
 
บทที่ 2 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” มีทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้   
 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
 

การศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคา   แปรรูป
ผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล จะประกอบดวยทฤษฎีเกี่ยวกับ
โครงสรางการบริหารการจัดการของกลุมท่ีดี และการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคา
เกษตร ดังนี้ 

2.1.1  โครงสรางการจัดองคการและการจัดการของกลุมท่ีดี 
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางการจัดองคการและการบริหารงานของกลุมท่ีดี 

รายละเอียดของแตละกลุมควรประกอบไปดวยประวัติความเปนมาของกลุม ปรัชญา 
วัตถุประสงคการจัดต้ังและลักษณะของกลุม โดยศึกษารูปแบบการจัดองคการ ขนาดของกลุม
พิจารณาจากจํานวนสมาชิก การกระจายการถือหุน ความสอดคลองกันระหวางหนาท่ีกับงานท่ี
ปฏิบัติจริง ปรัชญาพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจของกลุมและพิจารณาการดําเนินงานวา
สอดคลองกับปรัชญาท่ีตั้งไวเพียงไร โดยใชลักษณะ 7 ประการของวิสาหกิจชุมชนเปนฐานกลุม 
(สํานักมาตรฐานการศึกษา, 2545) คือ  

(1)  ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ 
(2)  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
(3)  ทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาจากชุมชนหรือจากภายนอก 
(4)  ริเร่ิมสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน 
(5)  เปนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานภูมิปญญาสากล 
(6)  มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ 
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(7)  มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย 
 

2.1.2  การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร 
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรจะประกอบดวย

ความหลากหลายของวัตถุดิบ การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต และความตองการชวยเหลือ
ดานการผลิต รวมถึงศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ดังนี้ 

(1)  ชนิดและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด เพื่อแสดงถึงความหลากหลายของ
วัตถุดิบ 

(2) การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีการผลิต จะศึกษาโดยกลุมฯใหขอมูลและเจาหนาท่ีสังเกตการณวามีวิธีการและ
ข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

(3)  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
(4)  ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตไดจากการใหขอมูลของหนวย

ประกอบการแตละราย 
(5)  ศักยภาพของผลิตภัณฑในการที่จะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 

 

2.1.3  การบริหารการผลิตผักปลอดสารพิษ 
สําหรับการบริหารการผลิตนั้นจะมีแนวคิด ดังตอไปนี้ (ชุดวิชา การจัดการธุรกิจ

ชุมชน Community business management, 2545: 90) 
(1)  การจัดการการผลิตเปนการจัดการกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรตาง ๆ เชน 

ท่ีดิน แรงงาน วัตถุดิบ เงินทุนใหเปนสินคาและบริการ การวางแผนเพื่อการผลิตประกอบไปดวย 
การวางแผนผลิตภัณฑ การวางแผนเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนการ
จัดซ้ือและการบริหารสินคาคงเหลือ 

(2)  ระบบการผลิตประกอบดวยปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตในการ
ผลิตตองมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับประเภทของสินคาท่ีผลิต ลักษณะของการวางผัง
การผลิตสามารถแบงไดดังนี้ การวางผังตามกระบวนการ การวางผังตามผลิตภัณฑ การวางผัง
แบบผลิตภัณฑอยูกับท่ี ในการผลิตแตละสินคาควรท่ีจะมีการจัดตารางการผลิต เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการบริหารงาน 
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(3)  นอกเหนือจากการจัดการการผลิต และการวางระบบการผลิตท่ีเหมาะสมแลว 
การควบคุมคุณภาพสินคา และบริหารใหมีคุณภาพก็เปนส่ิงจําเปน การควบคุมคุณภาพสามารถ
แบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ การกําหนดคุณภาพในระดับนโยบาย ออกแบบผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพตามที่กําหนด ควบคุมคุณภาพในการผลิตและการควบคุมคุณภาพในระยะการจําหนาย 
ติดต้ังและใชประโยชน 

(4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เปนการปรับปรุงกระบวนการใหสามารถใช
ปจจัยการผลิตในจํานวนท่ีนอยท่ีสุดแตสามารถใหผลผลิตท่ีมากข้ึนกวาเดิม สําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ สามารถดําเนินการได เชน สรางจิตสํานึกท่ีดีในการบริการ สราง
กําลังใจใหกับพนักงานท่ีใหบริการดี ใหการอบรมพนักงาน เปนตน 
 

2.1.4  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลย

เดชมหาราช ทรงมีกระแสพระราชดํารัสเพ่ือช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดเปนเวลานานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ. 2540 และ
เม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนภาวะดังกลาว และใหประเทศชาติ
สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและทามกลางความ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนท่ีจะตอง
มีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  
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(1)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การดําเนินงานโครงการฟารมตนแบบระบบเกษตรอินทรียตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ การดําเนินงานโดยคํานึงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีหลักพิจารณา 5 
สวน คือ 

(1.1)  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ในทางท่ี ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใช
ไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการ
รอดพนจากภยั และวิกฤตเพือ่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 (1.2)  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติ
ตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

(1.3)  คํานยิาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน 
ดังนี ้ 

(1.3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมาก
เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

(1.3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึง
ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

(1.3.3) การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความเปนไปได
ของสถานการณ ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
 

นอกจากคํานิยามท้ังสามท่ีกลาวมาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหมี
ฐานรองรับท่ีสําคัญเพื่อใหการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผลสมความมุงหมาย คือ คน
ตองดี ตองมีจริยธรรมและคุณธรรม มีธรรมาภิบาล 

(1.4)  เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับ
พอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ  

(1.4.1)  เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ี
เกี่ยวของอยางรอบดานความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 



14 
 

(1.4.2)   เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความ
ตระหนักในคุณธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิต 

(1.5)  แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช  คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน 
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  
 

(2)  นัยสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
องคประกอบหลักสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ประการดังนี้ 
(2.1)  เศรษฐกิจพอเพียงยึดถือหลักการ “ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน” โดยเนนการผลิต

พืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เม่ือเหลือจากการบริโภค
แลวจึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อจําหนาย 

(2.2)  เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมกับชาวบาน  เพื่อจะไดทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆใหหลากหลาย ครอบคลุมท้ังเกษตรผสมผสาน หัตถกรรม การแปร
รูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการทองเท่ียวในระดับชุมชน ฯลฯ 

(2.3) เศรษฐกิจพอเพียงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร
และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงจะสงผลใหครอบครัว ชุมชนมีความเขมแข็ง พัฒนา
กระบวนการเรียนรูบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน ครอบครัวท่ีเขมแข็ง เปนหัวใจของการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 

(3)  การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดวยเปาหมายหลักของโครงการฟารมตนแบบระบบเกษตรอินทรีย คือ การ

สรางองคความรูเพ่ือนําไปถายทอดใหกับนักศึกษา ประชาชนผูสนใจดังนั้นเม่ือนําเอาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินงาน จึงไดจัดสรรพ้ืนท่ีใหมีความหลากหลายใน
พื้นท่ีเดียวกันเพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร เชน 

สระนํ้า : เปนแหลงน้ําในไรนาและเล้ียงสัตวน้ําสําหรับเปนอาหารและ  
               เสริมรายได 

ขาว : เปนพืชอาหารหลักของคนไทย สําหรับบริโภคในครอบครัว 
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พืชผัก : ใชบริโภคในครัวเรือน ชวยลดรายจายประจําวนั และเสริม  
   รายได 

พืชสมุนไพร : เปนอาหาร ยาพื้นบาน เปนยากําจัดแมลงศัตรูพืช และ  
   เสริมรายได 

ไมผล: เปนอาหารและเสริมรายได 
ไมยืนตนและไมใชสอย: ใชเปนไมฟน ทําโรงเรือนและเคร่ืองจักสาน 
เล้ียงสัตว: เปนแหลงอาหารโปรตีนและเสริมรายได 
ไมดอกไมประดับ: เพื่อความสวยงาม พกัผอนจิตใจและเสริมรายได 
 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกันคือการเล้ียงปลาในนาขาว ผลผลิต
จากขาวเปนอาหารปลา ปลากินแมลงศัตรูขาว มูลปลาเปนปุยตนขาว การปลูกผักกับการเล้ียงไก 
ไกกินเศษพืชผัก มูลไกเปนปุยสําหรับพืชผัก มูลไกเปนอาหารปลา การใชทรัพยากรในไรนา มูลสัตว
เปนปุยคอก เศษหญาใบไม ตอซังขาวทําปุยหมัก เศษพืชผักเปนอาหารปลา ฟางขาว ใชเพาะเห็ด 
ทําปุยหมัก คลุมดิน อาหารสัตว ใชแรงงาน ในครอบครัวทํากิจกรรม ลดรายจาย และเสริมรายได 
แปรรูปและถนอมอาหาร แนวคิด หลักการ  และเปาประสงคของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุป
เปนภาพ 2.1 ไดดังตอไปนี้  

เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency
economy

แนวคิดหลัก หลักการ เปาประสงค

ทางสายกลาง
ไมสุดโตง

พอประมาณ

สันโดษ

มีเหตุผล
มีระบบภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง

หิริ-โอตัปปะ

พัฒนาอยางย่ังยืน
สันโดษ หิริ-โอตัปปะ

โลกียปญญา
ธรรมปญญา

 
ภาพท่ี 2.1  แนวคิดหลัก หลักการ และเปาประสงคของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ท่ีมา : หนังสือเร่ือง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักบริหารจัดการของแผนดิน จัดทําโดย 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ รวมกับ สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ พ.ศ.2542 
 

เศรษฐกิจพอเพียง

หลักการ ของ ความพอเพียง
ตองมีความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความจําเปนตองมีระบบภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดีพอตอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

