
ง 
 

 
 

ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ ความตอ้งการไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรราย
ยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ผู้เขียน นางสาวจีรวรรณ  เงาแกว้ 
 
ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)  
 
คณะกรรมการทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ  
 อาจารย ์ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล    อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 รองศาสตราจารย ์ดร. อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
      รองศาสตราจารย ์นิพนธ์ ไชยมงคล     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะขอ้มูลพื้นฐานการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกร 2) ความรู้ของเกษตรกรต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์3) ความตอ้งการได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่  4)  ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
ไดแ้ก่ กลุ่มแม่ทา ต าบลแม่ออน อ าเภอแม่ออน เป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์จ  านวน 33 ครัวเรือน 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอด
สารพิษ จ านวน 30 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และอนัตราภาคชั้น 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มแม่ทามีการผลิตเกษตรอินทรียแ์บบผสมผสาน ระบบการผลิตพืชผกั
หลากหลายชนิด ซ่ึงไดเ้ร่ิมผลิตในรูปแบบอินทรียต์ั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนการผลิต
จากการเกษตรแบบเดิมเพราะปัญหาดา้นสุขภาพ กลุ่มไดผ้า่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และองค์การมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.)  
เน่ืองจากเกษตรกรในกลุ่มเคยมีประสบการณ์ในการท าอินทรีย ์พบวา่เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรียใ์นระดบัดีมาก (ร้อยละ 54.5)   และมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรฐาน
เป็นอยา่งดี เกษตรกรยงัมีความตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจากเกษตรกร
คิดเห็นวา่การรับรองมีความส าคญัต่อการขยายตลาด และท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ สร้างความมัน่ใจ
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ให้กบัผูบ้ริโภค สามารถเพิ่มปริมาณการขาย และท าให้มีรายไดส้ม ่าเสมอ ส่วนปัญหาและอุปสรรค
ดา้นการผลิตและการตลาดของกลุ่มแม่ทา พบว่าเมล็ดพนัธ์ุบางชนิดยงัไม่สามารถผลิตเองได้ ตอ้ง
พึ่งพาเมล็ดพนัธ์ุจากบริษทั และขาดแรงงานในการผลิต 
กลุ่มผกัปลอดสารพิษ สมาชิกในกลุ่มมีการปลูกผกัปลอดสารพิษแบบหมุนเวียนตลอดทั้งปี ลกัษณะ
การผลิตเป็นเกษตรปลอดภยั โดยไดเ้ร่ิมรวมกลุ่มและผลิตตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ
และคิดวา่การผลิตปลอดสารพิษสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน  เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บตรารับรองมาตรฐาน
พืชผกัเชียงใหม่ปลอดภยั (GAP) ของโครงการความปลอดภยัอาหาร (Food safety) ดา้นพืชในปี พ.ศ. 
2555  ส านกังานเกษตรอ าเภอสารภี เป็นหน่วยงานหลกัท่ีไดส่้งเสริมให้เกษตรกรในการท าเกษตรกร
อินทรีย ์ เกษตรกรใหค้วามคิดเห็นวา่การไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีความส าคญันอ้ยกวา่การ
มีตลาดจ าหน่ายสินคา้ปลอดสารพิษ กระบวนการผลิตเกษตรอินทรียมี์ความยุ่งยากกว่าการผลิตผกั
ปลอดสารพิษ อย่างไรก็ตามเกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ
ในระดบัดี (คิดเป็นร้อยละ 36.7) ปัญหาและอุปสรรคดา้นการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกผกัปลอดสารพิษ พบวา่ขาดตลาดรองรับผลผลิตปลอดสารพิษ และขาดแรงงานในการผลิตบาง
ช่วง  
 สรุปผลการศึกษาเกษตรกรกลุ่มแม่ทามีประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรียแ์ละเคยไดรั้บ
รองมาตรฐานมากกวา่ 20 ปี ซ่ึงการรับรองมีประโยชน์ต่อการขยายการตลาด การสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ผูบ้ริโภค และท าให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ดงันั้นมาตรฐานเกษตรอินทรียย์งัมีความจ าเป็นในกลุ่ม 
ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ีมีการผลิตปลอดสารพิษ อ.สารภี ท่ีประสบการณ์ในการท าเกษตรปลอดสารพิษมา
ประมาณ 5 ปี พบวา่มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียย์งัมีความส าคญันอ้ยกวา่การมีตลาดจ าหน่าย
สินค้าปลอดสารพิษ ถึงแม้ว่าเกษตรกรต้องการยกระดับของผลผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตท่ียุ่งยากกว่าการผลิตผกัปลอดสารพิษ ขอ้เสนอแนะในกรณีท่ีเกษตรกรมีการผลิต
ระยะเวลานานและมีผลผลิตมากพอต่อการขยายตลาด มาตรฐานเกษตรอินทรียมี์ความส าคญั ส่วนใน
กลุ่มท่ีเร่ิมการผลิตปลอดสารพิษและอินทรีย ์การส่งเสริมให้มีตลาดรับซ้ือหรือพฒันาตลาดผลผลิต
ปลอดสารพิษและอินทรียมี์ความส าคญัมากกว่าการเร่งให้เกษตรกรไดรั้บมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เน่ืองจากมีกระบวนการท่ีซบัซอ้นและเกษตรกรตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการขอรับรองมาตรฐาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) understand production and marketing systems of 

