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บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
จากผลการศึกษาความตอ้งการท่ีจะไดก้ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร

รายยอ่ยทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกรแม่ทา อ าเภอแม่ออน จ านวน 33 ราย และกลุ่มเกษตรกรผกั
ปลอดสารพิษ อ าเภอสารภีจ านวน 30 ราย ผูว้จิยัตอ้งการทราบถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั จึงได้
เลือกสัมภาษณ์เกษตรกรรายยอ่ยสองกลุ่มน้ี เพราะทั้งสองกลุ่มมีการผลิตท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มแม่
ทาเป็นเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรียอ์ยา่งเต็มรูปแบบ  ส่วนกลุ่มเกษตรกรผกัปลอด
สารพิษเป็นการผลิตปลอดสารพิษท่ีก าลังปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์จึงคาดว่าจะท าให้ได้
ขอ้มูลและความคิดเห็นของความตอ้งการท่ีจะไดก้ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และปัญหา
ในการผลิตรวมไปถึงการตลาดเกษตรอินทรียว์า่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรในแต่ละกลุ่ม 

4.1 บริบทชุมชน 

4.1.1 กลุ่มเกษตรแม่ทา ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน ภายใตก้ารส่งเสริมของสถาบนัพฒันา
ทรัพยากรและ เกษตรกรรมย ัง่ยืนแม่ทา ชุมชนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน อยู่ในเขตจังหวดั
เชียงใหม่ สถานท่ีตั้งของชุมชนเป็นท่ีราบในหุบเขา มีพื้นท่ี ประมาณ 67,500 ไร่ หรือครอบคลุม
พื้นท่ีประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีป่าไม ้79.9 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 49,937.5 
ไร่ พื้นท่ีท ากิน 22.2 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 13,875.0 ไร่พื้นท่ีอยูอ่าศยั 5.9 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 3,687.5 ไร่ 

ต าบลแม่ทามีแหล่งน ้าธรรมชาติ คือล าน ้าแม่ทาโดยล าน ้าแม่ทามีตน้ก าเนิดอยูท่ี่ดอยขุนทา
ไหลผ่านกลางต าบลจากแม่ทาเหนือ-ใต ้และยงัมีแควน ้ าสาขาของแม่น ้ าแม่ทาหลายสาย ได้แก่ 
หว้ยแม่มอน หว้ยน ้าขนุ หว้ยแม่โป่งก๋า หว้ยทราย หว้ยดอกสะแล่ง และหว้ยแม่เลอะ ส่วนแหล่งน ้ า
ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเก็บน ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าห้วยม่อน ประปาภูเขา ประปาหมู่บา้น และน ้ าบาดาล 
เกษตรกรแม่ทามีแหล่งน ้าท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถปลูกพืชไดห้ลายชนิด ในต าบล
แม่ทามีการปลูกพืชหลกัอยู่ 5 ชนิดคือ ขา้วนาปี ขา้วโพดฝักอ่อน ล าไย มะม่วง และพืชผกั พืช
สมุนไพรต่างๆ มีระบบการท าการเกษตรกรทั้งปลูกพืชแบบใชส้ารเคมีและการท าเกษตรอินทรีย ์

กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ต าบลแม่ทา เร่ิมมีการเพาะปลูกพืชผกัอินทรียใ์นปี พ.ศ.2529 
เร่ิมทดลองเพาะปลูกในรูปแบบพืชผกัสวนผสมระหวา่งไมผ้ล ไดท้  าการผลิตการเกษตรอินทรียม์า
ตลอด จนกระทัง่มีการปรับเปล่ียนมาท าเกษตรย ัง่ยืนข้ึนในปี 2535 โดยการสนับสนุนของ
โครงการการพฒันาองคก์รชุมชนในระยะแรกมีสมาชิกไม่มาก ต่อมามีการขยายแนวคิด ท าให้เร่ิม
มีเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมกลุ่มมากข้ึน เม่ือปี 2544 จึงจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร
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ย ัง่ยนืแม่ทาจ ากดั สมาชิกส่วนใหญ่ท าการเกษตรผสมผสาน โดยไม่ใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิต 
มีความหลากหลาย ในพื้นท่ี คือมีทั้งนาขา้ว พืชผกัสวนครัว ไร่ขา้วโพดอ่อน สวนผลไม ้เช่น ล าไย 
มะม่วง กลว้ย มะขาม และขนุน  

ในพื้นท่ีต าบลแม่ทาไดรั้บการสนบัสนุนให้ผลิตขา้วโพดอ่อนอินทรียเ์พื่อส่งออก โดยมี
สหกรณ์กรีนเน็ทเป็นผูด้  าเนินการเร่ืองการตลาด โดยภายใตเ้ง่ือนไขเร่ืองการรับรองมาตรฐาน ของ
การส่งออกขององค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) ส่วนเร่ืองค่าใช้จ่ายส าหรับกระบวนการ
รับรองมาตรฐานสหกรณ์การเกษตรย ัง่ยืนแม่ทาเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย และองคก์รมาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) มีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรผูน้ าไดร่้วมศึกษาดูงานในพื้นท่ีต่างๆ มีการ
จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ภายในชุมชน เพื่อน าเสนอประสบการณ์ท างานเกษตรกรผูน้ า  ท าให้
เกษตรกรผูน้ ามีความเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของตนสามารถเผยแพร่ให้กบักลุ่มเกษตรกรท่ี
สนใจต่อไป รูปแบบการท าเกษตรอินทรียใ์นช่วงเร่ิมตน้ จะมีลกัษณะของการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อ
รองรับการท าเกษตรอินทรีย ์ทั้งในดา้นของการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มสารอาหารส าหรับปลูกพืช 
การจดัการฟาร์มเพื่อวางระบบการปลูกพืช รวมทั้งการปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนผลผลิต ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งสม ่าเสมอ หากผลผลิตมีมากเกิน
กวา่จะบริโภคจะน าไปจ าหน่าย ซ่ึงการผลิตในช่วงน้ีไม่ไดเ้นน้เพื่อการจ าหน่าย แต่มีลกัษณะการ
ผลิตเพื่อลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรเคมีมากกวา่ ดา้นการจ าหน่ายสินคา้มีการพฒันาเร่ือยมา โดย
เร่ิมตน้เกษตรกรจะจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัคนในหมู่บา้นหรือภายในต าบล เกษตรกรจะน าผกัไปขาย
ท่ีตลาดนดั หน้าวดัห้วยทราย หรือบางคร้ังหากผลผลิตมากจะน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดสดในอ าเภอ
แม่ทา จงัหวดัล าพนู ในปีพ.ศ. 2537 ไดมี้การรวมกลุ่มและตั้งศูนยร์วบรวมจ าหน่ายสินคา้ท่ีหมู่บา้น
อ่ิมบุญ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีรวบรวมผลผลิต และบรรจุถุงสินคา้อินทรียแ์ลว้น าสินคา้
ไปฝากขายตามร้านคา้ต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพฯอีก
ด้วย นอกจากน้ีแล้วเกษตรกรยงัได้มีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตในชุมชนน าผลผลิตท่ีได้ไปจ าหน่ายท่ี
ตลาดนดัอินทรีย ์บริเวณตลาดค าเท่ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จนกระทัง่พืชผกัอินทรียเ์ป็นท่ี
รู้จกัและมีการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงมีการขยายตลาดของผกัอินทรียใ์ห้มากข้ึน ปัจจุบนัมี
ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

1. การจ าหน่ายให้แก่สมาชิกในชุมชน เกษตรกรจะน าผลผลิตท่ีไดม้าจ าหน่ายยงัตลาดนดั
ภายในชุมชนซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่ 4 บา้นห้วยทราย และหมู่ 6 บา้นดอนชยั เกษตรกรจะน าผลผลิตพวก
พืชผกั ผลไมน้ ามาจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคในต าบลแม่ทา และพื้นท่ีใกล้เคียงเป็นประจ าทุกวนั 
ตั้งแต่ 05.00-08.00 น. นอกจากน้ีแลว้เกษตรกรบางรายยงัสามารถจ าหน่ายผลผลิตให้แก่โรงเรียน
เพื่อไปท าอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียน 
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2. การจ าหน่ายผลผลิตให้แก่สหกรณ์การเกษตรแม่ทาย ัง่ยืน หลงัจากมีการตั้งสหกรณ์
การเกษตรแม่ทาย ัง่ยืนข้ึน นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้การท าเกษตรอินทรีย์แล้ว
สหกรณ์ยงัท าหน้าท่ีรับซ้ือผลผลิตขา้วโพดอ่อนอินทรีย ์จากสมาชิกท่ีท าเกษตรอินทรียใ์นราคาท่ี
รับประกนั 30 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อรวบรวมผลผลิตจ าหน่ายให้กบัสหกรณ์กรีนเน็ท โดยน าไป
บรรจุกระป๋องส่งออกต่อไป รูปแบบการจ าหน่ายผลผิตให้กับสหกรณ์น้ีส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์จะเป็นผูไ้ปซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในฟาร์มแลว้จึงน ามารวบรวมไวท่ี้สหกรณ์เพื่อส่งผล
จ าหน่ายต่อไป ในปี พ.ศ. 2550 พบว่าสหกรณ์กรีนเน็ทรับซ้ือล าไยอินทรีย ์และถัว่ลิสงอินทรีย์
เพิ่มเติมดว้ยส่งผลใหเ้กษตรกรมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตจากเดิมท่ีเนน้การท าขา้วโพดฝักอ่อน
อินทรียเ์ป็นหลกั โดยเนน้มีการผลิตล าไยและถัว่สิสงอินทรียเ์พิ่มมากข้ึน 

3. การรวมกลุ่มผูผ้ลิตเพื่อน าผลผลิตไปจ าหน่ายในตวัเมืองเชียงใหม่ ผลผลิตท่ีไดรั้บรอง
จากองคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) โดยมีการด าเนินการตั้งศูนยร์วบรวมผลผลิต
และจ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียใ์นรูปสหกรณ์ มีการจดัจ าหน่ายท่ีมีการบรรจุผลผลิตและสร้าง
สติกเกอร์กลุ่มในรูปแบบ “อ่ิมบุญ” โดยน าผลผลิตไปฝากขายตามร้านคา้ทัว่ไป จ าหน่ายแบบขาย
ตรงให้กบัผูบ้ริโภค และส่งสินคา้ไปจ าหน่ายต่างจงัหวดั ในเร่ืองราคาไดมี้การก าหนดราคาจาก
กลุ่มผูผ้ลิต แต่ปัจจุบนัน้ีไม่มีสติกเกอร์กลุ่มเน่ืองจากการลงทุนในการท าใช้ตน้ทุนสูง จึงมีการ
ปรับเปล่ียนการจ าหน่ายของผูผ้ลิตนั้นต้องมีป้ายช่ือ ชุดกันเป้ือน หมวกคลุมผล ใส่ในการมา
จ าหน่ายผลผลิตท่ีตลาดนดัเจเจ มาร์เกต ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีเกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่าย 
2 กลุ่ม โดยเกษตรกรผูผ้ลิตมาจ าหน่ายโดยการสลบักนัเปิดจ าหน่ายทุกวนัพุธและวนัเสาร์ เวลา 
06:00-12:00 น. และตลาดหนองหอย ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทุกวนัองัคารและวนั
อาทิตย ์ซ่ึงเกษตรกรท่ีน าผลผลิตมาจ าหน่ายน้ีตอ้งเป็นสมาชิกขององคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือเท่านั้นจึงจะน าผลผลิตมาจ าหน่ายได ้

กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ ต  าบลแม่ทา ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์กร
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) ปี 2550 ในการรับรองมาตรฐานนั้นอยูใ่นระยะเวลา 3 ปี 
ค่าใช้จ่ายการรับรองมาตรฐานเป็นเงิน 300 บาท คิดเป็นเป็นละ 100 บาท ในพื้นท่ีขอรับรอง
มาตรฐานจะมีการตรวจสอบควบคุมการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง และจะมีการสุ่มตรวจพื้นท่ีของ
เกษตรกรเป็นระยะเพื่อให้ผลผลิตท่ีได้มีความปลอดภยั ตรงตามมาตรฐานท่ีได ้เกษตรกรแม่ทา
ส่วนใหญ่มีปัญหาในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์นเร่ืองการปรับปรุงแนวกนัชน พบวา่มี
การช ารุดในบางจุด จึงตอ้งมีการซ่อมแซม เน่ืองจากแปลงเคมีขา้งเคียงรุกล ้ าแนวกนั ส่วนด้าน
ปัญหาการผลิตสินคา้ในต าบลแม่ทา พบว่าสาเหตุท่ีท าให้สินคา้อินทรียไ์ม่สามารถแพร่ขยายใน
กลุ่มบริโภค เพราะวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจวา่ ผกัปลอดสารพิษ ผกัอนามยั คือพืชผกัอินทรีย ์
ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือพืชผกัปลอดภยั และผกัอนามยัมากกว่าการเลือกซ้ือพืชผกัอินทรีย์ ซ่ึง
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ขอ้บงัคบัในการผลิตมีความแตกต่างกัน จึงเห็นว่าระดับความเข้าใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกับพืช
อินทรียย์งันอ้ย และยงัประสบปัญหาเร่ืองราคาสินคา้เกษตรอินทรีย ์ราคาสินคา้เกษตรอินทรียแ์พง
กวา่สินคา้เกษตรทัว่ไปเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 15-30 และมีราคาแพงกวา่ผกัปลอดภยัประมาณ ร้อย
ละ 5-10 ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะบริโภคพืชผกัปลอดภยัมากกวา่ท่ีจะเลือกซ้ือผกัอินทรีย ์ท าให้
ผูผ้ลิตพืชผกัอินทรียจ์  าหน่ายผลผลิตได้น้อยลงจนไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนการผลิต ซ่ึงส่งผลท าให้มี
จ  านวนผูผ้ลิตลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตามกลุ่มของเกษตรกรแม่ทามีความคุน้เคยกบัระบบการ
ผลิตแบบอินทรีย ์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียโ์ดนเช่ือว่าการได้รับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียน์ั้นสร้างความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภค และสามารถขยายตลาดในระดบัต่างๆได ้

ต าบลแม่ทามีจ านวนหมู่บา้นในเขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 7 หมู่บา้นไดแ้ก่ 
หมู่ 1 บา้นทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่าขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นห้วยทราย หมู่ 5 บา้นป่านอด 
หมู่ 6 บา้นดอนชยั และหมู่ 7 บา้นใหม่ดอนชนั ไดมี้การท าผลิตผกัอินทรียจ์  านวน 87 ครัวเรือน 
โดยคดัเลือกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตวัอย่างจากเกษตรกรกลุ่มแม่ทาท่ีผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์
จ  าหน่ายสินคา้ในตลาดอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ  านวน 33 ราย  (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1 จ ำนวนครัวเรือนของเกษตรกรตวัอยำ่งกลุ่มแม่ทา ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
ช่ือหมู่บำ้น                               หมู่ท่ี                                      จ  ำนวนครัวเรือน 
ทาม่อน                                       1                                                     2 
ท่าขา้ม                                        2                                                     5 
คอ้กลาง                                      3                                                     4 
หว้ยทราย                                    4                                                     9 
ป่านอด                                       5                                                     8 
ดอนชยั                                       6                                                     2 
ใหม่ดอนชนั                               7                                                     3                                                
รวม                                                                                                  33                    
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4.1.2 กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการผลิตผกัปลอดภยัสารพิษ โดยไดรั้บการส่งเสริมจากส านกังานเกษตรอ าเภอสารภี 

ชุมชนต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี อยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่ สถานท่ีตั้งของชุมชน มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 10.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,300 ไร่ มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 
หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ 1 กู่เสือ หมู่ 2 ปันเจียง หมู่ 3 ยางเน้ิง หมู่ 4 เชียงยนื หมู่ 5  ศรีโพธาราม หมู่ 6 ตน้
เหียว หมู่ 7 ตน้เหียว มีจ านวนครัวเรือนรวม 3,086 ครัวเรือน และเกษตรกรรวม 1,029 ครัวเรือน มี
พื้นท่ีถือครองทั้งส้ิน 3,322 ไร่ โดยพื้นท่ีอยูอ่าศยั 597 ไร่ ใชท่ี้ดินเพื่อท านา 705 ไร่ พื้นท่ีสวน
ผลไม ้1,380 ไร่ พื้นท่ีพืชผกั 640 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงมีจ านวน 30 
ครัวเรือนปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ โดยในต าบลยางเน้ิงใช้แหล่งน ้ า 2 สายในการท าเกษตร คือ 
แม่น ้ากวง และแม่น ้ าปิง มีฝายทดน ้ าจากแม่น ้ าปิง 3 ฝาย ท าหนา้ท่ีบงัคบัน ้ าเขา้สู่คลองส่งน ้ าขนาด
เล็กนบั 100 สาย สู่พื้นท่ีการเกษตร 

ในอดีตต าบลยางเน้ิงปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกั แต่อาชีพปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก
ล าไยเป็นหลกัแทนการปลูกขา้ว โดยเม่ือปี พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลยางเน้ิง และเกษตรต าบลยาง
เน้ิงเขา้มาส่งเสริมการผลิตผกัปลอดสารพิษ เกษตรกรไดเ้ปล่ียนแนวทางในการทาเกษตรกรรมท่ี
ใชส้ารเคมีมาเป็นการผลิตผกัปลอดสารพิษอยา่งจริงจงั มีเป้าหมายการผลิตเป็นแบบก่ึงการคา้ก่ึงยงั
ชีพ ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมของหน่วยงานเทศบาลยางเน้ิง เกษตรต าบลยางเน้ิง ใน
เร่ืองของงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพนัธ์ุ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัรการเกษตร และ
มหาวิทยาลยัแม่โจส่้งเสริมแนะนาวิธีการทาปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพให้กบักลุ่มเกษตรกร ทดลองปุ๋ย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มากรวดน ้ าและดินรวมทั้งแนะน าเร่ืองการจดัจ าหน่ายและดา้นตลาด และ
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองของการวิจยัพืชผกัและดินให้กบั
เกษตรกร เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการปรับเปล่ียนประมาณ 1 ปี 4 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2548  

จนกระทัง่ปี 2549 ได้รับตรารับรองมาตรฐานพืชผกัเชียงใหม่ปลอดภยัและปี  2553 
เกษตรกรได้รับใบรับรองจากแหล่งผลิตพืช (GAP) ของโครงการความปลอดภยัอาหาร (Food 
safety) ด้านพืช ในปี 2555 ส านักงานเกษตรอ าเภอสารภีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในการท า
เกษตรกรอินทรีย ์โดยมีการจดัอบรม ศึกษาดูงานเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์จึงท าให้เกษตรกรกลุ่มผู ้
ปลูกผกัปลอดสารพิษมีความสนใจท่ีจะพฒันาการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย ์และยงัไม่เคยมี
ประสบการณ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์แต่การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ
มีปัญหาเก่ียวการปรับเปล่ียนพื้นท่ีและแหล่งในพื้นท่ีของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอด
สารพิษ มีจ านวนผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษจ าวน 30 ครัวเรือน โดยการจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษ ท่ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ให้น าผลิตผลมา
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จ าหน่ายท่ีหน้าส านักงาน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ด้วยระยะทางท่ีไกลจึงเป็นอุสรรค์ต่อการ
เดินทาง ท าให้เกษตรเกษตรกรไม่ไดม้าร่วมออกร้านไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมีการจ าหน่ายผลผลิต
ตลาดบา้นยางเน้ิงหน้าอ าเภอสารภี ส่วนเกษตรกรบางรายไดท้  าการจ าหน่ายถนนริมทางรถไฟมี
เกษตรกรจ านวน 5 ราย กลุ่มเกษตรกรท่ีศึกษาซ่ึงมีจ านวน 30 ครัวเรือนท่ีท าการเกษตรปลูกผกั
ปลอดสารพิษ (ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่2 จ ำนวนครัวเรือนของเกษตรกรตวัอยำ่งกลุ่มปลอดสารพิษ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี 
ช่ือหมู่บำ้น                                      หมู่ท่ี                                      จ  ำนวนครัวเรือน 
กู่เสือ                                                 1                                                     2 
ปันเจียง                                             2                                                      - 
ยางเน้ิง                                              3                                                    10 
เชียงยนื                                             4                                                     5 
ศรีโพธาราม                                     5                                                      4 
ตน้เหียว                                           6                                                      6 
ตน้เหียว                                           7                                                      3                                                
รวม                                                                                                         30                   
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4.1.3 ข้อมูลส่วนบุคคล 
การศึกษาลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลเกษตรกรกลุ่มแม่ทาส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสัมภาษณ์

เป็นหญิงคิดเป็นร้อย 66.7 เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 3) เกษตรกรร้อยละ 63.6 อายุอยู่
ในช่วง 51-60 ปี รองลงมาร้อยละ 27.3 และ 9.1 ช่วง 41-50 และ 31-40 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

เกษตรกรกลุ่มผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสัมภาษณ์เป็นหญิงคิดเป็นร้อย 73.3 
เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 26.7 (ตารางท่ี 3) เกษตรกรร้อยละ51.1 อายุอยูใ่นช่วง 51-60 ปี รองลงมา
ร้อยละ 36.7 และ 6.7 ช่วง 41-50 และ 31-40 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 

