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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน การพฒันาและเปล่ียนแปลงทางดา้นวิชาการ
บริหารจดัการและธุรกิจการคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนัสูงมาก คุณภาพชีวิตของคนก็
ไดถู้กปรับปรุงใหสู้งข้ึนเช่นกนั ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารเพิ่มมากข้ึน จึงมีความตระหนกัและตอ้งการ
บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเพื่อสุขอนามยั ตลอดจนมีความตอ้งการท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ี
ของรัฐเขม้งวดกวดขนัต่อคุณภาพของอาหาร โดยมีมาตรการเพื่อตรวจสอบควบคุมการผลิตอาหาร
ให้ถูกอนามยั ปราศจากเช้ือโรค ส่ิงเจือปนท่ีเป็นพิษและอนัตราย รวมทั้งสารตกคา้งของสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชตอ้งไม่เกินมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวิตและสุขภาพ และ
กระบวนการผลิตตอ้งไม่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง ดิน น ้ า และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
อีกทั้งการมาตรการกีดกนัทางการคา้ก็ไดเ้ปล่ียนรูปแบบไปสู่มาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non Tariff 

Barriers: NTB) ตามความตกลงขององคก์ารการคา้โลก เช่น ความตกลงว่าดว้ยการใชบ้งัคบั
มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช ซ่ึงประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จะน ามาตรการน้ีมาบงัคบัใช ้
โดยอา้งถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั (ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2546) 
 ยิ่งสถานการณ์การคา้ของโลกท่ีแข่งขนักนัรุนแรงมาก มีการตรวจพบการปนเป้ือนของ
สารพิษเกินค่าท่ีก าหนดไวใ้นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับอาหาร ปัญหาความวิตกกังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภยัของอาหารท่ีมาจากพืชหรือสัตวท่ี์ดดัแปลงพนัธุกรรมและปัญหาโรคระบาดต่างๆ ยิง่ท าให้
การน ามาตรการดงักล่าวมาบงัคบัใช้มีความเคร่งครัดมากข้ึนไปอีก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้ท่ีก าหนดอยา่งไม่เท่าเทียม ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการคา้ไดง่้ายมาก เป็นท่ีทราบกนัดีว่า
กลุ่มประเทศท่ีมีความเขม้งวดทางดา้นความปลอดภยัทางอาหารเป็นอย่างมาก คือ กลุ่มสหภาพ
ยุโรป ซ่ึงไดพ้ยายามผลกัดนันโยบายภายใตส้มุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภยัด้านอาหาร (EU 

White Paper on Food Safety) เพื่อเรียกความเช่ือมัน่ในสินคา้อาหารกลบัมาสู่ผูบ้ริโภค โดยเนน้ 
3 ประการหลกัๆ คือ ความปลอดภยัของอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร (From Farm to Table, 

FFT) ก าหนดให้อาหารตอ้งมีความปลอดภยัทุกขั้นตอนการผลิต ตั้ งแต่ในแหล่งผลิตจนถึงมือ
ผูบ้ริโภค ความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของอาหารของผูป้ระกอบการดา้นอาหารทุกส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร และการจัดท าระบบทวนสอบยอ้นกลบัหรือระบบสืบ
แหล่งท่ีมาของอาหาร 
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 จากสมุดปกขาวของกลุ่มสหภาพยุโรป ส่งผลให้คณะกรรมการด้านการเกษตร 
(Committee on Agriculture: COAG) ขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) น าประเด็นระบบความ
ปลอดภยัทางอาหารมาทบทวนใหม่ ซ่ึงไดจ้ดัท าทิศทางกลยทุธ์เพื่อใหอ้าหารมีคุณภาพและปลอดภยั
ในเชิงระบบตลอดห่วงโซ่อาหาร ดว้ยการก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ตั้งแต่การผลิต การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป และการคา้อาหาร โดย
เน้นป้องกนัการปนเป้ือนอาหาร ณ แหล่งผลิต ตั้งแต่ไร่นาเช่นเดียวกบัท่ีสมุดปกขาวของสหภาพ
ยโุรปท่ีไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว ดงันั้น คณะกรรมการดา้นการเกษตรขององคก์ารอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติจึงไดก้ าหนดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนความปลอดภยัทางดา้นอาหาร 
และเพื่อให้บรรลุหลกัการสู่ความปลอดภยัทางอาหาร จึงตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการการจดัการ
คุณภาพในการผลิต การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป และการตลาด จุดเร่ิมตน้ของการกา้ว
เขา้สู่เส้นทางแห่งความปลอดภยัของอาหารจึงเร่ิมจากจุดของการผลิตดว้ยการจดัการคุณภาพดา้น
การผลิต ซ่ึงหลกัการส าคญัของการจดัการคุณภาพดา้นการผลิต คือการน าวิธีการของเกษตรดีท่ี
เหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) มาปรับใชใ้นแหล่งผลิตซ่ึงใหค้วามส าคญักบั
สุขภาพของผูบ้ริโภคมาก  
 ล้ินจ่ีก็เป็นพืชหน่ึงท่ีถูกประเทศผูน้ าเขา้ตั้งเง่ือนไขในการสั่งซ้ือในเร่ืองความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคดา้นสารพิษตกคา้ง ดา้นโรค และแมลง เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกรวมทั้ง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งผูบ้ริโภคในประเทศยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของส่ิงท่ีบริโภคมากข้ึน ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่
ระบบการผลิตในระดบัสวนล้ินจ่ีของเกษตรกรท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและปลอดภยั อนัเป็นการ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ประเทศผูน้ าเขา้ล้ินจ่ีของไทย ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดจ้ดัท าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตล้ินจ่ีท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคป์ระการแรก คือ ผลิตล้ินจ่ีขนาดสม ่าเสมอ
ภายในช่อ ประการท่ีสอง ผลิตล้ินจ่ีท่ีปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง ประการสุดทา้ยคือ ปลอดภยัจาก
ศตัรูพืชแก่เกษตรกรและเกษตรกรท่ีตอ้งการใบรับรองฟาร์มตามระบบการจดัการคุณภาพเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัของระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี
เหมาะสมกบัล้ินจ่ี (กรมวิชาการเกษตร, 2550 ข.) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมี
ผลต่อระดบัการปฏิบติัตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีทีเหมาะสมกบัล้ินจ่ีในจงัหวดั
เชียงใหม่ และมีปัญหาอุปสรรคใดบา้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผล
วิจยัไปใชส่้งเสริมการผลิตระดบัสวนล้ินจ่ีของเกษตรกรท่ีไดคุ้ณภาพและปลอดภยั 
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 สถานการณ์การคา้โลกในปัจจุบนั โดยเฉพาะสินคา้เกษตร มีการแข่งขนักนัสูงมาก อีกทั้งมี
ขอ้ตกลงทางการคา้ว่าดว้ยการใชบ้งัคบัมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช ขององคก์ารการคา้
โลกซ่ึงประเทศสมาชิกท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งปฏิบติัตาม โดยค านึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั
ปี 2547  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการดูแล การ
รับรองแหล่งผลิตตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับพืช โดยเน้นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั และ
นบัไดว้่าล้ินจ่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัพืชหน่ึงของอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งเกษตรกรใน
อ าเภอฝางจึงไดต้ระหนกัและเขา้ร่วมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืชโดยน าวิธีการต่างๆ มา
ปรับใชใ้นพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง และไดข้อการรับรองแหล่งผลิตเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่
ผูบ้ริโภคและประเทศผูน้ าเขา้สินคา้เกษตรดา้นคุณภาพของผลผลิต เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ กไ็ดข้อการรับรองแหล่งผลิตเช่นกนั  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้ง ท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี ในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน
ส่งเสริมการผลิตล้ินจ่ีแก่เกษตรกรใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานต่อไป 
  
