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บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงความตอ้งการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และปัญหาใน
การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรายยอ่ยของเกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่
   
5.1 สรุปการศึกษาวจัิย 
 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มเกษตรกร 
 เกษตรกรตวัอยา่งแม่ทา ต าบลแม่ออน อ าเภอแม่ออน ท่ีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็น ร้อยละ 66.7 มีอายุอยูใ่นช่วง 51 – 60 ปี ร้อยละ72.7 เกษตรกรเกินคร่ึงหน่ึงคิดเป็น ร้อยละ 
66.7 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวนสมาชิกครอบครัว ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 4-
6 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.6 นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรมีแรงงานในภาคการเกษตรในครัวเรือน 2 
คน คิดเป็น ร้อยละ 54.5 ประการณ์การปลูกเกษตรอินทรียใ์นปีพ.ศ. 2529 ส่วนมากอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 24.2 ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดร้วม/ปี ตั้งแต่ 100,001 ถึง
300,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 54.5 
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี ท่ีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 73.3 มีอายุอยูใ่นช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 51.1 เกษตรกรเกินคร่ึงหน่ึงคิด
เป็นร้อยละ 76.7 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวนสมาชิกครอบครัว ส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครอบครัว 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 นอกจากน้ียงัพบวา่เกษตรกรมีแรงงานในภาคการเกษตรใน
ครัวเรือน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 70 การปลูกพืชผกัปลอดภยัเม่ือปีพ.ศ. 2548 กลุ่มเกษตรกรจึงมี
ประสบการณ์ในช่วงการปลูก ระหวา่ง 1-10 คิดเป็นร้อยละ 100 ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดร้วม/ปี 
ตั้งแต่ 100,001 ถึง300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 
  
 ข้อมูลการผลติและการจัดการด้านการผลติ 
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทาส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ไร่คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็น
การผลิตแบบผสมผสาน เกษตรกรมีการปลูกพืชตลอดทั้งปี ลกัษณะการผลิตมีการท าเกษตรอินทรีย์
มากกวา่ 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.4 เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนการผลิตจากการเกษตรแบบเดิมเพราะปัญหา
ดา้นสุขภาพเป็นส่วนมาก พื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มคิดเป็นร้อยละ 63.6 โครงสร้างของดิน
เป็นดินร่วนปนทรายร้อยละ 54.5 แหล่งน ้ าท่ีใช้มาจากล าน ้ าแม่ทา เป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติร้อยละ 
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48.5 ในการปรับบ ารุงดินใช้ปุ๋ยคอกร้อยละ 48.5 เป็นส่วนใหญ่ท าการเตรียมดินก่อนการปลูกพืช
ร้อยละ 63.6 วิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเกษตรกรใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร เช่น สะเดา ยาสูบ 
ร้อยละ 42.4 เมล็ดพนัธ์พืชส่วนใหญ่เกษตรกรสามารถผลิตเองคิดเป็นร้อยละ 42.2  
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกตั้งแต่1 ถึง 5 ไร่คิดเป็นร้อยละ 
86.7 กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ เป็นการผลิตแบบปลูกพืชหมุนเวียน เกษตรกรมีปลูกพืชตลอดทั้ง
ปี ลกัษณะเป็นการผลิตเป็นเกษตรปลอดภยัเร่ิมปี พ.ศ.2548 เหตุผลท่ีปรับเปล่ียนการผลิตจาก
การเกษตรแบบเดิมเพราะปัญหาดา้นสุขภาพร้อยละ 73.3 พื้นท่ีส่วนใหญ่ลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ดา้น
ลกัษณะโครงสร้างของดินเป็นดินเหนียวร้อยละ  53.3 แหล่งน ้ าท่ีใชน้ ้ าบาดาล/บ่อน ้ าคิดเป็นร้อยละ 
63.3 ในการปรับปรุงบ ารุงดินส่วนใหญ่ท าการเตรียมดินก่อนการปลูกพืชร้อยละ 73.4 วิธีการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเกษตรกรจะปลูกผกัหมุนเวียนไม่ซ ้ าชนิด และเลือกชนิดผกัท่ีมีศตัรูรบกวน
นอ้ยร้อยละ 53.3 เมล็ดพนัธ์พืชส่วนใหญ่เกษตรกร ซ้ือส าเร็จรูปจากร้านคา้ร้อยละ 50 
  