ความพอประมาณ

คือทางสายกลาง ไมสุดโตง ไป
ซายหรือขวา

สันโดษ
•ยินดีตามที่มี
•ยินดีตามที่ได
•ยินดีตามที่ควร

ความมีเหตุผล

ทุกยางกาวของการตัดสินใจ
กระทําการใด  ๆตองมีเหตุผล 
ตองอธิบายได ตองรอบคอบ

ความรูคูคุณธรรม

โลกียปญญา

ธรรมปญญา

ตองมีระบบภูมิคุมกัน

สามารถตานทานตอการปล่ียน
แปลงทั้งภายนอกและภายใน

หิริ-โอตัปปะ
มีหิริ คือ ละอายตอบาปทุกชนิด
โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัว

ตอผลของบาป

ภาพท่ี 2.2 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : หนังสือเร่ือง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักบริหารจัดการของแผนดิน จัดทําโดย 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ รวมกับ สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ พ.ศ.2542 
 
2.2  เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปดวย 
2.2.1  ผลเสียตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค  

รายงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดตากเปดเผยวาในกลุมเกษตรกรผูปลูกผักท่ี
อําเภอพบพระรอยละ 68 มีสารตกคางในเลือด และรอยละ 9 อยูในระดับอันตรายรอยละ 24 อยู
ในระดับเส่ียง และรอยละ 36 อยูในระดับปานกลาง และในหมูบานรวมไทยพัฒนา หมู 12 มี 
เกษตรกรชาวมงเพียงรายเดียวในจํานวน 60 รายท่ีไมพบสารพิษตกคางในเลือดนอกจากนี้ไดมี
รายงานผูเสียชีวิตเนื่องจากพิษของสารเคมีกําจัดพืชประมาณปละ 40 คนและ 5,000 คนตองเขา
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โรงพยาบาล กลาวไดวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมเหมาะสมกอใหเกิดอันตรายตอท้ังผูใช
และผูบริโภค สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีนําเขาในประเทศไทย จัดเปนกลุมสารท่ีมีอันตรายหรือมีพิษ
สูงมากตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลกแนะนําและหามจําหนาย (กองกีฏและสัตววิทยา, 
2537) ปจจัยท่ีมีผลตอความเส่ียงของผูบริโภค เชน การไดรับพิษจากการบริโภคผักและผลไมท่ีมี 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชปนเปอน นอกจากนี้อาจจะใหอาหารอ่ืนๆปนเปอนดวย พิษตกคางในดิน
และนํ้าก็สงผลใหมีการสะสมพิษในส่ิงมีชีวิตระดับสูงของหวงโซอาหาร การตรวจพบสารพิษ
ตกคางในผลิตผลชนิดหนึ่งๆ อาจตรวจพบสารพิษตกคางไดหลายชนิด และเมื่อรางกายไดรับเขา
ในระยะเวลาติดตอกันนานๆ ก็อาจสะสมจนเกิดอันตรายได และสารพิษตกคางในรางกายมารดา 
ก็สามารถถายทอดสูทารกโดยทางนมมารดาได สารพิษในกลุมออรกาโนคลอรีนบางตัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง DDTจะสามารถตรวจพบในนมมารดา ไดในปริมาณสูง ในระยะหลายป
ติดตอกัน และยังไมมีแนวโนมท่ีจะลดลง (จันทรทิพย, 2535) 
 

2.2.2  การตรวจสอบสารเคมีตกคางในพืชผักปลอดสารพิษ 
กองวิเคราะหอาหาร สํานักงานอาหารและยา (2539) ไดวิเคราะหหาสารเคมีตกคางใน

ผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 38 ตัวอยาง พบสารเคมีตกคางจํานวน 15 ตัวอยาง หรือคิดเปน
รอยละ 39.6 โดยมี 4 ตัวอยางท่ีตรวจพบสารเคมีเกินคามาตรฐานกําหนด MRL สารเคมีท่ีตรวจ
พบปริมาณสูง คือ Dicrotophos และ Cypermitrin ใน ผักกาดขาว ผักกวางตุ ง และพบสาร 
Profenophos ในผักกวางตุงในป 2540 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับชมรมผูบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ไดศึกษาสารเคมีกลุม ออรกาโนฟอสเฟต และ      คารบาเมท ท่ี
ตกคางในพืชผัก ผลไมท่ัวไปจํานวน 148 ตัวอยางหรือรอยละ 21.6 และผักปลอดสารพิษ (กาง
มุง) ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน28 ตัวอยางพบสารเคมีตกคาง 5 ตัวอยาง หรือ  รอยละ 17.8 

วิมล (2541) ไดศึกษาสารเคมีตกคางในพืชผักท่ีปลูกแบบเกษตรกรรมอินทรีย กางมุง
และเคมี ในจังหวัดเชียงใหมโดยเก็บตัวอยางพืชผักท่ีปลูกแบบอินทรีย จํานวน 36 ตัวอยาง 28 
ชนิดปลูกแบบกางมุง จํานวน 36 ตัวอยาง19 ชนิด และปลูกแบบเคมี จํานนวน 36ตัวอยาง 22 
ชนิด รวมท้ังส้ิน 108 ตัวอยาง 43 ชนิด ในระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 2541 ผลการวิเคราะห
หาระดับสารเคมีตกคาง ในพืชผักพบวา การปลูกแบบอินทรีย พบสารเคมีตกคางในระดับท่ี
ปลอดภัยรอยละ 8.3และไมปลอดภัยรอยละ11.1 ผักท่ีปลูกดวยวิธีกางมุง พบสารตกคาง           
ในระดับปลอดภัยรอยละ2.83 และระดับไมปลอดภัยรอยละ 13.8 ผักท่ีปลูกดวยวิธีเคมีพบ
สารเคมี   ตกคางในระดับปลอดภัยรอยละ 44.4 และระดับไมปลอดภัยรอยละ 13.9 แมวาผักท่ี
ปลูกโดยใชสารเคมีจะพบสารเคมีตกคางโดยรวมสูงกวาผักท่ีปลูกโดยวิธีอินทรียและวิธีกางมุง
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กวา 3 เทา แตเม่ือดูถึงสารเคมีตกคางระดับไมปลอดภัยจะเห็นวาคอนขางใกลเคียงกันในการปลูก
ท้ัง 3 วิธี ผลจากการวิเคราะหสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีตกคางในพืชผัก สวนใหญพบวาอยูในระดับ
ท่ีปลอดภัย เปนท่ีนาสังเกตวาระบบการผลิตผักแบบอินทรีย แบบกางมุง ยังมีการตรวจพบ
สารเคมีปนเปอนในพืชผัก ในระดับท่ีไมปลอดภัย ขอมูลจําเปนตองนําเสนอใหผูผลิตและ
ผูบริโภคไดรับรูเพื่อจะไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงระบบการผลิตโดยเฉพาะการ
ควบคุมการใชสารเคมีอยางถูกวิธี ในกรณีท่ีจําเปน 

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางกวางขวางและไมถูกตอง ทําใหสารเคมีเจือปนไปกับ
ดินและน้ําสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมอยางรุนแรง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
หลายชนิดท่ีใชในปจจุบันใชเวลานานหลายป ในการสลายตัวในดิน เม่ือมีการยอยสลายจะเกิด
สารประกอบเคมีชนิดใหมที่บางคร้ังมีพิษรุนแรงกวาเดิม ผลกระทบในระยะส้ัน ตอส่ิงมีชีวิตและ
ระบบนิเวศน พบวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดหนึ่งมักกอใหเกิดปญหาใหมที่รายแรง
กวาเดิม และอาจมีการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหมข้ึนมา เพราะตัวห้ําตัวเบียนถูกสารเคมีทําลาย
หรืออาจเคล่ือนยายไปแหลงอ่ืน เนื่องจากอาหารคือประชากรศัตรูพืชถูกทําลาย (กองกีฏและสัตว
วิทยา, 2537) 

สารพิษตกคางท่ีตรวจพบในส่ิงแวดลอมของประเทศไทยมักเปนกลุม  Organ 
chlorines เชน DDT และอนุพันธ dieldrin heptachlor เพราะสารพิษกลุมนี้คงตัวไดนาน การ
ตรวจพบสารพิษตกคางในดินและนํ้า ปจจุบันพบในปริมาณไมสูงนัก แตจากหวงโซอาหาร จะมี
การสะสมจนมีปริมาณสูง (จันทรทิพย, 2535) 

การใชปุย มีผลตอส่ิงแวดลอมไดเชน หากมีไนเตรทและฟอสเฟตสูแหลงนํ้าจะทําให
การเพิ่มจํานวนของ algae ทําใหพืชนํ้าอ่ืนๆไดรับแสงไมเต็มท่ี ทําใหพืชและสัตวน้ําไดรับ 
สภาพแวดลอมท่ีผิดปกติไป นอกจากนี้ไนเตรตท่ีถูกเปล่ียนเปนไนเตรทในรางกายอาจเปนสาเหตุ
ใหเกิดโรค methaemoglobinaemia (blue baby syndrome) ในทารกซ่ึงสาเหตุมาจากการปนเปอน
จากผักและน้ําดื่ม (Conway and Pretty, 1991) 
 

2.2.3  ความสําเร็จและปญหาอุปสรรคของการผลิตผักปลอดสารพิษ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายตองการลดปริมาณการใชสารเคมีในการ

ปองกันและกําจัดศัตรูพืชเพื่อการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยไดมีกรมสงเสริม
การเกษตรไดดําเนินการโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานขึ้น มีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดผลผลิตผักที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค ไดมีการดําเนินการใน 
2 ลักษณะคือ การปลูกผักในมุงตาขายไนลอน และการปลูกผักนอกมุงตาขาย ใชวิธีการปองกัน
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กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดําเนินการสงเสริมในรูปกลุมเกษตรกร จัดการอบรมและถายทอด
ความรูทางดานการวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตพืชผักใหปลอดภัยจากสารพิษ 
โครงการนี้ไดดําเนินการมาต้ังแตป 2530 (ปราโมทย , 2540)สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดเร่ิม
โครงการคร้ังแรกต้ังแตป 2531 ในพื้นที่หมูท่ี 10บานสันปากวาว ตําบทาวัตาล อ. สารภี             
จ. เชียงใหม ดวยวิธีการปลูกผักในมุงตาขายไนลอน และการปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธี
ผสมผสาน นอกจากนี้องคกรพัฒนาเอกชนไดสนับสนุนใหมีการผลิตผักปลอดสารพิษ บาน     
ปานอด หมูท่ี 5 ต. แมทา กิ่ง อ. แมออน เร่ิมดําเนินการเม่ือป 2536 หลังจากนั้นไดขยายไปยัง
หมูบาน  ตําบลและอําเภออ่ืนๆ จากการสํารวจ โดย  กุศล และนิวั ติ (2542) เ ม่ือป  2537 
เปรียบเทียบกับป 2542 พบวาการดําเนินการยังมีปญหาอุปสรรคในหลายประการโดยสรุปไดวา 

