
 
บทที่ 4 

ศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 

 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิตและ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” ไดศึกษาปญหาและ
ความตองการของเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษรวมถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษในจังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้  
  
4.1  ปญหาและความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 ปจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษไดเปนอีกทางเลือกหนึ่งของอาชีพที่นิยมกันอยาง
แพรหลายในกลุมเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากทางจังหวัดไดท่ีมีการสงเสริมการปลูก 
ผักปลอดสารพิษมาเปนเวลานาน อีกท้ังจังหวัดเชียงใหมมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
ผลิตผักปลอดสารพิษเปนอยางยิ่ง ท้ังพื้นท่ีการผลิตท่ีมีอุดมสมบูรณ สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
กับการเพาะปลูกรวมถึงระบบชลประทานท่ีคอนขางดีสามารถกักเก็บนํ้าเพื่อใชในการเกษตรได
อยางเพียงพอ นอกจากนั้นความตองการผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมยิ่งมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกขณะ และพืชผักยังเปนอาหารประจําวันท่ีนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย 
(วีระศักดิ์ สมยานะ, 2550) ในปจจุบันมีผูบริโภคท่ีหันมาใสใจในเร่ืองของการบริโภคเพื่อสุขภาพ
เปนจํานวนมาก ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้ไดตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกัน
มากข้ึนและหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษกันอยางจริงจัง ทําใหความตองการผักปลอดสารพิษ
ยิ่งเพิ่มปริมาณสูงข้ึน อยางไรก็ตามการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตกรยังคงประสบกับปญหา
ในหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานการจัดการการผลิตและปญหาดานการตลาดเกษตรกร
สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการผลิตท่ีถูกตอง การผลิตท่ีไมสามารถกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนปญหาท่ีสําคัญของเกษตรกรในปจจุบันกลาวคือ ชวง
ระยะเวลาที่ราคาสินคาผักปลอดสารพิษเพิ่มสูงข้ึนเกษตรกรไมสามารถผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือ
ตอบสนองกับความตองการของตลาดในระยะเวลานั้นได แตเม่ือถึงกําหนดเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตราคาของผลผลิตกลับลดลงเปนอยางมาก อีกท้ังเกษตรกรสวนใหญไดทําการผลิตผัก
ปลอดสารพิษชนิดเดียวกันและเก็บเกี่ยวผลผลิตพรอมกันจึงเกิดปญหาสินคาลนตลาด เกษตรกร
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จึงมีรายไดนอยลงไมเพียงพอกับการดํารงชีพ ลักษณะการผลิตโดยการใชพื้นท่ีจํานวนมากเพื่อ
มุงหวังในดานของปริมาณผลผลิตมากกวาคุณภาพของสินคาท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภค ทําให
เกษตรกรหันมาใชสารเคมีในการผลิตเพิ่มข้ึน สงกระทบทั้งทางดานตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
และปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมเชน การเส่ือมสภาพของดิน สารพิษตกคางในแหลงน้ําและ
มลพิษทางอากาศ เปนตน  
 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวขางตน นักวิจัยไดดําเนินการวางแผนงานวิจัยเพื่อสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตทางการเกษตรกรท่ีถูกตองรวมถึงการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการผลิต เพื่อใหเกษตรกรได
ตระหนักถึงความสําคัญและมีความตองการในการแกไขปญหาดังกลาว รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตผักปลอดสารพิษใหดียิ่งข้ึนและท่ีสําคัญเกษตรกรยังมีความตองการใหผัก
ปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตเองนั้นมีมาตรฐานที่สามารถรับรองถึงคุณภาพและความปลอดภัย
เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภค ปญหาและความตองการของเกษตรกรสามารถสรุปไดตาม
ประเด็นตางๆดังตอไปนี ้
 

 4.1.1  ปญหาของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
  1)  ปญหาดานการวางแผนการผลิต 
 จากการพบวาเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของการ
วางแผนการผลิต เกษตรกรไมเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการวางแผนการผลิตท่ีดี ซ่ึง
เห็นไดจากรูปแบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในปจจุบันที่มักจะเปนการผลิตแบบ
เชิงเดี่ยวกลาวคือ เปนการผลิตผักเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น ไมมีการผลิตผักท่ีหลากหลาย
ชนิดอีกท้ังยังผลิตผักชนิดท่ีเหมือนกัน ซ่ึงการตัดสินใจเลือกชนิดผักท่ีจะผลิตนั้นเกษตรกรได
ตัดสินใจจากวิธีในการผลิต กลาวคือผักท่ีมีข้ันตอนในการเพาะปลูกการดูแลรักษาไมซับซอน
และสามารถผลิตไดงาย มักจะเปนผักท่ีไดรับความนิยมจากเกษตรกรมากท่ีสุด อาทิเชน ผักกาด 
ผักคะนา สลัด ผักบุงจีน เปนตน จึงทําใหผลผลิตที่ออกมามีปริมาณมากเกิดปญหาสินคาลนตลาด
และจําหนายไดในราคาท่ีตํ่ากวาปกติ นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรบางรายท่ียังยึดเอาราคาผักใน
ปจจุบันเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผลิตผักในอนาคต เพราะเกษตกรมีความเขาใจวาราคา
ผักท่ีสูงในชวงเวลานั้นจะสามารถสรางกําไรไดเปนอยางดี จึงเปนเหตุจูงใจท่ีทําใหเกษตรกรหัน
มาผลิตผักชนิดน้ันเพิ่มมากข้ึนและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ปริมาณผักท่ีมีมากเกินความตองการก็จะ
สงผลทําใหราคาผักลดตํ่าลงและผลผลิตไมสามารถจําหนายไดหมด นอกจากประเด็นปญหาดังท่ี
กลาวมาแลว ระบบการผลิตเชิงเดี่ยวท่ีเกษตรกรไดใชพื้นท่ีในการผลิตมากเพื่อมุงหวังในดาน
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ปริมาณผลผลิต ถือไดวาเปนความเขาใจท่ีผิดอยางยิ่ง เกษตรกรสวนใหญมีความเขาใจวาการมี
ปริมาณผลผลิตมากจะสามารถสรางกําไรไดมากข้ึน โดยท่ีเกษตรกรไมไดคํานึงถึงราคาของ
ผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงราคาผักปลอดสารพิษสามารถปรับลดไดตลอดเวลา และเม่ือ
ราคาผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรจึงประสบกับปญหาการขาดทุนเกิดภาระหนี้สินตามมา โดยเฉพาะ
จากการกูยืมเงินเพื่อใชลงทุนผลิตผักปลอดสารพิษ ดวยเหตุนี้การศึกษาสภาพปญหาดานการวาง
แผนการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันสามารถสรุปได ดังนี้ 
 (1) เกษตรกรยังขาดความรูและความเขาใจในเร่ืองของการวางแผนการ
ผลิตท่ีดีและถูกตอง 
 (2) การผลิตผักปลอดสารพิษสวนใหญของเกษตรกรเปนการผลิตแบบ
เชิงเดี่ยว 
 (3) เกษตรกรเลือกผลิตผักโดยใชปจจัยทางวิธีการในการผลิตและราคา
ของผลผลิตในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเปนเกณฑ สงผลใหผลผลิตลนตลาดและราคาลดต่ําลง 
เกษตรกรประสบปญหาการขาดทุน 
 (4) แนวคิดในการเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อสรางกําไร ทําใหเกษตรกร
วางแผนผลิตโดยใชพื้นท่ีจํานวนมาก สงผลใหตองใชเงินทุนจํานวนมากเกิดปญหาหนีสินตามมา 
 
 2)  ปญหาดานการจัดการผลิต   
 ขอกําหนดและขอบังคับตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ไดใหความหมายของการจัดการผลิตท่ีดีไววา การ
จัดการผลิตท่ีดีหมายถึง การผลิตท่ีมีการใชสารเคมีอยางเหมาะสมเทาท่ีจําเปนตามสุขอนามัยใน
การผลิตพืชเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค เม่ือเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชเกษตรกรตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของท่ีปรึกษาดานโรคพืชและแมลงศัตรูพืชตามวิ ธีการปฏิบัติ ท่ี ถูกตอง 
นอกจากนั้นเกษตรกรตองมีการจัดการดานสุขลักษณะและสุขอนามัยและมีการจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ การศึกษาถึงกระบวนการในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา 
เกษตรกรสวนใหญยังมีระบบการจัดการการผลิตท่ีไมถูกตองตามขอบังคับของ GAP เกษตรกร
ยังพึ่งพาการใชสารเคมีในการผลิตโดยเฉพาะการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซ่ึงยังเปนท่ีนิยมของ
เกษตรกรเพราะสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว และในกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรอันไดแก การเตรียมดิน การหวานเมล็ด การเพาะกลา การปลูก การดูแลรักษาและการ
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เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยผลของการศึกษาตามแผนงานวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบวา เกษตรกรยังมี
ปญหาดานกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ ดังนี้ 
 (1)  ปญหาดานการเตรียมดิน  
   เกษตรกรสวนใหญยังคงใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อกําจัดวัชพืชใน
พื้นท่ีเพาะปลูกทดแทนวิธีการถางหญา ซ่ึงเกษตรกรเห็นวาเปนวิธีท่ีงายและประหยัดเวลาในการ
เตรียมดิน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสงผลใหเกิดสารพิษตกคางในแปลง
เพาะปลูกและทําใหดินเส่ือมสภาพ จากการศึกษาถึงการตกคางของสารพิษในดินพบวา การใช
สารเคมี (ยากําจัดศัตรูพืชและยาฆาแมลง) ฉีดพนเพียง 0.04 สวนจากปริมาณสารเคมีท้ังหมด 
1,000,000 สวนก็ทําใหเกิดสารพิษตกคางในดินได ซ่ึงในการทําลายสารพิษตกคางตองทําการพัก
ดินเปนเวลา 2-3 ป และในระหวางนั้นตองไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน นอกจากน้ันการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังผิดขอบังคับตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีทําใหผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษท่ีไดไมผานมาตรฐานรับรองคุณภาพ 
 (2)  การหวานเมล็ด การเพาะกลาและการปลูก 
 ปญหาที่พบมากจากการผลิตผักปลอดสารพิษในข้ันตอนนี้ คือในพืช
บางชนิดมีความจําเปนตองเพาะกลากอนทําการปลูกลงแปลง เกษตรกรจะใชวิธีการเพาะกลาใน
แปลงดินทดแทนการเพาะกลาในกระบะเพาะ ทําใหเกษตรกรส้ินเปลืองพื้นท่ีในการผลิต อีกท้ัง
เกษตรกรไมสามารถทราบจํานวนตนกลาท่ีแนนอนจากการเพาะในแปลงดิน นอกจากน้ันการ
เพาะกลาผักในแปลงดินยังทําใหยากตอการดูแลรักษา กลาวคือตนกลาของพืชมักจะถูกรบกวน
จากหนอน แมลงและศัตรูพืชชนิดตางๆ ซ่ึงการปองกันศัตรูพืชในแปลงดินนั้นจะทําไดยากกวา
การเพาะในกระบะเพาะ กลาผักท่ีเกษตรกรเพาะเกิดความเสียหายจากการรบกวนของศัตรูพืช
ชนิดตางๆ ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรตองใชเมล็ดพันธุในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน และเมล็ดพันธุของ
พืชผักบางชนิดนั้นมีราคาสูงมาก อาทิเชน เมล็ดพันธุพริก เมล็ดพันธุมะระจีน สงผลใหเกษตรกร
มีตนทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึน 
 (3)  การดูแลรักษา 
 (3.1)  การใหน้ํา 
 แมวาจังหวัดเชียงใหมจะมีระบบชลประทานท่ีคอนขางดี แตใน
บางพื้นท่ี เกษตรกรยังขาดแคลนน้ําท่ีใชในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูรอนที่ปริมาณนํ้าลดลง
เปนอยางมาก ดังเชนในพ้ืนท่ีของอําเภอดอยสะเก็ด ถึงแมวาจะมีเข่ือนเก็บน้ําแมกวงอุดมธารา 
แตในป 2550 ท่ีผานเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ดยังประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าท่ีใช
ในภาคเกษตรกรรม เหตุมาจากความแหงแลงท่ีทําใหปริมาณน้ําในเข่ือนแมกวงอุดมธาราลดลง
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เปนอยางมาก ซ่ึงปจจุบันในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมก็ยังคงประสบกับปญหาการขาด
แคลนน้ําท่ีใชสําหรับการเกษตรกรรม ดังเชน อําเภอสารภี อําเภอพราว เปนตน และนอกจากน้ัน
ยังมีพื้นท่ีการเพาะปลูกบางแหงท่ีอยูหางไกลจากแหลงนํ้า ทําใหการใชนํ้าสําหรับการเพาะปลูก
เปนปญหาท่ีสําคัญ เกษตรกรตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการหาแหลงน้ําเพ่ือใชสําหรับ
การเพาะปลูกและท่ีสําคัญแหลงน้ําท่ีเกษตรกรใชในการผลิตผักปลอดสารพิษยังมีการตรวจพบ
การปนเปอนสารพิษท้ังสารเคมีและโลหะหนัก ทําใหผักท่ีเกษตรกรผลิตไดเกิดสารเคมีตกคาง
ตามมา  
 (3.2)  การใสปุย 
 ปจจุบันปริมาณการใชปุยเคมีในการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรยังอยูในอัตราท่ีสูง จากสภาพของดินที่เส่ือมโทรมจากการใชสารเคมีที่สะสมมาเปน
เวลานาน ทําใหดินที่ใชปลูกผักปลอดสารพิษไมมีธาตุอาหารท่ีเพียงพอตอการเจริญเติบโตของ
พืชผัก ทําใหผักท่ีเกษตรกรผลิตมีการเจริญเติบโตชากวาปกติ ดังนั้นปุยเคมีจึงเปนส่ิงจําเปนตอ
การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรซ่ึงสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว ในการศึกษาการผลิต
ผักปลอดสารพิษตามแนวทางการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
จากกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก พบวาเกษตรกรเกือบท้ังหมดมีการใชปุยเคมี (ปุยยูเรีย) ใน
การผลิตผักปลอดสารพิษและในปจจุบันราคาของปุยเคมีเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก เกษตรกรไม
สามารถแบกรับราคาปุยเคมีได แตยังมีความจําเปนท่ีตองใชจึงสงผลทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่ม
สูงข้ึนเปนเทาตัว อัตราการใชปุยอินทรียของเกษตรกรเพื่อทดแทนการใชปุยเคมียังอยูในอัตราท่ี
นอยมาก 
 (3.3)  การกําจัดศัตรูพืช 
 การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในปจจุบันท้ังการกําจัดวัชพืช
และแมลงศัตรูพืชสวนใหญจะใชสารเคมีในการฉีดพน เนื่องจากการใชสารเคมีนั้นเห็นผลไดเร็ว
กวาการใชสารอินทรียชีวภาพ ถึงแมวาในปจจุบันหลายหนวยงานท้ังหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานเอกชนไดสงเสริมและสนับสนุนใหใชสารอินทรียชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงการ
ใชสารเคมีของเกษตรกรในปจจุบันไดทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย อาทิเชน ปญหาการ
เส่ือมสภาพของดินและปญหาส่ิงแวดลอม ปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตรวมถึงปญหาสุขภาพ
ของเกษตรกรที่สารเคมีในการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 (3.4)  การเก็บเกี่ยว 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจากการศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP โดยสวนมากเกษตรกรมี
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วิธีการและเทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีเหมาะสมตามประเภทและชนิดของผัก ทําใหผลผลิต
ท่ีไดมีความสด สะอาด ไมบอบชํ้าและนารับประทาน  
   