ตารางที ่4 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร  

อายุ กลุ่มแม่ทำ (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสำรพิษ (n=30)  

(ปี) จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

           31-40 3 9.1 2 6.7 

           41-60 9 27.3 11 36.7 
           51-60 24 63.6 17 51.1 

          มากกวา่ 60 0  0 0 0 
   อายสูุงสุด  60 ปี   อายสูุงสุด 57 ปี  
   อายตุ  ่าสุด   37 ปี   อายตุ  ่าสุด 37 ปี 
   ค่าเฉล่ีย 50.6 ปี   ค่าเฉล่ีย 50.1 ปี 
   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  5.7 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.7 
 
 
 
 

ตารางที ่3 เพศของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร  
 เพศ กลุ่มแม่ทา (n=33) กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)  

  จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

          ชาย 11 33.3 8 26.7 
          หญิง 22 66.7 22  73.3  
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 เกษตรกรกลุ่มแม่ทาเกินคร่ึงหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 66.7 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ร้อยละ 15.1 เกษตรกรไม่ไดรั้บการศึกษา ร้อยละ 9.1 จบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  
  เกษตรกรกลุ่มผกัปลอดสารพิษเกินคร่ึงหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.7 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 16.6 จบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 6.7 มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 
ตารางที ่5 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร  

 ระดับการศึกษา กลุ่มแม่ทา (n=33) กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)  

  จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดศึ้กษา                   5 15.1 0 0 

ประถมศึกษา 22 66.7 23 76.7 

มธัยมศึกษาตอนตน้       3 9.1 5 16.6 
มธัยมศึกษาตอนปลาย   3 9.1  2 6.7  
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 

 กลุ่มแม่ทาส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คนคิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมามีสมาชิก 
1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และสมาชิกมากกวา่ 6 คนคิดเป็นร้อยละ 6.1 
 กลุ่มผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
รองลงมามี สมาชิก 4-6 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 
 
ตารางที ่6 จ านวนสมาชิกเฉล่ียต่อครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร  

จ านวนสมาชิกเฉลีย่ต่อ
ครอบครัว 

กลุ่มแม่ทา (n=33) กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)  

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-3 10 30.3 17 56.7 

4-6 21 63.6 13 43.3 

มากกวา่ 6 2  6.1  0 0 
   จ านวนสมาชิกสูงสุด  7 คน จ านวนสมาชิกสูงสุด 5 คน  
   จ านวนสมาชิกต ่าสุด   1 คน จ านวนสมาชิกต ่าสุด 1 คน 
   ค่าเฉล่ีย 3.97 คน   ค่าเฉล่ีย 3.1 คน 
   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 
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 กลุ่มแม่ทามีแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรือนร้อยละ 69.7 มีจ านวนแรงงาน 1-2 คน 
ร้อยละ 27.3 มีจ านวนแรงงาน 3-4 คน ร้อยละ 3 มีจ านวนแรงงานมากวา่ 4 คน จะใชแ้รงงาน
ภายในครอบครัวเป็นหลกั แต่ในบางคร้ังหากครอบครัวใดตอ้งการใชแ้รงงานจ านวนมากจะมีการ
ช่วยเหลือจากเครือญาติหรือคนในชุมชนในลกัษณะการแลกเปล่ียนแรงงาน 

กลุ่มผกัปลอดสารพิษมีแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ 90 มีจ านวนแรงงาน 1-2 คนท า
การเกษตรเต็มเวลา เน่ืองจากบางครอบครัวบุตรก าลงัศึกษาอยู่ และบุตรไปท างานอยูต่่างจงัหวดั 
ส่วนร้อยละ 10 มีจ านวนแรงงาน 3-4 คนเพราะบุตรไดจ้บการศึกษาแลว้จึงกลบัมาด าเนินอาชีพ
เกษตรกร 

 
ตารางที ่7 จ านวนแรงงานของกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร  

จ านวนแรงงานในการท า
เกษตร (คน) 

กลุ่มแม่ทา (n=33) กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)  

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1-2 23 69.7 27 90 

3-4 9 27.3 3 10 

มากกวา่ 4 1 3 0 0 
   จ านวนแรงงานสูงสุด  5 คน จ านวนแรงงานสูงสุด 4 คน  
   จ านวนแรงงานต ่าสุด   1 คน จ านวนแรงงานต ่าสุด 1 คน 
   ค่าเฉล่ีย 2.24 คน   ค่าเฉล่ีย 1.93 คน 
   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.87 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 
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 กลุ่มเกษตรกรแม่ทาเร่ิมการปลูกเกษตรอินทรียเ์ม่ือปีพ.ศ. 2529 กลุ่มเกษตรกรแม่ทามีประ
การณ์การปลูกในช่วงมากกวา่ 20 ปีและ16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 ช่วง 11-15 ปีคิดเป็นร้อยละ 
18.2 ช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 ช่วง 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 3 
 กลุ่มเกษตรกรผกัปลอดสารพิษเร่ิมการปลูกพืชผกัปลอดภยัเม่ือปีพ.ศ. 2548 กลุ่มเกษตรกร  
มีประสบการณ์ในช่วงการปลูก ระหวา่ง 6-10 คิดเป็นร้อยละ 23.3 และช่วง1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 
76.7 
 
ตารางที ่8 ประสบการณ์ในการปลูกผกัอินทรียแ์ละผกัปลอดสารพิษ  

 ประสบการณ์ในการปลูก กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)  

(ปี)   จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1-5 1 3 23 76.7 

 
6-10 10 30.3 7 23.3 

 
11-15 6 18.2 0 0 

 
16-20 8 24.2 0 0 

 
มากกวา่ 20 8 24.2 0 0 

    ประสบการณ์สูงสุด  26 ปี ประสบการณ์สูงสุด 7 ปี  
    ประสบการณ์ต ่าสุด   5 ปี  ประสบการณ์ต ่าสุด 5 ปี 
    ค่าเฉล่ีย 15 ปี   ค่าเฉล่ีย 5.8 ปี 
    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  6.8 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 
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เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทาส่วนใหญ่มีรายได้รวม/ปีร้อยละ 54.5 ตั้งแต่ 100,001 ถึง

300,000 บาท รองลงมามีรายไดร้วม/ปีร้อยละ 30.3 ตั้งแต่ 300,001 ถึง 600,000 บาท และมีรายได้
รวม/ปีร้อยละ 15.2 ตั้ งแต่ 600,001 ถึง 900 ,000 บาท รายได้มาจากการขายพืชผกัและล าไย 
สับปะรดโดยเฉล่ียประมาณ 150,500-400,000 บาท/ปี รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาค
ประมาณ  200,000-250,000  บาท/ปี 

เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่มีรายได้รวม/ปีร้อยละ 46.7 ตั้งแต่ 
100,001 ถึง300,000 บาท รองลงมามีรายไดร้วม/ปีร้อยละ 36.7 ตั้งแต่ 300,001 ถึง 600,000 บาท 
และมีรายไดร้วม/ปีร้อยละ 16.6 ตั้งแต่ 600,001 ถึง 900,000 บาท ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรราย
ไดม้าจากการขายพืชผกัและล าไย โดยเฉล่ียประมาณ 200,500-300,000 บาท/ปี รายได้จากการ
ประกอบอาชีพนอกภาคประมาณ  100,000-330,000  บาท/ปี 

  
 
 ตารางที ่9 รายไดร้วมต่อปีในการผลิตผกัอินทรียแ์ละผกัปลอดสารพิษ 

รายไดร้วม (บาทต่อปี) 
กลุ่มแม่ทา  
(n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
 (n=30)  

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
100,001-300,000 18 54.5 14 46.7 

 
300,001-600,000 10 30.3 11 36.7 

 
600,001-900,000 5 15.2 5 16.6 

  มากกวา่ 900,001 0  0 0  0 
       รายไดร้วมสูงสุด 900,000 บาท      รายไดร้วมต ่าสุด 890,000 บาท  
       รายไดร้วมต ่าสุด 170,000 บาท       รายไดร้วมต ่าสุด 120,000 บาท                   
       ค่าเฉล่ีย 388484.80 บาท       ค่าเฉล่ีย 374333.30 บาท  
       ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 246184.9      ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 274988.2 
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4.2 ระบบการผลติและปัจจัยการผลติ 
4.2.1 ระบบการผลติ 
เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มแม่ทา เป็นการผลิตแบบผสมผสานปลูกพืชตลอดทั้ งปี  มี

หลากหลายชนิดในแปลงเดียวกนัและในช่วงฤดูเดียวกนัไดแ้ก่ ผกับุง้ ผกัเชียงดา ชะอม ผกัหวาน
ป่า ผกัเสียว มะเขือพวง มะเขือยาว นอกจากนั้นปลูกผกัสวนครัวต่าง เช่น พริก ตะไคร้ ผกัชี 
โหระพา ตน้หอม และผสมผสานปลูกล าไย สับปะรด ไวเ้ป็นแนวกั้น ส่วนพืชท่ีปลูกบางช่างฤดู
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัด้านภูมิอากาศ ส่วนใหญ่จะเป็นพืชตระกูลกะหล ่า กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี 
บร็อคโคล่ี แครอท ตั้งโอ๋ ผกักาดขาวปลีห่อ มะเขือเทศพนัธ์ุพื้นเมือง ซ่ึงตอ้งการอุณหภูมิต ่า จะท า
การปลูกในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ช่วงฤดูร้อนนั้นส่วนใหญ่จะปลูกผกัสลดั คะนา้ ถัว่ลนัเตา ผกักาด
กวางตุง้ (ตารางท่ี 10) 
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษ มีการผลิตท่ีแตกต่างจากกลุ่มแม่ทาเป็นการผลิต
แบบปลูกพืชเชิงเดียวแต่มีการหมุนเวียนชนิดพืชปลูกตลอดทั้งปี ไดแ้ก่ ผกัสลดั ผกับุง้ ผกัชี ผกัชี
ฝร่ัง นอกจากนั้นปลูกผกัสวนครัวต่าง เช่น พริก ตะไคร้ผกัชี โหระพา ตน้หอม ส่วนพืชท่ีปลูกบาง
ช่างฤดูเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ฤดูหนาว ไดแ้ก่ บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี 
ผกักาดขาวปลีห่อ ช่วงฤดูร้อนนั้นส่วนใหญ่จะปลูกผกัสลดั คะน้า มะเขือ ถัว่ สลบัการปลูกออ้ย 
และเกษตรกรจ านวน 14 รายมีล าไยในพืชท่ีของตน (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางที ่10 ระบบการปลูกพืชของกลุ่มแม่ทา 