(1)  พื้นท่ีสงเสริมการผลิตอยูกระจายในหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะผัก    กางมุงทําใหยาก
ในการรวมตัวผลิตเพื่อการคา 

(2) รายไดจากการจําหนายผักไมมาก เกษตรกรหลายรายเลิกปลูกผักไปประกอบ
อาชีพอ่ืน 

(3)  ขอจํากัดดานท่ีดิน แหลงน้ํา ของผูปลูก เพื่อการคาในปจจุบันทําใหไมสามารถ
ขยายการผลิตไดตามตองการ 

(4)  พื้นท่ีปลูกผักมักมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน สวนพื้นท่ีๆไม    ทวมขังเกษตรกร
ปลูกไมผล 

(5)  ความหลากหลายของชนิดผักมีนอย เม่ือเทียบกับความตองการของผูบริโภค 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13 จังหวัดเชียงใหม (2539) แหลงปลูกผักท่ีสําคัญใน

จังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะผักในตระกูลกะหลํ่ามีพื้นท่ีปลูกมากถึง 20,311 ไร พืชตระกูลกะหลํ่า
เปนพืชท่ีมีแมลงศัตรูมาก ทําใหเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงในปริมาณ ท่ีสูงจาก
ปญหาตางๆ เหลานี้ไดมีความพยายามปรับปรุงวิธีการผลิตข้ึนมาหลายวิธี สําหรับจังหวัด
เชียงใหมไดมีการศึกษาทดลองผลิตผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีในกลุมเกษตรกร เชน การปลูกผัก
กางมุงซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถลดปริมาณการใชสารฆาแมลงไดรอยละ 80-90  ตอมาวิธีการ
นี้ไดรับการสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐและเอกชนในอีกหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม เชน 
ท่ีบานมวงคํา ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม และท่ีบานปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยสมาคมวาย เอ็ม ซี เอ 
(กุศล และนิวัติ, 2542)กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษภายใตคําแนะนําสงเสริมจาก
องคกรพัฒนาเอกชนเร่ิมตนประมาณป 2536 โดยโครงการเผยแพรและพัฒนาเครือขายผูผลิต 
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ผูบริโภคผักปลอดสารพิษภาคเหนือตอนบน ที่เกิดจากความรวมมือขององคกรพัฒนาเอกชน 5 
องคกรในเชียงใหมและแมฮองสอน ไดเร่ิมทําการทดลองผลิตผักกลางแจง ไมกางมุงตาขาย ไม
ใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดใดเลย มีการใชอินทรียวัตถุ เชน มูลวัว มูลไก ในการเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณของดิน โครงการนี้เร่ิมท่ีบาน        ปานอด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
และบานนาฟาน ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงยังมีการผลิตจนถึงปจจุบัน 
แตจํานวนผูผลิตลดลงเนื่องจากเปนลักษณะการเกษตรผสมผสาน โดยปลูกผักรวมกับไมผลและ
เล้ียงสัตว จากการสํารวจของกุศลและนิวัติ (2542) พบวาเม่ือตนไมผลเติบโตข้ึน สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไดพื้นท่ีปลูกผักจึงลดนอยลงนอกจากนี้ยังมีผูผลิตผักปลอดสารพิษเปนการคาต้ังแต
ป 2534 จนถึงปจจุบันจํานวน 3 รายไดแก หางหุนสวนจํากัดธรรมานุสาร บริษัทกรีนสรอยัล และ 
บริษัทเจนโค โกลบอล บริษัทเหลานี้ทําการผลิตผักเอง เนนการควบคุมศัตรูพืชดวยสารสกัดจาก
พืช การใชกับดักกาวเหนียว การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการใชปุยคอก ปุยหมัก (กุศล 
และนิวัติ, 2542)ในสวนการตลาดมีตลาดรองรับผลผลิตหลายแหง เชนตามหางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ตหลายแหงในเชียงใหมและในกรุงเทพฯ รวมท้ังตลาดทองถ่ิน แตวิถีการตลาดยัง
ไมสัมพันธกันระหวางผูบริโภคกับผูผลิต ตัวอยางเชน ในบางชวงผักบางชนิดจะขาดตลาด บาง
ชวงจะมีผลผลิตมากเกินไป หรือสถานท่ีจําหนายบางแหงสรางเง่ือนไขในทางธุรกิจมากจน
เกษตรกรไมสามารถปฏิบัติได 
 

2.2.4  บทบาทของสถาบันตอการพัฒนาของกลุม  
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษไดรับการสนับสนุนเปนอยางมากท้ังในภาครัฐท้ังใน

สวนของนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงจะไดกลาวในบทท่ี 5 และนอกจากน้ียังมี
หนวยงานไดมีสวนชวยผลักดันโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับหนวยงานราชการและหนวยงานอ่ืนท่ี
ทําการศึกษาในเ ร่ืองนี้  เชน  ศูนยวิจัย เพื่อ เพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
แมโจ ศูนยเกษตรศึกษาพัฒนาชนบทของมูลนิธิศึกษาและพัฒนาชนบท วัดปาดาราภิรมย 
สถาบันแมคเคนเพื่อฟนฟูสภาพ มูลนิธิพุทธเกษตรจังหวัดเชียงใหม ฯลฯ หนวยงานเหลานี้มี
วิธีการท่ีแตกตางกันบางในวิธีการผลิต เชนบางกลุมอาจผลิตแบบผักกางมุง บางกลุมเปนแบบ
กลางแจง บางกลุมยังมีการใชสารเคมี ขณะท่ีบางกลุมไมมีการใชสารเคมีใด ๆ แมแตปุยเคมี 
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2.2.5  การมีสวนรวมของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษาบานปงนอย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหมเกษตรกรในพื้นท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนระบบการผลิตผัก โดยมีการลดการใชสารเคมีลง เหตุผลท่ีสําคัญเนื่องจากการระเบิด
ของสารโปรตัสเชียมคลอเรตในเขตอําเภอสารภี ในปพ.ศ. 2542 และตระหนักถึงสารเคมีตกคาง 
ดังนั้นได มีเกษตรกรริเร่ิมลดการใชสารเคมี โดยการใชสารสกัดจากพืชควบคูกับการใชปุยวิทยา
ศาสตร จากนั้นไมนานไดมีเกษตรกรในกลุมบางรายในพ้ืนท่ีบานปงนอยได รวมกันทดลองผลิต
และใชสารสกัดจากพืชในพืชผัก ซ่ึงไดมาจากการนําสวนตาง ๆของพืชท่ีเหลือและเศษวัสดุท่ีหา
ไดในทองท่ี เชน มะละกอ สับปะรด ฯลฯ แทนการใชฮอรโมนแตมีอัตราการใชไมแนนอน พบว
าผักเจริญเติบโตดี แตกกิ่งเร็ว นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาหลังจากไดเรียนรู จากการใชสกัดจากพืช 
เชน การนําหอยเชอรี่ และ ปู มาผลิตเปนสารสกัดจากสัตวปจจุบันพบวาสามารถลดตนทุนการ
ผลิตไดถึง 30 %เกษตรกรไดพัฒนาการเรียนรูระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยความเข
าใจจากประสบการณจริงและขอมูลขาวสารดานเกษตรโดยเฉพาะดานการผลิตท่ีลดตนทุนการ
ผลิตและการลดการใชสารเคมี ดังเชนการใชน้ําสกัดท้ังจากพืชและสัตว นอกจากนี้การนําภูมิป
ญญาจากทองถ่ินมาปรับใชและการหมุนเวียนทรัพยากรในทองถ่ินหรือท่ีมีอยูตามธรรมชาติเชน 
ปุยคอก ปุยหมักไดถูกริเร่ิมและไดนําเขามาชวยปรับปรุงระบบความอุดมสมบูรณของดิน เชน 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีไดนําปุยคอกมาใช แตเนื่องจากเกษตรกรจําเปนตองพึ่งพิง      วัตถุดิบจาก
ภายนอก การใชปุ ยคอกจึงไมคอยแพรหลาย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีการปรับเปล่ียน
ตลอดเวลาเน่ืองจากเกิดการเรียนรูนอกจากนี้เกษตรกรกลาววา ตลาดดานผักปลอดสารพิษจะมีส
วนชวยในการกระตุนใหเกิดกลุมและมีการเพ่ิมสมาชิกผักปลอดสารพิษ แตใน      ปจจุบันจะ
พบวาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษยังไมสามารถพัฒนาและขยายไปยังกวางถึงทุกระดับช้ัน
ของผูบริโภค เนื่องจากเกษตรกรท่ีดําเนินการจําเปนตองมีความรูความเขาใจในระบบนิเวศน 
เนื่องจากระบบนิเวศนที่ยังไมสมดุลประกอบการจัดการที่ยังไมเหมาะสม ซ่ึงจะพบวาระบบการ
ปลูกผักจากการใชสารเคมีอยางเขมขนมาเปนผักปลอดสารพิษทําใหเกษตรกรไดเรียนรูและไดมี
การปรับเปล่ียนท่ีตางกัน ดานการวางแผนการผลิต ชนิดพืชท่ีปลูก การจัดรอบการผลิตผักเพ่ือให
สอดคลองกับตลาด  การจัดการธาตุอาหาร  โดยลดการพึงพิงสารเคมี ซ่ึงผูผลิตเอง        จําเปนต
องเขาใจถึงระบบความสมดุลดานนิเวศนวิทยาและเนนเทคนิควิธีการผสมผสาน ดานการจัดการ
กับวิธีการทางชีวภาพเพื่อใหการเกิดความสมดุลดานแมลงศัตรูพืช และ ตัวห้ําตัวเบียน ใน
ขณะเดียวกันการจัดการโดยการใชแรงงานในครัวเรือนมีความสามารถในการจัดการผลิตและ
จัดสรรแรงงาน 
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2.2.6  เกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเกษตรท่ีไมเคยปรากฏที่ไหนในโลกนี้มากอนเพราะเปน

