบันท้ังการกําจัด

วัชพืชและแมลงศัตรูพืชสวนใหญจะใชสารเคมีในการฉีดพน การใชสารเคมีของเกษตรกรใน
ปจจุบันไดทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย อาทิเชน ปญหาการเส่ือมสภาพของดินและปญหา
ส่ิงแวดลอม ปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตรวมถึงปญหาสุขภาพของเกษตรกรที่สารเคมีในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 

 2.3.4)  การเก็บเกี่ยว 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจากการศึกษาตามแนว

ทางการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP โดยสวนมากเกษตรกรมี
วิธีการและเทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีเหมาะสมตามประเภทและชนิดของผัก ทําใหผลผลิต
ท่ีไดมีความสด สะอาด ไมบอบชํ้าและนารับประทาน 
 3)  ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิต 

 การใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการผลิตทางเกษตรกรรมชวยให 
เกษตรกรสามารถประหยัดท้ังแรงงานและเวลา แตขอเสียของการใชเทคโนโลยีคือ เทคโนโลยีมี
ตนทุนสูง เกษตรกรบางรายไมมีเงินทุนในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการผลิต 
เกษตรกรไมสามารถแสวงหาเทคโนโลยีตนทุนต่ําเพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของการผลิตได 
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 4)  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
 ผลผลิตราคาตกตํ่าไมสามารถจําหนายไดเปนปญหาที่สําคัญ แมวาปจจุบัน

จะมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการผลักดันและสงเสริมดาน
การตลาดผักปลอดสารพิษ แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม 
เกษตรกรยังคงประสบกับปญหาดานตลาด ทําใหเกษตรกรตองพ่ึงพาพอคาคนกลางในการ
จําหนายผลผลิต เกษตรกรถูกกดราคาผลผลิตใหตํ่าลง  

 5)  ความตองการดานการจัดการผลิตท่ีดี 
 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษมีความตองการในดาน

ของความรูและทักษะท่ีจะใชในการจัดการผลิตท่ีถูกตองเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการผลิตของ
เกษตรกรใหดียิ่งข้ึน 
 6)  ความตองการดานการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
 เกษตรกรยังไมมีกระบวนการบริหารการดําเนินงานของกลุมท่ีดี การ
วางแผนดานการผลิตผักปลอดสารพิษของสมาชิกลมเหลวเปนอยางมาก สมาชิกในกลุมได
ดําเนินการผลิตผักชนิดเดียวกัน สงผลกระทบโดยตรงกับการขายตัดราคากันเองภายในกลุม จาก
สภาพปญหาดังท่ีกลาวมาทําใหเกษตรกรตระหนักวาตนเองยังขาดความรูในดานการวางแผนการ
ผลิตและมีความตองการในการพัฒนาความรูในดานการวางแผนการผลิต 
 7)  ความตองการดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐาน 
 การพัฒนาคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานเปนอีกหนึ่ง
ประเด็นท่ีมีความสําคัญ เกษตรกรท้ังรายเด่ียวและรายกลุมตางก็มีความตองการท่ีจะไดรับการ
รับรองมาตรฐานของผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรไดผลิตข้ึน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผักปลอดสารพิษ เกษตรกรบางรายไดพยายามอยางยิ่งในการประสานงานกับ
หนวยงานทางดานเกษตรเพื่อขอรับการตรวจรับรองคุณภาพของผักปลอดสารพิษ แตความ
พรอมของเกษตรกรเพื่อขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานผักปลอดสารพิษยังไมมีความชัดเจน
เทาท่ีควร  
 8)  ความตองการดานตลาดผักปลอดสารพิษ 
 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรยังขาดความรูในดานการจัดการตลาดจึงเปน
สาเหตุใหเกษตรกรไมประสบความสําเร็จจากการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนาย ดังนั้น
เกษตรกรจึงมีความตองการในดานการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษเปนอยางยิ่ง ทั้งในสวนของ
ความรูในการสรางตลาดดวยตนเองและการสนับสนุนดานการตลาดจากหนวยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ  
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 7.1.2  การศึกษาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
  การศึกษาถึงศักยภาพในดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร  
อันไดแก การวางแผนการผลิต การจัดการผลิต การใชเทคโนโลยีในการผลิตผักปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรและการสงเสริมดานการตลาด งานวิจัยในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาจากเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จํานวน
ท้ังส้ิน 33 ราย เพื่อใหทราบถึงศักยภาพที่แทจริงของเกษตรกรและสามารถนําไปใชในการ
วางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรตอไป    