 3)  ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิต 
 ปจจุบันการทําการเกษตรกรรมไดมีการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยเปน
อยางมาก ท้ังนี้เพราะเทคโนโลยีสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการผลิตทางเกษตรกรรมได
เปนอยางมากท้ังในดานของการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเชน การใชรถไถในการเตรียมดิน 
การใชสปริงเกอรในการรดน้ํา เปนตน เกษตรกรสามารถประหยัดท้ังแรงงานและเวลา อีกท้ังการ
ใชเทคโนโลยียังสามารถชวยใหเกษตรกรสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตไดในจํานวนท่ีแนนอน
มากกวา แตขอเสียของการใชเทคโนโลยีคือ เทคโนโลยีมีราคาสูงเกษตรกรบางรายไมมีเงินทุน
ในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตผักปลอดสารพิษ 
ซ่ึงถือไดวาเปนการผลิตท่ีคอนขางจํากัดในเร่ืองของปจจัยทุนการผลิต เกษตรกรไมสามารถเสาะ
แสวงหาเทคโนโลยีเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการผลิตได แตอยางไรก็ตามเกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษไมมีความจําเปนท่ีตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก เพราะการผลิตผักปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรยังใชพื้นที่ในการผลิตจํานวนนอย เกษตรกรสามารถจัดการกระบวนการผลิตได
ดวยตนเองในทุกข้ันตอนการผลิต 
   
 4)  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
 การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสวนใหญจะเปนการผลิตเพื่อจําหนาย
มากกวาการผลิตเพ่ือบริโภค เกษตรกรสวนใหญไดยึดเอาการผลิตผักปลอดสารพิษเปนอาชีพ
หลัก ดังนั้นปญหาในเร่ืองของผลผลิตราคาตกตํ่าไมสามารถจําหนายไดจึงเปนปญหาท่ีสําคัญ 
แมวาปจจุบันจะมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการผลักดันและสงเสริม
ดานการตลาดผักปลอดสารพิษ แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม 
เกษตรกรยังคงประสบกับปญหาดานตลาด กลาวคือ เมื่อเกษตรกรทําการผลิตผักปลอดสารพิษ
แลวไมมีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตท่ีแนนอน เกษตรกรตองพ่ึงพาพอคาคนกลางในการจําหนาย
ผลผลิต ทําใหเกษตรกรถูกกดราคาใหต่ําลง อีกทั้งผูบริโภคยังไมสามารถทราบถึงตลาดผักปลอด
สารพิษและไมมั่นใจในเร่ืองของคุณภาพและความปลอดภัยของผักปลอดสารพิษ โดยสาเหตุ
หนึ่งมาจากการที่ผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนไมมีมาตรฐานรับรอง จึงทําใหผูบริโภคไมมีความ
เช่ือม่ันในเร่ืองความปลอดภัยของผักปลอดสารพิษท่ีได  
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 การตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันยังไมมีการพัฒนา
และขยายไปยังผูบริโภคไดทุกระดับ ตลาดผักปลอดสารพิษสวนใหญเปนตลาดชุมชนท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดต้ังของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ซ่ึงตลาดชุมชนเปนตลาดขนาดเล็กท่ีทําการ
จําหนายผักปลอดสารพิษภายในชุมชนและผูบริโภคสวนใหญก็เปนคนในชุมชน ทําใหตลาดผัก
ปลอดสารพิษคอนขางจํากัดอยูแคในชุมชนนั้นๆ โดยเม่ือเปรียบเทียบกับกําลังซ้ือถือไดวาตลาด
ชุมชนยังมีกําลังท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับตลาดขนาดใหญ ทําใหผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิต
ไดไมสามารถจําหนายไดหมดเกิดผลผลิตลนตลาดตามมาเปนตน    
 
 4.1.2  ความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 จากการศึกษาถึงสภาพปญหาของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในประเด็น
ตางๆขางตน การศึกษาวิจัยตามแผนการวิจัยนี้ ยังไดศึกษาถึงความตองการของเกษตรกรผูผลิต
ผักปลอดสารพิษ สามารถอธิบายไดดังรายละเอียดตอไปนี้  
 1)  ดานการจัดการการผลิตท่ีดี 
 รูปแบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในปจจุบันยังคงใช
รูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิม กลาวคือเกษตรกรยังคงใชวิธีการผลิตตามศักยภาพท่ีมีอยู 
เกษตรกรสวนใหญไมมีการนําเอาองคความรูสมัยใหมเขามาปรับใชกับรูปแบบการจัดการผลิต
ของตนเอง การผลิตผักปลอดสารพิษยังพึ่งพาธรรมชาติเปนสวนใหญซ่ึงมีความไมแนนอน 
สงผลใหผลผลิตท่ีไดไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง การจัดการในระบบการผลิตยังคงเกิดขอบกพรอง 
การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรยังไมถูกตองตามมาตรฐาน ดังนั้นการดําเนินงานวิจัยใน
คร้ังนี้นักวิจัยไดพยายามผลักดันโดยการสรางความเขาใจท่ีถูกตองในดานการจัดการระบบการ
ผลิตท่ีดีใหกับเกษตรกร ซ่ึงไดทําการศึกษาถึงสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกรใน
ดานการจัดการผลิต ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษมีความตองการในดาน
ของความรูและทักษะที่จะใชในการจัดการผลิตท่ีถูกตองเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการผลิตของ
เกษตรกรใหดียิ่งข้ึน  
 2)  ดานการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
  การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมยังคงเปน
ประเด็นปญหาท่ีเกษตรกรยังไมสามารถแกไขได โดยเห็นไดชัดเจนจากการท่ีเกษตรกรไม
สามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
กลาวคือในบางชวงสินคาผักปลอดสารพิษมีจําหนายเปนจํานวนมากแตในบางชวงสินคาผัก
ปลอดสารพิษกลับขาดตลาด จากประเด็นดังกลาวแสดงใหเห็นวาเกษตรกรไมมีการวางแผนกอน
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ทําการผลิต เกษตรกรไมไดคาดการณถึงชวงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนําผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษออกจําหนายสูตลาด ซ่ึงปญหาท่ีตามมาคือสินคาผักปลอดสารพิษลนตลาดและมี
ราคาตํ่า เนื่องจากเกษตรกรไดทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลาเดียวกันและเปนผักชนิดเดียวกัน ท่ี
สําคัญเกษตรกรไมมีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน ซ่ึงการจดบันทึกการปฏิบัติงานจะสามารถชวย
ใหเกษตรกรทราบถึงปริมาณความตองการผักปลอดสารพิษแตละชนิดในชวงเวลาตางๆ เพื่อท่ี
เกษตรกรจะไดนําขอมูลดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการผลิต นอกจากนั้นเกษตรกร
ท่ีรวมกลุมเพื่อทําการผลิตผักปลอดสารพิษยังไมมีกระบวนการบริหารการดําเนินงานของกลุมท่ี
ดี การวางแผนดานการผลิตผักปลอดสารพิษของสมาชิกลมเหลวเปนอยางมาก สมาชิกในกลุมได
ดําเนินการผลิตผักชนิดเดียวกัน สงผลกระทบโดยตรงกับการขายตัดราคากันเองภายในกลุม จาก
สภาพปญหาดังท่ีกลาวมาทําใหเกษตรกรตระหนักวาตนเองยังขาดความรูในดานการวางแผนการ
ผลิตและมีความตองการในการพัฒนาความรูในดานการวางแผนการผลิต   
 3)  ดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐาน 
 ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลทําใหผลผลิตผักปลอดสารพิษมีราคาตํ่าและไมสามารถ
จําหนายไดคือ คุณภาพของผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรจําหนายใหกับผูบริโภค เนื่องจากผัก
ปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรทําการผลิตข้ึนไมมีมาตรฐานรับรองที่จะสามารถบงช้ีถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยใหกับผูบริโภคไดรับทราบ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐานจึงเปนอีกหนึ่งประเด็นท่ีมีความสําคัญ เกษตรกรท้ังรายเด่ียวและรายกลุมตางก็มี
ความตองการท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานของผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรไดผลิตข้ึน เพื่อ
แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผักปลอดสารพิษ เกษตรกรบางรายไดพยายามอยางยิ่งใน
การประสานงานกับหนวยงานทางดานเกษตรเพื่อขอรับการตรวจรับรองคุณภาพของผักปลอด
สารพิษ แตการดําเนินงานก็เปนไปอยางลาชา ข้ันตอนในการตรวจรับรองมาตรฐานผักปลอด
สารพิษก็มีความซับซอนและท่ีสําคัญความพรอมของเกษตรกรเพ่ือขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐานผักปลอดสารพิษยังไมมีความชัดเจนเทาท่ีควร  
 4)  ดานตลาดผักปลอดสารพิษ 
 จากการศึกษาถึงความตองการของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษตามแนว
ทางการพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP โดยนักวิจัยได
ทําการศึกษาจากเกษตรกรทั้งรายเดี่ยวและรายกลุม จาก 6 อําเภอ ซ่ึงประกอบดวย อําเภอแมวาง 
อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอพราว พบวาเกษตรกรสวน
ใหญมีความตองการในดานการพัฒนาและขยายเครือขายตลาดผักปลอดสารพิษ ท้ังนี้เนื่องจาก
ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรคือปญหาดานการตลาด เกษตรกร
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ขาดความรูในดานการจัดการตลาดจึงเปนสาเหตุใหเกษตรกรไมประสบความสําเร็จจากการผลิต
ผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนาย ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความตองการในดานการพัฒนาตลาดผัก
ปลอดสารพิษเปนอยางยิ่ง ทั้งในสวนของความรูในการสรางตลาดดวยตนเองและการสนับสนุน
ดานการตลาดจากหนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงปจจุบันตลาดผักปลอดสารพิษยังมีจํานวนที่นอย
มาก ตลาดผักปลอดสารพิษในแตละพื้นท่ียังเปนตลาดชุมชนซ่ึงเปนตลาดขนาดเล็ก เชน ตลาด
ผักปลอดสารพิษชุมชนของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเน้ิง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชนของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระ
นอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชนของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
  
4.2  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 จากการศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม ในดานของการจัดการผลิต การวางแผนการผลิต การใชเทคโนโลยีในการผลิต 
การจัดการดานการตลาดและการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐาน ซ่ึงการดําเนินการ
วิจัยเพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรได
ทราบถึงศักยภาพในการผลิตของตนเองและเพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูถึงวิธีการผลิตผักปลอด
สารพิษใหไดมาตรฐานสากล ภายใตแนวทางการการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษให
ไดมาตรฐาน GAP ซ่ึงนักวิจัยไดทําการกําหนดชนิดผักจํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก ใหเกษตรกรทํา
การผลิตภายใตขอกําหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เพ่ือใหเกษตรกรมี
ศักยภาพในการผลิตผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานรับรอง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายช่ือเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ
  ใหไดมาตรฐาน GAP 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ท่ีอยูของเกษตรกร ชนิดผักท่ีผลิต 

1 นายจรินทร แสงแกว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ผักกาดกวางตุง 

2 นางจันทรติ๊บ  คําเรือง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม คะนา 

3 นางสมศรี  นันต ิ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม บร็อคโคล่ี 

4 นางชวย  โหมดกล่ิน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม สลัดใบ 

5 นายอุดม  อภิชัย ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ค่ึนชาย 

6 นางวันด ี ไชยวรรณ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ถ่ัวแขก 

7 น.ส.อรุณี  อินทรชัย ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม มะเขือเทศ 