หลักวิชาหรือองคความรูท่ีไดมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงทดลองดวยพระองคเอง 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังจะกลาวถึงดังตอไปนี้ 

(1)  หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม 
ทฤษฎีใหม “…หลักมีวาแบงท่ีดินเปนสามสวน สวนท่ีหนึ่งเปนท่ีสําหรับปลูก

ขาว อีกสวนหนึ่งสําหรับปลูกพืชไรพืชสวน และก็มีท่ีสําหรับขุดสระน้ํา ดําเนินการไปแลวทํา
อยางธรรมดาอยางชาวบาน ในท่ีสุดไดขาวไดผักขาย…”  พระราชดํารัส เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือประโยชนแก
ประชาชน ดวยทรงมีพระราชหฤทัยมุงม่ัน ในการชวยเหลือและแกไขปญหาในความแปรปรวน
ของดินฟาอากาศ ฝนตกไมสมํ่าเสมอ ฝนท้ิงชวง น้ําไหลปาเม่ือฝนตกหนักอันเกิดจากสภาพปา
ถูกทําลาย และเกิดภาวะแหงแลงท่ัวไป พระองคทรงมีพระราชดําริที่จะแกไขปญหาภัยแลง และ
ยกระดับการพัฒนาความเปนอยูของราษฎรในภาคเกษตรกรรมใหเกิดความ "พออยูพอกิน" 
พระองคทรงมีพระราชวินิจฉัย คนควา สํารวจ รวบรวมขอมูล และทดสอบเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ท่ีดิน พันธุพืชสําหรับการบริโภคและอุปโภค เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดใน
พื้นท่ีของตนเอง โดยต้ังเปน "ทฤษฎีใหม" ซ่ึงผานการสรุปผลจากการทดลองของมูลนิธิ           
ชัยพัฒนาในพระองคท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง และตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเมือง 
(ปจจุบันคืออําเภอเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเอง โดยการผสมผสานกิจกรรมพืช สัตว และประมงใหมีความหลากหลาย เกิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน โดยทําการเกษตรในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิด "พออยูพอกิน" ใน
ระยะแรก ๆ เนนถึงการผลิตท่ีพึ่งพาตนเอง สรางความเขมแข็งของตนเอง ใหสามารถดํารงชีพอยู
ไดในพื้นท่ีของตนเอง ซ่ึงในข้ันตอนนี้เปนเร่ืองของการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรออกเปน 4 สวน
ดังนี้ สระนํ้า 3 ไร ลึก 4 เมตร (ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี) นาขาว 5 ไร (ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี)  
พื้นท่ีปลูกไมผลไมยืนตน พืชไร พืชผัก 5 ไร (ประมาณ 30% ของพื้นท่ี)  ท่ีอยูอาศัย และอ่ืนๆ 2 
ไร (ประมาณ 10% ของพ้ืนท่ี)สัดสวนการใชพ้ืนท่ีทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อให
ตัวเลขงายตอการจดจําในพ้ืนที่ 15 ไร ดังนี้ 30:30:30:10 (หมายถึงพื้นท่ีสําหรับ  ทํานา สระน้ํา 
พื้นท่ีปลูกพืชแบบผสมผสาน และท่ีอยูอาศัยตามลําดับ) 

(1.1) พื้นท่ีสวนท่ีหนึ่ง นาขาว คือพื้นท่ีทํานาในการปลูกขาวเพื่อการบริโภค 
ขาวเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับครอบครัว  ใน
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ระดับประเทศถือไดวาสามารถนําเงินตราสูประเทศอยางมากมายในแตละป หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งวา ขาวเปนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยในแงของงานบุญงานประเพณีตางๆและขาว
เปนพืชท่ีปลูกไวสําหรับคนไทยท้ังประเทศเพื่อการบริโภคในระดับครอบครัว ปลูกไวบริโภค
และหากผลผลิตเหลือจึงจําหนายเปนรายได ขาวยังแสดงถึงฐานะความเปนอยูของเกษตรกรและ
ทรัพยสินในแตละครอบครัว ขาวเปนสินคาท่ีเกษตรกรสามารถเก็บไวไดนาน ข้ึนอยูกับความ
ตองการวาตองการบริโภคเม่ือไร ตองการเปล่ียนจากผลผลิต (ขาวเปลือก) เปนเงินตราไวสําหรับ
ใชจายในครัวเรือนเม่ือไรก็ได ซ่ึงจะตางจากสินคาเกษตรอ่ืนๆ โดยท่ัวไป คนไทยบริโภคขาว
เฉล่ียคนละ 200 กิโลกรัม ขาวเปลือกตอป เกษตรกรมีครอบครัวละ 3-4 คน จึงควรปลูกขาว 5 ไร 
ซ่ึงเพียงพอตอการบริโภคตลอดป 

(1.2)  พื้นท่ีสวนท่ีสอง สระนํ้า คือ พื้นท่ีของสระน้ําในไรนา มีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชในการเกษตรกรรมเปนหลัก ดังนั้นหากเกษตรกรมีสระนํ้าก็เปรียบเสมือนมีตุมเก็บกักน้ําใน
ฤดูฝน ชวยปองกันน้ําไหลหลากทวมไรนาของเกษตรกร ชวยมิใหน้ําไหลหลากลงสูแมน้ําลํา
คลอง สามารถนําน้ําจากสระนํ้ามาใชในฤดูฝนกรณีเกิดขาดแคลนนํ้าหรือฝนท้ิงชวง สําหรับฤดู
แลง หากมีน้ําในสระเหลือสามารถนํามาใชในการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว การท่ีเกษตรกรมี
สระน้ําในไรนา แสดงถึงการมีหลักประกันความเส่ียงในการผลิตทางการเกษตร ถาเกิดการขาด
แคลนน้ําข้ึนในการเพาะปลูก นอกจากน้ี สระนํ้ายังเปนทรัพยากรในการสนับสนุนการเพาะปลูก
และเล้ียงสัตวในไรนา ใหความชุมชื้น และสรางระบบนิเวศเกษตรท่ีเหมาะสมในบริเวณพ้ืนท่ี
ขอบสระน้ํา จากการคํานวณพบวาตองมีน้ํา 1,000  ลูกบาศกเมตรตอการเพราะปลูก 1ไร และบน
สระนํ้าอาจสรางเลาไก เลาหมูไวดวย เพราะฉะน้ันพื้นท่ี 10 ไร ตองใชนํ้าอยางนอย 10,000 
ลูกบาศกเมตร 

(1.3)  พื้นท่ีสวนท่ีสาม ปลูกพืชแบบผสมผสาน เปนพื้นท่ีสําหรับการเพาะปลูก
พืชแบบผสมผสานท้ังไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก พืชสมุนไพร และไมดอกไมประดับ เปน
แหลงอาหาร ไมใชสอยและเพิ่มรายได การปลูกพืชหลายๆ ชนิดจะชวยรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ตลอดจน ชวยกระจายความเสี่ยงจากความแปรปรวน ของระบบ
ตลาดและภัยทางธรรมชาติ การปลูกพืชผสมผสานยังสามารถชวยเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ลดการ
พึ่งพาปจจัยการผลิตภายนอกไรนา และตัดวงจรศัตรูพืชบางชนิดไดอีกดวย ตัวอยางของพืชท่ีควร
ปลูก ไดแก ไมผล เชน มะมวง มะพราว มะขาม ขนุน ละมุด สม กลวย นอยหนา มะละกอ และ
กระทอน เปนตน ผักไมยืนตน เชน แคบาน มะรุม สะเดา เหลียง เนียง ชะอม ผักหวาน ขจร 
ข้ีเหล็ก และกระถิน เปนตน พืชผักเชน พริก กระเพรา โหระพา ตะไคร ขิง ขา แมงลัก สะระแหน 
มันเทศ เผือก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู และ มะเขือ เปนตน ไมดอกเชน มะลิ ดาวเรือง บานไมรูโรย 
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กุหลาบ รักและซอนกล่ิน เปนตน เห็ด : เชน เห็ดนางฟา เห็ดฟาง เห็ดเปาฮื้อ เปนตน สมุนไพร 
และเคร่ืองเทศ เชน หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบกมะเกลือ ชุมเห็ด หญาแฝก กระเพรา 
สะระแหน แมงลัก และตะไคร เปนตน ไมใชสอยและเช้ือเพลิง  เชน ไผ มะพราว ตาล มะขาม
เทศ สะแกทองหลาง จามจุรี กระถิน ยูคาลิปตัส สะเดา ข้ีเหล็ก ประดู ชิงชัง และยางนา เปนตน 
พืชไร  เชน ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ออย มันสําปะหลัง ละหุง เปนตน พืชบํารุงดิน และพืช
คลุมดิน  เชน ทองหลาง ข้ีเหล็ก กระถิน ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ถ่ัวพรา ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัว
พุม โสม ถ่ัวฮามาตา เปนพืชท่ีควรปลูกแซมไมผลไมยืนตนขณะท่ียังเล็กอยู ปลูกหมุนเวียน
กับขาว หรือปลูกตามหัวไรปลายนา พืชเหลานี้บางชนิดใชกินใบและดอกไดดวย 

