
 
บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด

สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”  มี
ขอสรุปและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
7.1  สรุปผลการศึกษา 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตผักปลอดสารพิษ บนความพอเพียง 

จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการ ไดแก 
ประการแรก เพ่ือศึกษาระบบการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม ประการท่ีสอง เพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหม ใหไดรับมาตรฐาน
ระดับสากล และประการท่ีสาม คือ เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมใหเกิดความพอเพียง และยั่งยืน ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 ระบบการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม 
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ของจังหวัดเชียงใหม มีลักษณะของระบบการผลิตท่ี

หลากหลาย ไดแก ลักษณะการผลิตผักปลอดสารพิษในปจจุบัน การผลิตผักปลอดสารพิษตาม
วิธีการของสํานักงานเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร และระบบการผลิตท่ีได
มาตรฐาน  สรุปไดดังนี้ 

7.1.1  ลักษณะการผลิตผักปลอดสารพิษในปจจุบัน 
ผักปลอดสารพิษ คือ ผักชนิดตาง ๆ ที่ปลูกโดยผานกระบวนการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชผักดวยวิธี ผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อลดการใชสารเคมีและใหไดผลผลิต ท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษตกคาง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอ ตัวเกษตรกรโดยตรงและผลดีตอสภาพแวดลอม 
เกษตรกร นิยมปลูกผักปลอดสารพิษ ดวยกัน 3 วิธี คือ  

(1)  การปลูกผักปลอดสารพิษในมุงตาขายในสวนผัก และปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยไมใชสารเคมีแตใชสมุนไพรพื้นบานแทน 
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(2) การปลูกผักคลุมโปง ดวยมุงใยสังเคราะห เปนผักท่ีมีทรงตนแข็งแรง พริก 
มะเขือ สามารถคลุมลง บนตนพืชโดยตรงไมตองใชโครงสราง 

 (3) การปลูกผักนอกมุง เปนการผลิตผักปลอดสารพิษโดยไมใชมุง  
7.1.2 การผลิตผักปลอดสารพิษ ตามวิธีการของสํานักงานเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณการเกษตร  
สํานักงานเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร มีกระบวนการผลิตผัก

ปลอดภัยจากสารพิษอยู   9 ข้ันตอน คือ 
(1)  การเตรียมดินกอนเพาะกลา/หยอด/ปลูก เร่ิมกิจกรรมนี้ เกษตรกรตอง

ตรวจสอบกอนวา “ดินมีความเปนกรดเปนดาง จํานวนเทาไหร” ตอจากนั้นจัดหาวัสดุการเกษตร 
ใสปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณเหมาะสมการเพาะกลา หรือหยอดเมล็ด หรือยายกลาปลูก 

(2)  การเตรียมเมล็ดพันธุกอนเพาะกลา/หยอด ข้ันตอนตอมาเกษตรกรนําเมล็ด
พันธุท่ีจะเพาะกลาหรือหยอดเมล็ดหอดวยผาขาวบาง แชน้ําอุนท่ีอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส 
นาน 15 - 30 นาที หลังจากนั้นใหนําเมล็ดท่ีแชผ่ึงไวท่ีรมจนสะเด็ดน้ํานําไปหวานเพาะกลา หรือ
หยอดแปลงท่ีเตรียมไวสําหรับการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อควบคุมเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ 
นอกจากนี้ยังกระตุนใหเมล็ดพันธุงอกสม่ําเสมออีกดวย 

(3)  การเพาะกลา/การหยอด/การปลูก  
การเจริญเติบโตในพืชผักมีระยะการพัฒนาจากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่งมีความ

แตกตางกัน  ต้ังแตการเพาะกลาจนถึงการเก็บผลผลิต  
(4)  การใหน้ํา คุณภาพของพืชผัก ประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การใหน้ํา ใหน้ํามาก

เกินก็แฉะ ใหนอยเกินก็แหงทําใหพืชผักชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตไมมีคุณภาพ ถาเตรียมดิน 
ไมดี การใหน้ําจะทําใหผิวหนาดินแข็งขณะใหน้ํา น้ําจะไหลลงขอบขางแปลง เนื้อดินอุมนํ้าไมดี 
การระบายนํ้าและอากาศไมดีก็อาจทําใหพืชผักการ เจริญเติบโตชะงัก แตอยางไรก็ตามเกษตรกร
ตองม่ันพรวนดิน และเพิ่มปุย อินทรียหลังจากพรวนดิน เก็บวัชพืชเสร็จ จะชวยใหผลผลิตมี
คุณภาพข้ึน ซ่ึงสวนใหญเกษตรกรมีการใหน้ําหลายแบบคือ 