 ข้อมูลการจ าหน่ายและช่องทางการตลาด 
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มแม่ทาทั้งหมดจะมีลกัษณะการจ าหน่ายอิสระเฉพาะของตนเอง โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.7 จะน าผลผลิตไปจ าหน่ายยงัตลาดนัดเจเจ มาร์เก็ต จ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย ์ 2 วนัต่อสัปดาห์ทุกวนัพุธและวนัเสาร์ ส่วนตลาดหนองหอย ร้อยละ 27.3 โดยจ าหน่ายทุก
วนัองัคารและวนัอาทิตย์ สินคา้มีการรับรองมาตรฐานของมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือและ
มาตรฐานเกษตรอินทรียป์ระเทศไทย   
 เกษตรกรตวัอยา่งกลุ่มผกัปลอดสารพิษ การจ าหน่ายอิสระเฉพาะของตนเอง โดยส่วนใหญ่
จ าหน่ายตลาดชุมชน หนา้ท่ีวา่การอ าเภอสารภีคิดเป็น ร้อยละ 56.7 จ าหน่ายท่ีสาธารณสุขเชียงใหม่
คิดเป็น ร้อยละ 26.7 และการจ าหน่ายตลาดริมทางรถไฟมีเกษตรกรคิดเป็น ร้อยละ 16.6สินคา้ท่ี
จ  าหน่ายไม่มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
  
 ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ (มอน) 
 เกษตรกรกลุ่มแม่ทาทั้งหมด 33 ราย มีความรู้และความเขา้ใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ (มอน.) จ  านวนทั้งหมด 26 ขอ้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 
0.76-1.00 คะแนน) มีค าตอบถูกจ านวน 18 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 54.5 เน่ืองจากเกษตรกรเคยมีประสบ
ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และมีการผลิตแบบอินทรีย์มากกว่า 15 ปี จึงมี
ความคุน้เคยและปฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรฐานเป็นอยา่งดี ประกอบกบัสหกรณ์เป็นศูนยก์ารของ
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ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์มีการจดัอบรม แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกรผูป้ระสบ
ความส าเร็จ จึงท าใหเ้กษตรกรประสบความส าเร็จในการผา่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษทั้งหมด 30 ราย มีความรู้และความเขา้ใจใน
มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน) ซ่ึงมีเกณฑ์วดัจ านวน 26 ขอ้  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้
ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 0.51-0.75 คะแนน) มีค าตอบอยู่ในระดบัดีจ านวน 11 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 
36.7 เน่ืองจากเกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการใช้เมล็ดท่ีไดจ้ากการผลิตเกษตรอินทรีย ์
ห้ามใชเ้มล็ด ก่ิงพนัธ์ุท่ีมาจากการตดัต่อพนัธ์ุ การคลุมแปลงเพาะปลูกเพื่อป้องกนัวชัพืช และช่วย
เก็บความช้ืนในดิน ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีมีเกณฑ์การรับรองคลา้ยกบัมาตรฐานพืชผกัเชียงใหม่ปลอดภยั 
จึงท าใหเ้กษตรกรมีความรู้เป็นอยา่งดี 
 