ระบบการปลูกพชื พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

พืชผกัสวนครัว 
  

                      

มะเขือพวง มะเขือยาว                         

บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก
กะหล ่าปลี แครอท ตั้งโอ๋
ผกักาดขาวปลีห่อ  
มะเขือเทศพนัธ์ุพื้นเมือง             

  

          

ผกัสลดั คะนา้ ถัว่ลนัเตา                         

ผกับุง้ ผกัเชียงดา ชะอม
ผกัหวานป่า ผกัเสียว 

  

                      

ล าไย สับปะรด                         
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ตารางที ่11 ระบบการปลูกพืชของกลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
ระบบการปลูกพชื พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

พืชผกัสวนครัว                         
ผกัสลดั ผกับุง้ ผกัชี 
ผกัชีฝรัง 

  
                      

บร็อคโคล่ี กะหล ่า
ดอก กะหล ่าปลี 
ผกักาดขาวปลีห่อ             

  

          
ผกัสลดั คะนา้ 
มะเขือ ถัว่ 

  
                      

ออ้ย ล าไย                         
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4.2.2 ขนาดพืน้ทีป่ลูก 
เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทาส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 66.7 ตั้งแต่ 1-5 ไร่

เน่ืองจากความจ ากดัของพื้นท่ีเพาะปลูกในชุมชน ประกอบกบัการขยายตวัของรีสอร์ทและสนาม
กอล์ฟในต าบลทาปลาดุ ซ่ึงมีอาณาเขตติดกบัต าบลแม่ทาท าให้ราคาท่ีดินมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่งผล
ท าให้เกษตรกรไม่สามารถซ้ือท่ีดินจ านวนมากได ้และมีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 33.3 ตั้งแต่ 6-10 ไร่ 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร 

เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 86 ตั้งแต่ 1-5 
ไร่และมีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 13.3 ตั้งแต่ 6 ถึง 10 ไร่ เน่ืองจากเกษตรกรมีพื้นท่ีจ  านวนจ ากดั พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นท่ีติดบา้นเรือนไม่สามารถขยายพื้นท่ีได ้

 
ตารางที ่12 ขนาดพื้นท่ีปลูก  

ขนาดพื้นท่ีปลูก กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)   

  (ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
1-5 22 66.7 26 86.7 

 
6-10 11 33.3 4 13.3 

  มากกวา่ 10 0  0  0 0 
    ขนาดพื้นท่ีปลูกสูงสุด  10 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูกสูงสุด 9 ไร่ 
    ขนาดพื้นท่ีปลูกต ่าสุด  1 ไร่ ขนาดพื้นท่ีปลูกต ่าสุด 1 ไร่ 
    ค่าเฉล่ีย 4.6 ไร่   ค่าเฉล่ีย 3.7 ไร่ 
    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.5 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.8 
 
เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทา ส่วนใหญ่ลกัษณะการผลิตเป็นเกษตรอินทรียเ์ร่ิมปีพ.ศ. 2529 

มีการท าเกษตรอินทรียม์ากกวา่ 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.4 เกษตรอินทรียม์ากกวา่ 5-10 ปี ร้อยละ 
36.4 และการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย ์3-4 ปี ร้อยละ 15.2 (ตารางท่ี 13) เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนการ
ผลิตจากการเกษตรแบบเดิมเพราะปัญหาดา้นสุขภาพเป็นส่วนมาก รองลงมาร้อยละ 81.8 เน่ืองจาก
ราคาดี ร้อยละ 66.7 สารเคมีราคาแพง ร้อยละ 54.5 มีความตอ้งการบริโภคอาหารปลอดภยั (ตาราง
ท่ี 14) 

เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษ เป็นการผลิตเป็นเกษตรปลอดภยัเร่ิมปี พ.ศ.2548 
(ตารางท่ี 13) เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนการผลิตจากการเกษตรแบบเดิมเพราะปัญหาดา้นสุขภาพร้อยละ 
73.3 รองลงมาร้อยละ 60 เน่ืองจากราคาดี ร้อยละ 46.7 สารเคมีราคาแพง ร้อยละ 23.3 ปลูกตาม
เพื่อน (ตารางท่ี 14) 
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ตารางที ่13 ลกัษณะการผลิตของกลุ่มเกษตรกร        

ลกัษณะการผลิต กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)   

      (ปี)   จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรปลอดสารพิษ  0 0 30 100 

เกษตรอินทรีย ์1-4  5 15.2 0 0 
เกษตรอินทรีย ์5-10 12 36.4 0 0 

เกษตรอินทรียม์ากกวา่ 10 16 48.4 0 0 
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 

ตารางที ่14 เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนการผลิตจากการเกษตรแบบเดิม 
เหตุผลส าคญัท่ีปรับเปล่ียนระบบ

เกษตรอินทรีย ์
กลุ่มแม่ทา 
 (n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  
(n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปลูกตามเพื่อน 0 0 7 23.3 

ปัญหาดา้นสุขภาพ 33 100 22 73.3 
ราคาดี 

 
       27 81.8         18   60 

สารเคมีราคาแพง 22 66.7 14 46.7 

ความตอ้งการบริโภคอาหารปลอดภยั 11 54.5 0 0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
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 4.2.3 ลกัษณะพืน้ทีป่ลูก 

เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มแม่ทา ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 63.6 
รองลงมาเป็นท่ีราบเชิงเขา คิดเป็นร้อยละ 36.4 ด้านลกัษณะโครงสร้างของดินเป็นดินร่วนปน
ทราย เน่ืองจากดินร่วนปนทรายท่ีระบายน ้ าไม่ค่อยดี ตอ้งบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช
สด เพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน เกษตรกรใชป้ลูกพืชผกั มากกวา่ใชท้  านา คิดเป็นร้อยละ 54.5 ดิน
เหนียวร้อยละ 27.3 ดินร่วนร้อยละ 18.2   

เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษ มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ดา้นลกัษณะโครงสร้าง
ของดินเป็นดินเหนียว  เน่ืองจากดินเหนียวมีค่าเป็นด่างสูง มีการปรับปรุงดินด้วยการไถพรวด 
พลิกหนา้ดินอยา่งนอ้ย 2 คร้ังรวมทั้งใส่ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยมูลสัตวคิ์ดเป็นร้อยละ 53.3 ดินร่วนร้อยละ 
36.7 ดินร่วนปนทรายร้อยละ 10  

 
ตารางที ่15 ลกัษณะพื้นท่ีปลูก  

รายการ 
กลุ่มแม่ทา 
 (n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
(n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลกัษณะของพืน้ที่ 
    

 
ท่ีราบลุ่ม 21 63.6 30 100 

 
ท่ีราบเชิงเขา 12 36.4 0 0 

  ท่ีน ้าท่วมถึง 0 0 0 0 

ลกัษณะโครงสร้างของดิน 
    

 
ดินเหนียว 9 27.3 16 53.3 

 
ดินร่วนปนทราย 18 54.5 3 10 

  ดินร่วน 6 18.2 11 36.7 

 

ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 
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4.2.4 แหล่งน า้ทีใ่ช้ 
เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทา ส่วนใหญ่ในการผลิตผกัไม่มีประสบปัญหาการขากแคลนน ้ า

เน่ืองจากมีแหล่งน ้าธรรมชาติไดม้าจากล าน ้าแม่ทาโดยล าน ้าแม่ทาและอ่างเก็บน ้ าห้วยม่อน ประปา
ภูเขา ประปาหมู่บา้น น ้ าบาดาลและขุดสระ เพื่อเก็บน ้ าไวใ้ช้ในการเกษตร หรือมีการเล้ียงปลาใน
สระน ้ าด้วย  ดังนั้ นเกษตรกรใช้แหล่งน ้ าธรรมชาติในการปลูกเกษตรคิดเป็น ร้อยละ 48.5 
รองลงมาใชน้ ้าบาดาล/บ่อน ้าคิดเป็น ร้อยละ 45.4 และใชน้ ้าประปาคิดเป็น ร้อยละ 10 

เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่ใชน้ ้ าบาดาล/บ่อน ้ าคิดเป็น ร้อยละ 63.3 
แหล่งธรรมชาติคิดเป็น ร้อยละ 26.7 แหล่งน ้ าธรรมชาติไดม้าจากแม่น ้ าปิง โดยมีฝายทดน ้ าจาก
แม่น ้าปิง 3 ฝาย ท าหนา้ท่ีบงัคบัน ้าเขา้สู่คลองส่งน ้าขนาดเล็ก และใชน้ ้าประปาคิดเป็น ร้อยละ 10 

 
ตารางที ่16 แหล่งน ้าท่ีใช ้ 

แหล่งน ้า กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 
น ้าบาดาล/บ่อน ้า 15 45.4 19 63.3 

 
แหล่งธรรมชาติ 16 48.5 8 26.7 

  น ้าประปา 2 6.1  3 10  
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 

4.2.5 ระบบการจัดการด้านการผลติ 
เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทา มีวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอกท าให้ไม่เกิดปัญหา

สภาพดินแขง็กระดา้งจะน าไปสู่การใชพ้ื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื และปุ๋ยคอกสามารถหาไดง่้าย ราคาไม่แพง
เกษตรกรบางรายมีการเล้ียงสัตวค์วบคู่ไปกบัการปลูกผกัอินทรียท์  าให้ไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือ ร้อยละ 
48.5 เป็นส่วนใหญ่ ปุ๋ยหมกัเท่ากบั ร้อยละ 30.3 ปลูกพืชหมุนเวียนเท่ากบั ร้อยละ 21.2 น ้ าหมกั
ชีวภาพ ร้อยละ 18.2 ส่วนการใชปุ๋้ยพืชสดมีเพียงร้อยละ 12.1 ปุ๋ยอินทรียท่ี์เกษตรกรใชจ้ะท าการ
ผลิตเอง ร้อยละ 75.8 ปุ๋ยอินทรียไ์ดซ้ื้อส าเร็จรูปจากร้านคา้และจากหน่วยงานท่ีส่งเสริม ร้อยละ 
12.1  

การจดัการปรับปรุงบ ารุงดินส่วนใหญ่ท าการเตรียมดินก่อนการปลูกพืช ร้อยละ 63.6 ท า
ทุกคร้ังท่ีเตรียมดิน ร้อยละ 30.3 และท าบางคร้ังท่ีคิดวา่ดินไม่ดี ร้อยละ 6.1 โดยการไถพรวนและ
ปลูกพืชหมุนเวยีน 

การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเกษตรกรใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร เช่น สะเดา ยาสูบ ไม่เป็น
อนัตรายต่อผูใ้ช้และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ สามารถป้องกนัแมลงและเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟู และ
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ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ร้อยละ 42.4 มีการปลูกพืชหมุนเวียนและชีววิธีเพื่อลดการแพร่
ระบาดของศตัรูพืชคิดเป็น ร้อยละ 36.4 ปล่อยเองธรรมชาติ ร้อยละ 30.3 ส่วนอีก ร้อยละ 24.2 จะ
เลือกชนิดผกัท่ีทนทานและมีโรคและแมลงรบกวนน้อย การเลือกชนิดท่ีปลูกเกษตรกรเลือกชนิด
พืชปลูกตามฤดู เช่น พืชท่ีตอ้งการอากาศเยน็ พืชตระกลูกะหล ่า กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี บร็อคโคล่ี 
ปลูกในฤดูหนาวช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพนัธ์ขอทุกปี 

เมล็ดพนัธ์พืชส่วนใหญ่เกษตรกรสามารถผลิตเองคิดเป็น ร้อยละ 42.2 ซ้ือส าเร็จรูปจาก
สหกรณ์ ร้อยละ 33.3 และหน่วยงานส่งเสริม ร้อยละ 24.3 

เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษในการปรับปรุงบ ารุงดินนั้ นได้ท าการพืช
หมุนเวียนและน ้ าหมกัชีวภาพ ส่วนใหญ่ท าให้ดินไม่โทรม และผลผลิตท่ีไดส้มบูรณ์ รองลงมาใช้
ปุ๋ยหมกั ร้อยละ 63.33 ปุ๋ยคอก ร้อยละ 56.67 และปุ๋ยพืชสด ร้อยละ 26.7 ปุ๋ยอินทรียท่ี์เกษตรกรใช้
จะท าการผลิตเอง ร้อยละ 40 จากหน่วยงานท่ีส่งเสริม ร้อยละ 36.7 และปุ๋ยอินทรียไ์ดซ้ื้อส าเร็จรูป
จากร้านคา้ ร้อยละ 23.3  

การจดัการปรับปรุงบ ารุงดินส่วนใหญ่ท าการเตรียมดินก่อนการปลูกพืช ร้อยละ 73.4 ท า
ทุกคร้ังท่ีเตรียมดิน ร้อยละ23.3 และท าบางคร้ังท่ีคิดวา่ดินไม่ดี ร้อยละ 3.3 โดยการไถพรวดพลิก
หนา้ดินตากแดดไว ้เพื่อท าลายเช้ือโรคและแมลงศตัรูท่ีอาศยัอยูใ่นดินอีกคร้ัง 

ส่วนด้านการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเกษตรกรจะปลูกผกัหมุนเวียนไม่ซ ้ าชนิด และเลือก
ชนิดผกัท่ีมีศตัรูรบกวนน้อย ร้อยละ 53.3 ปล่อยตามธรรมชาติ ร้อยละ 26.7 ใช้สารสกดัจาก
ธรรมชาติ และสมุนไพร ร้อยละ 13.3 

เมล็ดพนัธ์พืชส่วนใหญ่เกษตรกร ซ้ือส าเร็จรูปจากร้านคา้ ร้อยละ 50 และหน่วยงาน
ส่งเสริม ร้อยละ 26.7 ท าการผลิตเองได ้ร้อยละ 23.3 ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผกัสวนครัว 
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ตารางที ่17 ระบบการจดัการดา้นการผลิต 

รายการ 
กลุ่มแม่ทา  
(n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
(n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

วธีิการปรับปรุงบ ารุงดิน 
    

 
ปุ๋ยหมกั 10 30.3 19 63.33 

 
ปุ๋ยคอก 16 48.5 17 56.67 

 
น ้าหมกัชีวภาพ 6 18.2 30 100 

 
ปุ๋ยพืชสด 4 12.1 8 26.7 

  พืชหมุนวยีน 7 21.2  30 100  

แหล่งทีม่าของปุ๋ ยอนิทรีย์ 
    

 
ผลิตเอง 25 75.8 12 40 

 
จากหน่วยงานท่ีส่งเสริม 4 12.1 11 36.7 

  ซ้ือส าเร็จรูปจากร้านคา้ 4 12.1  7  23.3 

การจัดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
    

 
ปรับปรุงดินเฉพาะก่อนปลูกพืช 21 63.6 22 73.4 

 
ปรับปรุงดินทุกคร้ัง 10 30.3 7 23.3 

  ปรับปรุงดินบางคร้ัง 2 6.1  1  3.3 

การป้องกนัก าจัดโรคและแมลง 
    

 
สารสกดัจากธรรมชาติ และสมุนไพร 14 42.4 4 13.3 

 
ชีววธีิ เช่น ไส้เดือนฝอย และ แบคทีเรีย 12 36.4 0 0 

 
ปลูกผกัหมุนเวยีนไม่ซ ้ าชนิด 12 36.4 30 100 

 
เลือกชนิดผกัท่ีมีศตัรูรบกวนนอ้ย 8 24.2 16 53.3 

  ปล่อยตามธรรมชาติ 12 36.4  8 26.7  

เมลด็พนัธ์พชื 
    

 
ผลิตเอง 14 42.4 7 23.3 

 
จากหน่วยงานท่ีส่งเสริม 8 24.3 8 26.7 

  ซ้ือจากร้านคา้ 11 33.3 15 50 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
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4.2.6 ข้อจ ากดัในการผลติ 

 ประสบการณ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่ทาประสบปัญหาดา้นการลงทุน ปัญหาสุขภาพท่ีเกิด
จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร รายได้ไม่คุ ้มกบัการลงทุน ผลผลิตราคาตกต ่า ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการลงทุนด้านการเกษตร จึงต้องมีปรับเปล่ียน
การเกษตรเป็นปลอดสารพิษต่อมาไดป้รับการผลิตจนเป็นการเกษตรแบบเกษตรอินทรียใ์นท่ีสุด 
ในการผลิตอินทรียมี์ขอ้จ ากดัในการผลิตตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มแม่ทาระบุบปัญหาส่วนใหญ่เป็น
การตลาดท่ีจ าหน่ายไม่กวา้งขวาง/ขยายตลาดไดย้าก ร้อยละ 51.4  ชนิดพืชท่ีปลูก และปริมาณการ
ใชน้ ้า ร้อยละ 18.2 การใชก้ าจดัศตัรูพืชและไม่มีการประกนัราคา ร้อยละ 6.1  
 ความตอ้งการขยายพื้นทีการผลิตของเกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทา ร้อยละ 36.4  มีความ
ตอ้งการขยายพื้นท่ีปลูกเหตุผลท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน ดา้นเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการขยายพื้นท่ี ร้อยละ 
63.6  เน่ืองจากแรงงานไม่พอคิดเป็น ร้อยละ 36.4 และพื้นท่ีมีจ  ากดัคิดเป็น ร้อยละ 27.3  

ประสบการณ์ของกลุ่มเกษตรกรผกัปลอดสารพิษประสบปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากการ
ใชส้ารเคมีทางการเกษตร และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหันมาสนใจสุขภาพมากข้ึนจึงท าให้
เกษตรกรเร่ิมผลิตผกัปลอดสารพิษ ในการผลิตมีขอ้จ ากดัในการผลิตตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มผกั
ปลอดสารพิษส่วนใหญ่เป็นการใชก้ าจดัศตัรูพืช ร้อยละ 46.7 ชนิดพืชท่ีปลูก ร้อยละ 23.3 ปริมาณ
การใช้น ้ า ร้อยละ 16.7 ไม่มีการประกนัราคา ร้อยละ10 และการตลาดท่ีจ าหน่ายไม่กวา้งขวาง/
ขยายตลาดไดย้าก ร้อยละ 3.3 

ความตอ้งการขยายพื้นทีการผลิตของเกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษ ร้อยละ 36.7 
มีความตอ้งการขยายพื้นท่ีปลูกเหตุผลท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ดา้นเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการขยายพื้นท่ี
ร้อยละ 63.3 เน่ืองจากพื้นท่ีมีจ  ากดัไม่สามารถเพิ่มพื้นท่ีได ้เพราะส่วนใหญ่ท่ีดินติดกบัท่ีอยูอ่าศยั
คิดเป็น ร้อยละ 40 แรงงานไม่พอเพียงส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 1-2 คน ถา้เพิ่มแรงงานท าให้เสีย
ค่าใชจ่้ายคิดเป็น ร้อยละ 23.3 
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หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่18 ขอ้จ ากดัในการผลิตและความตอ้งการขยายการผลิต 

รายการ 
กลุ่มแม่ทา 
 (n=33) 

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  
(n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้อจ ากดัในการผลติ 
    

 
ตลาดไม่กวา้งขวาง/ขยายตลาดไดย้าก 17 51.4 1 3.3 

 
การใชก้ าจดัศตัรูพืช 2 6.1 14 46.7 

 
ไม่มีการประกนัราคา 2 6.1 3 10 

 
ชนิดพืชท่ีปลูก 6 18.2 7 23.3 

  ปริมาณการใชน้ ้า 6 18.2 5 16.7 
ความต้องการขยายการผลติ 

    ไม่ตอ้งการ  21 63.6 19 63.3 

 
พื้นท่ีมีจ  ากดั 9 27.3 12 40 

 
แรงงานไม่พอ  12 36.4 7 23.3 

ตอ้งการ  12 36.4 11 36.7 
  ท าใหเ้พิ่มรายได ้ 12 36.4 11 36.7 
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4.3 ลกัษณะการจ าหน่ายและช่องทางการตลาด 

 4.3.1 ลกัษณะการจ าหน่าย 
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทาทั้งหมดจะมีลกัษณะการจ าหน่ายอิสระเฉพาะของตนเอง โดย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.7 จะน าผลผลิตไปจ าหน่ายยงัตลาดนัดเจเจ มาร์เก็ต จ าหน่ายสินคา้เกษตร
อินทรีย ์ 2 วนัต่อสัปดาห์ทุกวนัพุธและวนัเสาร์ ส่วนตลาดหนองหอย ร้อยละ 27.3 โดยจ าหน่ายทุก
วนัองัคารและวนัอาทิตย ์

เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษ การจ าหน่ายอิสระเฉพาะของตนเอง โดยส่วน
ใหญ่จ าหน่ายตลาดชุมชน หน้าท่ีว่าการอ าเภอสารภีคิดเป็น ร้อยละ 56.7 จ าหน่ายท่ีสาธารณสุข
เชียงใหม่คิดเป็น ร้อยละ 26.7 และการจ าหน่ายตลาดริมทางรถไฟมีเกษตรกรคิดเป็น ร้อยละ 16.6 
เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานเกษตรอ าเภอสารภีในการจดัหาตลาดให้ โดยจ าหน่าย
ในรูปแบบของสินคา้ปลอดสารพิษ 

