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บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 
 ปจจุบันรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยใหดีข้ึน ท้ังนี้เน่ืองจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และไดรับผลกระทบโดยตรงจากความวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2540 
สงผลใหประชาชนเหลานี้ไดรับความเดือดรอนเร่ืองภาวะการตกงาน ขาดรายไดเพ่ือดํารงชีพ 
เกิดภาวะติดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ดังนั้นรัฐบาลจึงไดต้ังเปาหมายท่ีจะดําเนินนโยบาย
เพื่อลดปญหาความยากจนโดยการสรางงาน สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับประชาชนเพ่ือให
มีพอกินพอใชและลดภาวะการเปนหนี้ใหกับประชาชน  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใหความสําคัญกับอาชีพ
ของเกษตรไทยเปนอยางมาก ทั้งนี้เปาหมายของปรัชญาดังกลาวคือใหเกษตรกรมีการผลิต
การเกษตรใหพอมีพอกิน ถามีผลผลิตเหลือจากการผลิตก็นํามาขายเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว หลักการดังกลาวเม่ือนํามาประยุกตกับการผลิตทางการเกษตรของภาคเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรมีปจจัยพ้ืนฐานทางการผลิตท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
ผลิตคอนขางมาก กลาวคือ พื้นท่ีทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนท่ีราบลุม มี
การชลประทานคอนขางดี แตยังมีขอจํากัดในเร่ืองของขนาดพื้นท่ีทางการเกษตร ซ่ึงเกษตรกร
สวนใหญถือครองเปนแปลงเล็กๆ ขนาด 2 งานข้ึนไป แตไมเกิน 5 ไร เกษตรกรมีทุนในการผลิต
คอนขางตํ่า ไมสามารถทําการผลิตขนาดใหญได อีกท้ังครัวเรือนในภาคการเกษตรยังเปน
ครัวเรือนขนาดเล็ก มีแรงงานในครัวเรือน 2 – 3 คน ไมเพียงพอกับการผลิตขนาดใหญ ทําใหการ
ผลิตทางการเกษตรในปจจุบันของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ตองทําการกูเงินจาก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณการเกษตร หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ มาทํา
การผลิต เชน การซ้ือปจจัยทุน (ไดแก ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช ) การจางแรงงานใน      
การผลิต เปนตน แตเม่ือเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาไมดี ก็เกิดปญหาหนี้สินติดตามมา 
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 เกษตรปลอดสารพิษ เปนแนวคิดทางการเกษตรอยางหนึ่งท่ีนําหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช ท้ังนี้เพราะระบบการผลิตของการเกษตรปลอดสารพิษนั้น เปนการผลิตท่ี
ใชตนทุนตํ่ามาก กลาวคือ ไมมีการใชปุย และไมใชสารเคมีตางๆ ท้ังยาฆาแมลง และยาปราบ
ศัตรูพืช แตอาศัยการจัดการท่ีอยูภายใตทรัพยากรของเกษตรกรท่ีมีอยูอยางจํากัด ทําใหการเกษตร
ดังกลาวเปนรูปแบบการผลิตท่ีกําลังเปนท่ีนิยมแพรหลายในปจจุบัน ถึงแมจะมีจํานวนพื้นท่ีทาง
การเกษตรนอย แรงงานไมมาก ทุนจํากัด ก็สามารถทําการผลิตได อีกท้ังปจจุบันหลายประเทศ
ใหความสนใจในสินคาเกษตรปลอดภัยมากขึ้น เพราะประชาชนสวนใหญเร่ิมใสใจในสุขภาพ
ของตนเอง ปองกันตนเองจากสารเคมีท่ีจะเขาสูรางกายจากอาหาร โดยเฉพาะสารเคมีที่มาจากผัก
ท่ีบริโภคในปจจุบัน  
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษมาเปน
เวลานาน หลายหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐหรือองคกรเอกชนไดชวยกันสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกษตรกรท้ังในรูปรายเดี่ยวและรายกลุมเกษตรกร ผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ
มาเปนเวลาหลายปแลว ทั้งนี้เพราะจังหวัดเชียงใหมมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต   
ผักปลอดสารพิษเปนอยางมาก อันไดแก พื้นท่ีของจังหวัดสวนใหญมีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมกับการผลิตผัก โดยเฉพาะผักเมืองหนาว มีการชลประทานที่คอนขางดี เหมาะแกการ
ผลิตผักท่ีตองใชน้ําคอนขางมาก อีกท้ังความอุดมสมบูรณของดินก็คอนขางสูง และท่ีสําคัญคือ 
ผักปลอดภัยจากสารพิษ เปนพืชอาหารประจําวันท่ีบริโภคกันอยางแพรหลาย มีความตองการ
สินคาผักปลอดสารพิษในแตละวันเปนปริมาณมาก ไมสามารถผลิตใหเพียงพอแกความตองการ
ของผูบริโภคท่ีนิยมมากข้ึนในแตละวัน ดวยปจจัยสนับสนุนดังกลาว หลายหนวยงานในจังหวัด
เชียงใหมเองไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตผักปลอดสารพิษมาเปนเวลานาน แตพบวา
ยังไมมีความยั่งยืนในเร่ืองของการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค ไดแก การคุณภาพของผักท่ีไมไดขนาดตรงตามความตองการ การผลิตยังคงมีการ
ใชปุยเคมีเปนปริมาณมากทําใหดินท่ีเพาะปลูกเส่ือมคุณภาพ การบรรจุภัณฑยังไมไดมาตรฐาน 
รวมถึงผักปลอดสารพิษท่ีเหลือจากการผลิตในบางครั้งไมสามารถจําหนายไดหมด ทําให
เกษตรกรเกิดการขาดทุนจากการผลิต เปนตน  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มี
บทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษาท่ีมุงเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนทองถ่ิน ตระหนักถึง
ความสําคัญในบทบาทหนาท่ีดังกลาว อีกท้ังยังเปนหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญดานการจัดการ
ธุรกิจ ดานการเกษตร และการออกแบบผลิตภัณฑ โดยเฉพาะกลุมผูวิจัยเองมีทีมวิจัยท่ีมี
ประสบการณในการสงเสริมทางการเกษตร การบริหารการจัดการธุรกิจการเกษตร การผลิตทาง
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การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ นักวิจัยเหลานี้ไดรวมตัวกัน
เพื่อท่ีจะบูรณาการความรูของทีมวิจัยกับเกษตรกรในชุมชน เพ่ือท่ีจะพัฒนาองคความรูในการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยอาศัยภูมิปญญาชาวบาน และความรูทางวิชาการ นําไป
พัฒนาสินคา และแปรรูปสินคาจนไดรับมาตรฐานสากล ดังนั้นนักวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย
เร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคาแปร
รูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” ข้ึน  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบูรณาการกับหลายๆ หนวยงานดวยกัน ท้ังนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมแลว ยังมีนักวิจัยจากตางมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณเกี่ยวของได
ใหความสนใจท่ีจะรวมกันดําเนินงาน ท้ังนักวิจัยของมหาวิทยาเชียงใหม ศูนยเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ท่ีมีประสบการณดานการผลิตผักปลอดสารพิษ นักวิจัยท่ีมีประสบการณดานการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช (โรคและแมลง) นักวิจัยท่ีมีประสบการณในการพัฒนาผลิตภัณฑผัก 
นักวิจัยท่ีมีความชํานาญดานการปรับปรุงคุณภาพของดิน และการปองกันการเส่ือมโทรมของดิน 
อันนํามาซ่ึงโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคา
แปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล  

