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ABSTRACT: The objectives of this research were to study personal and economic fundamentals, 
tea growing conditions, good agricultural practices for tea planting, comparison of good 
agricultural practices for fresh tea leaves of tea farmers according to personal fundamentals 
and economic factors, and problems and recommendations. Data from 121 samples were 
collected using an interview form, described by statistics, and tested for the statistical hypothesis 
using t-test and F-test. The results showed that most of the farmers were female, had average 
age of 52.45 years, and had primary education. They had average household members of 4 
people, average tea production experience of 10.67 years, average tea production area of 6.90 
rai, average labor of 11 people, average tea productivity of 374.71 kg/rai/year, average income 
of 102,276.28 Baht/rai/year, and used their own accumulated capital as a source of funds for 
tea production. Farmers preferred to produce Assam tea on hillsides by cutting and using manure 
as fertilizer, and always implement Good Agricultural Practices for fresh tea leaves (Mean 2.64 
scores). Moreover, farmers with different tea productivity practiced on Good Agricultural Practices 
for fresh tea leaves differently (P < 0.05). Problems encountered in tea production included 
irrigating which results in low yields and lack of quality, highland transportation, and lack of 
knowledge on tea processing by farmers. These results of the study showed that the management 
of tea farmers’ post-harvest production is still needed to urgently find solutions.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยั
พืน้ฐานส่วนบคุคลและเศรษฐกิจ สภาพการปลกูชา การ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีดี่สำาหรับการปลกูชา การเปรยีบ
เทยีบการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่สีำาหรบัใบชาสดของ
เกษตรกรผู้ผลิตชาตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและ
เศรษฐกจิ และปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อมลูจากกลุม่
ตัวอย่าง 121 ราย ถูกรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
พรรณนาด้วยสถติ ิและทดสอบสมมติฐานทางสถติิ โดย
ใช้ t-test และ F-test ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 52.45 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีจำานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
4 คน มีประสบการณ์ในการผลิตชาเฉลี่ย 10.67 ปี มี
พื้นที่ผลิตชาเฉล่ีย 6.90 ไร่ ใช้แรงงานเฉล่ีย 11 คน 
ปรมิาณผลผลติชาเฉลีย่ 374.71 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ราย
ได้เฉลี่ย 102,276.28 บาทต่อไร่ต่อปี และใช้ทุนสะสม
ของตนเองเป็นแหล่งเงินทุนในการผลิตชา เกษตรกร
นยิมผลิตชาพันธุอ์สัสมับนเนนิเขาโดยการปักชำาและใช้
ปุย๋คอก และนำาการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่สำาหรบัใบ
ชาสดภาพรวมมาปฏบิติัทกุครัง้ (ค่าเฉลีย่ 2.64 คะแนน) 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าเกษตรกรทีม่ปีริมาณผลผลติชาแตก
ต่างกันมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด
แตกต่างกนั (P < 0.05) ปัญหาทีพ่บในการผลติชา ได้แก่ 
การให้นำา้ซึง่ส่งผลให้ได้ปรมิาณผลผลติชาน้อยและขาด
คุณภาพ การขนส่งบนพื้นที่สูง และการขาดความรู้ใน
การแปรรูปชาของเกษตรกร ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
การจดัการผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่วชาของเกษตรกรยงั
คงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ค�าส�าคญั: ชา การผลติ มลูนิธโิครงการหลวง การปฏิบตัิ
ทางการเกษตรที่ดี เชียงใหม่

บทน�า

ชาเป็นพชืทีน่ำามาทำาเป็นเครือ่งดืม่ เป็นทีน่ยิม
บริโภคของคนท่ัวไปเช่นเดียวกับกาแฟและโกโก้ โดย
จนีเป็นประเทศแรกทีเ่ริม่นำาชามาทำาเป็นเครือ่งดืม่เมือ่
กว่า 2,000 ปีที่แล้ว จากนั้น ความนิยมในการดื่มนำ้าชา
ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยชาวอังกฤษดื่มชามาก
ที่สุด (คนละ 3.06 กิโลกรัมต่อปี) รองลงมา ได้แก่ ชาว
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ อิรัก ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินเดีย และ
ไทย ตามลำาดับ ชาเป็นพืชกึ่งร้อน สามารถข้ึนได้ดีใน
เขตอบอุ่นและมีฝน จึงทำาให้แหล่งปลูกชากระจายอยู่
ตั้งแต่ละติจูดที่ 45 องศาเหนือ ถึง 50 องศาใต้ ในทวีป
แอฟริกาปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับนำ้าทะเล 
1,000–2,000 เมตร ผลผลิตชาส่วนใหญ่อยู่ในทวีป
เอเชีย โดยพ้ืนที่ที่มีการปลูกชามากอยู่ระหว่างแนว
เหนือใต้ ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นถึงอินโดนีเซีย และแนว
ตะวันออก-ตก จากประเทศอินเดียถึงญี่ปุ่น เนื่องจาก
พื้นที่เหล่านี้อยู่ในเขตมรสุม มีอากาศอบอุ่น และม ี
ปรมิาณนำา้ฝนมากเหมาะกบัการเจรญิเตบิโตของต้นชา 
ชาเป็นพชืเศรษฐกิจอกีชนดิหนึง่ของประเทศไทย ซึง่ได้
รบัการส่งเสรมิให้ปลกูเป็นพชืทดแทนการปลกูพชืเสพตดิ
ของชาวเขาและมีการติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิต
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นการเติบโตของ
การผลิตและการตลาดของชาในอนาคต จึงกำาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้
วางแผนไว้ โดยจัดสรรงบประมาณการผลิต ทำางานใน
ลักษณะการบูรณาการของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ องค์กร เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป 
และหน่วยงานของภาครัฐ ส่งเสริมการผลิตให้ชาใบ 
และผลิตภัณฑ์ชาไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังช่วยพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าชาที่มีคุณภาพใน
อาเซียน ซึ่งชาเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีทำารายได้ให้แก่
ประเทศไทย (Department of Agriculture, 2017) 