(1.4)  พื้นท่ีสวนท่ีส่ี ท่ีอยูอาศัย เปนท่ีอยูอาศัยหรือบานไวดูแลเรือกสวนไรนา 
พื้นท่ีบริเวณบาน ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน มีไมผลหลังบานสําหรับบริโภค ปลูกพืชผัก
สวนครัว พืชสมุนไพร นําเศษวัสดุเหลือใชมาทําปุยหมัก เพาะเห็ดฟาง การเล้ียงสัตวเพื่อสราง
คุณคาอาหารและโภชนาการ ตลอดจนเสริมรายได นอกจากนี้มูลสัตวยังเปนปุยคอกสําหรับพืช 
เปนลักษณะเกษตรผสมผสาน มีการหมุนเวียนทรัพยากรในไรนาใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ การ
จัดการพื้นท่ีสวนท่ีส่ีใหมีที่อยูอาศัยนั้นยังหมายถึง การสรางจิตสํานึก และนิสัยใหมีความผูกพัน
กับอาชีพการเกษตรของตนเองเพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยูไดโดยไมมีจิตฟุงเฟอหลงใหลในวัตถุ
นิยม ดังเชนสังคมเมือง มีเวลามากพอในการทําการเกษตร ดูแลเรือกสวนไรนาของตนเอง มีส่ิง
อํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตพื้นฐานอยางเพียงพอ ไดอาหารจากพืช สัตว และสัตวน้ํา 
มียารักษาโรคจากพืชธรรมชาติและพืชสมุนไพร มีผลไมไวบริโภค และมีไมใชสอยในครอบครัว 

(2)  แนวทางการประยุกตใชเกษตรทฤษฎีใหมในโครงการฟารมตนแบบฯ 
เม่ือศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหมพบวา มี

แนวทางที่จะนํา ไปประยุกตใชในการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
(2.1) ความรูและความเขาใจ เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับผูรับผิดชอบโครงการท่ี

จะตองทําการศึกษาประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้คือ 
(2.1.1)   ทฤษฎีใหมไมใชวิธีการหรือเทคนิคเดียวเทานั้นในการท่ีจะแกไข

ปญหาของเกษตรกรไดทุกกรณีทุกพื้นท่ี 
(2.1.2)  ทฤษฎีใหมเปนทางเลือกทางหนึ่งที่มุงหวังแกไขปญหา ให

สามารถอยูไดในระดับพอเพียง  
(2.1.3)   ทฤษฎีใหมเปนการจัดการหรือวิธีการจัดการทรัพยากร หรือ

การจัดการพื้นท่ีท่ีเกี่ยวกับดินและน้ํา การปลูกพืชและพันธุไม ใหสามารถดํารงชีพ และประกอบ
อาชีพการเกษตรอยางเหมาะสมอยูไดในพื้นท่ีของตนเองอยางพออยูพอกินในเบ้ืองตน 
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(2.1.4)  ทฤษฎีใหม เปนระบบการทําฟารม ท่ีมีระบบยอยอยูในระบบใหญ
ไดแก ระบบการทํานา ระบบการปลูกพืช(ผสมผสาน) ระบบการเล้ียงสัตว ระบบการจัดการน้ํา 
และระบบครัวเรือนเกษตรกร 

(2.1.5)  ทฤษฎีใหม เปนการจัดการพื้นท่ีในสัดสวน 30:30:30:10 ตาม
ทฤษฎี แตในทางปฏิบัติมิใชสูตรตายตัวสามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ี 

(2.1.6)  ทฤษฎีใหมมุงพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะการบริหาร 
และการจัดการ      

(2.1.7)  ทฤษฎีใหมสรางความเขมแข็งจากการพึ่งพาตนเอง 
(2.1.8)  ทฤษฎีใหมตองอาศัยความขยันหม่ันเพียร ความอดทน การ

ประหยัด 
(2.1.9)  ทฤษฎีใหมสอนใหคนรูรักความสามัคคีรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน 
(2.1.10)  ทฤษฎีใหมสอนใหคนรูจักการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ทั้งท่ีอยู

ใกลชิดในชุมชนเดียวกันและหางไกลกันโดยอาศัยความยุติธรรมและคุณธรรม 
(2.2)  ความพรอมและการจัดการ เปนการเตรียมการภายหลังจากท่ีไดสรางความรู

และความเขาใจเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยโครงการฯไดตระหนักถึงความจําเปนดังนี้ 
(2.2.1)  สภาพพื้นท่ี เชน พื้นท่ีสําหรับการเพาะปลูก และแหลงน้ําในไรนา 

เปนตน 
(2.2.2) เทคโนโลยีการผลิต การปองกันกําจัดศัตรูพืช การจัดการ และ

การตลาด  
(2.2.3) เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน  
(2.2.4) วิธีการผลิต โดยการปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือปองกันการสะสม

โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในพื้นท่ีปา ปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตร  
(2.2.5) มีทักษะความขยันหม่ันเพียร อดทน ทดลอง ศึกษา เรียนรูจริง 

จากการปฏิบัติ และรอคอยความสําเร็จ 
(2.3)  ความรวมมือและความสามัคคี โครงการฯ มีแนวคิดท่ีจะสรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกท้ังราชการ เอกชน และประชาชนในทองถ่ิน และยังไดมีแนวคิดท่ีจะนํา
นักศึกษาของคณะฯสวนหน่ึงมาอาศัยอยูในฟารมเพ่ือไดเรียนรูการอยูรวมกันสรางความสามัคคี
และความเอ้ืออาทร  
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2.2.7  เกษตรอินทรีย 
เกษตรอินทรีย คือ ระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการจัดการระบบนิเวศวิทยาท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติ และ
ไมใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดโรค แมลงศัตรูพืช วัชพืช และฮอรโมนตาง 
ๆ ในทุกข้ันตอนของการผลิตตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรมท่ี
อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม เนนการใช ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และ ปุยชีวภาพในการ
ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรงสามารถตานทานโรคและ
แมลงดวยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย ผลผลิตท่ีไดจะ
ปลอดภัยจากสารพิษตกคางทําใหปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบริโภค และไมทําใหสภาพแวดลอม
เส่ือมโทรมอีกดวย  

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Agriculture) ใหคํา
นิยามของเกษตรอินทรียวาเปน “ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทาง
ส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนหลักการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทาง
ธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศนการเกษตร เกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจัยการผลิตภายนอก 
และหลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห เชนปุย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑสําหรับสัตว และ
ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความตานทานโรค
ของพืชและสัตวเล้ียง” หลักการเกษตรอินทรียจึงเปนหลักการสากลที่สอดคลองกับเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของทองถ่ิน เนื่องจากกอใหเกิดผลผลิตท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษ และชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน มีหลักการของการอยูรวมกันและพ่ึงพิง
ธรรมชาติท้ังบนดินและในดิน ใชปจจัยการผลิตอยางเห็นคุณคา และมีการอนุรักษใหอยูอยาง
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบเปนองครวมและความสมดุลท่ีเกิดจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนท้ังระบบ 
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2.2.8  ปญหาของระบบเกษตรเคมี 
การใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อทําการเกษตรกรรมของประเทศไทยตลอดระยะเวลา

ประมาณ 50 ปท่ีผานมาโดยไมคํานึงถึงผลเสียของปุยเคมีสังเคราะหกอใหเกิดความไมสมดุลใน
แรธาตุ และกายภาพของดินทําใหส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชนในดินนั้นลดนอยลงและไรสมรรถภาพ 
ความไมสมดุลนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง กระบวนการนี้เม่ือเกิดข้ึนแลวจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางตอเนื่อง ผืนดินท่ีถูกผลาญไปนั้นไดสูญเสียความสามารถในการดูดซับแรธาตุ ทําใหผลิตผล
มีแรธาตุ วิตามิน และพลังชีวิตตํ่า เปนผลทําใหเกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองของพืช พืชจะ
ออนแอขาดภูมิตานทานโรค และทําใหการคุกคามของแมลงเช้ือโรคเกิดข้ึนไดงาย จึงนําไปสูใช
สารเคมีสังเคราะหกําจัดโรค แมลงศัตรูพืช วัชพืช ขอบกพรองเชนนี้กอใหเกิดวิกฤติในหวงโซ
อาหารและระบบการเกษตร ซ่ึงกอใหเกิดปญหาทางสุขภาพและส่ิงแวดลอมอยางยิ่งในโลก
ปจจุบัน จากรายงานการสํารวจขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เม่ือป พ.ศ. 
2543 พบวาประเทศไทยมีเนื้อท่ีทําการเกษตรอันดับท่ี 48 ของโลก แตใชยาฆาแมลงเปนอันดับ 5 
ของโลก ใชยาฆาหญาเปนอันดับ 4 ของโลก ใชฮอรโมนเปนอันดับ 4 ของโลก ประเทศไทย
นําเขาสารเคมีสังเคราะหทางการเกษตร เปนเงินมากกวาสามหม่ืนลานบาทตอป การใชสารเคมี
เกษตรสังเคราะหในการเพาะปลูก ทําใหตนทุนการผลิตสูงและเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตราคา
ผลผลิตในรอบยี่สิบปไมไดสูงข้ึนตามสัดสวนของตนทุนท่ีสูงข้ึนนั้นมีผลใหเกษตรขาดทุนมี
หนี้สิน เกษตรอินทรียเปนทางหน่ึงท่ีจะแกปญหาเหลานั้นได เกษตรเคมีกอใหเกิดปญหาทาง
การเกษตรมากด้ังนี้ 

(1)  ปญหาเร่ืองความอุดมสมบรูณของดินลดลง 
(2)  ปญหาเร่ืองตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตองใชปุยเคมีในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึง

จะไดรับผลผลิตเทาเดิม 
(3)  ปญหาเร่ืองโรคและแมลงระบาดทําใหเกิดความยุงยากในการปองกันและกําจัด  
(4)  ปญหาเร่ืองคุณภาพของน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติปนเปอนดวยสารเคมีเกษตร 
(5)  ปญหาเร่ืองความปลอดภัยของผูบริโภคเนื่องจากมีสารเคมีปนเปอนในผลผลิต