8 นายเรืองเดช ยาวิชัย ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ผักกาดฮองเต 

9 นางศรีวรรณา  ปนมงคล ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ต้ังโอ 

10 นางจงกล  ชัยอุดม ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม กะหลํ่าปลี 

11 นางสุวรรณา  ใจใฝ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ปวยเลง 

12 นายจรัส  เงาคํา ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม แตงกวา (นินจา) 

13 นางวรรณา ไชยวรรณา ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม มะเขือยาว 

14 นางเครือวัลย  อังพฤษ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม มะเขือเจาพระยา 

15 นายสุทัศน  จันทมา ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม กระเทียมตน 

16 นายชูศักดิ ์       บุญสม ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม กะหลํ่าดอก 

17 นายจรูญ          ปงชัย ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ถ่ัวพ ู

18 นายประพัฒน ชุมแสง ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม พริกข้ีหน ู

19 นายทอน         บุญทา ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ผักโขมจีน 

20 นางลลิตา        กันวยิะ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ผักกาดขาว 

21 นางทัศนีย       ไฮคํา ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ถ่ัวฝกยาว 

22 นายรังสรรค    กันวยิะ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม บวบเหล่ียม 

23 นางศรีลา         รัตนะ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ถ่ัวลันเตา 

24 นางบัวคํา         ขุยอาภัย ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เห็ดนางฟา 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายช่ือเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ
  ใหไดมาตรฐาน GAP (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ท่ีอยูของเกษตรกร ชนิดผักท่ีผลิต 

25 นางบานเย็น     รัณจวรรณ ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เห็ดลม 

26 นายธิติพงษ      ไชยประคอง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ผักกาดหางหงษ 

27 นางศิริลักษณ   ศิริมโน ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม มะระจนี 

28 นางออนศรี      พรหมมินทร ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม ผักชี 

29 นางผองพรรณ  คําเปง ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม ผักบุงจีน 

30 นางเตียมตา      ปญญานะ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม พริกหนุม 

31 นางอารีย           เสารแกว ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม แครอท 

32 นายสิงห           บรรณศาสตร ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม หัวไชเทา 

33 นายณรงคชัย    ปาระกูล ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม กุยชาย 
ท่ีมา : จาการสํารวจ 
 
 4.2.1  การศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม  
 ประเด็นในการศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตของเกษตรกร ตามกรอบการวิจัยใน
คร้ังนี้ประกอบดวยประเด็นในดานการจัดการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การ
สงเสริมทางดานการตลาดผักปลอดสารพิษ มีรายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1)  ผักกาดกวางตุง (Pak choi) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายจรินทร แสงแกว กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรี
ลานนา ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายจรินทร แสงแกว โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีกระบวนการจัดสรรพื้นท่ีการผลิตท่ีดีเยี่ยม พื้นท่ีจํานวน 200 ตารางวาท่ี
เกษตรกรใชทําแปลงสาธิตการผลิตผักกาดกวางตุงเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีแหลง
น้ําท่ีเพียงพอกับการผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถบริหารจัดการเงินทุนไดเปนอยางดี 
เหมาะสมกับขนาดการผลิต  
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 (2)  ดานการจัดการผลิต  
 การจัดการผลิตผักกาดกวางตุงของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูและความชํานาญใน
การผลิตผักกาดกวางตุงเปนอยางดี เนื่องจากเกษตรกรมีประสบการณในการผลิตผักกาดกวางตุง
มาเปนเวลานาน การเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแลรักษาไมมีการใชสารเคมีใดๆท้ังส้ิน 
และท่ีเปนจุดเดนของเกษตรกรคือการจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูก ซ่ึงเกษตรกรสามารถทํา
ไดอยางดีเยี่ยมท้ังการกําจัดวัชพืชและการดูแลความสะอาดบริเวณแปลงเพาะปลูก นอกจากนั้น
เกษตรกรยังมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ ทําใหเกษตรกรสามารถ
ทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตผักกาดกวางตุงไดอยางชัดเจน   
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตผักกาดกวางตุงของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการจัดการ
การผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP รวมถึงการผลิตผักปลอดสารพิษชนิดอ่ืนๆ ของ
เกษตรกรไมมีการใชเทคโนโลยีที่เปนการเพ่ิมคาใชจายในการผลิตแตอยางใด ซ่ึงชวยให
เกษตรกรสามารถลดตนทุนทางการผลิตไดเปนอยางดี 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรยังขาดความรูในดานของการสงเสริมดานการตลาดผักปลอด
สารพิษ ท้ังผักกาดกวางตุงและผักปลอดสารพิษชนิดอ่ืนๆท่ีเกษตรกรไดทําการผลิต เนื่องจาก
เกษตรกรไดใชเวลาสวนใหญไปกับการผลิต อีกท้ังยังขาดการชวยเหลือของหนวยงานภายใน
ชุมชนในดานของการสงเสริมตลาดผักปลอดสารพิษ  
    
 2)  กระเทียมตน (Leek)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายสุทัศน จันทรมา กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแม
ของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายสุทัศน จันทรมา โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีใชในการผลิตไดอยางเหมาะสม พื้นท่ีจํานวน 1 งานท่ี
เกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการผลิตกระเทียมตนมีความอุดมสมบูรณ ใกลกับแหลงน้ําซ่ึง
เกษตรกรมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอสําหรับการผลิตตลอดท้ังป นอกจากน้ันในดานการจัดสรรเงินทุน
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เกษตรกรสามารถทําไดภายใตเงินทุนท่ีจํากัด เกษตรกรบริหารจัดการใหเหมาะสมกับขนาดการ
ผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การวิเคราะหถึงศักยภาพในดานการจัดการผลิตกระเทียมตนของ
เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา 
เกษตรกรมีความรูความสามารถในการผลิตกระเทียมตนเปนอยางดี เนื่องจากเกษตรกรมี
ประสบการณในการผลิตกระเทียมตนมาเปนเวลานาน เกษตรกรมีทักษะในการแกไขปญหาโรค
พืชและปญหาแมลงศัตรูพืชไดเปนอยางดี การผลิตของเกษตรกรเปนการผลิตแบบปลอดสารพิษ
กลาวคือ กระบวนการผลิตในการเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแลรักษาไมมีการใชสารเคมี
ใดๆทั้งส้ิน และท่ีสําคัญเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทํา
ใหเกษตรกรสามารถทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตกระเทียมตนไดอยางชัดเจน  
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 พื้นท่ีทั้งหมดของเกษตรกรซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีที่ใชในการทําแปลงสาธิต
การผลิตกระเทียมตนไดใชรถไถขนาดใหญในการไถพรวนดินเพ่ือเตรียมปลูก นอกจากน้ัน
เกษตรกรยังไดใชเคร่ืองสูบน้ําในการรดน้ําแปลงกระเทียมตนทดแทนการใชบัวรดน้ํา ผลจาก
การใชเทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรมีความสามารถในดานการสงเสริมดานการตลาดผักปลอด
สารพิษเปนอยางดี เนื่องจากเกษตรกรมีความกระตือรือรนในการเสาะหาตลาดเพ่ือรองรับ
ผลผลิตอยูเสมอ อีกท้ังเกษตรกรยังไดประสานความรวมมือกับหนวยงานในพื้นท่ีเพ่ือขอรับการ
ตรวจรับรองคุณภาพของผักปลอดสารพิษท่ีตนเองและสมาชิกในกลุมผลิตข้ึน เพื่อเปนการสราง
ความเช่ือม่ันในเร่ืองของความปลอดภัยใหกับผูบริโภค 
    
 3)  กะหลํ่าปลี (Cabbage) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางจงกล ชัยอุดม กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนอง
แฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางจงกล ชัยอุดม โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีกระบวนการในการเลือกสรรพื้นท่ีเพาะปลูกเปนอยางดี มีพื้นท่ีจํานวน 1 งานท่ี
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เกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการผลิตกะหลํ่าปลีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการปลูก
กะหลํ่าปลีเปนอยางยิ่งอีกท้ังยังมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอสําหรับการผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรยัง
สามารถบริหารจัดการเงินทุนกับขนาดการผลิตของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การวิ เคราะหถึงศักยภาพในดานการจัดการผลิตกะหลํ่าปลีของ
เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา
เกษตรกรมีความรูและความชํานาญในการผลิตกะหลํ่าปลีเปนอยางดี ผลผลิตท่ีไดมีความ
สวยงามและไดขนาดตามท่ีผูบริโภคตองการ การผลิตกะหลํ่าปลีของเกษตรกรไมมีการใช
สารเคมีใดๆ ท้ังยากําจัดศัตรูพืชและยาฆาแมลง กระบวนการผลิตของเกษตรกรสามารถทําได
โดยอาศัยหลักการผลิตแบบชีวภาพ นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถกําหนดระยะเวลาที่จะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและท่ีสําคัญเกษตรกรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทํา
ใหเกษตรกรสามารถทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตกะหลํ่าปลีไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 พื้นท่ีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรท้ังหมดประมาณ 2 ไร
เกษตรกรมีความจําเปนท่ีตองจางเหมารถไถขนาดใหญเพื่อใชในกระบวนการไถพรวนดินเพื่อ
เตรียมแปลงปลูก ซ่ึงทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดท้ังเวลาและแรงงาน ผลจากการใช
เทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรขาดความสามารถในการสงเสริมทางดานการตลาดผักปลอด
สารพิษท่ีตนเองผลิตข้ึน เนื่องจากเกษตรกรไมมีความรูทางดานการตลาดและท่ีสําคัญเกษตรกร
ไดใชเวลาสวนใหญกับการผลิตผักปลอดสารพิษ ทางเลือกหน่ึงท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเกษตรกรทั้ง
รายเดี่ยวและรายกลุมคือ การจําหนายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางท่ีมารับซ้ือผลผลิตถึงแปลงผัก 
ผลท่ีตามมาคือการถูกกดราคาผลผลิต 
    
 4)  คะนา (Kale) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางจันทรต๊ิบ คําเรือง กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรี
ลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
  จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางจันทรต๊ิบ คําเรือง โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
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พบวา เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอยางดีเยี่ยม ท้ังการคัดเลือกพื้นท่ีใหเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกผักคะนา ความอุดมสมบูรณของดินและแหลงน้ําท่ีเพียงพอกับการผลิตและท่ีสําคัญ
เกษตรกรไดมีการบริหารจัดการเงินทุนกับขนาดการผลิตของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตผักคะนาของนางจันทรติ๊บ คําเรือง ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูความ
ชํานาญในการผลิตผักคะนาเปนอยางดี เกษตรกรมีประสบการณในการปลูกผักคะนามาเปน
เวลานานและมีการเอาใจใสดูแลการผลิตอยางสมํ่าเสมอ กระบวนการผลิตของเกษตรกรในทุก
ข้ึนตอนท้ังการเตรียมดิน การปลูกและการดูแลรักษาไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน การจดบันทึก
การปฏิบัติงานของเกษรกรทําไดอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถทราบถึง
ผลตอบแทนจากการผลิตคะนาไดอยางชัดเจน  
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
   การผลิตผักคะนาของเกษตรกรไมมีการใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ
กับการผลิตแตอยางใด เนื่องจากในการผลิตผักคะนาของเกษตรกรเปนการผลิตในพื้นท่ีขนาด
เล็ก (1 งาน) เกษตรกรสามารถจัดการไดดวยตัวเกษตรกรเอง ทั้งการเตรียมดิน การเพาะปลูกและ
การเก็บเกี่ยว 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
   เกษตรกรและสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา 
ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมไดมีการผลักดันและกระตุนการบริโภคผักปลอด
สารพิษใหกับประชาชนในชุมชน โดยไดรวมกันจัดตั้งตลาดผักปลอดสารพิษข้ึนเองในชุมชน 
ตลาดแหงนี้ไดทําการจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรและสมาชิกทุกคนไดทําการผลิตข้ึน 
ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภค เกษตรกรสามารถสรางรายไดจากการจําหนายสินคา
ผักปลอดสารพิษเปนจํานวนมาก 
    
 5)  ค่ึนชาย (Celery) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายอุดม อภิชัย กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอน
ปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายอุดม อภิชัย โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรพบวา 
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เกษตรกรมีการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเองตามพ้ืนท่ีเพาะปลูก
จํานวน 1 งาน แตเกษตรกรยังขาดความรูในดานการวางแผนการผลิต กลาวคือเกษตรกรไมไดทํา
การเลือกพื้นท่ีใหเหมาะสมสําหรับการปลูกค่ึนชายทําใหเกษตรกรประสบปญหาวัชพืชรบกวน
อยางหนักในระหวางการผลิต 
 (2)  ดานการจัดการผลิต  
 การจัดการผลิตค่ึนชายของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีกระบวนการในการผลิตท่ีดีเยี่ยม 
เกษตรกรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถทราบ
ถึงผลตอบแทนท่ีไดจากการผลิตค่ึนชายอยางชัดเจน อีกท้ังเกษตรกรมีประสบการณและความรู
ในการผลิตค่ึนชายเปนอยางดี พื้นท่ีเพาะปลูกมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการผลิต นอกจากนั้น
กระบวนการผลิตค่ึนชายของเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน แตการผลิตค่ึนชายของ
เกษรกรในคร้ังนี้ไดประสบปญหาเกี่ยวกับวัชพืชรบกวนอยางหนัก เพราะพ้ืนท่ีแปลงเพาะปลูก
ของเกษตรกรเปนพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการทํานาซ่ึงมีวัชพืชอยูเปนจํานวนมากกอนหนานี้ เชน หญา
แหวหมู เปนตน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตค่ึนชายของเกษตรกรไดมีการใชรถไถขนาดใหญในการไถดิน
เพื่อเตรียมแปลงปลูก เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรมีลักษณะเปนดินเหนียว มีความ
ลําบากในการใชจอบขุดพลิกหนาดิน ดังนั้นเกษตรกรจึงแกไขโดยใชวิธีการจางเหมารถไถขนาด
ใหญในการไถดิน ผลจากการใชเทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 ปจจุบันเกษตรกรและสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน 
พระนอนปาเก็ดถ่ี ไดรวมมือกันในการสรางตลาดเพื่อจําหนายผักปลอดสารพิษและทําการ
ประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบถึงตลาดจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรและสมาชิกใน
กลุมไดรวมกันจัดต้ังข้ึน เกษตรกรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาและการสรางตลาดเพ่ือ
รองรับสินคาผักปลอดสารพิษท่ีเกษรกรผลิตข้ึนเปนอยางดี  
 
