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ABSTRACT 

 

The study aimed to explore farmers’ practice and constraints in organic 

vegetable farming as well as to identify farmers’ perception and their adaptability in 

organic vegetable farming, to determine factors influencing farmers’ perception and 

adaptation in organic vegetable farming and to investigate sustainable development in 

farmers’ livelihood in the study areas. 

A total of 108 organic farmers of Chiang Mai Organic Agriculture 

Cooperative were randomly selected from three districts based on current farming 

practices experience, in transforming to organic vegetable farming in the tear of 2013. 

Data were collected using the semi-structured questionnaires and focus group 

discussion from January to April 2013. The adaptation in organic farming and farm 

practice were analyzed using three point rating scale method. In order to fulfill the 

objectives mentioned above, descriptive statistics such as percentage, average, 

maximum, minimum, standard deviation and multiple regression analysis were used. 

 The findings revealed that farmers in three study areas had experience in 

organic vegetable production. Organic vegetable farming practice, i.e., land 
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preparation, seed, type of crop, planting method, soil nutrient management, pest 

management, weed management and harvesting. The disadvantages or constraints 

inherent in small-farmer adoption of organic agriculture were seen to include: 

economic, bio-physical and knowledge constraints. The multiple regression analysis 

results indicated that age, education level, household labor, farm income and 

extension visit significantly contributed to farmers’ perception on organic vegetable 

production. Moreover, education level, experience, natural water and farmers’ 

networks or membership significantly contributed to farmers’ adaptation on organic 

vegetable production.  

In conclusion, at present the reduced chemical use in agriculture is an 

alternative agriculture of farmers. The perception and adaptation in organic vegetable 

based on five assets such as natural, physical, human, financial and social where is 

consider to be the key factors for sustaining farmer livelihood. Therefore, the uptake 

of agricultural extension and policy planner for promoting effective organic 

agriculture could consider five assets where as the key supporting factors in farmers’ 

adaptation and perception in organic agriculture which lead to sustainable farmers 

livelihood. 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อส ารวจการปฏิบติัและอุปสรรคในการผลิตผกัอินทรีย์
ของเกษตรกร เพื่อระบุระดบัการรับรู้ในการผลิตผกัอินทรียข์องเกษตรกร และประเมินการปรับตวั
ของเกษตรกรในการผลิตผกัอินทรีย ์ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้และการปรับตวั
ในการผลิตผกัอินทรียข์องเกษตรกรและคน้หาแนวทางท่ีสนบัสนุนการพฒันาวถีิชีวิตอยา่งย ัง่ยนืใน
ทอ้งถ่ินท่ีท าการศึกษา 
 การเก็บตัวอย่างโดยสุ่มจากเกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรีย์ จ  านวน 108 คน ของสหกรณ์
จงัหวดัเชียงใหม่ถูกสุ่มคดัเลือกจากสามอ าเภอ โดยใช้เกณฑ์ระดบัประสบการณ์การท าการเกษตร
ในการปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์ในรอบการผลิตปีพ.ศ. 2556 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและประชุมกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง การเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ปี
พ.ศ. 2556 การปรับตัวในการท าเกษตรอินทรีย์ใช้ค่ามาตรวดั 3 ระดับ นอกจากนั้ นยงัใช้การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุดและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
 ผลจากการศึกษาพบวา่เกษตรกรในสามพื้นท่ีทีท าการศึกษามีประสบการณ์ในการผลิตผกั
อินทรีย ์ใช้หลักเกษตรอินทรียใ์นการผลิต เช่น การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ด ประเภทของผกั 
วิธีการปลูก การจดัการธาตุอาหาร การจดัการแมลง การจดัการศตัรูพืช และการเก็บเก่ียว ขอ้จ ากดั
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หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท าการเกษตรขนาดเล็กจากการท าเกษตรอินทรียท่ี์พบประกอบไป
ดว้ย: อุปสรรคทางเศรษฐกิจ ชีวกายภาพ และความรู้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงให้
เห็นวา่ อายุ ระดบัการศึกษา แรงงานในครัวเรือน รายไดจ้ากการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร 
มีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อการรับรู้ของเกษตรกรในการผลิตผกัอินทรีย ์นอกจากน้ี ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ แหล่งน ้าธรรมชาติและการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรหรือสมาชิกเกษตรกรมีส่วน
ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการปรับตวัในการผลิตผกัอินทรียข์องเกษตรกร 
 กล่าวโดยสรุป ปัจจุบนัน้ีการลดการใชส้ารเคมีในการผลิตเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการท า
การเกษตรของเกษตรกร การรับรู้และปรับตวัสู่การผลิตผกัอินทรียมี์พื้นฐานจากการจดัการทุน 5 
ดา้น เช่น ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย ์ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม ซ่ึงถือ
วา่เป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นการน าไปใช้ในการส่งเสริมและผูว้างแผนดา้น
นโยบายของภาครัฐดา้นการท าเกษตรอินทรียจึ์งควรพิจารณาฐานทุนทั้ง 5 ดา้น ท่ีเป็นปัจจยัหลกัต่อ
การปรับตวัและการรับรู้ของเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรียท่ี์น าไปสู่ความย ัง่ยืนของวิถีชีวิต
เกษตรกร 

 
  
 