ปริมาณมาตรฐานท่ีกําหนด 
 (6)  ปญหาเร่ืองสภาพแวดลอมถูกทําลายเสียหายจนยากท่ีจะเยียวยาใหกลับคืนมา

ดังเดิมเชน การบุกเบิกพื้นท่ีปาเพื่อปลูกพืช เล้ียงสัตว การสูญเสียหนาดิน สัตวปาบางชนิดสูญ
พันธุ 

นอกจากนั้นการเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมซ่ึงเปนการเล้ียงสัตวจํานวนมากในพื้นท่ี
จํากัด ทําใหเกิดโรคระบาดไดงายจึงตองใชยาปฏิชีวนะจํานวนมากทําใหตกคางในผลิตภัณฑ
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สัตว สงผลตอผูบริโภค โรควัวบา และโรคไขหวัดนก ท่ีเกิดข้ึนจึงเปนเหมือนสัญญาณอันตรายท่ี
บอกใหรูวาการเล้ียงสัตวแบบอุตสาหกรรมไมเพียงเปนการทรมานสัตว แตอาจเปนภัยคุกคามตอ
ความอยูรอดของมนุษยดวย  
 

2.2.9  ผลเสียจากการใชสารเคมีทางการเกษตร 
ในโลกนี้ มีสารเคมีท่ีมนุษยผลิตข้ึนประมาณ 600,000 ชนิด ประมาณ 10 เปอรเซ็นต 

หรือ 60,000 ชนิด ใชในชีวิตประจําวัน และมีสารเคมีเกิดข้ึนใหมปละ 1,000 ชนิด สารเคมีท่ีใช
ทางการเกษตรพบวาเปนยาปองกันกําจัดศัตรูพืชมากกวา 150 ชนิด องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO) ไดสํารวจพบวา มีคนปวยเนื่องจากการใชสารเคมีเกษตรปละ 
750,000 คน และเสียชีวิตปละประมาณ 50,000 คน เสียชีวิตเนื่องจากบริโภคน้ําไมสะอาด
เนื่องจากการปนเปอนของสารเคมีเกษตรปละ25,000  คน นอกจากนั้นยังมีรายงานวาสารเคมี
เกษตร ทําใหภูมิตานทานของคนลดลงอันเปนสาเหตุกอใหเกิดโรคมะเร็ง จากขอมูลการเสียชีวิต
ในประเทศไทย ป 2540 พบวา คนไทยเสียชีวิตดวยสาเหตุตางๆ เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

อันดับ 1 อุบัติเหตุ  18 เปอรเซ็นต 
อันดับ 2โรคหัวใจ 14 เปอรเซ็นต 
อันดับ 3โรคมะเร็ง  9 เปอรเซ็นต 
อันดับ 4โรคตับ      3 เปอรเซ็นต 
แตในระยะหลังส่ีถึงหาปท่ีผานมาพบวาคนไทยเสียชีวิตดวยสาเหตุจากมะเร็งมาเปน

อันดับ 1 สองปติดตอกันแลว ปละประมาณ 50,000 ราย โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการ
รับประทานอาหารท่ีผิดๆ และมีสารปนเปอน นอกจากสารเคมีหลายชนิดเปนสารกอมะเร็งแลว 
ยังมีพิษตอระบบประสาทและการทํางานของกลามเน้ือ และอาจทําใหผูชายมีอสุจิออนแอ ทําให
มีบุตรยาก นอกจากมีผลเสียตอสุขภาพและชีวิตแลวการใชเคมีเกษตรตอเนื่องกันเปนเวลานานๆ
ยังทําใหแมลงศัตรูพืชมีความตานทานตอยาปราบศัตรูพืชอีกดวย 

โครงการฟารมตนแบบฯ จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหมีการดําเนินงานกิจกรรมการเกษตรอยาง
เปนรูปธรรมเพื่อพิสูจนใหเห็นวา การทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมีสังเคราะหในทุกข้ันตอน
การผลิตสามารถทําได และไดผลตอบแทนคุมในเชิงเศรษฐกิจ  
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2.2.10  ผลิตภัณฑพืชอินทรียมาตรฐานประเทศไทย 
แนวทางการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย 

ประกาศใชเม่ือเดือน ตุลาคม 2547 จัดทําโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
ขอกําหนดสําหรับเกษตรหรือองคกรท่ีประสงคจะผลิตพืชอินทรียและไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอินทรียมาตรฐานประเทศไทย ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีผูผลิตพืชอินทรีย ตอง
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)  การคัดเลือกพื้นท่ีตั้งฟารมเกษตรอินทรีย   
(1.1)  กรณีท่ีเปนพื้นท่ีบุกเบิกใหม ไมเคยทําการเกษตรมากอนในระยะเวลาอยาง

นอย 5 ปยอนหลังสามารถใชเปนพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรียไดทันที พื้นท่ีปลูกไมผลยืนตนตองไมใช
สารเคมีเกษตร    ตอเนื่องกันอยางนอย 3 ป และพ้ืนท่ีปลูกพืชลมลุก ตองไมสารเคมีเกษตรอยาง
นอย 1 ป 

(1.2)  ตองอยูหางจากถนนสายหลัก และพ้ืนท่ีการเกษตรที่ใชสารเคมี เพ่ือ
ปองกัน และลดโอกาสการปนเปอนจากสารเคมีทางอากาศ ทางดิน และทางนํ้า 

(1.3)  คุณภาพของดินตองเหมาะสมกับการปลูกพืช และมีแหลงน้ําสะอาด
ปราศจากการปนเปอนสารเคมีใชในกิจกรรมการเกษตรอยางเพียงพอ 

(2)  แหลงน้ําท่ีใชในฟารมเกษตรอินทรีย 
(2.1)  เปนน้ําสะอาด ไมมีการปนเปอนของสารเคมีท่ีเปนพิษตอมนุษยและสัตว 
(2.2)  ควรเปนน้ําจากบอบาดาลหรือแหลงน้ําท่ีเก็บกักจากน้ําฝนธรรมชาติท่ีมี

พื้นท่ีรับน้ํา สะอาด ปราศจากกิจกรรมใด ๆ  ท่ีใชสารเคมีในพื้นท่ีรับน้ําอยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ท่ีกอใหเกิดมลภาวะอันเปนพิษปนเปอนน้ําในแหลงน้ํา 

(2.3)  ในกรณีที่ใชน้ําจากแมน้ํา น้ําจากคลองชลประทาน ตองเก็บตัวอยางน้ําไป
ตรวจสอบหาสารพิษปนเปอนกอนท่ีจะนําไปใชในการผลิตพืชอินทรีย 

(3)  การบริหารและการจัดการฟารมเกษตรอินทรีย 
(3.1)   มีวิธีการปองกันการปนเปอนของสารเคมีท่ีเปนพิษ ท้ังทางดิน น้ํา และ

อากาศ 
(3.2)    มีวิธีการจัดการและกําจัดของเสียภายในฟารม  
(3.3)  มีวิธีการปองกันการปนเปอนของสารเคมีในกระบวนการผลิต การเก็บ

รักษาและการขนสงผลผลิตไปสูตลาด 
(3.4)  ตองมีการวางแผนการผลิตพืชต้ังแตการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว  การ

กําหนดพื้นท่ีเพาะปลูก และชนิดพืชท่ีปลูกควรตานทานตอการทําลายของแมลงศัตรูพืช 
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(3.5)  การใชปจจัยการผลิต ไมใชสารเคมีเกษตรที่ไดจากการสังเคราะหโดย
มนุษยทุกชนิด ในทุกข้ันตอนของการผลิต เก็บเกี่ยว เก็บรักษา และการขนสง 

(3.6)  ตองมีการปองกันไมใหเคร่ืองจักรเคร่ืองมือการเกษตรปนเปอนสารเคมี
เกษตร 

(3.7)   มีการบันทึกกิจกรรมการเกษตรในฟารมทุกกิจกรรม เชน แหลงท่ีมาของ
เมล็ดพันธุพืช ปจจัยการผลิต การบํารุงรักษา ปองกัน กําจัดแมลงศัตรูพืชฯลฯ เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบขอมูลกิจกรรมการเกษตรยอนหลังไดอยางถูกตอง       
 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 พฤกษ  ยิบมันตะศิริและคณะฯ(2543) ไดศึกษาการพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย
การสงเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ: ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอด
สารพิษในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษ กระบวนการเกิดกลุม การบริหารจัดการและความยั่งยืนของกลุม พรอมทั้งบทบาทของ
ปจจัยภายนอกท่ีจะมีผลตอการขยายตัวของกลุม ในการศึกษาครั้งนี้ไดคัดเลือกการผลิตผักปลอด
สารพิษในพื้นที่อําเภอสารภี แมริม และพราว ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สัมภาษณ
กลุมเกษตรกรสมาชิกและผูใหขอมูลหลัก เชนประธานกลุมและคณะกรรมการกลุม ผูนําเกษตร 
เกษตรตําบล ผูนําองคกรพัฒนาเอกชนและรานคาจําหนายผักปลอดสารพิษผลการศึกษาพบวามี
การจัดต้ังกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท้ัง 4 กลุม โดยมีรูปแบบที่แตกตางกัน โดยกลุม 
อ.สารภี กลุมมวงคํา โปงแยง ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐสวนกลุมดอยคําอ.โปงแยงไดรับ
การผลักดันจากโครงการหลวงดอยคําและองคกรพัฒนาเอกชนไดชวยกลุมเกษตรกรพราวจัดรูป
องคกรเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ระบบการตลาดมีการจัดการแตกตางกันไปกลุมอ.สารภี มีการ
สงผักทุกวันโดยท่ีมีสมาชิกเปนพอคาและจัดสงไปตามท่ีตาง ๆ กลุมดอยคําจัดสงผักใหโดยตรง
แกโครงการหลวงดอยคําแตสามารถจําหนายใหกับพอคาอ่ืนในกรณีที่ผักไมไดคุณภาพหรือตก
เกรด กลุมมวงคํามีการจัดการทางการตลาดโดยแบงกลุมสมาชิกเปน 6 กลุมยอย สงผักโดย
 แตละกลุมจะสงในตลาดท่ีไมซํ้ากันมีการสงผักจําหนายทุกวัน สวน อ.พราว เปน
ลักษณะเหลือจากบริโภคคอยจําหนายโดยกลุมจะนําสินคาไปจําหนายเองทุกวันเสารท่ีตลาด   
อ่ิมบุญ กลุมปลูกผักสารภี  คาดวาจะไมยั่งยืนเนื่องจากสมาชิกสวนใหญไมไดมีความมุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาผักปลอดสารพิษเปนอาชีพ กลุมดอยคําพึ่งพิงโครงการหลวงดอยคําดานการจัดการตลาด
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และแผนการผลิต ถาปราศจากโครงการหลวงดอยคํากลุมอาจจะสลายตัวได กลุมแมบานมวงคํา
ซ่ึงแบงออกเปน 6 กลุมยอยอิสระมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนกลุมท่ีพึ่งตนเองไดถามีการรวมกลุม
หรือสรางเครือขายเพ่ือการผลิตและการตลาด กลุมพราวซ่ึงพัฒนาอยางชา ๆ แตม่ันคง สามารถ
พัฒนาจนพ่ึงตนเองไดเม่ือการผลิตมีความแนนอนมากข้ึน 
 