 6)  กะหลํ่าดอก (Cauliflower) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายชูศักดิ์ บุญสม กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของ
ใต ตําบลแมกา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
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 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายชูศักดิ์ บุญสม โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีกระบวนการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิต จากพื้นท่ี
เพาะปลูกจํานวน 1 งาน เกษตรกรสามารถทําการผลิตกะหลํ่าดอกไดภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 
แตเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผนการผลิต กลาวคือเกษตรกรไมมีการ
คัดเลือกและจัดหากลาพันธุที่สมบูรณกอนทําการเพาะปลูกทําใหผลผลิตท่ีไดไมมีคุณภาพดี
เทาท่ีควร  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
   การจัดการผลิตกะหลํ่าดอกของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา เกษตรกรมีกระบวนการในการผลิตท่ีดี 
มีการดูแลเอาใจใสการผลิตอยางสมํ่าเสมอ เกษตรกรมีกระบวนการผลิตอยางเปนข้ันตอน อีกท้ัง
เกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถ
ทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตกะหลํ่าดอกไดอยางชัดเจน การผลิตกะหลํ่าดอกของเกษตรกร
ในคร้ังนี้ไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตกะหลํ่าดอกของเกษตรกรไดมีการใชรถไถขนาดใหญในการ
ไถดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรไดเลือกวิธีการไถดินเพื่อเตรียมแปลงปลูกโดยใชรถไถซ่ึง
เกษตรกรเห็นวามีความสะดวกสบาย ประหยัดแรงงานและเวลา ผลจากการใชเทคโนโลยี
ดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของกะหลํ่าดอกท้ังในสวนของเกษตรกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีความชัดเจน การประชาสัมพันธในเร่ืองตลาดผักปลอดสารพิษ
ยังมีนอยมาก เกษตรกรใชเวลาสวนใหญกับการผลิตและยังขาดความรูในดานการสงเสริม
การตลาดจึงทําใหในอดีตท่ีผานมาเกษตรกรเมินเฉยในเร่ืองของการสรางตลาดเพ่ือรองรับ
ผลผลิต แตอยางไรก็ตามในปจจุบันเกษตรกรไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการดาน
การตลาด เกษตรกรและสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมไดมีความพยายามในการผลักดันใหเกิดการสรางตลาดผักปลอดสารพิษ
ใหเกิดข้ึนในชุมชน 
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 7)  ถ่ัวแขก (French bean) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางวันดี ไชยวรรณ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษพระนอน
ปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางวันดี ไชยวรรณ โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรสามารถจัดสรรเงินทุนท่ีใชในการผลิตถ่ัวแขกไดอยางเหมาะสมกับขนาดการ
ผลิตตามพ้ืนท่ีจํานวน 1 งาน พื้นท่ีของเกษตรกรท่ีใชในการทําแปลงสาธิตการผลิตถ่ัวแขกมี
ความอุดมสมบูรณและมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอกับการผลิต 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตถ่ัวแขกของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูความเช่ียวชาญในการ
ผลิตถ่ัวแขกเปนอยางดี กระบวนการผลิตทุกข้ันตอนท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแล
รักษาไมมีการใชสารเคมีใดๆท้ังส้ิน แตเกษตรกรยังขาดการจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูกท่ีดี 
บริเวณรอบแปลงปลูกยังพบวัชพืชและท่ีสําคัญเกษตรกรยังขาดความสมํ่าเสมอในการจดบันทึก
การปฏิบัติงาน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตถ่ัวแขกของเกษตรกรไมไดใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํา
การผลิตแตอยางใด เนื่องจากการผลิตถ่ัวแขกของเกษตรกรในปจจุบันเปนการผลิตในพื้นท่ีขนาด
เล็ก เกษตรกรสามารถทําการผลิตไดดวยตนเองทั้งการเตรียมดินและการดูแลรักษา  
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 ถ่ัวแขกท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตข้ึนประสบกับปญหาดานการจําหนาย 
ปจจุบันผลผลิตถ่ัวแขกมีจํานวนมากในทองตลาด เกษตรกรไมสามารถทําการจําหนายผลผลิตได 
ถึงแมวาเกษตรกรไดพยายามลดราคาของผลผลิตลงแตก็ไมสามารถทําใหความตองการของ
ผูบริโภคเพิ่มข้ึนได ในการจําหนายถ่ัวแขกแบบฝกสดของเกษตรกรจึงไมประสบความสําเร็จทํา
ใหเกษตรกรปรับเปล่ียนกลยุทธมาเปนการจําหนายถ่ัวแขกแบบฝกแหง ซ่ึงสามารถแกไขปญหา
ไดดีในระดับหนึ่ง 
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 8)  ถ่ัวพู (Winged bean) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายจรูญ ปงชัย กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต 
ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายจรูญ ปงชัย โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีการจัดสรรเงินทุนท่ีใชในการผลิตถ่ัวพูไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของเกษร
กรเอง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรยังขาดความรูในดานการวางแผนการผลิต เพื่อใหเกษตรกรไม
เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของการวางแผนการผลิต  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตถ่ัวพูของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกมี
แหลงน้ําที่เพียงพอตอการผลิต เกษตรกรมีการเอาใจใสดูแลการผลิตเปนอยางดีนอกจากน้ัน
เกษตรกรยังไดมีการแลกเปล่ียนความรูดานการผลิตระหวางสมาชิกภายในกลุม ซ่ึงกระบวนการ
ผลิตถ่ัวพูของเกษตรกรในคร้ังในไมมีการใชสารเคมีใดๆท้ังส้ินและท่ีสําคัญเกษตรกรมีการจด
บันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถทราบถึงผลตอบแทน
จากการผลิตถ่ัวพูไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
   การผลิตถ่ัวพูของเกษตรกรมีการใชรถไถขนาดใหญในการไถดินเพื่อ
เตรียมแปลงปลูก การใชเทคโนโลยีของเกษตรกรชวยใหเกษตรกรสามารถประหยัดแรงงานและ
เวลา ทําใหตนทุนทางดานการผลิตสูงข้ึนจากการจางเหมารถไถ  
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของถ่ัวพูท้ังในสวนของเกษตรกรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของพบวา การประชาสัมพันธในเร่ืองปลอดสารพิษยังมีนอยมาก ซ่ึงในอดีต
ถ่ัวพูท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตข้ึนไมมีมาตรฐานรับรอง ทําใหผูบริโภคขาดความเช่ือม่ันในเร่ือง
ของความปลอดภัย แตในปจจุบันเกษตรกรและสมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต 
ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ไดพยายามประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในดานการพัฒนาและสงเสริมการตลาดผักปลอดสารพิษในชุมชนและนอกชุมชน  
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 9)  บร็อคโคล่ี (Broccoli) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางสมศรี นันติ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชน 
ศรีลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางสมศรี นันติ โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีกระบวนการในการวางแผนการผลิตเปนอยางดี มีการคัดเลือกพื้นท่ีใหเหมาะ
สําหรับการเพาะปลูกบร็อคโคล่ีความอุดมสมบูรณของดินและแหลงน้ําท่ีเพียงพอกับการผลิต
และท่ีสําคัญเกษตรกรไดมีการบริหารจัดการเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของ
ตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตบร็อคโคล่ีของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูความชํานาญในการ
ผลิตบร็อคโคล่ีเปนอยางดี เกษตรกรมีประสบการณจากการปลูกบร็อคโคล่ีมาเปนเวลานาน 
เกษตรกรมีการเอาใจใสดูแลการผลิตอยางสมํ่าเสมอ กระบวนการผลิตของเกษตรกรในทุกข้ึน
ตอนท้ังการเตรียมดิน การปลูกและการดูแลรักษาไมมีการใชสารเคมีใดๆท้ังส้ิน การจดบันทึก
การปฏิบัติงานของเกษรกรก็ทําไดอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถทราบถึง
ผลตอบแทนจากการผลิตบร็อคโคล่ีไดอยางชัดเจน และท่ีนาช่ืนชมเกษตรกรมีความภาคภูมิใจกับ
อาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษของตนเองเปนอยางมาก   
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตบร็อคโคล่ีของเกษตรกรในคร้ังนี้ไมไดใชเทคโนโลยีเขามา
เกี่ยวของกับการผลิตแตอยางใด เนื่องจากในการผลิตบร็อคโคล่ีของเกษตรกรเปนการผลิตใน
พื้นท่ีขนาดเล็ก (1 งาน) เกษตรกรสามารถจัดการไดดวยตัวเอง ท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยว 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรและสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา 
ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมไดมีการผลักดันและกระตุนการบริโภคผักปลอด
สารพิษใหกับประชาชนในชุมชน โดยไดรวมกันจัดต้ังตลาดผักปลอดสารพิษข้ึนเองในชุมชน 
ซ่ึงตลาดแหงนี้ไดทําการจําหนายผักปลอดสารพิษของเกษตรกรและสมาชิกทุกคนไดทําการผลิต



66 

 

ข้ึน ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภค เกษตรกรสามารถสรางรายไดเปนอยางดีจาก
การจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษ 
    
 10)  ปวยเลง (Spinash) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายเปลง ใจใฝ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก 
ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายเปลง ใจใฝ โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของเกษตรกร เกษตรกร
สามารถหมุนเวียนเงินทุนเพื่อใชลงทุนในการผลิตรอบตอบไปไดอยางดีเยี่ยม นอกจากน้ัน
เกษตรกรยังไดคัดเลือกพื้นท่ีสําหรับการเพาะปลูกไดอยางเหมาะสม พื้นท่ีเพาะปลูกของ
เกษตรกรมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอกับการผลิต 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตผักปวยเลงของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีกระบวนการผลิตท่ีดี 
กลาวคือเกษตรกรมีการเตรียมการผลิตโดยเร่ิมต้ังแตการเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูรักษา 
เกษตรกรไดดูแลเอาใจใสกับการผลิตทําใหผลผลิตมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและไดปริมาณ
ผลผลิตเปนจํานวนมาก กระบวนการผลิตของเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ินและท่ี
สําคัญเกษตรกรมีการจดบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําให
เกษตรกรสามารถทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตปวยเลงไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 เกษตรกรไดมีการใชรถไถเดินตามในการไถพรวนดินเพื่อเตรียมแปลง
ปลูก เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมากไมสามารถใชจอบในการขุดพลิกหนาดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก
ได ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมาใชการจางเหมารถไถเดินตามในการอํานวยความสะดวกในดานของ
การไถพลิกหนาดินและการข้ึนแปลงเพาะปลูก ซ่ึงผลจากการใชเทคโนโลยีดังกลาวทําให
เกษตรกรมีตนทุนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 นอกจากการเอาใสในดานการผลิตเปนอยางดีแลว เกษตรกรยังมีความ
พยายามในการหาชองทางการตลาดในการจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษท่ีตนเองผลิตข้ึนอยาง
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สมํ่าเสมอ เกษตรกรใสใจและใหความสําคัญดานการหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิต
ข้ึน 
    
 11)  ผักโขมจีน (Amaranth)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายทอน บุญทา กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายทอน บุญทา โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง จากพ้ืนท่ี
จํานวน 1 งาน ท่ีเกษตรกรใชทําแปลงสาธิตผักโขมจีนปลอดสารพิษนั้น พ้ืนท่ีเพาะปลูกคอนขาง
แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณและหางไกลจากแหลงน้ํา แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไมมี
กระบวนการเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิต 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตผักโขมจีนของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูความชํานาญในการ
ผลิต เนื่องจากเกษรกรมีประสบการณในการผลิตผักโขมจีนมาเปนเวลานาน ประกอบกับผักโขม
จีนเปนพืชท่ีไมตองการธาตุอาหารในปริมาณมาก เพียงแตรดนํ้าอยางสม่ําเสมอก็เพียงพอ ดังนั้น
ในการผลิตผักโขมจีนของเกษตรกรในคร้ังนี้ผลผลิตที่ไดจึงมีความสวยงามและเปนท่ีตองการ
ของตลาด กระบวนการผลิตเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆท้ังส้ิน นอกจากนั้นเกษตรกรยังมี
การจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถทราบถึง
ผลตอบแทนจากการผลิตผักโขมจีนไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตผักโขมจีนของเกษตรกรในคร้ังนี้ไมไดใชเทคโนโลยีเขามา
เกี่ยวของกับการผลิตแตอยางใด เนื่องจากในการผลิตผักโขมจีนของเกษตรกรเปนการผลิตใน
พื้นท่ีขนาดเล็ก เกษตรกรสามารถจัดการไดดวยตนเอง ท้ังการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา
และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 ผักโขมจีนเปนพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีรสชาติอรอยเม่ือนําไปประกอบ
อาหาร ดังนั้นความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผักโขมจีนจึงมีปริมาณท่ีมากพอสมควรและ
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สามารถจําหนายไดในราคาสูง ราคาโดยเฉล่ียของผักโขมจีนอยูท่ี 20 บาทตอกิโลกรัม อีกท้ัง
เกษตรกรยังมีการจัดต้ังตลาดเพื่อจําหนายผักปลอดสารพิษของตนเองข้ึน โดยไดดําเนินงาน
รวมกับสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 
    
