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การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิตผักปลอด

สารพิษ  และการตลาดผักปลอดสารพิษ  จังหวัดเชียงใหม  ยกระดับสูมาตรฐานสากล  
ปพ.ศ. 2552” มีวัตถุประสงคของการศึกษา 2 ประการ ไดแก ประการแรก เพื่อศึกษาแนวทางใน
การจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหมให
ไดรับมาตรฐานระดับสากล และประการท่ีสอง เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาการ
ตลาด “ผักปลอดสารพิษ” บูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในจังหวัดเชียงใหม แนวทางในการ
วิจัยคร้ังนี้ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) กับ
หนวยภาคีที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานเกษตรตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอ 6 อําเภอ ไดแก 
อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง อําเภอสารภี อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอพราว 
รวมถึงสํานักงานเกษตรจังหวัด ตอการสนับสนุนการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร
ใหไดมาตรฐาน GAP (Good Agricultural practice) รวมถึงการวางแผนเพื่อสรางและพัฒนา
ตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม  
 ผลการศึกษาการวิจัยพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการท้ังส้ิน 33 รายจาก 6 อําเภอ  
สามารถวางแผนการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับสากล คือ
มาตรฐาน GAP ไดถึง 33 ชนิดผัก 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 ผักกาด 
หางหงษและกุยชาย สงผลตอความเช่ือม่ันของผูผลิตและผูบริโภคในการสงเสริมการผลิตและ
พัฒนาสูตลาดผูบริโภคไดอยางมีมาตรฐานระดับสากล 

ในดานการสรางและพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษนั้น นักวิจัยไดทําการสํารวจ
สถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม 3 ระดับคือ ตลาดระดับขายสง ตลาด
ระดับขายปลีกและตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต ซ่ึงพบวาตลาดผักปลอดสารพิษสวนใหญเปน
ตลาดขนาดใหญ ซ่ึงตั้ งอยู ในเขตอํา เภอเมือง เปนหลัก  ท้ั งในสวนของตลาดสดและ
ซูปเปอรมารเก็ต ทําใหตลาดผักปลอดสารพิษถูกจํากัดอยูในวงแคบ ลักษณะของตลาดผักปลอด
สารพิษในชุมชนยังพบนอยมาก ถึงแมวาเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษบางรายไดพยายาม



(4) 
 

อยางยิ่งในการสรางและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษใหเกิดข้ึนภายในชุมชนของตนเอง ดังนั้น
นักวิจัยจึงไดประสานความรวมมือโดยตรงกับสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมโดยผลักดันให
เกิดการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษในระดับจังหวัดไดอยางความยั่งยืน ซ่ึงทางสํานักงาน
เกษตรจังหวัดไดวางแผนงานและโครงการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษเขาสูระบบของตลาด
อาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรมในปงบประมาณ 2552- 2553 นี้ 
อันจะกอใหเกิดมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานของตลาดระดับสากลตอไป 

นักวิจัยคาดวาการดําเนินงานวิจัยในระยะตอไปควรจะพัฒนางานวิจัยใหครอบคลุมการ
ผลิตพืชหลายชนิดข้ึน อันไดแก พืชสวน พืชไร รวมถึงไมผล และขยายผลถึงระดับอาหาร
ปลอดภัย (Food safety) โดยการบูรณาการรวมกันกับองคกรภาครัฐและเอกชน อาศัยแนวคิดการ
บริหารจัดการจากงานวิจัยช้ินนี้ จะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอเกษตรกรและผูบริโภคในวงกวาง 
มากข้ึน   
 



 
Abstract 

 
 Integrated research to develop clean vegetable management and processed clean 
vegetable products to reach the standard level in 2009 has two main objectives; 1) to study 
ways to manage the production and control the quality of producing clean vegetable in Chiang 
Mai to reach the standard level and 2) to study way to build and develop the marketing of 
clean vegetable with the Chiang Mai party. Participatory action research was conducted to 
promote Good Agricultural Practice (GAP) with other parties such as sub-district agricultural 
offices and six districts of agricultural offices; Maewang, Sanpatong, Saraphee, Muang, 
Doisaket and Phraow districts as well as Chiang Mai Provincial Agricultural Office.  
 The study found that 33 groups of agriculturists from six districts attended the project 
can plan for 33 species of clean vegetable production to reach the standard level. These 33 
species of clean vegetables are pak choi  
 This has the influence towards the trust of producers and consumers for promoting the 
production and market to reach the standard level. To build and develop clean vegetable 
markets, the researchers surveyed the situation of Chiang Mai clean vegetable markets; 1) 
wholesales market; 2) retail market and 3) super market level. Clean vegetable markets are 
mostly the big markets situated in the city. There are less clean vegetable markets in the 
communities although some clean vegetable agriculturists try to build and develop clean 
vegetable market in their own communities. The researchers thereby try to contact and make 
coordination with the Chiang Mai Provincial Agricultural Office for developing the provincial 
clean vegetable market sustainable. The Chiang Mai Provincial Agricultural Office has an 
operational plan and project to develop clean vegetable market so that it can be food safety 
system in the year of 2009. 
 The researcher expect that the next research project should develop and cover other 
kinds of vegetables such as fruits and farming as well as enlarge to reach the food safety. It 
should be better to work by integrating and coordinating between government and private 
organization which will bring the achievement to agriculturists and consumers. 