 อรสา  ดิสถาพร(2545)  กลาววา ธุรกิจการผลิตผักปลอดสารพิษกําลังไดรับความนิยมใน
ปจจุบันเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมองเห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน จากพฤติกรรม
ของผูปลูกผักท่ีผานมาจะเนนการผลิตที่ไดคุณภาพดวยการใชสารเคมีเปนหลักโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบริโภคแตอยางใดแต ณ วันนี้เม่ือผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึนทําใหมุมมอง
ของผูผลิตเปล่ียนไปและหันมาผลิตผักปลอดสารพิษตามกระแสความตองการของผูบริโภคใน
ทองตลาดท่ีมากข้ึน 
 
 กิตติ  วิทูรยวิทยลักษณ (2546) กลาววา การสรางตลาดผักปลอดสารพิษและการปรับตัว
ของชาวสวนในยุคของการแขงขันในปจจุบันคือ ตองพัฒนาระบบการผลิต การบริหารการ
จัดการ พัฒนาคน และพัฒนาระบบการขายคือ 1.  ตองสรางระบบข้ึนมาและตองเปนระบบท่ีเปน
มาตรฐาน ทําตามกฎระเบียบขอบังคับ 2.  ตองสรางเครือขายมีกลุมผูผลิตและตองมีระบบการ
บริหารการจัดการท่ีดี 3. มีกลุมผูทําการตลาดและจัดระบบการผลิตใหไดตอเนื่อง ในอันท่ีจะ
สรางความเช่ือถือใหกับผูซ้ือ  
 
 ประหยัด สายวิเชียร(2546) ศึกษา รูปแบบการจัดการท่ีทําใหกลุมแปรรูปผลผลิตเกษตร
ภาคเหนือประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบวา กลุมท่ีประสบความสําเร็จ มีการจัดการปรากฏ
เปนรูปแบบท่ีชัดเจน คือ เปนการทํากิจกรรมแบบรวมกิจกรรม โดยกลุมท่ีมีการจัดการลักษณะน้ี
จะเปนการทํากิจกรรมการแปรรูปทุกคร้ัง ณ ท่ีทําการของกลุม ท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง 
รูปแบบท่ี 2 เปนการทํากิจกรรมแบบกระจายกิจกรรมตามความถนัดและความสามารถของกลุม
สมาชิก สวนกลุมท่ีไมประสบความสําเร็จมีรูปแบบการจัดการคือ รวบอํานาจ เปนการจัดการที่
ประธานรูทุกเร่ืองท้ังแหลงทุน การผลิต การตัดสินใจทุกเร่ืองเองโดยสมาชิกไมรูเร่ือง 
 
 วารสารพัฒนาท่ีดินฉบับเดือนมกราคม (2546) ไดกลาววา ผักปลอดสารพิษคือพืชผักท่ี
ไมมีการใชสารพิษ เชน ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูผลิต 
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ผูบริโภค และตอสภาพแวดลอมแตยึดหลักของธรรมชาติในการผลิตต้ังแตการเตรียมแปลงการ
กําจัดวัชพืช การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
 
 วัชลี ศุภรานนท, ทวีพร บัวทอง (2546)  ไดกลาวไววา ภาคใตมีพ้ืนท่ีปลูกผัก
แบบตอเนื่องตลอดปหลายแหลง ทําใหศัตรูผักระบาดทําความเสียหายแกเกษตรกรเปนอันมาก 
ในแตละปเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูผักเปนจํานวยไมนอย ทําใหตองสูญเสียเงินเปน
คาสารเคมี และยังเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภคดวย กรมสงเสริมการเกษตรได
ดําเนินการสรางเสริมใหเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษตกคาง โดยการปลูกผักในมุงตาขาย การ
วิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบถึงผลการสงเสริมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษตกคาง
ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา สุราษฎรธานี สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
สัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษตกคาง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) พิสัย (Range) คารอยละ และ Chi-square พบวาอายุเฉล่ียของ
เกษตรกรที่ทําการศึกษา คือ 46 ปสวนใหญมีการศึกษาข้ันสูงสุดระดับประถมศึกษาตอนตนผักท่ี
ปลูกในมุงสวนใหญเปนพืชผักตระกูลกะหล่ํา แมลงศัตรูผักท่ีสําคัญ ไดแก เพล้ียออน ดวงหมัด
ผัก หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก และหนอนชอนใบ โรคเนาเละ โรคใบจุดสีน้ําตาล โรคขอบใบ
ไหม โรครานํ้าคาง และโรคราแปง เกษตรกรยังคงมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชฉีดพน
ในมุงตาขายสี กางแบบมุงเล็ก ไมมีการเปดมุงในตอนกลางวัน เกษตรกรสวนใหญเก็บผลผลิตผัก
ท่ีปลูกในมุงไดนอยกวาหรือเทากับท่ีปลูกนอกมุง แตราคาท่ีขายไดสูงกวา เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตกคาง สวนใหญรูวัตถุประสงคและขอดีของการใชมุง แตขาด
ความรูเกี่ยวกับขอเสียของการใชมุงตาขายและชนิดแมลงที่มุงสามารถปองกันได เกษตรกร
คร่ึงหนึ่งมีการยอมรับการใชมุงตาขายในการปองกันกําจัดศัตรูผักในการปลูกคร้ังตอๆ ไปท่ี
เหลือไมยอมรับวิธีการนี้ โดยใหเหตุผลวามุงมีราคาแพง ไมทนทาน และสามารถใชไดในบางฤดู
เทานั้น 
 