(5)  การใหปุย พืชผักมีความตองการปุยเพื่อสงเสริมใหสวนตาง ๆ ของพืชผัก
พัฒนาใหมีคุณภาพตามตลาดตองการ ปุยท่ีพืชผักไดรับมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญถึงจะดีตอ 

การผลิตผักใหยั่งยืนเพราะปุยท่ีผลิตตามธรรมชาติจะชวยยืดอายุของการใช 
เพราะสภาพดินจะไมคอยเปนกรดการใหปุย จํานวน 2 คร้ัง คือ การใสปุยรองพื้น และการใสปุย
บํารุง 
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(6)  การจัดการศัตรูพืชผักแบผสมผสาน กิจกรรมนี้เม่ือพืชผักมีการเจริญเติบโต 
จะมีศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติเขามาอาศัย ปริมาณมากนอยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ดังนั้นเกษตรกร 

ตองเลือกวิธีการจัดการศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน  
(7)  การข้ึนรหัสทะเบียนผูผลิต/การตรวจวิเคราะหหาสารเคมีตกคาง/การรับรอง

คุณภาพผลผลิต หลังจากมีการจัดการศัตรูพืชผัก อยางตอเนื่องและอายุพืชผักก็ใกลเก็บเกี่ยวสู
ตลาดจําหนาย เกษตรกรตองสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค  

(8)  การเก็บ-การคัดเลือกมาตรฐาน/การบรรจุ-การขนสงผลผลิต เม่ือผาน
ข้ันตอนการตรวจสุมวิเคราะหมาแลว ผลผลิตยังอยูในแปลง คาดวาอีก 7 วัน จะเก็บเกี่ยว ข้ันนี้
เกษตรกรตองเขาใจวาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จะตองทําอยางไร ผลผลิตเก็บมาแลวมี
ผลกระทบนอยท่ีสุด  

(9) การตลาด เปนการจัดการรวบรวมและนําผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ไปสูตลาด  

 
7.1.3  ระบการผลิตท่ีไดมาตรฐาน 

ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐาน ปจจุบันสามารถแบงไดเปน 2 
ระบบ คือ ระบบปด และ ระบบเปด มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ระบบปด  
ระบบปด คือ การปลูกผักในมุงตาขาย พื้นท่ีท่ีมีการปลูกผักเพื่อการคาอยาง

กวางขวาง มีการปลูกหลายรุนอยางตอเนื่องกันมาตลอดป จะมีปญหาในการผลิตท่ีรุนแรงท่ีสุด 
คือ แมลง เชน หนอนในผัก หนอนกระทูหอม ดวงหมัดผัก หนอนคืบ ตลอดจนแมลงศัตรู
ดังกลาวสรางความ ตานทานตอสารเคมีมาก การปองกันกําจัดท่ีควรเลือกใชในพื้นท่ีดังกลาว คือ 
การปลูกผักใน มุงตาขายไนลอน ซ่ึงมีขอพิจารณาในการตัดสินใจปลูกผักในมุงตาขาย คือ 

(2)  ระบบเปด  
เปนการยึดหลักการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest 

management ; IPM) วิธีการปองกันศัตรูพืชแบบ IPM  ไดแกการควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม 
(cultural control) เปนวิธีที่ใหผลดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการปองกันการแพรระบาดของแมลง เชน การ
ปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) การรอนกิ่งและการตัดแตงกิ่ง (pruning and thinning) การ
ปลูกพืชเปนกับดัก (trap crop) การจัดการท่ีดี (good management) การควบคุมโดยวิธีกล 
(mechanical control) การควบคุมโดยวิธีกฎหมาย (legal control) การควบคุมทางชีววิธี 
(biological control) การใชตัวเบียน (parasite) การใชตัวห้ํา การปองกันโดยใชพันธุพืชตานทาน 
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(host plant resistance) การควบคุมโดยใชจุลินทรีย (microbial control) การใชพืชสมุนไพรเพื่อ
การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของ
จังหวัดเชียงใหม ให ไดรับมาตรฐานระดับสากล 

การพัฒนาระบบการผลิตเพื่อไดมาตรฐานของการผลิตผักท่ีเปนท่ียอมรับกันในโลกน้ีมี
หลายมาตรฐาน นักวิจัยไดทําการศึกษาและสรุปมาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษท้ังของไทย
และของตางประเทศไวในรายงานวิจัยฉบับนี้ แตมาตรฐานท่ีเปนท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป และใน
ปจจุบัน คือ มาตรฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
และเพื่อใหเกิดการรับรองมาตรฐานผักปลอดสารพิษใหเปนท่ียอมรับกันในปจจุบันนิยมใช
มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเกษตรกรที่อยูในระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตรจะไดรับการตรวจรับรองกระบวนการผลิต
ของฟารมเปน 3 ระดับ ดังนี้  
  1. กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย 
  2. กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย และปลอดจากศัตรูพืช  
  3. กระบวนการผลิตท่ีไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช และคุณภาพเปนท่ี
พึงพอใจของผูบริโภค  