4.3.2 ชนิดของสินค้าทีจ่ าหน่าย 
ตวัอยา่งเกษตรกรกลุ่มแม่ทามีการผลิตสินคา้ท่ีการรับรองมาตรฐานของมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ (มกท.) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)ในปี 2550 การรับรองอยู่ใน
ระยะเวลา 3 ปี ค่าใชจ่้ายการขอการรับรองมาตรฐาน 300 บาทคิดเป็นปีละ 100 บาท ในการรับรอง
ตรารับรองคุณภาพของสินคา้กลุ่มเกษตรกรไม่มีสติกเกอร์กลุ่มเน่ืองจากการลงทุนในการท าใช้
ตน้ทุนสูง จึงมีการปรับเปล่ียนการจ าหน่ายของผูผ้ลิตนั้นตอ้งมีป้ายช่ือ ชุดกนัเป้ือน หมวกคุม้ผม 
ใส่ในการมาจ าหน่ายผลผลิตท่ีตลาดนดัเจเจ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท าให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจ
ในผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัสามารถน าผลผลิตส่งออกไปจ าหน่ายยงัตลาดอินทรีย ์ 

เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษ มีการผลิตสินค้าท่ีจ  าหน่ายไม่มีการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์ เกษตรกรไดรั้บใบรับรองจากแหล่งผลิตพืช (GAP) ของโครงการความ
ปลอดภยัอาหาร (Food safety) ดา้นพืช ในปี 2553 สินคา้ของเกษตรกรเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งมาก ใน
การรับรองตรารับรองคุณภาพของสินคา้กลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีสติกเกอร์กลุ่ม เน่ืองจากสมาชิกใน
กลุ่มเห็นวา่การลงทุนสูงในการท าสติกเกอร์ 
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ตารางที ่19 ลกัษณะการจ าหน่าย การตลาด และการรับรองมาตรฐานสินคา้ 

รายการ 
กลุ่มแม่ทา 
 (n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
 (n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลกัษณะการจ าหน่ายผลผลติของเกษตรกร 
    

 
จ าหน่ายอิสระเฉพาะของตนเอง 33 100 30 100 

  รวบรวมผลผลิตจ าหน่ายของกลุ่ม 0 0 0 0 

แหล่งจ าหน่ายการผลติ 
    

 
ตลาดชุมชน 0 0 17 56.7 

 
ตลาดเจเจ 24 72.7 0 0 

 
ตลาดหนองหอย 9 27.3 0 0 

 
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 0 0 8 26.7 

  ตลาดริมถนนรางรถไฟ 0 0 5 16.7 

ชนิดของสินค้าทีจ่ าหน่าย 
    

 
มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 33 100 0 0 

  ไม่มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 0 0 30 100 
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 
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4.4 ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) 
 

ในการประเมินความรู้และความเขา้ในเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ (มอน.) เพื่อศึกษาว่าเกษตรกรท่ีผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรียมี์ความ
เข้าใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากเกณฑ์มาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์าคเหนือนั้นไดพ้ฒันาจากกลุ่มเกษตรอินทรียร์ายยอ่ย จึงท าให้เกษตรกรรายยอ่ยสามารถ
เขา้ใจไดง่้าย 
 จากเกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทาทั้งหมด 33 ราย มีความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐาน
เกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) จ  านวนทั้งหมด 26 ขอ้ เกษตรกรมีความรู้ในระดบัดีมาก (คะแนน
เฉล่ีย 0.76 – 1.00 คะแนน) มีค าตอบถูกจ านวน 18 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 54.5 เน่ืองจากการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือนั้น ตอ้งมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีในระยะเวลาปรับเปล่ียนภายใน 
4 ปี ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรกรต้องด าเนินตามเง่ือนไขของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ ประกอบกบัเกษตรกรกลุ่มแม่ทาไดรั้บรองมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์(มกท.) ซ่ึงมีเง่ือนไขในการปฏิบติัคลา้ยๆกนั  จึงท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจต่อมาตรฐานในระดับดีมากในเร่ืองการรับรองมาตรฐานไม่สามารถรับรองการปลูกพืช
อินทรียแ์ละเกษตรเคมีในแปลงเพาะปลูกเดียวกนั ถึงแมจ้ะเป็นพืชต่างชนิด จึงท าให้เกษตรกรตอ้ง
มีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นอินทรียท์ั้งหมด โดยรูปแบบการท าช่วงแรกอาจจะปลูกพืชผกัอายุสั้ น 
เพื่อใหมี้ผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพื้นท่ีปลูกจะมีวงรอบของการปลูกและผลผลิตไม่พร้อมกนั ส่วน
ดา้นแปลงเพาะปลูกควรมีวธีิการป้องกนัสารเคมีจากพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยการปลูกตน้ไมท้  าเป็นแนว
กั้นภายในพื้นท่ีใกลเ้คียง และในเร่ืองการเพาะปลูกจะหลีกเล่ียงการปลูกพืชนอกฤดูกาล ควรเลือก
พนัธ์ุพืชท่ีทนทานต่อโรคโดยไม่ควรปลูกพืชท่ีตดัต่อพนัธ์ุกรรม ในการจดัการใช้ปุ๋ยมูลสัตวต์อ้ง
ผา่นการหมกัไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการท าการ การก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชโดยการ
ปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัในการไล่แมลง เช่น สะเดา ไม่ใช่ยาสูบและผงซกัฟอกในการก าจดั
ศตัรูพืช ดา้นเมล็ดพนัธ์ุ ส่วนใหญ่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุเองได ้เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุตาม
ธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งน ้ าท่ีใชส่้วนใหญ่มาจากแหล่งธรรมชาติโดยมีบ่อกกัเก็บน ้ า 
มีระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง การเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตรอินทรียต์อ้งมีการติดฉลากแสดงอย่าง
ชดัเจน แต่ใชช่้องทางการตลาดเป็นตวัช้ีน าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ของตนโดยการรวมกลุ่มกนัไป
จ าหน่ายผลผลิต 
 เกษตรกรมีความรู้ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 0.51 – 0.75 คะแนน) มีค าตอบถูกจ านวน 8 
ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 24.2 เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัร
ท่ีใช้ในแปลงเคมีไม่ควรใช้รวมกบัอินทรีย ์ตอ้งเก็บอุปกรณ์แยกจากกนั การใชเ้มล็ดท่ีไดจ้ากการ
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ผลิตเกษตรอินทรีย ์ห้ามใช้เมล็ด ก่ิงพนัธ์ุหรือส่วนขยายพนัธ์ุท่ีมาจากการตดัต่อพนัธ์ุ ในการดูแล
รักษาแปลงใชพ้ลาสติกท่ีย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ คลุมแปลงเพราะปลูก เพื่อป้องกนัวชัพืชและ
ช่วยเก็บความช้ืนในดิน 
 เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มแม่ทามีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือในระดบัดีมากเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเกษตรกรมีความคุน้เคยและปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของมาตรฐานเป็นอย่างดี ประกอบกบัสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย ์มีการจดัอบรมแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกรผูม่ี้ประสบความส าเร็จ หรือหน่วยงาน
ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ จึงท าให้เกษตรกรประสบความส าเร็จในการผ่านมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์
 จากเกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษทั้งหมด 30 ราย มีความรู้และความเขา้ใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) ซ่ึงมีเกณฑว์ดัจ านวน 26 ขอ้ เกษตรกรมีความรู้ในระดบั
ต ่า (คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.25 คะแนน) มีค าตอบอยูใ่นระดบัต ่าจ  านวน 3 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 10 ใน
เร่ืองการหลีกเล่ียงการปลูกพืชนอกฤดูกาล และเลือกพนัธ์ุพืชท่ีทนทานต่อโรค การขยายพนัธ์ุห้าม
ใชเ้มล็ดท่ีมาจากการตดัต่อพนัธุกรรม ผูผ้ลิตจะตอ้งไม่ใชว้สัดุสังเคราะห์และสารพิษตามธรรมชาติ
ท่ีมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ และจะมีส่ิงตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มเป็นเวลานาน 
 เกษตรกรมีความรู้ในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 0.26 – 0.50 คะแนน) มีค าตอบอยูใ่น
ระดบัปานกลางจ านวน 5 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ในเร่ืองห้ามใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในการยืดอายุ
หรือท าความสะอาดผลผลิต การจดัการน ้ าควรมีระบบการจดัการน ้ าในฟาร์ม ทั้งในการท าเกษตร
อินทรีย์และบ้านพกัอาศัย ตลอดจนมีระบบการบ าบดัน ้ าเสียท่ีถูกต้อง การใช้มูลสัตว์ต้องใช้
กระบวนการหมกัท่ีสมบูรณ์ ผลผลิตตอ้งมีการติดฉลากแสดงอยา่งชดัเจน 
 เกษตรกรมีความรู้ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 0.51-0.75 คะแนน) มีค าตอบอยู่ในระดบัดี
จ านวน 11 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 36.7 ในเร่ืองการจดัการน ้ าในกรณีท่ีใชน้ ้ าจากแหล่งธรรมชาติ ควรมี
บ่อกกัเก็บน ้ าในไร่ ห้ามใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในการเร่งผลผลิตให้สุก การปลูกควรใชพ้ลาสติกท่ี
ยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชาติ 
 เกษตรกรมีความรู้ในระดบัดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 0.76 – 1.00 คะแนน) มีค าตอบอยู่ใน
ระดบัต ่าจ  านวน 7 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 23.3 เกษตรกรกลุ่มผกัปลอดสารพิษระบบการผลิตยงัไม่
ด าเนินการผลิตอินทรียเ์ต็มตวั จึงท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัดีมากในเร่ืองพื้นท่ี
การปรับเปล่ียน ควรมีการปรับเปล่ียนไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน การรับรองไม่สามารถปลูกพืชอินทรีย์
และเกษตรเคมีในแปลงเพาะปลูกเดียวกนั วิธีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในไร่เดียวกนั วิธีการ
ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช ควรใชฟ้างหญา้แห้ง ในการคลุมดินและใช้สมุนไพรท่ีป้องกนัและก าจดั
โรคพืช 
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ตารางที ่20 ความรู้และความเขา้ใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน)  
  

ความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ (มอน) 

กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  (n=30)   
จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

1.พื้นท่ีท่ีไม่เคยท าการเกษตรมา
ก่อน หรือเป็นพื้นท่ีเปิดใหม่
ควรมีการปรับเปล่ียนไม่น้อย
กวา่ 12 เดือน 