33 
 

 อารยา บุญจริง (2546) ไดกลาวไววา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาขอมูล
พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร สภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย
สารพิษของเกษตรกร ป 2545 ปญหาขอเสนอแนะของเกษตรกรตอการดําเนินการปลูกผัก
ปลอดภัยสารพิษ ป 2545 ประชากรในการศึกษาไดแก เกษตรกร ป 2545 จํานวน 100 กลุม ใน 25 
จังหวัด 300 คน คัดเลือกตัวอยางโดยการสุมแบบจําเพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบวา เกษตรกร
สวนใหญ รอยละ 61 เปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 46 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.3 
มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รอยละ 41.3 มีพื้นท่ีถือครองทําการเกษตรเฉล่ีย 16 ไร มีรายได
เฉล่ียตอป 116,295 บาท มีรายไดจากการปลูกผักปลอดสารพิษเฉล่ีย 48,907 บาท เกษตรกร    
รอยละ 73.7 ใชเงินทุนของตนเองในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรกร รอยละ 45.8 ใช
เงินทุนในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษฤดูกาลละ 1,001-5,000 บาท สภาพการผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร เกษตรกร รอยละ 99 ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจาก
กรมสงเสริมการเกษตร อบรมความรูเร่ืองผักปลอดภัยจากสารเขาอบรมตามขบวนการโรงเรียน
เกษตรกร ดานการตลาด เกษตรกร รอยละ 59.7 มีการจําหนายผลผลิตผานพอคาคนกลาง 
เกษตรกร รอยละ 71.7 มีการบรรจุถุงพลาสติกท่ีกรมสงเสริมการเกษตรแจกเพ่ือจําหนายผลผลิต 
เกษตรกร รอยละ 77.7 มีการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิต และเกษตรกร รอยละ 65.2 พบ
สารพิษตกคางในผลผลิตท่ีจุดตรวจสอบ แตอยูในระดับท่ีปลอดภัย การปฏิบัติของเกษตรกรตาม
ระบบการผลิตแบบถูกตองและเหมาะสมพบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติไดถูกตองในเร่ืองการเลือก
พื้นท่ีปลูก แหลงน้ํา การคัดเลือกพันธุ การปฏิบัติตอเมล็ดพันธุ การจัดการดินปุย การควบคุม
วัชพืชในแปลงผัก การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลักการเก็บเกี่ยว ในสวนท่ีเกษตรกรปฏิบัติ
นอยในเร่ืองการกําจัดวัชพืชแบบผสมผสานเน่ืองจากเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษในมุงตาขาย 
และการบันทึกขอมูลเกษตรกรยังไมไดบันทึกทุกรายท่ีปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ปญหาดาน
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษพบวาประสบปญหาการผลิตในโรคและแมลงระบาดในแปลง
ปลูกตนทุนและปจจัยการผลิตราคาสูง ภายในกลุมยังขาดการวางแผนการผลิตทําใหผลผลิตไม
สอดคลองกับความตองการของตลาดไมมีตลาดรองรับท่ีแนนอน ไมมีตลาดผักปลอดภัยจาก
สารพิษท่ีชัดเจน ไมมีการประกันราคาผลผลิต ขอเสนอแนะของเกษตรกร ตองการใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันกําจัดศัตรูพืช และหาวิทยาการใหม ๆ ในการลด
ตนทุนการผลิต และใหมีการประชาสัมพันธถึงแหลงผลิตและแหลงจําหนายผักปลอดภัยจาก
สารพิษอยางแพรหลาย   
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 สุเทพ นารอง (2547)  ไดกลาววา   การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยสภาพการผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ในบานหมอ ตําบลคูคํา กิ่งอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน วัตถุประสงค      
1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ 2) เพ่ือศึกษาการผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร กลุมปลูกผักบานหมอ ตําบลคูคํา เก็บขอมูลท้ังหมด 32 ราย
โดยใชแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต ผลวิจัยพอสรุปได
ดังนี้ ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนหญิง มี
อายุ เฉล่ีย 43.94 ป มีพื้นท่ีเปนของตนเอง มีพื้นท่ีถือครองเปนของตนเอง เฉล่ีย 16.87 ไร โดย
สวนใหญ มีพื้นท่ี ระหวาง 11-20 ไร มีพื้นท่ีนาเฉล่ีย 9.31 ไร พื้นท่ีทําไร เฉล่ีย 16.25 ไร มีพ้ืนท่ี
ทําสวนโดยเฉล่ีย 6.17ไร พื้นท่ี ปลูกผักโดยเฉล่ีย 2.67 ไร สวนใหญ มีพื้นท่ี ระหวาง 1 - 3 ไร 
รายไดอาชีพภาคเกษตรกรรม โดยเฉล่ีย 88,162.5 บาท รายไดในการทํานา เฉล่ีย 22,300 บาท 
รายไดจากการทําไร เฉล่ีย 55,250 บาท รายไดจากการทําสวน โดยมีรายไดเฉล่ีย 36,683.33 บาท 
รายไดจากการปลูกผัก เฉล่ีย 57,843.75 บาท รายไดทั้งหมด ท้ังภาคเกษตรกรรม และ นอกภาค
เกษตรกรรม มีรายไดโดยเฉล่ีย 91,350 บาท ตนทุนการผลิตผักในมุง เฉล่ีย 2,021.43 บาทตอไร 
ตนทุนการผลิตผักนอกมุง เฉล่ีย 1,866.67 บาทตอไร การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร สวน
ใหญ เปนสมาชิก ธกส. สวนใหญมีการกูเงินมาลงทุน จาก ธกส. ดินท่ีใชในการปลูกมีลักษณะ
ดินทราย มีการเตรียมพื้นท่ีกอนการปลูกผัก โดยการยกแปลง มีการปรับปรุงปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ มีการใสปุยเคมีรอยละ 40.6 ใชปุยสูตร 46-0-0 มีการใสปุย 3 คร้ัง มีการปองกันกําจัด
โรคแมลงศัตรูพืช โดยการใชวิธีกลและสารเคมีในปองกันกําจัด ศัตรูพืช การใชสารเคมี        
ใชโฟลิดอล มีการสํารวจโรคแมลงศัตรูพืชในแปลง สวนใหญทุกวันขอเสนอแนะของผูศึกษา 
ควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากยังขาดความรู 
เกี่ยวกับการใชยาเคมีใช ปุยเคมีกันมาก เพื่อใหหันมาใชปุยอินทรียหรือปุยน้ําสกัดชีวภาพใหมาก
ข้ึนโดยใหกลุมจัด ทําปุยไวเพื่อใชเอง เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตไดมากและยังเปนการเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดินใหมากควรใหกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ มีการระดมหุนกันเพื่อเปน
การจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนายใหกลุมท่ีราคาถูก และมีคุณภาพ ควรใหประธานกลุมหรือ
สมาชิกไดมีการประสานกันไดประสานงานกับหนวยงานไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาไปยังแปลง
ผักของกลุม เนื่องจากปจจุบันสมาชิกยังใชรถไถนาเดินตามในการสูบน้ําจากบอบาดาลแปลงผัก
ทําใหเสียคาใชจายมาก ตนทุนการผลิตก็เพิ่มมากข้ึนเนื่องจากนํ้ามันยังมีราคาแพง ควรใหกลุม มี
การประชุมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในรอบ
เดือนท่ีผานมา และหาแนวทางในการแกไขปญหาในเดือนตอไป ไดทันกับเหตุการณ   
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 อรุณี  เวียงแสงและคณะ (2549)  ไดทําการศึกษาวิจัย “การจัดการตลาดผักปลอดสารพิษ
ท่ีเหมาะสมและเปนธรรมในชวงการปรับเปล่ียนระบบการผลิตสูเกษตรกรรมยั่งยืนเครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือก” อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน ซ่ึงผลการดําเนินงานระยะท่ี 1 ไดสรุปไวดังนี้ 

  เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ไดรวมตัวกัน
ข้ึนเม่ือปลายป 2544 โดยมีฐานสมาชิกจากเครือขายเกษตรทฤษฎีใหม อําเภอขุนยวม ที่รวมตัวกัน
มาต้ังแต ป 2542 เปนแกนหลัก จํานวนสมาชิก ณ ปจจุบัน ประกอบดวย กลุมเกษตรกร 7  กลุม 
จํานวนประมาณ 140 ครัวเรือน 7 หมูบาน เครือขายมีการดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง โดยใช
ฐานงานสรางความรูและสรางคน จากงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน จํานวน 5 โครงการเปนตัวหนุนเสริม
มาต้ังแต ป 2544 จนถึงปจจุบัน 

  นอกจากฐานงานวิจัยดังกลาวแลว ยังไดรับการสนับสนุนจากองคกรและ
หนวยงานในพื้นท่ี ท่ีสําคัญคือ ศูนยสงเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนา บานหนองปากอ ต.ขุนยวม 
ท่ีกอต้ังมาตั้งแตป 2543 มีกิจกรรมและสถานภาพที่หลากหลาย เปนท้ังศูนยสาธิตเกษตรยั่งยืน 
ศูนยฝกอบรมเกษตรกร  และเช่ือมกิจกรรมกับเครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย   อีก
ท้ังเปนแหลงเรียนรู เกษตรยั่งยืนของจังหวัด  ปจจุบันนี้ ศูนยนี้ยังเปนท่ีตั้งของเครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดแมฮองสอน ท่ีสามารถเช่ือมโยงการทํางานรวมกันกับเครือขาย  
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทุกระดับ เพื่อสรางฐานการผลิตในพื้นที่ การส่ือสารสาธารณะดานเกษตรยั่งยืน 
และการรวมผลักดันเชิงนโยบายในโอกาสตาง ๆ 

  การดําเนินงานของเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดแมฮองสอน และ
อําเภอตาง ๆ รวม 7 อําเภอ นั้น ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(พอช) โดยแบงเปน 2  สวน คือ ดานงานวิจัยชาวบาน เร่ือง “กลไกการจัดการองคความรูเกษตร
ยั่งยืนของเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดแมฮองสอน” ระหวางป 2547-48 และงานพัฒนา
องคกรเครือขายผานยุทธศาสตรเชิงประเด็น ระหวางป 2547 – 48 งบประมาณ  1,156,600 บาท 

  จากสถานการณขางตน การดําเนินงานกวา 5 ป ท่ีผานมานั้น สามารถสรางฐาน
การผลิตไดระดับหนึ่ง ทั้งจํานวนเกษตรกรสมาชิกเครือขายและฟารมตัวอยางท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับ
ดานการผลิตยังคงมีปญหาหลายประการท่ียังจะตองชวยกันแกไขตอไป แตปญหาใหญท่ี
เครือขายใหความสําคัญมากขณะนี้ คือปญหาดานการตลาดและการเช่ือมโยงกับเครือขาย
ผูบริโภคในระดับตางๆ ที่ยังไมมีความชัดเจน  
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 สถานการณดานการตลาด  และผูบริโภคปญหาคอขวดท่ียังแกไมได  การ
ดําเนินงานดานการตลาดของเครือขายท่ีผานมานั้น มีการทดลองดําเนินงานตลาดนัด สัปดาหละ 
1 คร้ัง ท่ีทารถอําเภอขุนยวม แตก็มีปญหาวา ผลผลิตท่ีออกมาไมสม่ําเสมอ บางฤดูกาลก็ไม
สามารถเปดตลาดนัดได เครือขายจึงไดสรุปรวมกันวา นาจะมีการจัดการแบบใหม ท้ังการวาง
แผนการผลิต การจัดการตลาด แตก็ยังหาทางออกไมไดวาจะตองทําอยางไร อีกท้ังรูปแบบตลาด
นัดอยางเดียว ไมสามารถสรางรายไดท่ีพอเพียงแกครอบครัวได ท่ีผานมาเครือขายจึงไดมีการทํา
ตลาดหลายรูปแบบ ท้ังขายตรง สงตลาดในเมืองแมฮองสอน แตก็ประเมินรวมกันอีกวา ยังไม
สามารถสรางเอกลักษณของสินคาท่ีแตกตางจากผลผลิตเกษตรเคมีได อีกท้ังยังไมสามารถทราบ
ความตองการที่แทจริงของผูบริโภคในระดับตาง ๆ  

  การตลาดนับวาเปนสวนสําคัญ ท่ีจะเปน “แรงจูงใจ” ในการขยายสมาชิกของ
เครือขาย ใหเพิ่มข้ึนเพราะเกษตรกรสวนใหญในอําเภอขุนยวม ยังมีภาระหน้ีสิน และภาระ
คาใชจายในการครองชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาเลาเรียนของลูกหลาน แตการตลาด
เปนเร่ืองซับซอน มีประเด็นท่ีตองศึกษารวมกันอีกมากท้ังความตองการของผูบริโภค การจัดการ
ผลผลิต และชองทางการตลาดในระดับตาง ๆ ซ่ึงลําพังเกษตรกร และทีมงานเครือขายเองยังมี
ภาระท่ีตองทําการผลิต และทํางานตามแผนในโครงการพัฒนาท่ีสนับสนุน ยอมไมสามารถ
ทํางานในเชิงลึกแบบนี้ได จึงควรใหมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้ 

 