โดยมีขอกําหนดเกณฑ และวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ : 
GAP พืช จํานวน 8 ขอ ไดแก  

(1)  แหลงน้ํา  
เกณฑท่ีกําหนด น้ําท่ีใชตองไดจาก แหลงท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึง

กอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรียวิธีการตรวจประเมิน 
(2)  พื้นท่ีปลูก  

เกณฑท่ีกําหนดตองเปนพ้ืนท่ีที่ไมมีวัตถุอันตรายและจุลินทรียที่จะทําใหเกิด
การตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 

(3)  การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
เกณฑท่ีกําหนดหากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตใหใชตามคําแนะนํา 

หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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(4)  การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลภายในแปลง 
เกณฑท่ีกําหนดสถานที่เก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเทไดดี และสามารถ

ปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตวพาหะนําโรค 
(5)  การบันทึกขอมูล 

เกณฑท่ีกําหนดตองมีการบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

(6)  การผลิตใหปลอดจากศัตรูพืช 
เกณฑท่ีกําหนด จะทําการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช และปองกันกําจัด

เม่ือสํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ 
(7)  การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ 

เกณฑท่ีกําหนด การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต 
 (8)  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

เกณฑท่ีกําหนด จะทําการเก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผน
ควบคุมการผลิต 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมใหเกิดความพอเพียง และย่ังยืน 

ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรหลายรายไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเนนการปลูก
เพื่อบริโภคเปนหลัก ท่ีเหลือถึงจะนําไปจําหนายใหกับชุมชนของตนเอง และสงขายไปยังตลาด
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีองของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงนักวิจัยไดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร “ผักปลอดสารพิษ” ท่ี
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไดทําการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิจัยได
นําเสนอการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีนิยมผลิต และนิยมบริโภคโดยท่ัวไปในทองตลาดปจจุบัน
ท้ังส้ิน 8 ชนิด ซ่ึงเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตไดมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับเกษตรกร 
 การผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐาน GAP จังหวัดเชียงใหมของกลุมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ “ผักปลอดสารพิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” แยกชนิดตามประเภทของผัก
ท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคในปจจุบันมีผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 23 กลุมผูผลิต กระจายอยูทั่วทั้ง 10 
อําเภอ จ.เชียงใหม มีผักท่ีผานมาตรฐาน GAP จํานวน 52 ชนิด ซ่ึงจําแนกการผลิตผักปลอด
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สารพิษเปน 3 ประเภท ไดแก การผลิตผักเศรษฐกิจ การผลิตผักพ้ืนบาน และการผลิตผัก
สมุนไพร ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

(1)  การผลิตผักเศรษฐกิจ 
การผลิตผักเศรษฐกิจของกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ที่

ไดเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ นักวิจัยไดยกตัวอยางผักเศรษฐกิจที่นิยมปลูกและบริโภคกัน
โดยท่ัวไป และไดผานมาตรฐาน GAP จากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม จํานวนผักท้ังส้ิน 
10 ชนิด ไดแก ผักกวางตุง, กระเทียมตน, คะนา, ถ่ัวแขก, ผักโขมจีน, ผักบุง, ผักสลัดใบ, มะเขือ
เทศ, ค่ืนชาย และปวยเลง ท่ีเหลืออยูในชวงของการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานการผลิต GAP  
 
  (2)  การผลิตผักพื้นบาน และการผลิตผักสมุนไพร 

สําหรับการผลิตผักพื้นบานและการผลิตผักสมุนไพรนั้น สํานักงานเกษตร
จังหวัดกําลังเร่ิมดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (GAP) อยูในชวงกําลังเตรียมการ ท้ังนี้
เพราะผักพื้นบานและผักสมุนไพร เปนผักท่ีไมมีการใชสารเคมีใดๆ เลยในการผลิต เชน   ผัก
ชะอม ผักปรัง หรือแมแตกะเพราหรือโหระพา เกษตรกรสวนใหญจะทําการผลิตเพื่อบริโภคเอง
ในครัวเรือนและแจกจายกันในชุมชน แตขณะน้ีทางสํานักงานเกษตรจังหวัดไดเร่ิมเขามา
ตรวจสอบคุณภาพผักดังกลาวมากข้ึน เพราะผักดังกลาวเร่ิมเปนท่ีนิยมบริโภคกันมากใน
ทองตลาด สังเกตไดจากอาหารแปรรูปจากผักตางๆ ไดเปนท่ีนิยมของผูบริโภคมากข้ึน ดังนั้นใน
ระยะการวิจัยตอไปจะไดทําการประเมินคุณภาพการผลิตผักท้ังสองชนิดในลําดับตอไป  
 