ทีมนักวิจัยมีแผนการดําเนินการวิจัยเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยโครงการวิจัยจะนําเอา
วิธีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เนนการบูรณาการเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอาชีพการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ใหเกิดความยั่งยืนใหได ภายใตโครงการวิจัยจะมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 (1)  การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ “การผลิตผักปลอดสารพิษ” ใหไดคุณภาพ 
ยกระดับผลผลิตใหไดมาตรฐานระดับสากล โดยกําหนดตราผลิตภัณฑผักปลอดสารพิษของ
จังหวัดเชียงใหมข้ึนมา ใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคผักปลอดสารพิษในทองตลาด การพัฒนา
ระบบการจัดการจะเร่ิมต้ังแต กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ (Production) กระบวนการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต (Post harvest) กระบวนการ  การบรรจุภัณฑ (Packing) และกระบวนการในการเก็บ
รักษาผลผลิตใหยังคงคุณภาพจนถึงมือผูบริโภค  
 (2)  การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการแปรรูปผักปลอดสารพิษ ท้ังนี้เพราะผลผลิตท่ีผลิต
ออกมามากเกินไป ไมสามารถจําหนายไดหมด หรือผลผลิตท่ีไมไดคุณภาพ (ตกเกรด) หากนํา
ผลผลิตเหลานี้ไปจําหนายจะไดรับราคาท่ีต่ํามาก หรือบางคร้ังไมคุมกับการเก็บรักษาตองนําไป
ท้ิงใหเสียประโยชน ดังนั้น นักวิจัยจึงคิดวา การเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตเหลานี้ ใหมีมูลคาเพิ่ม
มากข้ึน โดยการนําเอาแปรรูปเปนสินคาชนิดใหม ตามลักษณะและประเภทของสินคา โดยอาศัย
ภูมิปญญาทองถ่ิน ผนวกกับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน อันไดแก รัฐ และเอกชน นักวิจัย
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เห็นวา จะเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษเกิดความยั่งยืนในอาชีพของ
ตนได  
 ทีมวิจัยเห็นวาเม่ือโครงการวิจัยไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว เกษตรกรผูปลูกผักปลอด
สารพิษในจังหวัดเชียงใหม จะมีการพัฒนาการจัดการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ผักปลอดสารพิษ
มีตราสินคาของตนเอง ที่เปนท่ียอมรับจากผูบริโภคโดยทั่วไป อีกท้ังเกษตรกรยังจะไดรับรายได
เสริมท่ีเพิ่มข้ึนจากการแปรรูปผักปลอดสารพิษท่ีเหลือจากการจําหนาย นอกจากน้ีการวิจัยยังได
นําเอานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม เขามามีสวนรวมในการวิจัยตามสาขาเก่ียวของ 
อันไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร นักศึกษาโปรแกรมการตลาด การจัดการ และ
เศรษฐศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเหลานี้ไดมีประสบการณตรงในการนําเอาความรูดานวิชาการของ
ตนเองบูรณการรวมกันกับเกษตรกรในชุมชน สุดทายทีมวิจัยเห็นวา หากนักศึกษาเหลานี้ไดเห็น
ผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานท้ังหมด อาจจะเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาหันมา
ประกอบอาชีพการผลิตผักปลอดสารพิษ ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงใหกับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาและยังไมสามารถหางานทําไดในอนาคต  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาระบบการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” จังหวัดเชียงใหม 
1.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการผลิต “ผักปลอดสารพิษ” ของจังหวัดเชียงใหม ให