 
 7.1.3  การอบรมใหความรูในการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
  การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหได
มาตรฐาน GAP มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูและพัฒนาใหเปนตนแบบของการผลิต
ท่ีถูกตองและสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของตนเอง 
โดยมีเนื้อหาในการอบรมดังนี้ 
 1)  การจัดการแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 2)  ระบบนิเวศการเกษตร 
 3)  การปรับเปล่ียนเขาสูระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 4)  การจัดการดินและธาตุอาหารของการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 5)  การปรับปรุงดินและการฟนฟูดินกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 6)  การคัดเลือกพันธุสําหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 7)  การบริหารจัดการศัตรูพืชของระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 
 7.1.4  การศึกษาเรียนรูจากกลุมเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ 

 โครงการศึกษาดูงานถึงระบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมีศักยภาพ
ถูกตองตามมาตรฐาน GAP มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู และเปดโอกาส
ใหเกษตรกรไดเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณตรงกับกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษหรือการผลิต
ผักอินทรีย โดยการศึกษาดูงานในคร้ังนี้นักวิจัยไดจัดใหเกษตรกรไดศึกษาดูงานท่ีไรปลูกผัก
ปลอดสารพิษของศูนยสาธิตบานไทยพัฒนา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดแก 

 1)  การจัดการการผลิตเห็ดหอมของกลุมผลิตเห็ดหอมบานไทยพัฒนา 
 2)  การจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ สวนลุงอยู (นายอยู กึ่งสําโรง) 
 3)  การจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษสวนลุงไกร (นายไกร ชมนอย) 
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 4)  การจัดการการผลิตเห็ดของศูนยเพาะเห็ดเมืองหนาว  
 

 7.1.5  การติดตามตรวจสอบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP  
  การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหได
มาตรฐาน GAP นักวิจัยไดใชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good 
Agricultural practice: GAP) เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการรับรองคุณภาพของสินคาผักปลอด
สารพิษท่ีเกษตรกรไดผลิตข้ึน  การตรวจสอบคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษตาม
โครงการวิจัยในครั้งน้ีไดทําการตรวจสอบระบบการจัดการผลิตท้ังหมด 3 ข้ันตอน ไดแก  
1) การตรวจสอบกอนการผลิต (การตรวจสอบคุณภาพของดิน) 2) การตรวจสอบระหวางการ
ผลิตและ3) การตรวจสอบผลผลิตผักปลอดสารพิษ โดยผลการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของ
เกษตรกรพบวา เกษตรกรสามารถทําการผลิตผักใหไดมาตรฐาน GAP ในปจจุบันนี้ถึง 33 ชนิด
ผัก อันไดแก ผักกาดกวางตุง กระเทียมตน กะหลํ่าปลี คะนา ค่ึนชาย กะหลํ่าดอก ถ่ัวแขก ถ่ัวพู 
บร็อคโคล่ี ปวยเลง ผักโขมจีน ผักกาดขาว มะระจีน ผักชี ผักบุงจีน สลัดใบ พริกข้ีหนู พริกหนุม 
มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว บวบเหล่ียม แตงกวา แครอท ผักกาดฮองเต ต้ังโอ ถ่ัวลันเตา หัวไชเทา 
มะเขือยาว มะเขือเปราะ เห็ดนางฟา เห็ดลม ผักกาดหางหงษและกุยชาย สงผลตอความเช่ือม่ัน
ของผูผลิตและผูบริโภคในการสงเสริมการผลิตและพัฒนาสูตลาดผูบริโภคไดอยางมีมาตรฐาน
ระดับสากล 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 แนวทางในการสรางและพัฒนาการตลาด “ผักปลอดสารพิษ” 
บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม 

การสรางและพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษ โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีใน
จังหวัดเชียงใหม เปนการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษเพื่อรองรับ
ผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึน โดยแผนการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษนั้น 
นักวิจัยไดทําการสํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 ระดับคือ ตลาดระดับขายสง ตลาดระดับขายปลีกและตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต 
การสํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษท้ัง 3 ระดับเปนการสํารวจทางดานราคาของ
ผักแตละชนิด โดยขอมูลราคาผักปลอดสารพิษท่ีไดทําการสํารวจจะถูกรวบรวมและนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ การสํารวจถึงสถานการณของตลาดผักปลอด
สารพิษท้ัง 3 ระดับดังท่ีไดกลาวมาในขางตนสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1)  ตลาดระดับขายสง (ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม) 
 ตลาดเทศบาลนครเชียงใหมหรือ “กาดเมืองใหม” ถือไดวาเปนตลาดท่ีทําการ
จําหนายพืชผักระดับขายสงท่ีใหญที่สุดในจังหวัดเชียงใหม มีพืชผักวางจําหนายเปนจํานวนมาก
และมีผูบริโภคในทุกระดับ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหมเปนศูนยรวมของพืชผักทุกชนิดจาก
แหลงผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่จังหวัดใกลเคียง ระบบการจําหนาย
พืชผักของตลาดเทศบาลนครเชียงใหมอยูในรูปแบบของการขายสง โดยผูซ้ือหรือผูบริโภคสวน
ใหญจะเปนพอคาหรือแมคารายยอยท่ีมารับซ้ือผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายยังตลาดขนาดเล็กหรือ
ตลาดในแตละพื้นท่ี สวนผูบริโภคที่เหลือจะเปนผูบริโภครายยอยท่ีซ้ือผักเพ่ือบริโภคเองใน
ครัวเรือน พืชผักที่จําหนายในตลาดเทศบาลนครเชียงใหมเปนพืชผักท่ีรับตรงมาจากแหลงผลิตจึง
ทําใหราคาของผักคอนขางตํ่ากวาตลาดอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกันแลว แตสินคาผักที่จําหนายใน
ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม ยังไมใชผักปลอดสารพิษท้ังหมดเน่ืองจากแหลงท่ีทําการผลิตผัก
เหลานั้นไมไดมีการรับรองมาตรฐานใดๆ ท่ีจะสามารถบงช้ีไดวาผักเหลานั้นเปนผักปลอด
สารพิษและท่ีสําคัญผักท่ีวางจําหนายก็ไมมีการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษตกคาง  
 2)  ตลาดระดับขายปลีก (ตลาดศิริวัฒนา) 
 ตลาดตลาดศิริวัฒนาตั้งอยูท่ี ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ถือไดวาเปนตลาด
ระดับขายปลีกท่ีเปนท่ีนิยมของกลุมผูบริโภคเปนอยางมาก ผักปลอดสารพิษท่ีจําหนายในตลาด
ตลาดศิริวัฒนาเปนผักปลอดสารพิษท่ีมาจากแหลงผลิตของโครงการหลวง ดอยคํา นอกจากนั้น
ตลาดตลาดศิริวัฒนายังมีผักท่ีมาจากแหลงผลิตของเกษตรกรวางจําหนายเปนจํานวนมากซ่ึงผัก
เหลานี้ไมมีมาตรฐานท่ีรับรองวาเปนผักปลอดสารพิษ ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญเปนผูบริโภคท่ัวไป
ท่ีซ้ือผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ราคาของผักปลอดสารพิษในตลาดตลาดศิริวัฒนาถือวาสูงกวา
ราคาผักในตลาดเทศบาลนครเชียงใหม เมื่อเปรียบเทียบกัน เนื่องจากผักในตลาดแหงนี้เปนผัก
ปลอดสารพิษท่ีมีมาตรฐานรับรองท่ีชัดเจนรวมถึงแหลงผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือ  
 3)  ตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต (ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต) 
 ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต ถือไดวาเปนตลาดขนาดใหญท่ีทําการจําหนายผักปลอด
สารพิษท่ีมีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม ในดานคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษ 
ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต มีการตรวจสอบอยางตอเนื่องท้ังความสะอาดและความปลอดภัยจากสาร
ปนเปอนของสินคาของผักปลอดสารพิษท่ีสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดี ดังนั้น
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ราคาผักปลอดสารพิษท่ีริมปง ซูปเปอรมารเก็ตจึงสูงกวาตลาดในทุกระดับ ผักปลอดสารพิษท่ี
วางจําหนายใน ริมปง ซูปเปอรมารเก็ตเปนผักท่ีมาจากแหลงผลิตของ โครงการหลวง ดอยคํา 
เปนสวนใหญ 
 สําหรับการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ โดยการบูรณาการความรวมมือกันในระดับ
ทองถ่ิน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ผลการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานการ
พัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษไดดังนี้ 