 ความต้องการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และองคก์ารมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) มาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนัมากกวา่ 10 ปี เกษตรกรมีความคุน้เคยมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ และเห็น
ประโยชน์จากการไดข้อมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ดงันั้นเกษตรกรจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
มีความตอ้งการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ท าให้สินคา้มีความเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภค กลุ่มผูบ้ริโภคมีการเผยแพร่เร่ืองราวของเกษตร
อินทรียไ์ปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืน แบบปากต่อปาก จึงเป็นท่ีรู้จกัอย่างมาก กลุ่มเกษตรกรสามารถขยาย
ตลาดในการจ าหน่ายในตลาดตลาดเจเจ ตลาดหนองหอยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตลาดซุปเปอร์มา
เก็ต และตลาดอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ และพื้นท่ีอ่ืนๆ ผลจากการ
ไดรั้บการยอมรับจากผูผ้ลิตในการผลิตและเกษตรกรท่ีตอ้งการปรับระบบการผลิต ท าให้มีผูส้นใจ
ติดต่อเพื่อศึกษาดูงานในพื้นท่ีซ่ึงต าบลแม่ทายงัมีเจา้หน้าของสหกรณ์การเกษตรแม่ทา แนะน าให้
ความรู้แก่เกษตรกร มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ ในเร่ืองการผลิตอินทรีย ์การ
ผลิตยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ และการฝึกอบรมต่างๆ และยงัมีอิทธิพลในการยอม
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ั้นไดรั้บรู้เร่ืองราวจากเพื่อนบา้นหรือญาติ โดยเกษตรกรจะมีการ
รวมกลุ่มหรือพูดคุยระหว่างผูท้  าด้วยกัน ส่งผลท าให้เกษตรกรท่ีสนใจได้รัยข่าวสารเก่ียวกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ท าให้ช่วยกระตุน้ให้มีความยอมรับ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มแม่ทานั้นมีการด าเนินปฏิบติัมาตลอดจากรุ่นพ่อ แม่ น าไปสู่รุ่นลูกได ้จึงท าให้กลุ่มแม่ทา
ไดรั้บรองมาตรบานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือโดยตลอด และมีการขยายผลการท าเกษตรอินทรียใ์นสู่
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รุ่นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ในการท าเกษตรรูปแบบ ผูบ้ริโภคมีส่วนสนบัสนุนการผลิตอินทรียแ์ละ
ลดปัญหาส่ิงตกคา้งของสารเคมีท่ีส่งผลตกคา้งของสารเคมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มผกัปลอดสารพิษนั้นไม่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ท าให้ตอ้งจ าหน่าย
สินคา้การเกษตรท่ีตลาดชุมชนทัว่ไปแต่บริโภครู้จกัสินคา้ของเกษตรกรวา่เป็นการผลิตแบบปลอด
สารพิษท าให้มีจ  าหน่ายในชุมชนเป็นมาก เกษตรกรกลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษมีความตอ้งการใน
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 26.7 เพราะท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัในผลผลิตของตน
และท าให้ขยายตลาดประเภทต่างๆได ้ ถึงแมเ้ง่ือนไขการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ
สร้างความยุง่ยากในการผา่นมาตรฐาน เกษตรกรส่วนน้ีมีความตอ้งการการับรองมาตรฐานแต่ยงัไม่
มีหน่วยงานใดใหก้ารสนบัสนุน หรือแนะน าใหเ้กษตรกรโดยตรงจึงท าให้ผลผลิตเกษตรกรยงัไม่ได้
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการในการับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียคิ์ด
เป็นร้อนละ 73.3 เน่ืองจากมีระบบการจดัการฟาร์มท่ีซบัซ้อนมากกวา่การผลิตปลอดสารพิษรวมทั้ง
ก าหนดลกัษณะของเมล็ดพนัธ์ุ การจดัการภายในฟาร์ม การก าจดัแมลงศตัรูพืชและการท าแนวกนั
ชนป้องกันสารพิษ จึงท าให้เกษตรกรไม่ต้องการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการผลิตของ
เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายในตลาดท่ีมีคนรู้จกั สร้างความเช่ือมัน่กบัผูบ้ริโภคโดยวิธีการอ่ืนๆท่ี
ไม่ใช่ตราสติกเกอร์รับรองคุณภาพ 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษาวจัิย 
 เกษตรกรตวัอย่างกลุ่มแม่ทาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และองคก์ารมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ(มอน.)  เกษตรกรมี
ความตอ้งการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เพราะวา่เกษตรกรผูผ้ลิตอยากให้ผูบ้ริโภครู้จกั
สินคา้และสินคา้เพิ่มความเช่ือถือใหก้บัผูบ้ริโภค ช่วยลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการขายท าให้มี
รายไดส้ม ่าเสมอ กลุ่มเกษตรกรแม่ทาสามารถจ าหน่ายท่ีเป็นหลกัแหล่ง คือตลาดอ่ิมบุญ และตลาด
หนองหอยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เกษตรกรใหค้วามเห็นวา่การตลาดในการจ าหน่ายมีค่อนขา้งนอ้ย
ในการรับรองตรารับรองคุณภาพในตวัสินคา้กลุ่มเกษตรกรไม่มีสติกเกอร์กลุ่มเน่ืองจากการลงทุน