ไดรับมาตรฐานระดับสากล  
1.2.3 เพื่อสรางและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมใหเกิดความ

พอเพียง และยั่งยืน  
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

งานวิจัยในคร้ังนี้จะเปนการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนา จัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล 

การศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาถึงศักยภาพพื้นฐานของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ใน
จังหวัดเชียงใหม เพื่อท่ีจะไดนําไปหาแนวทางรวมกันในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษให
มีประสิทธิภาพ อยางเขมแข็งและยั่งยืน การศึกษาจะอาศัยวิธีการแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม 
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(PAR) เพื่อใหชาวบานมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองอยางแทจริง การศึกษาจะใชระยะเวลา
ท้ังส้ิน 2 ป (แบงเปน 2 ระยะ) กลาวคือ ระยะแรกจะใหเวลาท้ังส้ิน 12 เดือน ในการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการการผลิต และการแปรรูปผลผลิต ยกระดับใหไดมาตรฐาน
ระดับประเทศ สวนระยะท่ีสอง เปนการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาสินคาสูระดับสากล (12 
เดือน)  

 
1.4 วิธีการศึกษา 
 

1.4.1 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม   

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage random 
sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1  กําหนดเกษตรกรตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) 
จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเลือกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรโดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค (Purposive sampling)  

โดยแยกกลุมออกได 2 ประเภท ตามระบบการจัดการการผลิต คือ   

(1) เกษตรกรรายเด่ียวท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษ 
(2) กลุมเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ  

 

1.4.2. ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(1)  ขอมูลปฐมภูมิ  

ไดแกการสืบคนขอมูลของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
โดยการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณเจาะลึก โดยมีสมาชิกของ
กลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน (participatory research)  
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(2)  สวนขอมูลทุติยภูมิ 
เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูล

การผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลง
เงินทุน ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด ขอมูลปญหาตางๆ ของกลุม เชน สินคาท่ีไมไดมาตรฐาน 
หรือสินคาท่ีเหลือจากการจําหนาย และความตองการของกลุม เปนตน ซ่ึงจะไดจากแหลงตางๆ 
เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาค สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้
จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมีสวนราชการและองคกรท่ี
เกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยไดแก  

(2.1) กรมสงเสริมการเกษตร เปนโครงสรางใหมท่ีมีนักวิชาการเคหกิจการ
เกษตร ทํางานรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซ่ึงมีเกษตรกรเปน
ประธานศูนย 

(2.2) กรมสงเสริมสหกรณ มีกิจกรรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชนนํารองเกือบทุก
จังหวัด ทํางานรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

(2.3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสินคา  
(2.4) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ ในชุมชน  
อย. สนับสนุนกระบวนการ การผลิตท่ีดี GHP/GMP การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑดานอาหาร สมุนไพร และเครื่องสําอาง  
(3)  ชนิดของเคร่ืองมือ  

(3.1)  ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต (Interview schedule)  
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนด

คําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (Close ended questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ         
(open ended questions) โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการสัมภาษณและสังเกต เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีได
จากกลุมธุรกิจชุมชนโดยแบงเนื้อหาของแบบสัมภาษณเปน 3 ตอน 

(3.1.1) ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
(3.1.2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการจัดการการผลิต อันไดแก ขอมูลการ

ผลิต กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานสินคา แหลงเงินทุน 
ปริมาณซ้ือสินคา และการตลาด 

(3.1.3)  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกษตรกรเผชิญอยู การแกไขปญหา 
ความสําเร็จในการแกไขปญหา รวมถึงส่ิงท่ีเกษตรกรตองการใหชวยเหลือ  
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นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การท่ีจะไดขอมูลใหครบถวน
จําเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1)  การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลง  
(2)  การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล และรวมกันแกไข

ปญหา 
(3)  การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตในข้ันตอนตาง ๆ  
(4)  การศึกษาดูงาน เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ  
(5)  การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการ  
(6)  การอบรม โดยใหความรูแกเกษตรกร ในดานตาง ๆ ไดแก การจัดการการผลิตท่ี

ดี กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา การบรรจุภัณฑ การขนสง 
การตลาด และการแปรรูปสินคาเกษตร เปนตน  
 
1.5  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.5.1  ดานองคความรู 
(1)  บริบทและศักยภาพชุมชนในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ กระบวนการ

ผลิตการวางแผนการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนสง และการแปรรูปผัก
ปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  

(2)  สภาพปญหาและความตองการในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ 
กระบวนการผลิตการวางแผนการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนสง และ
การแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  

(3)    กระบวนการพัฒนาการจัดการการผลิตท่ีดี เหมาะสมกับเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี
ของจังหวัดเชียงใหม  

(4)    ผูชวยนักวิจัย (นักศึกษา) ไดเรียนรูรวมกับเกษตร ในการใชความรูทางวิชาการ
ของตนเอง นํามาปฏิบัติจริงกับเกษตรกร  
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1.5.2  ดานการพัฒนา  
(1)  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ไดรับการพัฒนาการจัดการการผลิต       ผัก