1)  ตลาดผักปลอดสารพิษในชุมชน เปนตลาดผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรสวนใหญได
รวมกลุมกันเองโดยพยายามอยางยิ่งในการสรางและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษใหเกิดข้ึน
ภายในชุมชนของตนเอง เพื่อจําหนายใหกับกลุมลูกคาในพื้นท่ีของตนเองเปนหลัก ดังเชนกรณี
ของ ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีรูจัก
กันอยางแพรหลายวาเปนตลาดผักปลอดสารพิษระดับชุมชนท่ีรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง มีกลุม
ลูกคาท่ีมาซ้ือผักอยางสมํ่าเสมอ ทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษได
ตลอดท้ังป สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเสริมอีกอาชีพหนึ่ง  
 2)  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับอําเภอ การผลิตผักปลอดสารพิษไดรับความสนใจและ
กําลังเปนท่ีนิยมจากเกษตรกรในหลายอําเภอและมีการขยายการผลิตไปยังหลายพ้ืนท่ีในจังหวัด
เชียงใหม เชน อําเภอสารภี อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ดและ
อําเภอพราว เปนตน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญในหลายอําเภอไมสามารถจัดการดานการตลาดผัก
ปลอดสารพิษเองได ดังนั้นการพัฒนาดานการตลาดผักปลอดสารพิษจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งท่ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองรวมมือกันในการชวยเหลือเกษตรกรใหเกิดผลสําเร็จตอไปได ดังน้ัน 
กลุมเกษตรกรในแตละอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอแตละอําเภอรวมกับกลุมนักวิจัย ไดบูรณา
การความรวมมือเพื่อหาแนวทางพัฒนาการตลาดระดับอําเภอข้ึน และผลักดันแนวทางเหลานี้เขา
สูหนวยงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหมใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน  
 3)  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับจังหวัด นักวิจัยไดประสานความรวมมือโดยตรงกับ
สํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมในการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนาและสรางเครือขาย
ตลาดผักปลอดสารพิษ ระดับจังหวัด ใหครอบคลุมในทุกพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหมและสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกระดับ ซ่ึงในป พ.ศ. 2552 นี้ ทางสํานักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหมสามารถผลักดันใหเกิดการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษในระดับจังหวัดได 
อยางความยั่งยืนโดยทางเกษตรจังหวัดไดวางแผนงานและโครงการพัฒนาตลาดผักปลอด
สารพิษเขาสูระบบของตลาดอาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับจังหวัดตอไป ซ่ึงจะดําเนินงาน
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เปนรูปธรรมในปงบประมาณ 2552 นี้ อันจะกอใหเกิดมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานของ
ตลาดระดับสากลตอไป  
 