 12)  ผักกาดขาว (Chinese white cabbage)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางลลิตา กันธิยะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางลลิตา กันธิยะ โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีกระบวนการในการบริหารจัดการเงินทุนไดเปนอยางดี แตเกษตรกรยังขาด
ความรูในดานการเลือกพื้นท่ีใหเหมาะสมกับการผลิตกาดขาว จากพ้ืนท่ีจํานวน 1 งาน ที่
เกษตรกรใชทําแปลงสาธิตการผลิตผักกาดขาวพบวา พื้นท่ีดังกลาวไมเหมาะสมกับการผลิต
ผักกาดขาว ทําใหผลิตไดเกิดโรคท่ีบริเวณโคนตนและใบและยังถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืช
อยางหนัก  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตผักกาดขาวของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรยังขาดความรูในดานการ
จัดการผลิตผักกาดขาวท้ังดานการเพาะปลูกและการดูแลรักษา นอกจากนั้นเกษตรกรยังขาด
ความรูในดานการแกไขปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช สงผลใหการผลิตผักกาดขาวของเกษตรกร
ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร อยางไรก็ตามในการผลิตผักกาดขาวของเกษตรกรในคร้ังนี้ไมมี
การใชสารเคมีใดๆทั้งส้ินและเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏบัติงานอยางถูกตองและ
เหมาะสมทําใหเกษตรกรทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตผักกาดขาวไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตผักกาดขาวของเกษตรกรในคร้ังนี้ไมไดใชเทคโนโลยีเขามา
เกี่ยวของกับการผลิต เนื่องจากในการผลิตผักกาดขาวของเกษตรกรเปนการผลิตในพื้นท่ีขนาด
เล็ก เกษตรกรสามารถจัดการผลิตไดดวยตนเอง ท้ังการเตรียมดิน การผลิต การดูแลรักษาและ
การเก็บเกี่ยว  
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 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 นางลลิตา กันธิยะและสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดมีความพยายามอยางยิ่งในการสราง
ตลาดผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรและสมาชิกในกลุมผลิตข้ึน โดย
การประสานงานเพ่ือขอความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพื่อสรางตลาดจําหนายผักปลอด
สารพิษในชุมชนและรวมกันในการกระตุนและผลักดันใหผูบริโภคและคนในชุมชนหันมา
บริโภคผักปลอดสารพิษใหมากยิ่งข้ึน  
    
 13)  มะระจีน (Chinese bitter ground or Wind bitter ground)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางศิริลักษณ ศิริมโน กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปา
ขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางศิริลักษณ ศิริมโน โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
เกษตรกรพบวา เกษตรกรมีการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิต แตเกษตรกร
ยังขาดความรูในดานการวางแผนการผลิตกลาวคือ ภายใตพื้นท่ีจํานวน 1 งาน ท่ีเกษตรกรใชทํา
แปลงสาธิตการปลูกมะระจีนนั้น เกษตรกรไมมีการคัดเลือกพื้นท่ีในการเพาะปลูกใหมีความ
เหมาะสมกับการปลูกมะระจีน สงผลใหเมล็ดพันธุมะระจีนท่ีเกษตรกรปลูกไมเจริญเติบโตและ
ถูกแมลงศัตรูพืชรบกวนอยางหนัก   
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตมะระจีนของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรขาดการจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานท่ีขาดความสมํ่าเสมอและขาดความรูในดานการเพาะปลูกมะระจีน ซ่ึงปญหาหลักท่ี
เกษตรกรพบในการผลิตมะระจีนคือเมล็ดพันธุที่เกษตรกรทําการเพาะไมมีการเจริญเติบโตอีกท้ัง
เมล็ดพันธุยังถูกแมลงศัตรูพืชกัดกินเปนจํานวนมาก เมล็ดพันธมะระจีนมีราคาแพง ราคาโดย
เฉล่ียของเมล็ดพันธุมะระจีนประมาณ 5 บาทตอเมล็ด จากปญหาดังกลาวทําใหเกษตรกรตองเสีย
เงินทุนสวนใหญไปกับการซ้ือเมล็ดพันธุ การผลิตมะระจีนของเกษตรกรจึงไมประสบ
ความสําเร็จตามแผนการผลิต 
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 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตมะระจีนของเกษตรกรในครั้งนี้ไมไดนําเทคโนโลยีเขามา
จัดการกับกระบวนการผลิตแตอยางใด เนื่องจากในการผลิตมะระจีนของเกษตรกรเปนการผลิต
ในพื้นท่ีท่ีขนาดเล็ก เกษตรกรสามารถดําเนินการผลิตไดดวยตนเอง ท้ังการเตรียมดิน การผลิต
การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรยังขาดการสงเสริมทางการตลาด เกษตรกรตองพ่ึงพาพอคา
คนกลางในการจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษรวมถึงมะระจีนท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนในคร้ังนี้ดวย 
เกษตรกรใชเวลาสวนใหญกับการผลิต โดยไมไดคํานึงถึงการจัดการดานการตลาด สงผลให
เกษตรกรตองประสบกับปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและปญหาผลผลิตลนตลาดเม่ือเกษตรกรทํา
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
    
 14)  ผักชี (Coriander)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางออนศรี พรหมมินทร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
ปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางออนศรี พรหมมินทร โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
เกษตรกรพบวา เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดี ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งาน 
เกษตรกรทําแปลงสาธิตการปลูกผักชี เกษตรกรทําการเลือกพื้นท่ีไดเหมาะสมกับการเพาะปลูก
ท้ังความอุดมสมบูรณของดินและแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรไดมีการ
จัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของเกษตรกรเปนอยางดี 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตผักชีของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูและความชํานาญในการผลิต
ผักชีเปนอยางดี พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความอุดมสมบูรณทําใหผักชีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
กระบวนการผลิตของเกษตรกรโดยการเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแลรักษาไมมีการใช
สารเคมีใดๆทั้งส้ิน เกษตรกรมีการจัดการดานสุขลักษณะของแปลงปลูกไดดีแตเกษตรกรยังขาด
การจดบันทึกการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและสมํ่าเสมอ  
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 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 เกษตรกรไดมีการจางเหมารถไถขนาดใหญเพื่อไถพรวนดินและเตรียม
แปลงปลูก เนื่องจากเกษตรกรไดใชพื้นท่ีแปลงสาธิตแปลงผักปลอดสารพิษชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ประมาณถึง 2 ไร ดังนั้นในการไถพรวนดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรจึงไดจางเหมารถไถ
ขนาดใหญเพื่อทําการไถพรวนดิน ผลของการใชเทคโนโลยีทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตท่ี
เพิ่มสูงข้ึน  
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของเกษตรกรยังไมมากเทา ท่ีควร 
เกษตรกรตองพึ่งพาพอคาคนกลางในการจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษรวมถึงผักชีที่เกษตรกร
ผลิตข้ึนดวย เกษตรกรใชเวลาสวนใหญกับการผลิต โดยไมไดคํานึงถึงการจัดการดานการตลาด  
    
 15)  ผักบุงจีน (Water spinach)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางผองพรรณ คําเปง กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปา
ขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางผองพรรณ คําเปง โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมกับการผลิตผักบุงจีน พ้ืนท่ีเพาะปลูกมี
แหลงน้ําท่ีเพียงพอกับการผลิต ภายใตพื้นท่ีจํานวน 1 งานที่เกษตรกรใชทําแปลงสาธิตการผลิต
ผักบุงจีน เกษตรกรมีการบริหารจัดการเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตดังกลาว 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตผักบุงจีนของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูความชํานาญในการ
ผลิตผักบุงจีนเปนอยางดี แตเนื่องจากการผลิตในคร้ังนี้อยูในชวงฤดูหนาว ท่ีสภาพอากาศมีผลตอ
การเจริญเติบโตของผักบุงจีนเปนอยางมาก กลาวคือผักบุงจีนเปนพืชท่ีไมชอบอากาศท่ีหนาวเย็น 
ดังนั้นการผลิตผักบุงจีนของเกษตรกรจึงประสบกับปญหาการเจริญเติบโตท่ีชากวาปกติ 
โดยท่ัวไปผักบุงจีนมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 20-25 วันกอนการเก็บเกี่ยว แตในฤดูหนาวผักบุงจีน
ใชเวลาในการเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวไดประมาณ 45-60 วัน ดังนั้นเกษตรกรจึงไมนิยม
ผลิตผักบุงจีนในฤดูหนาว อยางไรก็ตามในการผลิตผักบุงจีนในคร้ังนี้เกษตรกรไมมีการใช
สารเคมีใดๆทั้งส้ิน แตเกษตรกรยังขาดการจดบันทึกการปฏิบัติงานท่ีสมํ่าเสมอ 
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 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตผักบุงจีนของเกษตรกรใชรถไถเขามาชวยในการไถดินเพื่อ
เตรียมแปลงปลูก เนื่องจากในพ้ืนท่ีการผลิตของเกษตรกรไดมีการผลิตพืชชนิดอ่ืนรวมดวย เชน 
กะหลํ่าดอก บร็อคโคล่ี ผักกาดขาวและผักพื้นบานชนิดตางๆ ดังนั้นในการไถดินเพ่ือเตรียม
แปลงเกษตรกรไดทําการจางเหมารถไถในการไถดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก ผลของการใช
เทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรมีอาชีพคาขายเปนอาชีพหลัก ในการจัดจําหนายผลผลิตนั้น 
เกษตรกรสามารถทําการจําหนายผลผลิตไดดวยตนเองโดยไมตองผานพอคาคนกลาง เกษตรกรมี
เทคนิคท่ีดีเยี่ยมในการจําหนายผลผลิตใหไดราคาท่ีดี การบริหารจัดการดานการสงเสริมดาน
การตลาดผักปลอดสารพิษจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี   
    
 16)  ผักสลัดใบ (Lettuce or Lactuca sativa) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางชวย โหมดกล่ิน กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรี
ลานนา ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางชวย โหมดกล่ิน โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีการวางแผนดานการผลิตท่ีดี ภายใตพื้นท่ีจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชสําหรับ
การจัดทําแปลงสาธิตการผลิตสลัดใบ เกษตรกรไดคัดเลือกพื้นท่ีอุดมสมบูรณและมีแหลงน้ําท่ี
เพียงพอสําหรับการผลิตสลัดใบ นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสม
กับขนาดการผลิตของตนเอง  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตผักสลัดของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา เกษตรกรมีกระบวนการผลิตท่ีถูกตอง
ตามขอบังคับของมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม เกษตรกรมีการดูแล
เอาใจใสการผลิตเปนอยางดี กระบวนการผลิตในทุกข้ันตอนไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน 
เกษตรกรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมทําใหเกษตรกรสามารถทราบ
ถึงผลตอบแทนจากการผลิตสลัดใบไดอยางชัดเจน แตเกษตรกรยังขาดการจัดการสุขลักษณะ
ของแปลงปลูกท่ีดีกลาวคือ บริเวณรอบๆแปลงปลูกยังมีวัชพืชข้ึนอยูในบางสวน 
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 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 เกษตรกรไมมีการใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของในกระบวนการการ
ผลิตแตอยางใด เกษตรกรดําเนินงานการผลิตดวยตนเองทุกข้ึนตอน ท้ังการเตรียมดิน การ
เพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเกษตรกรทําการผลิตผักสลัดในพ้ืนท่ีขนาด
เล็ก ดังนั้นเกษตรกรจึงไมมีความจําเปนท่ีตองใชเทคโนโลยีเขามาชวย ซ่ึงเปนการลดตนทุนการ
ผลิตท่ีไมจําเปนอีกทางหนึ่ง 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรและสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา 
ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมไดมีการผลักดันและกระตุนการบริโภคผักปลอด
สารพิษใหกับประชาชนในชุมชน โดยรวมกันจัดต้ังตลาดผักปลอดสารพิษข้ึนเองในชุมชน 
ตลาดแหงนี้ไดทําการจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรและสมาชิกทุกคนไดทําการผลิตข้ึน
และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภค เกษตรกรสามารถสรางรายไดไดดีจากการ
จําหนายสินคาผักปลอดสารพิษเปนจํานวนมาก 
    