1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบติัตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในอ าเภอ
ฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีท่ีมีต่อระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลวิจยัท่ีได้
น าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อท่ีจะวางแผนและปรับปรุงการส่งเสริมการผลิตล้ินจ่ีในระดบัสวนของ
เกษตรกรใหไ้ดคุ้ณภาพและปลอดภยัตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
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1.4 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
       ปัจจยัทางดา้นลกัษณะพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยำมศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
                                             

ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 

ปัจจัยพืน้ฐำนส่วนบุคคล 
 - เพศ    
- อาย ุ      
- วฒิุการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี 
- ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ล้ินจ่ี 
- ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ล้ินจ่ี 
ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกจิ 
 - รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 
 - ขนาดพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี 
  - จ  านวนแรงงาน 

ปัจจัยทำงด้ำนสังคม 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร                
- การเขา้รับการฝึกอบรม 

- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 - สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรปฏิบตัิของเกษตรกรผู้ปลูก
ลิน้จี่ตำมระบบ กำรเกษตรดี ที่
เหมำะสมในด้ำน 

- การจดัการสุขลกัษณะสวน 
- การจดัการเคร่ืองมือและ          
  อุปกรณ์การเกษตร 
- การจดัการปัจจยัการผลิต 
- การปฏิบติัและควบคุมการผลิต 
- การบนัทึกขอ้มูลและควบคุม  
 เอกสาร 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
กำรเกษตรดีที่เหมำะสมส ำหรับลิ้นจี่ หมายถึง การผลิตล้ินจ่ีท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม มี

คุณภาพตรงตามมาตรฐานปลอดสารพิษและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
 เกษตรกรผู้ปลูกลิน้จ่ี หมายถึง เกษตรกรท่ีไดย้ืน่ขอใบรับรองฟาร์มตามระบบการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี ในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ระดับกำรศึกษำ หมายถึง วฒิุการศึกษาของเกษตรกร 
        ควำมรู้เร่ืองระบบกำรเกษตรดีที่เหมำะสมส ำหรับลิน้จี่ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจของ
เกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในระบบการเกษตรดีทีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
             ทศันคติต่อระบบกำรเกษตรดีที่เหมำะสมส ำหรับลิน้จี่ หมายถึง ความรู้สึกทางดา้นจิตใจของ
เกษตรกรทีมีต่อระบบการเกษตรดีทีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี  
     รำยได้จำกกำรขำยผลผลิตลิน้จี่ หมายถึง รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ีท่ีเกษตรกรไดรั้บ
ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 ขนำดพืน้ทีป่ลูกลิน้จ่ี หมายถึง จ านวนพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ของเกษตรกรนบัเป็น
จ านวนไร่ 
 ประสบกำรณ์ในกำรปลูกลิน้จ่ี หมายถึง ระยะเวลาท่ีเกษตรกรปลูกล้ินจ่ีจนถึงวนัท่ีส ารวจ
 จ ำนวนแรงงำน หมายถึง จ านวนแรงงานท่ีใชภ้ายในครอบครัวและแรงงานท่ีจา้ง 
 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีได้เข้ารับในการ
ฝึกอบรมระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับพืชส าหรับล้ินจ่ี 
 กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม หมายถึง การติดต่อหรือการไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี
เกษตรของเกษตรกรเก่ียวกบัระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
 
 

 
 