(3)  แนวทางในการพัฒนผักเศรษฐกิจ (ผักปลอดสารพิษ) ใหไดมาตรฐานระดับ
สากล  

ผลการศึกษาพบวาการกําหนดแนวทางในการพัฒนามาตรฐานผักดังกลาว
ได จํานวนท้ังส้ิน 14 ชนิด ไดแก กลวย, หนอไมฝร่ัง, ขาวโพดฝกออน, ฟกทอง,          ผักกะเฉด, 
กระเจี๊ยบเขียว, กระเทียม, เห็ด, หอมแดง, ถ่ัวฝกยาว, แตงกวา, พริก, ขาวโพดหวาน และมะเขือ
เทศ 
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7.2  ขอเสนอแนะ 
 

สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยในปตอไป นักวิจัยควรจะทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วางแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม แบบบูรณาการ กับ
หนวยภาคีระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม โดยไดกําหนดออกมาเปนแผนการพัฒนาผักปลอดสารพิษ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคร้ังนี้จะอาศัยแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรความปลอดภัย
ดานอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2547 – 2551 โดยกําหนดยุทธศาสตร 5 ดาน 
ดังนี้ 

(1)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)                 
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด

เชียงใหม นักวิจัยควรกําหนดแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตใหเกษตกรในอําเภอตางๆ ได
ทําการผลิตผักท่ีมีผลิตภาพมากยิ่งข้ึน กลาวคือ ในการวิจัยในระยะตอไปในปท่ี 2 นักวิจัยจะเนน
ใหเกษตรกรทําการผลิตผักอยางเต็มศักยภาพในพ้ืนท่ีของตนเอง มีการใชปจจัยการผลิตอยางเต็ม
ศักยภาพ มีการหมุนเวียนการผลิตพืชอยางครบวงจรทุกฤดูกาลผลิต เพื่อใหเกิดผลิตภาพสูงสุด  
  (2)  ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยควรกําหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผักปลอดสารพิษ ใหมีการเพิ่มมูลคามาก
ข้ึน มีจัดการคุณภาพในการผลิตสินคาเกษตร โดยการคัดเกรดสินคา สงเสริมวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว (Post Harvest) การแปรรูปสินคาพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Product and 
Packaging Designs) รวมท้ังสรางภาพลักษณ (Country Image) ความนาเช่ือถือใหแกผูบริโภค 
โดยบูรณาการระหวางกระทรวงเพ่ือใหเกิดภาพรวมท่ีสอดคลอง 
  (3)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การนําสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยควรกําหนดแนวทางขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร
ภายใตโครงการปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) จากระดับไรนาถึงโตะอาหาร (From Farm to 
Table) นอกจากนี้ยังกําหนดแนวทางการสงเสริมตลาดสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศ 
โดยอาศัยองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและระบบสหกรณ เปนเครือขาย
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การตลาด ตลอดจนบูรณาการดานการผลิตและการตลาดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย 
  (4)  ยุทธศาสตรที่ 4 การทําใหเกษตรกรกินดีอยูดี 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยควรกําหนดแนวทางรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจะจัดกระบวนทัพ
ใหม โดยยึดเกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนาในเชิงรุก สรางปราชญเกษตร จัดท่ีดินทํากิน
ใหกับเกษตรกร ฟนฟูอาชีพใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอกับการครองชีพ ประกันความเส่ียงใน
กระบวนการผลิตของเกษตรกร โดยมีแผนงานโครงการท่ีสําคัญ คือ 
  (5)  ยุทธศาสตรที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ   

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยควรกําหนดแนวทางรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการปรับ
โครงสรางองคกรใหม สรางมาตรฐานการเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนท่ียอมรับดาน
ความสามารถของบุคลากร เพิ่มคุณภาพในการใหบริการ โดยจะพัฒนาเกษตรตําบลซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีซ่ึงใกลชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด เปนผูนําทางการเกษตรประจําตําบล อํานวยความ
สะดวกและเพิ่มความเร็วในการใหบริการ ตลอดจนสามารถบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
ในพื้นท่ีจนสามารถเปนเกษตรตําบล CEO ไดในอนาคต  
 

สรุปไดวา ในการดําเนินการวิจัยในการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ ของ
จังหวัดเชียงใหมในปที่ 2 ของการวิจัย นักวิจัยจะใชรูปแบบการวิจัยแบบบูรณาการรวมกันกับ
หนวยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน อาศัยยุทธศาสตรของประเทศท้ัง 5 ดาน เปนแรงขับเคล่ือน
การพัฒนางานวิจัย ซ่ึงจะทําใหงานวิจัยในปท่ีสอง มีแนวทางความสําเร็จและเกิดความยั่งยืนได
ในระยะยาวตอไป  
 