33 100 1.00 30 100 1.00 

2.พื้นท่ีท่ีเคยท าเกษตรเคมีมา
ก่อนควรมีการปรับสภาพดิน
ไม่ต ่ากวา่ 18 เดือน 

33 100 1.00 22 73.3 0.73 

3.เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเกษตร
อินทรีย ์ มีพื้นท่ีเพาะปลูกหลาย
แปลงจะตอ้งท าการปรับเปล่ียน
พื้นท่ีภายใน 4 ปี 

25 75.8 0.75 18 60 0.60 

4.เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร
อินทรียภ์าคเหนือ (มอน) ไม่
สามารถรับรองการปลูกพืช
อินทรีย์  และ เกษตรเค มีใน
แปลงเพาะปลูกเดียวกนั ถึงแม้
จะเป็นพืชต่างชนิด หรือชนิด
เดียวกนัก็ตาม 

27 81.8 0.81 30 100 1.00 

5.ควรปลูกพืชหมุนเวียน พืช
คลุมดิน และใชปุ๋้ยพืชสด สลบั
หมุนเวยีนในแปลง 

24 72.7 0.72 30 100 1.00 
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ตารางที่ 20 ความรู้และความเขา้ใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (ต่อ) 
  

ความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ (มอน) 

กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  (n=30)   
จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

6.พื้นท่ีแปลงเพาะปลูกควรมี
แนวกั้ นภายในแปลงของตน
จากพื้นท่ีใกล้เคียง ในกรณีท่ี
อาจมีการปนเป้ือนจากปุ๋ย หรือ
สารเคมี 

33 100 1.00 17 56.7 0.57 

7.ควรหลีกเล่ียงการปลูกพืช
นอกฤดูกาล และควรเลือกพนัธ์ุ
พื ช ท่ี ทนทาน ต่อโรค  แล ะ
ศตัรูพืช แต่ไม่ไดม้าจากการตดั
ต่อพนัธ์ุกรรม (GMO) 

33 100 1.00 4 13.3 0.13 

8.อนุญาตให้ใช้ จุ ลินทรีย์ใน
ธรรมชาติ หรือจุลินทรีย์ท่ี
ไม่ไดมี้การตดัต่อพนัธุกรรมใน
การท าปุ๋ยหมกั และก าจดักล่ิน 

24 72.7 0.72 9 30 0.3 

9.หลีกเล่ียงการเผาเศษวสัดุทาง
การเกษตรในแปลงเพาะปลูก 33 100 1.00 18 60 0.6 

10.การใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ต้องผ่าน
การหมักซ่ึงได้จากฟาร์มท่ีไม่
ใ ช้ ส า ร เ ค มี สั ง เ ค ร า ะ ห์ ใ น
กระบวนการปศุสัตว ์

33 100 1.00 21 70 0.7 

11.ห้ามใช้มูลสัตว์ท่ียงัไม่ผ่าน
กระบวนการหมักท่ีสมบูรณ์ 
ยกเวน้การอบแหง้ฆ่าเช้ือโรค 

33 100 1.00 13 43.3 0.43 
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ตารางที ่20 ความรู้และความเขา้ใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (ต่อ) 
  

ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ (มอน) 

กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  (n=30)   
จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

12.การก าจัดวชัพืชและศัตรูพืช 
ควรใชฟ้างหญา้แห้ง ในการคลุม
ดิน เพื่อป้องกนัวชัพืชและรักษา
ความช้ืนในดิน ก่อนน าฟางมาใช้
ควรแช่น ้ าก่อนเพื่อป้องกนัแมลง
มาอาศยั 

33 100 1.00 30 100 1.00 

13.เ ก ษ ต ร ก ร ค ว ร ป ลู ก พื ช
หลากหลายชนิดในไร่เดียวกนั 33 100 1.00 30 100 1.00 

14.หา้มน าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกล
ท่ีใช้ในแปลงเกษตรเคมีมาใช้ใน
งานเกษตรอินทรีย์ ควรเก็บ
อุปกรณ์แยกจากกนั 

24 72.7 0.72 26 86.7 0.86 

15.การก าจัดวชัพืชและศัตรูพืช 
ค ว ร ป ลู ก พื ช ส มุ น ไ พ ร ท่ี มี
คุณสมบติัเพื่อการไล่แมลง และ
สมุนไพรท่ีป้องกนัและก าจดัโรค
พืช 

33 100 1.00 30 100 1.00 

16.ห้ามใช้ผงซักฟอกและใบ
ยาสูบในการก าจดัศตัรูพืช 

33 100 1.00 22 73.3 0.73 
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ตารางที ่20 ความรู้และความเขา้ใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (ต่อ) 
  

ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ (มอน) 

กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  (n=30)   
จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

17.เมล็ดพนัธ์ุท่ีใช้ควรเป็นเมล็ด
พนัธ์ุท่ีได้จากการผลิตจากเกษตร
อินทรีย์ในกรณีท่ีหาไม่ได้ ควร
เป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่ใช้สารเคมีใน
การเก็บรักษา 

19 57.6 0.57 19 63.3 0.63 

18.ในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุควร 
เก็บตามธรรมชาติและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

33 100 1.00 21 70 0.7 

19.การขยายพนัธ์ุห้ามใชเ้มล็ด ก่ิง
พนัธ์ุ หรือส่วนขยายพนัธ์ุท่ีมาจาก
การตดัต่อพนัธ์ุกรรม 

25 75.8 0.75 5 16.7 0.16 

20.การจดัการน ้ าในกรณีท่ีใช้น ้ า
จากแหล่งธรรมชาติ ควรมีบ่อกกั
เก็บน ้าในไร่ 

33 100 1.00 17 56.7 0.56 

21.การจดัการน ้ าควรมีระบบการ
จดัการน ้ าในฟาร์ม ทั้งในการท า
เกษตรอินทรีย ์และบา้นพกัอาศยั 
ตลอดจนมีระบบการบ าบดัน ้ าเสีย
ท่ีถูกตอ้ง 

20 60.6 0.6 14 46.7 0.46 

22.ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต้องมี
การติดฉลากแสดงอยา่งชดัเจน 

33 100 1.00 13 43.3 0.43 
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ตารางที ่20 ความรู้และความเขา้ใจต่อมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (ต่อ) 
  

ความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ (มอน) 

กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  (n=30)   
จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จ านวน
ผูต้อบ
ถูกตอ้ง ร้อยละ 

คะแนน
เฉล่ีย 

23.ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์
ในการยืดอายุ หรือท าความ
สะอาดผลผลิต 

18 54.5 0.54 12 40 0.4 

24.ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์
ในการเร่งผลผลิตใหสุ้ก 

33 100 1.00 19 63.3 0.63 

25.ผู ้ผ ลิตจะต้องไม่ ใช้ว ัส ดุ
สัง เคราะห์และสารพิษตาม
ธรรมชาติ ท่ีมีผลร้ายแรงต่อ
สุขภาพ และจะมีส่งตกคา้งใน
ส่ิงแวดลอ้มเป็นเวลานาน 

33 100 1.00 5 16.7 0.16 

26.ควรใช้พลาสติกท่ียอ่ยสลาย
ได้ในธรรมชาติ คลุมแปลง
เพาะปลูก เพื่อป้องกันวชัพืช 
และช่วยเก็บความช้ืนในดิน 

23 69.7 0.69 22 73.3 0.73 
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 4.5 ความต้องการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขององค์การ
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) ในปี 2550 และเกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีประสบการณ์
การขอรับรองมาตรฐาน ดงันั้นเกษตรกรจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีความตอ้งการในการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเกษตรกรมีการ
รับรองของสินคา้ และระบุว่าการรับรองมาตรฐานท าให้ระบบการผลิต และคุณภาพของสินคา้
อินทรีย ์ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือผลผลิตมากข้ึน 
ในกลุ่มผูบ้ริโภคเช่นกนัมีการเผยแพร่เร่ืองราวของเกษตรอินทรียไ์ปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืน แบบปาก
ต่อปาก จึงท าให้ผูบ้ริโภครู้จกักนัถึงแมว้่าราคาจะสูงกว่าผกัทัว่ไปบา้งก็ตาม ท าให้เกษตรกรเห็น
ช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้อินทรีย ์ประกอบกบัมีตลาดรองรับสม ่าเสมอในนามตลาดนดัเจเจ 
มาร์เก็ต จ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรีย ์2 วนัต่อสัปดาห์ทุกวนัพุธและวนัเสาร์ ส่วนตลาดหนองหอย
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เกษตรกรกลุ่มแม่ทาไดค้  านึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค จึงมีการปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์หลงัจากมีการปรับวิธีการท าเกษ๖รส่งผลท าให้
สุขภาพของเกษตรกรดีข้ึนมาก เกษตรกรรายอ่ืนๆมีความสนใจ จึงท าให้มีการทดลองท าในพื้นท่ี
ตนเอง นอกจากน้ีแลว้ยงัมีค่าใชจ่้ายนอ้งกวา่เกษตรเคมี เพื่อลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการขาย 
มีรายไดส้ม ่าเสมอ และยงัท าใหส่ิ้งแวดลอ้มในดินมีปริมาณของแมลงและสัตวเ์อ้ือประโยชน์ต่อกนั 
เช่น ไส้เดือน ตวัห ้ า ตวัเบียน สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้และสภาพชุมชนเร่ิมดีข้ึน 
 ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มแม่ทาประสบความส าเร็จในการรับรองมาตรฐานคือ เกษตรกรผู ้
ประสบความส าเร็จในการผา่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตวัอยา่งให้เกษตรกรรายอ่ืน โดยมีการ
จดัเวทีชาวบา้น บอกเล่าประสบการณ์ของตน ให้กบัเกษตรกรผูท่ี้สนใจและผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจมี
แรงกระตุน้ให้เกิดการยอมรับเพิ่มข้ึน ประกอบกับการท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ไปดูสถานท่ีท า
การเกษตรของผูท่ี้ประสบผลส าเร็จได ้นอกจากน้ียงัมีเจา้หนา้ท่ีจองสหกรณ์การเกษตรแม่ทา และ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอ่ืนมาศึกษาดูงาน แนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกรมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีเกษตร
ต าบล เกษตรอ าเภอ ในเร่ืองดิน การผลิตยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย ์และการฝึกอบรม
ต่างๆ และยงัมีอิทธิพลในการยอมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ั้นไดรั้บรู้เร่ืองราวจากเพื่อน
บา้นหรือญาติ โดยเกษตรกรจะมีการรวมกลุ่มหรือพดูคุยระหวา่งผูท้  าดว้ยกนั ส่งผลท าให้เกษตรกร
ท่ีสนใจไดรั้ยข่าวสารเก่ียวกบัมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ท าให้ช่วยกระตุน้ให้มีความยอมรับ การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มแม่ทานั้นมีการด าเนินปฏิบติัมาตลอดจากรุ่นพ่อ แม่ 
น าไปสู่รุ่นลูกได ้จึงท าใหก้ลุ่มแม่ทาไดรั้บรองมาตรบานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือโดยต่อเน่ือง และ
นอกจากน้ียงัมีการขยายตลาดอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และคนรุ่นใหม่ท่ีหันมา
ประกอบอาชีพการผลิตผกัอินทรียไ์ดป้ระยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาด โดยจ าหน่ายผกัโดยตรง
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ให้กับผู ้บริโภคในระบบท่ี เรียกว่า ผู ้บริโภคมีส่วนสนับสนุนการผลิตอินทรีย์และรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม (CSA : Community-supported agriculture) และสามารถประกอบอาชีพในปัจจุบนั
โดยไม่ตอ้งท างานนอกชุมชน 
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษนั้นไม่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ท าให้
จ  าหน่ายสินคา้การเกษตรท่ีตลาดชุมชนทัว่ไปแต่ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ของเกษตรกรวา่เป็นการผลิต
แบบปลอดสารพิษท าใหมี้การจ าหน่ายในชุมชนเป็นจ านวนมาก เกษตรกรกลุ่มผกัปลอดสารพิษมี
ความตอ้งการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 26.7 เพราะท าให้ผูบ้ริโภครู้จกั
ในผลผลิตของตน สินคา้มีความน่าเช่ือถือ สร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค และท าให้มีการขยาย
ตลาดประเภทต่างๆไดถึ้งแมเ้ง่ือนไขการรับรองมาตรฐานอินทรียภ์าคเหนือสร้างความยุ่งยากใน
การผา่นมาตรฐาน เกษตรกรส่วนน้ีมีความตอ้งการการับรองมาตรฐานแต่ยงัไม่มีหน่วยงานใดให้
การสนบัสนุน หรือช้ีแนะใหเ้กษตรกรโดยตรง จึงท าใหผ้ลผลิตเกษตรกรยงัไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการในการับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียคิ์ดเป็นร้อนละ 
73.3 เน่ืองจากมีความคิดวา่การปลูกพืชอินทรียมี์ระบบการจดัการฟาร์มท่ีซบัซ้อนมากกวา่การผลิต
ปลอดสารพิษรวมทั้งตอ้งมีการรับรองมาตรฐานการผลิต ซ่ึงสร้างความยุ่งยากให้แก่เกษตรกร
ส่งผลต่อการยอมรับการปลูกพืชอินทรีย ์อยา่งไรก็ตามการปลูกพืชอินทรียใ์ห้ไดรั้บรองมาตรฐาน
นั้นตอ้งพึ่งพาปัจจยัทางกายภาพ เช่น คุณภาพของดิน ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ รวมถึงเง่ือนไขท่ี
ก าหนดลกัษณะการจดัการภายในฟาร์ม การก าจดัแมลงศตัรูพืชและการท าแนวกนัชนป้องกัน
สารพิษ เง่ือนไขเหล่าน้ีจึงท าให้เกษตรกรไม่ตอ้งการมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และการผลิตของ
เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายในตลาดท่ีมีคนรู้จกั สร้างความเช่ือมัน่กบัผูบ้ริโภคโดยวิธีการอ่ืนๆท่ี
ไม่ใช่ตราสติกเกอร์รับรองคุณภาพ 
 