 17)  พริกข้ีหนู (Bird chili or Chili or Cayenne Pepper) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายประพัฒน ชุมแสง กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแม
ของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายประพัฒน ชุมแสง โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
เกษตรกรพบวา เกษตรกรมีกระบวนการวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ พื้นท่ีจํานวน 1 งานท่ี
เกษตรกรใชสําหรับทําแปลงสาธิตการผลิตพริกข้ีหนู เกษตรกรไดเลือกพื้นท่ีอุดมสมบูรณและมี
แหลงน้ําท่ีเพียงพอ เกษตรกรสามารถกักเก็บน้ําไวสําหรับทําการผลิตทางการเกษตรไดตลอดท้ัง
ปและนอกจากน้ันเกษตรกรยังมีการจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของ
ตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตพริกข้ีหนูของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีกระบวนการผลิตท่ีดี มีการ
เอาใจใสดูแลการผลิตอยางสมํ่าเสมอ เกษตรกรมีความรูและประสบการณในการผลิตพริกข้ีหนู
เปนอยางดี อีกท้ังในกระบวนการผลิตพริกข้ีหนูของเกษตรกรท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก
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และการดูแลรักษาไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน นอกจากน้ันเกษตรกรยังมีการจดบันทึกการ
ปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมทําใหเกษตรกรทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตพริกข้ีหนู
ไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตพริกข้ีหนูของเกษตรกรในคร้ังนี้ไมมีการใชเทคโนโลยีเขามา
มีสวนชวยในกระบวนการผลิตใดๆท้ังส้ิน ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกพริกข้ีหนูของเกษตรกรเปนพื้นท่ี
ขนาดเล็ก ดังนั้นในกระบวนการผลิตท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เกษตรกรไดดําเนินการดวยตนเอง 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของพริกข้ีหนูท้ังในสวนของเกษตรกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมากเทาที่ควร การประชาสัมพันธในเร่ืองผักปลอดสารพิษยังมีนอย
มาก ซ่ึงในอดีตพริกข้ีหนูท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตข้ึนไมมีมาตรฐานรับรอง ทําใหผูบริโภคขาด
ความเชื่อม่ันในเร่ืองของความปลอดภัย แตในปจจุบันเกษตรกรและสมาชิกกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ไดพยายามประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการพัฒนาและสงเสริมการสรางตลาดผักปลอดสารพิษท้ังใน
ชุมชนและนอกชุมชน  
    
 18)  พริกหนุม (Chili Pepper or Long Fed) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางเตียมตา ปญญานะ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปา
ขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางเตียมตา ปญญานะโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน พบวา
เกษตรกรยังขาดความรูในดานการวางแผนการผลิต เกษตรกรไมมีการคัดเลือกพื้นท่ีสําหรับการ
เพาะปลูกรวมถึงการวางแผนดานขนาดการผลิตภายใตพ้ืนท่ีการผลิตจํานวน 1 งาน อยางไรก็ตาม
เกษตรกรยังสามารถบริหารจัดการเงินทุนไดเปนอยางดี เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเงินทุน
ท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตพริกหนุมของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูความชํานาญในการ
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ปลูกพริกหนุมเปนอยางดี เกษตรกรมีประสบการณปลูกพริกหนุมมาเปนเวลานาน เกษตรกรมี
ความรูในดานการคัดเลือกเมล็ดพันธุและการแกไขโรคพืช อีกท้ังกระบวนการผลิตพริกหนุมของ
เกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน ท้ังยาฆาแมลงและยากําจัดศัตรูพืช แตเกษตรกรยังขาด
การจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตพริกหนุมของเกษตรกรในคร้ังนี้ใชพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 3 
ไรซ่ึงเกษรกรไดแบงพื้นท่ีสวนหน่ึงเพ่ือทําแปลงสาธิตการผลิตพริกหนุม โดยมีการควบคุมการ
ใชสารเคมีและการจัดระบบการผลิตเพียง 1 งาน ดังนั้นในการเตรียมดิน เกษตรกรไดจางเหมารถ
ไถขนาดใหญในการไถพรวนดินเพ่ือเตรียมแปลงปลูก ผลของการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน
การผลิตทําใหเกษตรกรมีตนทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของพริกหนุมท้ังในสวนของเกษตรกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมากเทาท่ีควร การประชาสัมพันธในเรื่องผักปลอดสารพิษยังมีนอย
มาก อีกท้ังสินคาเกษตรกรผักปลอดสารพิษของเกษตรกรซ่ึงรวมถึงพริกหนุมยังไมมีมาตรฐาน
รับรองถึงคุณภาพและความปลอดภัย การจําหนายพริกหนุมรวมถึงสินคาผักปลอดสารพิษชนิด
อ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตข้ึนสวนใหญไดทําการจําหนายใหกับพอคาคนกลางซึ่งเขามารับ
ซ้ือผลผลิตถึงแปลงผัก   
    
 19)  มะเขือเทศ (Tomato) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ น.ส.อรุณี อินทรชัย กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระ
นอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
น.ส.อรุณี อินทรชัยโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน พบวาเกษตรกร
มีการคัดเลือกพื้นท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกรวมถึงพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรยังมีแหลงน้ําท่ี
เพียงพอกับการผลิต ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการ
ปลูกมะเขือเทศ เกษตรกรสามารถดูแลรักษาไดอยางท่ัวถึง เกษตรกรมีกระบวนการในการวาง
แผนการผลิตท่ีดีเยี่ยมโดยประยุกตเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในการผลิตกลาวคือ ภายใน
พื้นท่ีท่ีจํากัดเกษตรกรไดมีการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกไดเปนอยางดี เกษตรกรสามารถปลูก
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ผักหลายชนิดเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด รวมถึงการบริหารจัดการดานเงินทุนท่ี
เหมาะสมกับขนาดการผลิตของเกษตรกรเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูและความชํานาญใน
การผลิตมะเขือเทศเปนอยางดี เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใสในการผลิตอยางสมํ่าเสมอ 
กระบวนการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรทั้งการเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแลรักษาไมมี
การใชสารเคมีใดๆท้ังส้ิน เกษตรกรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและชัดเจนทําให
เกษตรกรทราบถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตมะเขือเทศอยางชัดเจน นอกจากการผลิต
มะเขือเทศแลวเกษตรกรยังไดทําการผลิตผักชนิดตางๆ เชน ผักกาดกวางตุง ผักบุงจีน คะนา 
มะเขือมวง มะเขือเปราะ ชะอม กระเจี๊ยบมอญและตะไคร เปนตน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตมะเขือเทศรวมถึงผักชนิดอ่ืนๆของเกษตรกรไมมีการใช
เทคโนโลยีใดๆท้ังส้ิน ในกระบวนการผลิตของเกษตรกร ท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก การ
ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว เกษตรกรไดดําเนินงานดวยตนเองทั้งหมดทุกข้ันตอน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรมีความพยายามในการเสาะหาแหลงจําหนายสินคาผักปลอด
สารพิษของตนเองไดเปนอยางดี รวมถึงเกษตรกรมีการจัดทําบรรจุภัณฑใหกับสินคาผักปลอด
สารพิษชนิดตางๆ รวมถึงมะเขือเทศท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตใหไดมาตรฐาน GAP ซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและเปนการสรางความเช่ือมั่น
ในเร่ืองของความปลอดภัยใหกับผูบริโภคไดอีกทางหนึ่ง 
    
 20)  ถ่ัวฝกยาว (Fabacae) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางทัศนีย ไฮคํา กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางทัศนีย ไฮคําโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน พบวาเกษตรกรมี
การคัดเลือกพื้นท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกรวมถึงมีแหลงน้ําที่เพียงพอกับการผลิต อีกท้ัง
เกษตรกรยังมีการบริหารจัดการเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดของการผลิตภายใตพื้นที่
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เพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการปลูกถ่ัวฝกยาว เกษตรกรสามารถ
ดูแลรักษาไดอยางท่ัวถึง  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตถ่ัวฝกยาวของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวา เกษตรกรกระบวนการผลิตท่ีดีเยี่ยมมี
การดูแลเอาใจใสผักท่ีปลูกเปนอยางดี แตเกษตรกรยังขาดความรูและความเขาใจในการดูแล
รักษาถ่ัวฝกยาวทําใหในการผลิตถ่ัวฝกยาวของเกษตรกรประสบปญหาดานการเจริญเติบโตท่ีชา
กวาปกติและปญหาใบแหงจากการใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนเกินขนาด อยางไรก็ตามใน
กระบวนการผลิตถ่ัวฝกยาวของเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน อีกท้ังเกษตรกรไดมีการ
จดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรทราบถึงผลตอบแทนจากการ
ผลิตถ่ัวฝกยาวไดอยางชัดเจน  
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตถ่ัวฝกยาวของเกษตรกรไมมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใน
กระบวนการผลิตต้ังแตการเตรียมดิน การเพาะกลา การปลูกและการดูแลรักษา เกษตรกรได
ดําเนินงานดวยตนเองท้ังส้ิน 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 นางทัศนีย ไฮคําและสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดมีความพยายามอยางยิ่งในการสราง
ตลาดผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรและสมาชิกในกลุมผลิต โดยการ
ประสานงานเพ่ือขอความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพื่อสรางตลาดจําหนายผักปลอดสารพิษ
ในชุมชน และรวมกันในการกระตุนและผลักดันใหผูบริโภคและคนในชุมชนหันมาบริโภคผัก
ปลอดสารพิษใหมากยิ่งข้ึน 
 