การท าสติกเกอร์นั้นใชต้น้ทุนสูง ความคิดเห็นต่อสติกเกอร์ของกลุ่มหรือช่ือผูผ้ลิต ส่วนใหญ่อยาก
ท าใหผู้บ้ริโภครู้และมัน่ใจในตวัสินคา้มากข้ึน ส่งผลท าให้ท าให้สินคา้มีมูลคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Barham (2002) กล่าววา่การติดฉลากในสินคา้นั้นจะช่วยใหค้  าแนะน า ขอ้มูลแก่ผูซ้ื้อ ท าให้ราคา
สินคา้สูง การติดป้ายฉลากเป็นการพฒันากลไกตลาดใหมี้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ตวัอย่างเกษตรกรกลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษนั้นไม่ไดรั้บมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ท าให้
ตอ้งจ าหน่ายสินคา้การเกษตรท่ีตลาดชุมชนทัว่ไปแต่บริโภครู้จกัสินคา้ของเกษตรกรวา่เป็นการผลิต
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แบบปลอดสารพิษ ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พราะส่วน
เกษตรกรคิดวา่ในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท์  าให้เพิ่มตน้ทุนการผลิตและความ
ยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนของมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงสอดคล้องกบั นันทิยา (2550)  ศึกษา
ศึกษาพบว่าขอ้จ ากดัในการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่เกษตรกรทัว่ไปคือการรับรอง
มาตรฐานความเป็นอินทรีย  ์ ซ่ึงประเด็นของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจะเก่ียวขอ้งใน 3 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 1) ความสับสนของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เพราะมีหน่วยงานการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (Certification body) ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ทั้งองคก์รท่ีเป็นของไทยและองคก์รจากต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะท าให้มีความสับสนบา้ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรทัว่ไปมีโอกาสนอ้ยในเร่ืองน้ี 2) ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ความตอ้งการในการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียผ์ูป้ระกอบการคา้ขา้วและโรงสี และผูท้  าหนา้ท่ีส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ โดยเฉพาะ
สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศมีเกณฑ์
มาตรฐานและการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบมาตรฐานผิดพลาดได้ 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียท์  าใหเ้พิ่มตน้ทุนการผลิต ซ่ึงพบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานขา้วอินทรีย์
ของเกษตรกรกลุ่มศึกษาจงัหวดัยโสธรและสุรินทร์มีค่าใชจ่้ายประมาณ 25–28บาท/ไร่ หรือ 0.07
บาท/กก. ซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีเกษตรกรเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 ในการรับรองตรารับรองคุณภาพในตวัสินคา้กลุ่มเกษตรกรไม่มีสติกเกอร์กลุ่มเน่ืองจาก
การลงทุนในการท าสติกเกอร์นั้นใช้ตน้ทุนสูง ความคิดเห็นต่อสติกเกอร์ของกลุ่มหรือช่ือผูผ้ลิต 
ส่วนใหญ่อยากท าใหสิ้นคา้มีราคาเพิ่มข้ึนและท าใหข้ยายตลาดไดโ้ดยเฉพาะตลาดใหม่ 
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยขอเสนอข้อคิดเห็นบางประการ อันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้ ค าแนะน าแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
ทราบความตอ้งการและความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีต่อการรับรองมาตรฐาน เพื่อประโยชน์
ต่อการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การขยายผลการท าเกษตรอินทรียจ์ากตวัอย่างท่ีส าเร็จในกลุ่มระยะแรกมีท่ีเปล่ียนแปลง
ทศันคติของผูผ้ลิต และการผลิตเกษตรอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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2. ดา้นการขอรับรองใชม้าตรฐานเกษตรอินทรียจ์ะสนบัสนุนก็ต่อเม่ือตอ้งการขยายตลาด และ
มีความชดัเจนในการผลิตแบบอินทรียแ์ลว้ 

3. การส่งเสริมของภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองนั้นตอ้งมีการสนบัสนุนดา้นการตลาดดว้ย 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง ความตอ้งการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มคือกลุ่มแม่
ทา และกลุ่มเกษตรผูผ้กัปลอดสารพิษ จึงมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัเพิ่มเติมคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาปัจจยัตา้นต่างๆท่ีมีการยอมรับในมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

2. การศึกษาบทบาทขององศก์รชุมชนท่ีต่อการขบัเคล่ือนการปลูกอินทรีย ์เพื่อวิเคราะห์ความ
ร่วมมือขององศก์รต่างๆท่ีเขา้มาช่วยเหลือการท าเกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี 

  

 