ปลอดสารพิษท่ีดี มีกระบวนการผลิตการวางแผนการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต การเก็บ
เกี่ยว การขนสง และการแปรรูปผักปลอดสารพิษ ท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

(2)  เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ มีการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพ มีการ
แปรรูปผักปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐาน มีตราสินคาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม 

(3)  เกิดการรวมกลุมเพ่ือเปนเครือขายท่ีเขมแข็ง 
(4)  เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

   
1.5.3  หนวยงานตางๆ  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดดังนี้ 
(1)  เจาหนาท่ีกลุมงานพัฒนา กรมสงเสริมการเกษตร สามารถนําผลการวิจัย และ

รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ ไปพัฒนากับการผลิตสินคาเกษตรอื่นๆ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ตอไป 
(2)  พัฒนากรชุมชนระดับอําเภอ สามารถนําผลการวิจัยและแนวทางการวิจัยแบบมี

สวนรวม ไปใชสงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพ ในชุมชนได  
(3)  นําองคความรูดานการพัฒนาการจัดการผลิตท่ีดี การแปรรูปที่เหมาะสม มี

มาตรฐาน จากท่ีไดจากการวิจัย สูการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและนําไปสรางองคความรู ใน
หลักสูตรทองถ่ินตอไป  

(4)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน ใหแก
นักศึกษา  

(5)  นักศึกษาไดประสบการณตรงจากการวิจัย  
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมบริหารธุรกิจ 

โปรแกรมการตลาด โปรแกรมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดรับประสบการณ
ตรงจากการวิจัย 
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1.6  นิยามศัพท 
เกษตรปลอดสารพิษ หมายถึง  
1.  เกษตรปลอดสารพิษ หมายถึง   ระบบการผลิตท่ีไมใชสารเคมีในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช ไมใชฮอรโมนท่ีไดจาการสงเคราะห แตใหใชปุยเคมีไดไมเกิน 20 กิโลกรัมตอไร 
2.  เกษตรปลอดสารพิษ โดยยังมีการใชปุยเคมีอยูบางผสมผสาน กับปุยอินทรีย เพื่อจัดการ

ธาตุอาหารใหสมดุล และ ยังใชสารเคมีกําจัดโรคพืช และ ศัตรูพืชอยูบาง เชนกัน แต ในปริมาณ
ไมมาก และ ใชในชวงระยะเวลาที่ปลอดภัยตอผูบริโภค  
 

สินคาเกษตรปลอดสารพิษ หมายถึง ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไดจากการทําการเกษตร
ปลอดสารพิษ ไดแก พืช คือ พืชไร และพืชสวน รวมถึงไมผล และดอกไม นอกจากนี้ยังรวมถึง
สัตวเล้ียง 
 

ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักท่ีมีระบบการผลิตที่มีการใชสารเคมีเพ่ือปองกันปราบศัตรูพืช 
รวมท้ังปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวไดยังมีสารพิษตกคางอยูไมเกินกําหนด
มาตรฐานท่ีกําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 
163 พ.ศ. 2535 
 

การบูรณาการ และ ความยั่งยืน    
การบูรณาการ  หมายถึง  การเช่ือมโยงกันระหวางความรูจากศาสตรตาง ๆ ท่ีมีความ

เกี่ยวของสัมพันธกัน  เพื่อใหเกิดความรูใหมท่ีสามารถนําไปใชในการแกปญหาในการทํางาน สวน
หลักสูตรบูรณาการ  มีความหมายถึง เปนการผสมผสานและการเช่ือมโยงเน้ือหาในหลักสูตร
ต้ังแตสองวิชาข้ึนไป นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม เพื่อใหเกิดเปนองคความรูสําหรับ
นําไปใชในการเสริมสรางส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  หรือใชแกปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันใหสําเร็จไปได
ดวยดี 

ความสมดุลและความยั่งยืน หมายถึงการเนนการพัฒนาลักษณะองครวม ความพอดี 
พอเหมาะ  มีความหลากหลาย และกลมกลืน มีความยั่งยืน ปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 