 21)  บวบเหล่ียม (Smooth loofah) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายรังสรรค กันธิยะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายรังสรรค กันธิยะโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงาน พบวา
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดี ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชในการทํา
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แปลงสาธิตการปลูกบวบเหล่ียม เกษตรกรไดมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกบวบ
เหล่ียม โดยพื้นท่ีมีสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการเพาะปลูกและมีแหลงน้ําท่ี
เพียงพอตอการผลิตและเกษตรกรยังมีการบริหารจัดการเงินทุนท่ีใชในการผลิตไดเปนอยางดี 
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเงินทุนท่ีจํากัดไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตบวบเหล่ียมของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูในดานการผลิตบวบ
เหล่ียมเปนอยางดีประกอบกับสภาพพื้นท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกจึงทําใหบวบเหล่ียมท่ี
เกษตรกรเพาะปลูกมีการเจริญเติบโตท่ีดี ในดานการจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูกนั้น
เกษตรกรไดปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรกรที่ถูกตองและ
เหมาะสมทุกประการและนอกจากน้ันในกระบวนผลิต เกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน
อีกท้ังเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกร
สามารถทราบถึงผลตอบแทนท่ีแทจริงท่ีไดรับจากการผลผลิตบวบเหล่ียม 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตบวบเหล่ียมของเกษตรกรไดมีการใชรถไถขนาดใหญใน
ข้ันตอนของการไถเตรียมแปลง ซ่ึงพื้นท่ีแปลงสาธิตบวบเหล่ียมของเกษตรกรมีลักษณะของดินท่ี
เปนดินเหนียว ทําใหยากตอการขุดพลิกหนาดินโดยแรงงานคน ดังนั้นในการเตรียมดินของ
เกษตรกรจึงไดทําการจางเหมารถไถขนาดใหญเพื่อไถพรวนดิน ผลของการใชเทคโนโลยีในการ
ผลิตของเกษตรกรดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 นายรังสรรค กันธิยะและสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดมีความพยายามอยางยิ่งในการสราง
ตลาดผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรและสมาชิกในกลุมผลิตข้ึน โดย
การประสานงานเพ่ือขอความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพื่อสรางตลาดจําหนายผักปลอด
สารพิษในชุมชนไดรวมกันกระตุนและผลักดันใหผูบริโภคและคนในชุมชนหันมาบริโภคผัก
ปลอดสารพิษใหมากยิ่งข้ึน  
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 22)  แตงกวา (Cucomber)  
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายจรัส เงาคํา กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก 
ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายจรัส เงาคําโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา เกษตรกรมี
การจัดสรรพื้นท่ีในการเพาะปลูกแตงกวาไดเปนอยางดี ขนาดของพื้นท่ีมีความเหมาะสมกับ
ระบบการผลิต มีแหลงน้ําท่ีเพียงพอ ขนาดการผลิตมีความสอดคลองกับทุนในการผลิตท่ี
เกษตรกรมีอยูอยางจํากัด ภายใตพื้นท่ีการเพาะปลูกจํานวน 1 งาน เกษตรกรสามารถจัดการผลิต
ไดอยางท่ัวถึง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตแตงกวาของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จากการศึกษาพบวาเกษตรกรยังขาดความรูในการ
แกไขปญหาโรคที่เกิดข้ึนในระหวางการผลิตกลาวคือ แตงกวาท่ีเกษตรกรทําการผลิตประสบกับ
ปญหาใบไหมและหลุดรวง ซ่ึงมีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตและการออกผลของแตงกวา แต
อยางไรก็ตามในการจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูกนั้น เกษตรกรสามารถทําไดอยางดีเยี่ยม มี
การจดบันทึกการปฏิบัติงานท่ีเกษตรกรทําไดอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรทราบถึง
ผลตอบแทนจากการผลิตแตงกวาไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 เกษตรกรไดใชรถไถเดินตามในการไถพรวนดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก 
ซ่ึงการใชรถไถเดินตามในการไถพรวนดินทําใหสามารถไถพรวนดินไดลึกกวาการใชจอบ โดย
ปกติการผลิตแตงกวาตองพรวนดินใหลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงจะทําใหแตงกวา
เจริญเติบโตไดเปนอยางดี ดังนั้นเกษตรกรจึงเลือกการใชรถไถในการไถพรวนดินแทนการพรวน
ดินดวยจอบ ซ่ึงผลของการใชเทคโนโลยีดังกลาวทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนตามไปดวย 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของเกษตรกรยังมีนอยมาก การจําหนายผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรยังข้ึนอยูกับความตองการของตลาด เกษตรกรยังขาดความรูในดาน
การสงเสริมดานการตลาด ซ่ึงเปนขอบกพรองของเกษตรกรสวนใหญ ดังนั้นในการสงเสริมดาน
การตลาดของเกษตรกรจึงยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
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 (23)  แครอท (Carrot) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางอารีย เสารแกว กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางอารีย เสารแกว โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา พบวา 
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดี ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชในการทํา
แปลงสาธิตการปลูกแครอท เกษตรกรไดทําการเลือกพ้ืนที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก พื้นที่
เพาะปลูกมีแหลงนํ้าท่ีเพียงพอสําหรับการผลิตและนอกจากนั้นเกษตรกรยังไดมีการบริหาร
จัดการเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดของการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตแครอทของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูและความชํานาญ
ในการผลิตแครอทเปนอยางดีประกอบกับพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรยังมีสภาพอากาศท่ี
เหมาะสมกับการปลูกแครอท ทั้งนี้เนื่องจากแครอทเปนพืชท่ีเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศเย็น 
ในสวนของกระบวนการผลิตแครอทของเกษตรกรนั้นไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้ง ส้ิน 
นอกจากนั้นเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกร
สามารถทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตแครอทไดอยางชัดเจน  
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งาน เกษตรกรไมไดนําเทคโนโลยีเขา
มาใชในการผลิตแตอยางใด เนื่องจากเกษตรกรสามารถจัดการผลิตไดดวยตนเองทุกข้ึนตอนการ
ผลิตท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูกและการดูแลรักษา    
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรไดมีความพยายามอยางยิ่งในการเสาะหาตลาดเพ่ือจําหนาย
แครอทปลอดสารพิษที่ทําการผลิตข้ึน เกษตรกรไดรวมกันจัดต้ังกลุมปลูกผักปลอดสารพิษในช่ือ 
“กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสมาชิกในกลุมท้ังดานการผลิตและการตลาด ซ่ึงในปจจุบันเกษตรกร
ประสบความสําเร็จเปนอยางดีในดานการจัดการตลาด เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตได
อยางตอเนื่องและสรางรายไดเปนอยางดี  
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 24)  ผักกาดฮองเต (Pak Tsai) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายเรืองเดช ยาวิชัย กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระ
นอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายเรืองเดช ยาวิชัยโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา เกษตรกร
มีการวางแผนการผลิตท่ีดี ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งาน เกษตรกรไดใชทําแปลงสาธิตการ
ผลิตผักกาดฮองเตปลอดสารพิษ เกษตรกรการคัดเลือกพื้นท่ีเหมาะสมกับการผลิตผักกาดฮองเต
ท้ังในดานของสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณและแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการผลิต นอกจากน้ัน
เกษตรกรยังไดจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดของการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตผักกาดฮองเตของเกษตรกร  ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูในดานการ
ผลิตผักกาดฮองเตเปนอยางดีประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกจึงทําใหผักกาด
ฮองเตท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนมีการเจริญเติบโตท่ีดี ผักกาดฮองเตเปนมีอายุประมาณ 25-30 วันจึงทํา
การเก็บเกี่ยว การหมุนเวียนการผลิตของเกษตรกรจึงสามารถทําไดหลายรอบการผลิต แต
เกษตรกรยังขาดการจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูกท่ีดี โดยบริเวณรอบแปลงปลูกยังมีวัชพืช
ข้ึนอยูบางสวน เกษตรกรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานแตขาดความถูกตองและความสมํ่าสเมอ 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตผักกาดฮองเตของเกษตรกรไมไดนําเทคโนโลยีเขามาใชใน
การผลิตแตอยางใด เนื่องจากเกษตรกรใชพื้นท่ีขนาดเล็กในการเพาะปลูก เกษตรกรสามารถ
ดําเนินการผลิตไดดวยตนเองท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของผักกาดฮองเตทั้งในสวนของเกษตรกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดการประชาสัมพันธในเร่ืองผักปลอดสารพิษ ซ่ึงในปจจุบัน
เกษตรกรและสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมไดพยายามอยางยิ่งในการสรางตลาดผักปลอดสารพิษเพ่ือเปนชองทางใน
การจัดจําหนายและหลีกเหล่ียงการถูกเอาเปรียบดานราคาจากพอคาคนกลาง  
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 25)  ต้ังโอ (Garland) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางศรีวรรณา ปนมงคล กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
พระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางศรีวรรณา ปนมงคลโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา 
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใช
ในการทําแปลงสาธิตการผลิตต้ังโอแบบปลอดสารพิษ เกษตรกรไดทําการคัดเลือกพื้นท่ี
เหมาะสมกับการผลิตตั้งโอ สภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณและปริมาณของนํ้าท่ีเพียงพอตอการ
ผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรยังไดจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับขนาดของการผลิตของ
ตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตต้ังโอของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูในดานการผลิตต้ังโอเปน
อยางดีประกอบกับสภาพพื้นท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกจึงทําใหต้ังโอท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนมีการ
เจริญเติบโตท่ีดีและมีคุณภาพ เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใสในดานการผลิตเปนอยางดี 
กระบวนการผลิตต้ังโอของเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน แตเกษตรกรยังขาดการ
จัดการสุขลักษณะของแปลงปลูกท่ีดีกลาวคือ บริเวณรอบแปลงปลูกยังมีวัชพืชข้ึนอยูบางสวน 
รวมถึงการจดบันทึกการปฏิบัติงานยังขาดความถูกตองและความสมํ่าเสมอ 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตตั้งโอของเกษตรกรไมไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิต
แตอยางใด เนื่องจากเกษตรกรใชพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก เกษตรกรจึงสามารถดําเนินการผลิต
ไดดวยตนเองท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของตั้งโอท้ังในสวนของเกษตรกรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของยังขาด การประชาสัมพันธในเร่ืองผักปลอดสารพิษ ซ่ึงในปจจุบันเกษตรกร
และสมาชิกในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหมไดพยายามอยางยิ่งในการสรางตลาดผักปลอดสารพิษเพื่อเปนชองทางในการจัด
จําหนายและหลีกเหล่ียงการถูกเอาเปรียบดานราคาจากพอคาคนกลาง  
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 26)  ถ่ัวลันเตา (Peas) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางศรีลา รัตนะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย 
ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางศรีลา รัตนะโดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา เกษตรกรมี
การวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ ภายใตพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชในการทํา
แปลงสาธิตการปลูกถ่ัวลันเตา เกษตรกรไดมีการคัดเลือกพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกถ่ัวลันเตา 
พื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรมีสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการ
ผลิตและนอกจากนั้นเกษตรกรยังมีการจัดสรรเงินทุนท่ีใชในการผลิตไดเปนอยางดี เกษตรกร
สามารถบริหารจัดการเงินทุนท่ีจํากัดไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตถ่ัวลันเตาของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูในดานการผลิตถ่ัว
ลันเตาเปนอยางดีประกอบกับสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจึงทําใหถ่ัวลันเตาท่ี
เกษตรกรผลิตข้ึนมีการเจริญเติบโตท่ีดี สวนการจัดการในดานสุขลักษณะของแปลงปลูกนั้น 
เกษตรกรไดปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรกรท่ีถูกตองและ
เหมาะสม ทุกประการและนอกจากน้ันในการกระบวนผลิตเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆ
ท้ังส้ินรวมถึงเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําให
เกษตรกรสามารถทราบถึงผลตอบแทนจากการผลผลิตถ่ัวลันเตาไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตถ่ัวลันเตาของเกษตรกรไดมีการใชรถไถขนาดใหญในข้ันตอน
ของการไถเตรียมแปลงซ่ึงพื้นท่ีแปลงสาธิตถ่ัวลันเตามีลักษณะเปนดินเหนียว ทําใหยากตอการ
ขุดพลิกหนาดินโดยใชแรงงานคน ดังนั้นในการเตรียมดินของเกษตรกรจึงไดทําการจางเหมารถ
ไถขนาดใหญในการไถพรวนดิน ผลของการใชเทคโนโลยีในการผลิตของเกษตรกรดังกลาวทํา
ใหเกษตรกรมีตนทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 นางศรีลา รัตนะและสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดมีความพยายามอยางยิ่งในการสราง
ตลาดผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนายผักปลอดสารพิษของสมาชิกในกลุม โดยการประสานงาน
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เพื่อขอความรวมมือกับหนวยงานในพื้นท่ีเพื่อสรางตลาดจําหนายผักปลอดสารพิษในชุมชน และ
รวมกันในการกระตุนใหผูบริโภคในชุมชนหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษใหมากยิ่งข้ึน  
    
 27)  หัวไชเทา (Chinese radish) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายสิงห บรรณศาสตร กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายสิงห บรรณศาสตร โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา 
พบวา เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ี
เกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการปลูกหัวไชเทา เกษตรกรไดทําการคัดเลือกพื้นท่ีเพาะปลูก
ท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกหัวไชเทาและมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใชในการผลิต 
นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถจัดสรรเงินทุนไดดี เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเงินทุนได
อยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตหัวไชเทาแบบปลอดสารพิษ ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน  GAP พบวาเกษตรกรเกษตรกรมีความรู
ความสามารถในการผลิตหัวไชเทาเปนอยางดี ท้ังการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
สงผลใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพเปนท่ีตองการของผูบริโภค ท้ังนี้ในกระบวนการผลิตหัวไชเทา
ของเกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน รวมถึงเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
อยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรสามารถทราบถึงผลตอบแทนท่ีแทจริงจากการผลผลิต
หัวไชเทา  
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งาน เกษตรกรไมไดนําเทคโนโลยีเขา
มาใชในการผลิตแตอยางใด เนื่องจากเกษตรกรสามารถจัดการการผลิตไดดวยตนเองท้ังการ
เตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต    
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 เกษตรกรไดมีความพยายามอยางยิ่งในการเสาะหาตลาดเพ่ือจําหนาย
ผักปลอดสารพิษท่ีนเองไดทําการผลิตข้ึน เกษตรกรไดรวมกันจัดต้ังกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ในนาม กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุมท้ังดานการผลิตและการตลาดและใน
ปจจุบันเกษตรกรประสบความสําเร็ขเปนอยางดีในดานการจัดการตลาด เกษตรกรสามารถ
จําหนายผลผลิตไดอยางตอเนื่องและสามารถสรางรายไดเปนจํานวนมาก  
    
 28)  มะเขือยาว (Snake egg-plant) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางวรรณา ไชยวรรณา กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
หนองแฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางวรรณา ไชยวรรณา โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา 
พบวา เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานเกษตรกร
ใชทําแปลงสาธิตปลูกมะเขือยาว เกษตรกรไดทําการคัดเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีสภาพดินที่เหมาะ
กับการผลิตมะเขือยาวและมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการผลิต นอกจากน้ันในดานการจัดสรร
เงินทุนเกษตรกรยังสามารถทําไดเปนอยางดี เกษตรกรมีการบริหารจัดการเงินทุนไดอยาง
เหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง  
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการการผลิตมะเขือยาวของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรมีความรูและความสามารถใน
การผลิตมะเขือยาวเปนอยางดี เนื่องจากเกษตรกรมีประสบการณในการปลูกมะเขือยาวมาเปน
เวลานาน การดูแลรักษาและการจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูกทําไดอยางดีเยี่ยมทําใหผลผลิต
ท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนมีคุณภาพเปนท่ีตองการของผูบริโภค กระบวนการการผลิตมะเขือยาวของ
เกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน นอกจากน้ันเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
อยางถูกตองและสมํ่าเสมอทําใหเกษตรกรทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตมะเขือยาวไดอยาง
ชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตมะเขือยาวของเกษตรกรไดใชรถไถขนาดใหญเขามาใชใน
ข้ันตอนของการไถเตรียมแปลงปลูก เนื่องจากภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมดของเกษตรกร
ประมาณ 3 ไร แปลงสาธิตมะเขือยาวเปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งท่ีเกษตรกรไดใชเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการผลิตในข้ันตอนของการเตรียมดิน ซ่ึงทําใหการดําเนินงานดานการผลิตเปนไปอยาง
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รวดเร็ว แตอยางไรก็ตามผลของการใชเทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนดานการผลิตท่ี
เพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของเกษตรกรถือไดวาเปนจุดออนท่ีตองเรง
แกไข เกษตรกรไมมีความรูในดานการสงเสริมการตลาดผักปลอดสารพิษท่ีตนเองผลิตข้ึน 
เกษตรกรมักถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลางท่ีเขามารับซ้ือผลผลิตโดยการกดราคาสินคา 
เกษตรกรไมสามารถจําหนายผลผลิตไดเองเพราะเกษตรกรใชเวลาสวนใหญกับการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ดังนั้นในการจําหนายผักปลอดสารพิษของเกษตรกรจึงตองพึ่งพาอาศัยพอคาคน
กลางเปนหลัก  
 