farmers in  two study areas 2) investigated farmer’s knowledge on North Organic Standard 
Association (NOSA) 3) accessed the need for Organic Agricultural Certification Standards 4) 
identified problem related to the production and marketing of small farmers in Chiang Mai. The 
population of this research, Mae Tha group was 33 families growing organic vegetables of families 
in Mae On Sub-District  Mae On District, Chiang Mai province. The pesticide free was 30 families’ 
pesticide free vegetables in Yong Noeng Sub-District Saraphi District, Chiang Mai province. The 
data collection was carried out through the used of semi-structured interview. The data analysis 
were used descriptive statistics which provided the maximum value, the minimum value, 
percentage value, average value and the value of the standard deviation (SD) and class interval. 

The result showed that Mae Tha farmers group has been practiced organic integrated 
farming with diverse species since 1986. The reasons the changed to organic production was health 
problems with caused of chemical used. Mae Tha has received Organic Agricultural Certification 
Standards from Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) and the North Organic Standard 
Association (NOSA). Since farmers have been involved with organic agricultural certifications in 
1986, therefore, the high level (54.5 %) of farmers’ knowledge and practiced were found 
accordingly to organic standards. However, farmers would like to have Organic Agricultural 
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Certification Standards because farmers expected to expand the market and the certification 
standard makes consumers aware on organic product,  increased organic production with can make 
steadily farmers’ income. Problems and obstacles on production and marketing of Mae Tha group 
found that farmers depend on seed from company and lacked of labor.  

In pesticide free vegetable group, farmers were rotated their pesticide free vegetable 
production throughout the year. Farmers were started pesticide free vegetable since 2005. The 
changed caused by health problem and expected higher income from pesticide free vegetable 
production. Majority of farmers have certification standards of Good Agricultural Practices (GAP), 
for the production of fresh fruits and vegetables under food safety promotion. In 2010, the Office of 
Agricultural of Saraphi district was the major organization encouraged farmers to produced organic 
vegetable. Farmers indicated that having organic certification standard was less important than 
having organic market. The organic production process was also complicated than pesticide free 
production. However, farmers have high level (36.7 %) of knowledge and understanding on 
Organic Agricultural Certification Standards.  Problems and obstacles of production and marketing 
found that farmers were lack of pesticide free market and lack of labor during high production 
period.  
 The study concluded that Mae Tha group had experiences with organic production and 
have organic certified more than 20 years, therefore, certification was useful for expand the market  
and build confidence among consumers and make it more recognizable. It was different from 
pesticide free vegetable group, Saraphi district, and farmers’ experiences in pesticide free 
production for 5 years. It was found that farmers pay less attention for organic certification 
standards although farmers would raise their production to organic. Farmers mentioned that organic 
vegetable production more complicated than pesticide free vegetable production. It was suggested 
that organic certification standards may important for expanding market for organic farmers whose 
practiced more than 10 year.  For farmers group whose recently practice in pesticide free and 
organic production, it is necessary to seek market or set up organic market more than stimulate 
farmers to have organic certification standards, because of the complication of production process 
and farmers have to pay for the certification standards.  