7.2  ขอเสนอแนะ 
 แนวทางในการบูรณาการการจัดการดานการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล ป พ.ศ. 2552 นักวิจัยไดรับขอเสนอแนะจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบูรณาการงานวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพตอ
เกษตรกรผูผลิต รวมถึงหนวยงานภาคีทุกฝาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ขอเสนอแนะตอการกําหนดนโยบายของภาคการเกษตรของรัฐบาล อันไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรตําบล ตอทิศทางการ
กําหนดมาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม และการวางแผนการตลาดใหกับ
เกษตรกร ท้ังนี้ หนวยงานดังกลาวไดรับนโยบายจากภาครัฐ (สวนกลาง) ตอการดําเนินงานใน
พื้นท่ี แตยังขาดความชัดเจนในกลุมเปาหมาย อันไดแก พื้นท่ีในแตละอําเภอท่ีควรจะทําการผลิต
ผักปลอดสารพิษ จํานวนชนิดของผักปลอดสารพิษท่ีควรจะสงเสริมใหกับเกษตรกร การ
ตรวจสอบมาตรฐานของผัก รวมถึงจุดรับซ้ือผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะการตลาด ถือไดวา 
หนวยงานภาครัฐควรเขามาชวยเหลือเปนอยางยิ่ง นักวิจัยไดเสนอแนะแนวทางตอภาคีภาครัฐวา 
ควรจะกําหนดจุดรับซ้ือผักในแตละอําเภอ และระดับจังหวัดอีก 1 จุด โดยตลาดแหงนี้ตองทําการ
ตรวจสอบสารพิษในผักกอนการรับซ้ือ เพ่ือใหมาตรฐานเปนท่ียอมรับกับผูบริโภค ใหเกิดความ
ตอเนื่องของปริมาณเสนอซ้ือและปริมาณเสนอขาย สงผลตอการผลิตของเกษตรกรท่ีจะสามารถ
วางแผนการผลิตไดท้ังป  

2)  ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติการทางการเกษตรของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
ในจังหวัดเชียงใหม นักวิจัยไดทําการดําเนินงานวิจัยในสวนของการสรางและพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกร ในป พ.ศ. 2551 – 2552 ท่ีผานมา โดยสามารถทําไดถึง 
33 ชนิดผัก (เกษตรกร 33 กลุม ท่ัวทั้งจังหวัดเชียงใหม) หากแตการดําเนินงานจะขาดความ
ตอเนื่องและยั่งยืนถาเกษตรกรไมไดรวมกลุมกันทําการผลิต และการตลาด ความเขมแข็งนี้
นักวิจัยไดสรางใหเกษตรกรไดเขาใจถึงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนนใหเกิดการ
รวมกลุม การชวยเหลือกันในชุมชน การไมเอาเปรียบกันในกลุม ความสามัคคีชวยเหลือกันและ
กัน ก็จะทําใหเกษตรกรสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรนี้ตอไปได กลาวคือ หากจะใหเกิด
ความยั่งยืน เกษตรกรจะตองซ่ือตรงตอแนวทางการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP) ตลอด
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ชวงการผลิต โดยเฉพาะการซ่ือสัตยตอตนเอง และตอลูกคา ไมมีการใชสารเคมีใดๆ ในการผลิต 
และควบคุมคุณภาพของผลผลิตอยางสมํ่าเสมอ ก็จะทําใหลูกคาเช่ือใจ และเช่ือถือ จนยอมรับ
มาตรฐานความปลอดภัยจากผักท่ีผลิตไดนั่นเอง  
 3)  ขอเสนอแนะตอแนวทางในการดําเนินงานวิจัยในระยะตอไป นักวิจัยควรจะพัฒนา
งานวิจัยใหครอบคลุมการผลิตพืชอ่ืน นอกเหนือจากผัก อันไดแก พืชสวน พืชไร ไมผล รวมถึง
ดอกไม และขยายผลถึงระดับอาหารปลอดภัย (Food safety) โดยการบูรณาการรวมกันกับองคกร
ภาครัฐและเอกชน อาศัยแนวคิดการบริหารจัดการจากงานวิจัยชิ้นนี้ จะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ี
นตอเกษตรกรและผูบริโภคในวงกวางมากข้ึนนั่นเอง 
 
   

 
 