 29)  มะเขือเปราะ (Egg-plant) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางเครือวัลย อังพฤษ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
หนองแฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางเครือวัลย อังพฤษ โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา พบวา 
เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผนการผลิตกลาวคือ ภายใตพื้นท่ีเพาะปลูก
จํานวน 1 งานเกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการปลูกมะเขือเปราะ เกษตรกรไมมีการคัดเลือก
พื้นท่ีการผลิตใหเหมาะสมกับการผลิตมะเขือเปราะ แตอยางก็ตามเกษตรกรมีกระบวนการใน
การบริหารจัดการเงินทุนที่ดี เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเงินทุนท่ีมีอยางจํากัดไดอยาง
เหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตมะเขือเปราะของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรยังขาดระบบการจัดการการ
ผลิตท่ีดีกลาวคือ เกษตรกรไมมีการคัดเลือกกลาพันธุที่แข็งแรงและสมบูรณท่ีใชในการเพาะปลูก 
จึงทําใหมะเขือเปราะท่ีเกษตรกรผลิตมีการเจริญเติบโตท่ีชากวาปกติ อยางไรก็ตามในการผลิต
มะเขือเปราะของเกษตรกรในคร้ังนี้เกษตรกรไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ินในการผลิต เกษตรกร
ยังมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสม่ําเสมอทําใหเกษตรกรทราบถึงผลตอบแทน
จากการผลิตมะเขือเปราะไดอยางชัดเจน 
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 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตมะเขือเปราะของเกษตรกรไมไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
ผลิตแตอยางใด เนื่องจากเกษรกรใชพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก เกษตรกรจึงสามารถดําเนินการ
ผลิตไดดวยตนเองท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 การสงเสริมดานการตลาดของเกษตรกรถือไดวาเปนจุดออนท่ีตองเรง
แกไข เกษตรกรไมมีความรูในดานการสงเสริมการตลาดผักปลอดสารพิษท่ีตนเองผลิตข้ึน ทําให
เกษตรกรถูกเอาเปรียบดานราคาจากพอคาคนกลางท่ีเขามารับซ้ือผลผลิตถึงแปลงผัก  เกษตรกร
ไมสามารถจําหนายผลผลิตไดเองเพราะเกษตรกรใชเวลาสวนใหญกับการผลิต ผักปลอดสารพิษ 
ดังนั้นในการจําหนายผักปลอดสารพิษของเกษตรกรจึงตองพึ่งพาอาศัยพอคาคนกลางเปนหลัก 
 
 30)  เห็ดนางฟา (Sajor-caju) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางบัวคํา ขุยอภัย กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบลสงา
บาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางบัวคํา ขุยอภัย (ตัวแทนจากกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม) โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา กลุม
เกษตรกรมีกระบวนการวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ ในการผลิตเห็ดนางฟาของกลุมเกษตรกร
ไดมีการวางแผนการผลิตในดานตางๆ อันไดแก การจัดสรรเงินทุนใหเหมาะสมกับระบบการ
ผลิต การวางแผนปริมาณการผลิตใหเหมาะสมกับขนาดของโรงเรือน การวางแผนการผลิตให
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด เปนตน ซ่ึงกระบวนการวางแผนดานการผลิต
ของกลุมเกษตรกรดังกลาวเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีทําใหกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดงประสบ
ความสําเร็จ 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตเห็ดนางฟาของกลุมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวากลุมเกษตรกรมีความรูและความชํานาญ
อีกท้ังยังมีประสบการณในการผลิตเห็ดนางฟาเปนอยางดี เนื่องจากกลุมเกษตรกรไดทําการผลิต
เห็ดนางฟามาเปนเวลานาน เกษตรกรไดดูแลเอาใจใสในกระบวนการผลิตท้ังการเพาะเช้ือ การ
ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยไดมีการจัดแบงหนาท่ีใหสมาชิกในกลุมผลัดเปล่ียนกัน
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ทํางานและนอกจากนั้นกลุมเกษตรกรยังมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและ
สมํ่าเสมอรวมถึงการทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อวิเคราะหถึงผลตอบแทนจากการผลิตเห็ดนางฟา 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตเห็ดนางฟาของกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ไดมีการนําเอา
เคร่ืองอัดกอนเห็ดเขามาใชในข้ันตอนของการอัดข้ีเล่ือย ซ่ึงในโรงเรือนเพาะเห็ดจํานวน 1โรง 
ท่ีกลุมเกษตรกรไดใชเปนโรงเพาะสาธิต (1 โรงตอกอนเห็ด 4,000) ไดใชเคร่ืองอัดข้ีเล่ือย จํานวน 
1 เคร่ืองเพื่อใชในการอัดกอนเห็ด ซ่ึงในการอัดกอนเห็ดมีความจําเปนตองใชเคร่ืองอัดกอนเห็ด
เขามาชวยเพื่อความรวดเร็วและผลทางดานการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดงไดทําการบรรจุภัณฑเห็ดนางฟาท่ีกลุมผลิต
ข้ึนกอนนําออกจําหนายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา นอกจากนั้นกลุมเกษตรกรยังนํา 
เห็ดนางฟาออกจําหนายยังตลาดในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพื่อเพิ่มปริมาณการจําหนายเห็ดนางฟาให
ไดมากยิ่งข้ึน 
 
 31)  เห็ดลม (Hed-Lom) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นางบานเย็น รัณจวรรณ กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบล
สงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นางบานเย็น รัณจวรรณ (ตัวแทนจากกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม) โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา 
กลุมเกษตรกรมีกระบวนการวางแผนการผลิตท่ีดีกลาวคือ ในการผลิตเห็ดลมของกลุมเกษตรกร
ไดมีการวางแผนการผลิตในดานตางๆ อันไดแก การจัดสรรเงินทุนใหเหมาะสมกับระบบการ
ผลิต การวางแผนปริมาณการผลิตใหเหมาะสมกับขนาดของโรงเรือน การวางแผนการผลิตให
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด เปนตน ซ่ึงกระบวนการวางแผนดานการผลิต
ของกลุมเกษตรกรดังกลาวเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีทําใหกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดงประสบ
ความสําเร็จ 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตเห็ดลมของกลุมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวากลุมเกษตรกรมีความรูและความชํานาญ 
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มีประสบการณในการผลิตเห็ดลมเปนอยางดี เนื่องจากกลุมเกษตรกรไดทําการผลิตเห็ดลมมา
เปนเวลานาน เกษตรกรไดดูแลเอาใจใสในกระบวนการผลิตเปนอยางดีท้ังการเพาะเช้ือ การดูแล
รักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยไดมีการจัดแบงใหสมาชิกในกลุมผลัดเปล่ียนกันในการ
ทํางานและนอกจากนั้นกลุมเกษตรกรยังมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและ
สมํ่าเสมอรวมถึงการทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อวิเคราะหถึงผลตอบแทนจากการผลิตเห็ดลม 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตเห็ดลมของกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ไดมีการนําเอาเคร่ือง
อัดกอนเห็ดเขามาใชในข้ันตอนของการอัดข้ีเล่ือย ซ่ึงในโรงเรือนเพาะเห็ดจํานวน 1โรงท่ีกลุม
เกษตรกรไดใชเปนโรงเพาะสาธิต (1 โรงตอกอนเห็ด 4,000 กอน) ไดใชเคร่ืองอัดข้ีเล่ือยจํานวน 
1 เคร่ืองเพื่อใชในการอัดกอนเห็ด ซ่ึงในการอัดกอนเห็ดมีความจําเปนตองใชเคร่ืองอัดกอนเห็ด
เขามาชวย เพื่อความรวดเร็วและผลทางดานการเจริญเติบโตของเห็ดลม 
 (4)  การสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดงไดทําการบรรจุภัณฑเห็ดท่ีกลุมผลิตข้ึน
กอนนําออกจําหนายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา นอกจากน้ันกลุมเกษตรกรยังนําเห็ดลม
ออกจําหนายยังตลาดในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพื่อเพิ่มปริมาณการจําหนายเห็ดลมใหไดมากยิ่งข้ึน 
 
 32)  ผักกาดหางหงษ (Chinese Cabbage-Michilli) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายธิติพงษ ไชยประคอง กลุมเยาวชนบานดอกแดง 
ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายธิติพงษ ไชยประคอง (ตัวแทนจากกลุมเยาวชนบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม) โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานพบวา 
กลุมเยาวชนยังขาดความรูความเขาในดานการวางแผนการผลิตกลาวคือ ภายใตพื้นที่เพาะปลูก
จํานวน 1 งานท่ีใชในการทําแปลงสาธิตการปลูกผักกาดหางหงษ กลุมเยาวชนไมมีการคาดการณ
ถึงปริมาณผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด อีกท้ังกลุมเยาวชนไมมีการศึกษาถึง
วิธีการในการเพาะปลูกรวมถึงการดูแลรักษาผักกาดหางหงษ จึงทําใหประสบปญหาการผลิต แต
ในดานการจัดสรรเงินทุนนั้นกลุมเยาวชนสามารถจัดสรรเงินทุนไดอยางเหมาะสมกับปริมาณ
การผลิต ท้ังนี้เนื่องจากกลุมเยาวชนบานดอกแดงไดรวมตัวกันในการจัดต้ังกลุมใหมแตสมาชิก
ในกลุมยังขาดความรูและขาดประสบการณในดานการเกษตรกร  
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 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตผักกาดหางหงษของของนายธิติพงษ ไชยประคอง 
(ตัวแทนจากกลุมเยาวชนบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม)  
ตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวากลุม
เยาวชนยังขาดความรูและประสบการณในการผลิตผักกาดหางหงษ เนื่องมาจากกลุมเยาวชน
กําลังเ ร่ิมการผลิตผักกาดหางหงษเปนคร้ังแรก  จึงทําใหการผลิตประสบกับปญหาการ
เจริญเติบโตท่ีลาชาและไมพรอมเพียงกัน การผลิตผักกาดหางหงษของกลุมเยาวชนในคร้ังนี้ไมมี
การใชสารเคมีใดๆทั้งส้ินและกลุมเยาวชนไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและ
สมํ่าเสมอทําใหทราบถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตผักกาดหางหงษ 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตผักกาดหางหงษของกลุมเยาวชนบานดอกแดง  ตําบล 
สงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ไมไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิตแต
อยางใด เยาวชนเนนการมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุมโดยไดรวมมือกันในการผลิตท้ังการ
เตรียมดินและการปลูก อีกท้ังยังมีการผลัดเปล่ียนกันระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อคอยดูแลแปลง
ผักท้ังการรดน้ํา พรวนดินและการใสปุย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันต้ังใจและความสามัคคี
ของกลุมเยาวชนบานดอกแดง 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 ในฐานะของกลุมเยาวชนบานดอกแดง  ตําบลสงาบาน  อําเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม กลุมเยาวชนไดทําการสรางตลาดผักปลอดสารพิษในชุมชน 
ข้ึนมาเอง โดยกลุมผูบริโภคเปาหมายคือ ชาวบานในตําบลสงาบานทุกคน ซ่ึงเปนการสงเสริม
การบริโภคผักปลอดสารพิษและเปนการสงเสริมการสรางอาชีพของกลุมเยาวชนอีกดวย 
 
 33)  กุยชาย (Chinese Chives) 
 เกษตรกรผูผลิตคือ นายณรงคชัย ปาระกูล กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 (1)  ดานการวางแผนการผลิต 
 จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพในการวางแผนการผลิตของ
นายณรงคชัย ปาระกูล โดยวิธีการสอบถามและศึกษาจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
เกษตรกรพบวา เกษตรกรยังขาดความรูความเขาในดานการวางแผนการผลิตกลาวคือ ภายใต
พื้นท่ีเพาะปลูกจํานวน 1 งานท่ีเกษตรกรใชในการทําแปลงสาธิตการปลูกกุยชาย เกษตรกรไมมี
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การคาดการณถึงปริมาณผลผลิตท่ีไดใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและไมมีการศึกษา
ถึงสภาพดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกกุยชาย อยางก็ตามเกษตรกรมีกระบวนการในการจัดสรร
เงินทุนท่ีดีสามารถบริหารเงินทุนที่มีอยางจํากัดไดอยางเหมาะสมกับขนาดการผลิตของตนเอง 
 (2)  ดานการจัดการผลิต 
 การจัดการผลิตกุยชายของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP พบวาเกษตรกรยังขาดความรูและประสบการณใน
การผลิตกุยชายทําใหการผลิตกุยชายของเกษตรกรประสบปญหาในดานการเจริญเติบโตท่ีชากวา
ปกติ สาเหตุหลักของปญหาดังกลาวเน่ืองมาจากเกษตรกรไมไดศึกษาถึงสภาพของดินและสภาพ
อากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกกุยชาย ในพื้นท่ีตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
สภาพดินท่ีเปนดินลูกรังมีธาตุอาหารที่พืชตองการนอยอีกท้ังยังมีอุณหภูมิท่ีคอนขางเย็นทําให
เมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรใชเพาะปลูกไมเจริญเติบโต ดังนั้นเงินทุนสวนใหญของเกษตรกรจึงถูกใช
ไปกับการซ้ือเมล็ดพันธุ แตอยางไรก็ตามกระบวนการผลิตกุยชายของเกษตรกรไมมีการใช
สารเคมีใดๆทั้งส้ินและเกษตรกรไดมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานอยางถูกตองและสมํ่าเสมอทํา
ใหเกษตรกรทราบถึงผลตอบแทนจากการผลิตกุยชายไดอยางชัดเจน 
 (3)  ดานเทคโนโลยีการผลิต 
 การผลิตกุยชายของเกษตรกรไมมีการเทคโนโลยีในการผลิตแตอยาง
ใด เนื่องจากเกษตรกรใชพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก ซ่ึงเกษตรกรสามารถดําเนินการผลิตไดดวย
ตนเองท้ังการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 (4)  ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 
 นายณรงคชัย ปาระกูล ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดพยายามอยางยิ่ง
ในการเสาะหาตลาดเพ่ือรองรับสินคาผักปลอดสารพิษท่ีตนเองและสมาชิกในกลุมผลิตข้ึน 
เกษตรกรมีความกระตือรือรนในการแสวงหาตลาดและการประสานความรวมมือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการรับรองมาตรฐานสินคาผักปลอดสารพิษท่ีตนเองและสมาชิกผลิตข้ึนเพื่อเปนการ
สรางความม่ันใจใหกับกลุมผูบริโภค  