ตารางที่ 21  ความตอ้งการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์

รายการ 
กลุ่มแม่ทา 
 (n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
 (n=30)    

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความตอ้งการการรับรอง 33 100 8 26.7 
ไม่ความตอ้งการในการรับรอง 0 0 22 73.3 
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 
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 4.5.1 ความคิดเห็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทามีความคิดเห็นในเร่ืองการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียผ์ล
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรผูผ้ลิตอยากให้ผูบ้ริโภครู้จกั สินคา้เพิ่มความเช่ือถือ  เพิ่มปริมาณ
การขายและสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคคิดเป็น ร้อยละ 21.2 รองลงมาคือช่วยลดตน้ทุนดา้น
การผลิตเป็น ร้อยละ 15.2 สามารถตรวจสอบได้คิดเป็น ร้อยละ 9.1 และสามารถขยายตลาด
ประเภทๆไดคิ้ดเป็น ร้อยละ6.1 
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษ มีความคิดเห็นในเร่ืองการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียผ์ลต่อเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรผูผ้ลิตเร่ืองการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียค์วาม
มัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคคิดเป็น ร้อยละ 36.7 เพิ่มปริมาณการขายคิดเป็น ร้อยละ 20 ช่วยลดตน้ทุน
ดา้นการผลิตและท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัคิดเป็น ร้อยละ 16.7 ความคิดเป็น ร้อยละ 13.3 ส่วนผลผลิต
สามารถตรวจสอบไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 6.7 
 
ตารางที ่22 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อผลท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

รายการ 
กลุ่มแม่ทา  
(n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
 (n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขยายตลาดประเภทๆได ้ 2 6.1 0 0 
เพิ่มปริมาณการขาย 7 21.1 6 20 

ช่วยลดตน้ทุนดา้นการผลิต 5 15.2 5 16.7 

เพิ่มค่าใช่จ่ายในการรับรอง 2 6.1 4 13.3 

ท าใหผู้บ้ริโภครู้จกั 7 21.2 5 16.7 

สามารถตรวจสอบได ้ 3 9.1 2 6.7 
สินคา้เพิ่มความเช่ือถือ และสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 7 21.2 8 36.7 
ท่ีมา : ตอบมากกวา่ 1 ขอ้ 
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 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทามีความคิดเห็นการติดสติกเกอร์ของกลุ่มหรือช่ือผูผ้ลิต ส่วน
ใหญ่อยากให้ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 42.4 ท าให้สินคา้มีราคาเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 
30.3 ผูผ้ลิตมีภาระตน้ทุนเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 18.2 ท าให้ขยายตลาดคิดเป็นร้อยละ 9.1 ท่ีมีผลต่อ
สินคา้ของเกษตรกร  
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษมีความคิดเห็นการติดสติกเกอร์ของกลุ่มหรือช่ือ
ผูผ้ลิต ส่วนใหญ่อยากให้สินคา้มีราคาเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 46.7 ท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึนคิด
เป็น ร้อยละ 30 ท าให้ผูผ้ลิตมีภาระตน้ทุนเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 16.7 และท าให้ขยายตลาดไดคิ้ด
เป็น ร้อยละ 6.6 ในการติดสติกเกอร์ท าให้สินคา้มีราคาเพิ่มข้ึนจริง แต่ตน้ทุนการผลิตก็เพิ่มข้ึน
เช่นกนั 

ตารางที ่23 ความคิดเห็นผลของการติดสติกเกอร์ต่อสินคา้ 

ความคิดเห็น กลุ่มแม่ทา (n=33)  กลุ่มผกัปลอดสารพิษ (n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สินคา้มีราคาเพิ่มข้ึน 10 30.3 14 46.7 

ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึน 14 42.4 9 30 

ขยายตลาดได ้ 3 9.1 2 6.6 

ผูผ้ลิตมีภาระตน้ทุนเพิ่มข้ึน 6 18.2 5 16.7 
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 
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 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทามีความคิดเห็นการเพิ่มสติกเกอร์กบัการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส่์วนใหญ่อยากท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึนและท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจคิดเป็น ร้อยละ 
42.4 ส่วนท าใหสิ้นคา้มีมูลคา้เพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 15.2  
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษมีความคิดเห็นการเพิ่มสติกเกอร์กบัการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่อยากท าให้สินค้ามีมูลค้าเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 50 ท าให้
ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึนคิดเป็น ร้อยละ36.7 และท าใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจคิดเป็น ร้อยละ 13.3 
 
ตารางที่ 24  ความคิดเห็นต่อการติดสติกเกอร์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์

ความคิดเห็น 
กลุ่มแม่ทา  
(n=33)  

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 
 (n=30)   

    จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สินคา้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 5 15.2 15 50 

ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึน 14 42.4 11 36.7 

ผูบ้ริโภคมัน่ใจ 14 42.4 4 13.3 
ท่ีมา : สัมภาษณ์เกษตรกร, 2555 
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4.6 สภาพปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการการผลติและการตลาดของผู้ผลติ 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรแม่ทา อ าเภอแม่ออน จ านวน 
33 ราย และกลุ่มเกษตรกรผกัปลอดสารพิษ อ าเภอสารภีจ านวน 30 รายไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคดา้นการผลิตและการตลาด ดงัน้ี 

กลุ่มเกษตรกรแม่ทา 

1.ปัญหาเมล็ดพนัธ์ุต่อการผลิตอินทรีย ์เน่ืองจากตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุสูง และไม่สามารถผลิตเมล็ด
พนัธ์ุเองไดจึ้งตอ้งพึ่งปัจจยัภายนอก 
 2. แรงงานนอ้ยไม่เพียงพอกบัการเก็บเก่ียว พบวา่เกษตรกรมีแรงงาน 1-2 คน ต่อครัวเรือนท าให้
ไม่เพียงพอต่อการเก่ียวผลผลิตท่ีออกมาพร้อมเพียงกนั ถา้มีการจา้งแรงงานเพิ่มข้ึนอาจจะท าให้มี
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
3. การจ าหน่ายสินคา้ยงัเป็นการตลาดท่ีแคบ ยงัมีผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรียน์อ้ย 
4. ในการปรับสภาพดิน ตอ้งเวลานานท าใหเ้สียเวลาในการด าเนินงาน 
 

กลุ่มผกัปลอดสารพษิ 
 
1.  ขาดตลาดรองรับผลผลิต ไม่มีตลาดกลางเป็นของตนเอง จึงจ าหน่ายในทอ้งถ่ินมากกวา่จ าหน่าย
ในจงัหวดัเชียงใหม่เพราะระยะทางไกลเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
2. การเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง พบว่าเกษตรกรบางรายพึ่งพาพ่อคา้คนกลางในการรับซ้ือ
ผลผลิตในบางราย 
3. ภาระหน้ีสิน พบวา่เกษตรกรยงัตอ้งส่งเสียค่าเล่าเรียนบุตรจนกวา่บุตรจบการศึกษามีงานท างาน
สามารถลดค่าใชภ้ายในครอบครัวได ้
4. ขาดแรงงาน พบวา่ในการปลูกผกัปลอดสารพิษจะตอ้งเอาใจใส่แปลงอยูต่ลอดเวลา ทั้งการใส่
ปุ๋ย รดน ้ า การถอนหญ้า พรวนดินการก าจัดศัตรูพืช จนกระทั่งเก็บเก่ียว ใช้แรงงานในการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
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