ในปี พ.ศ. 2562 ชามีผลผลิตเพิ่มข้ึนจากปี 
พ.ศ. 2561 เนื่องจากต้นชาที่ปลูกในปี พ.ศ. 2560 เริ่ม
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ให้ผลผลิต การขยายพ้ืนท่ีปลกูเป็นการปลกูเพิม่แซมใน
พื้นที่ป่า ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นตามเนื้อที่ในการผลิต  
โดยมีผลผลิตชาสดประมาณ 102,914 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 10.56 แบ่งเป็นชาอสัสมั 93,875 
ตัน และชาจีน 9,039 ตัน ในปี พ.ศ. 2563 เนื้อที่เพาะ
ปลูกรวมทั้งประเทศ 149,656.95 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี  
พ.ศ. 2562 4,252.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.90 มีการ
เพาะปลูกชาใน 5 จงัหวดั ผลผลติรวม 100,762.29 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 788.72 กิ โลกรัมต ่อไร ่  ราคาที ่
เกษตรกรจำาหน่ายได้เฉลี่ย 131.11 บาทต่อกิโลกรัม 
(Horticultural Research Institute, 2021)

แหล่งปลูกชาทีส่ำาคญัของไทยอยูใ่นแถบภเูขา
สงูในภาคเหนอื โดยพนัธุท์ีน่ยิมปลกู ได้แก่ พนัธุช์าอสัสมั 
(ร้อยละ 87) และพันธุ์ชาจีน (ร้อยละ 13) การปลูกชา
สามารถปลูกได้ตลอดปี โดยจังหวัดเชียงใหม่ปลูกชา
มากเป็นอันดับต้นของประเทศไทย มูลนิธิโครงการ
หลวงเร่ิมนำาชาเข้ามาปลูกเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพแก่
เกษตรกรชาวเขาและเป็นแหล่งที่มีการปลูกชาอัสสัม
เดิม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกชาจีน จึง
มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชาจีนขึ้นใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพ่ือให้เป็นแหล่งปลูก
ชาจีนของโครงการหลวงที่มีคุณภาพ ให้เกษตรกร
สามารถยึดเป็นอาชีพและสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 
มูลนิธิโคลงการหลวงจึงแต่งตั้งคณะทำางานวิจัยพัฒนา
ชาขึ้นในปี พ.ศ. 2537 คณะทำางานได้ค้นคว้าวิจัยเรื่อง
พนัธุ ์การผลิต การแปรรปู และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่เจ้าหน้าทีส่่งเสริมและเกษตรกรเป้าหมาย รวมทัง้
ศึกษาและหาแนวทางการส่งเสริมการผลิตและการ
จำาหน่าย เพือ่พฒันาทกัษะในการผลติให้ได้คณุภาพมา
อย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั (Highland Research and 
Development Institute (Public Organization), 
2016a) 

พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกชาในจังหวัดเชียงใหม่ 
ซ่ึงประกอบด้วย ศนูย์พฒันาโครงการหลวงขนุวาง ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่ปูนหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงป่าเมีย่ง ศนูย์พัฒนาโครงการ
หลวงตนีตก และสถานเีกษตรหลวงอ่างขาง มพ้ืีนท่ีปลกู
ชารวม 271.02 ไร่ (Buamasung, 2018) ผลผลิตชา
ของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นที่ต้องการของหลาย
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ 
เป็นต้น แต่การผลติชาของมลูนธิโิครงการหลวงมต้ีนทุน
สูงกว่าบริษัทผลิตชารายอื่น เพื่อให้เกิดการผลิตชาที่มี
คุณภาพ เกษตรกรจำาเป็นต้องมีการปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดีในทุกข้ันตอนการผลิตใบชาสด ตั้งแต่การ
ปลูกจนถึงการรวบรวมผลผลิต เพื่อให้ได้ใบชาที่มี
คณุภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สิง่แวดล้อม และผูป้ฏบิตัิ
งาน (National Bureau of Agricultural Commodity 
and Food Standards, 2013)

ในปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงวางแผนให้
ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการผลิตชา รวมไปถึงหา
แนวทางการผลติ การแปรรปู และการจำาหน่ายผลผลติ
ชาให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยมแก่ผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการผลิตชาตามมาตรฐานปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดสีำาหรบัใบชาสด เพือ่เพ่ิมผลผลติและปรับปรงุ
การผลติให้มคีณุภาพตามทีต่ลาดต้องการ และสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน งานวจิยัน้ีจงึมีวัตถุประสงค์เพือ่
ศกึษาปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคลและเศรษฐกจิ สภาพการ
ปลูกชา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับการปลูก
ชา การเปรียบเทียบการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สำาหรับใบชาสดของเกษตรกรผู้ผลิตชาตามปัจจัยพื้น
ฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
เพื่อให ้ได ้ข ้อมูลท่ีสามารถนำามาใช ้ประกอบการ
พิจารณาและกำาหนดแนวทางการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติและคณุภาพของชาทีผ่ลติได้ของ
เกษตรกรไทยต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีศึกษาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกชาใน

พืน้ทีส่่งเสรมิของมลูนธิโิครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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จำานวน 176 ราย ประชากรดังกล่าวถกูสุม่ตัวอย่างแบบ
สัดส่วน (Proportional stratified sampling) ตาม
จำานวนของประชากรแต่ละพื้นที่ เนื่องจากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแต่ละแห่งอยู ่ห่างไกลและเดินทาง
ลำาบาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 121 ราย (ตามวิธีการคำานวณ
ของ Krejcie and Morgan (1970) และ Yothongyod 
and Sawudisun (2018)) ประกอบด้วย เกษตรกร 5 
ราย จากศนูย์พัฒนาโครงการหลวงขนุวาง 12 ราย จาก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 17 ราย จากศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง 22 ราย จากศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 13 ราย จากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงป่าเมี่ยง 16 ราย จากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงตีนตก และ 36 ราย จากสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาถูกรวบรวม
โดยการสมัภาษณ์เกษตรกรในกลุม่ตัวอย่างในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 

ประกอบด้วยคำาถามปลายปิด (Close-ended 
questions) และคำาถามปลายเปิด (Open-ended 
questions) ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สภาพการปลูกชา การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เครื่องมือถูกทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเหมาะสมของเนื้อหาและข้อ
คำาถาม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน แล้วนำาไปทดสอบความ
เชือ่มัน่ (Reliability) กบัเกษตรกรผูป้ลกูชาทีไ่ม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง 30 ราย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability 
coefficient) ที่บ่งชี้ถึงความเช่ือมั่นของเครื่องมือ
เท่ากับ 0.923

การวัดตัวแปร
การวัดค ่าตัวแปรถูกจัดทำาตามเนื้อหาท่ี

เกีย่วข้องกบัข้อกำาหนดในการปฏบัิตทิางการเกษตรทีด่ี 
(Good Agricultural Practice, GAP) สำาหรบัใบชาสด
ของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่าง ภายใต้มลูนธิโิครงการหลวง 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งคำาถามเกี่ยวกับ
แนวทางในการผลิตชาให้ได้ผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่ำาหนดไว้ ได้แก่ ข้อกำาหนดเรือ่งนำา้ ข้อ
กำาหนดเรือ่งพืน้ทีป่ลกู ข้อกำาหนดวตัถอุนัตรายทางการ
เกษตร ข ้อกำาหนดเรื่องการจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว ข้อกำาหนดเรือ่งการ
เก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ข้อกำาหนด
เรือ่งการพกัผลผลติ การขนย้าย และการเกบ็รกัษา ข้อ
กำาหนดเรือ่งสขุลกัษณะส่วนบุคคล และข้อกำาหนดเรือ่ง
การบันทึกข้อมูล

การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีำาหรบัใบชาสด
ถูกประเมินโดยให้คะแนน (Rating scale) ตามการ
ปฏบิตัขิองเกษตรกร จากนัน้ จึงนำาไปจำาแนกตามระดบั
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด 3 ระดับ 
จากช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 83 – 123 หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 42 – 82  หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง

คะแนนเฉลีย่ 1 – 41 หมายถงึ ปฏบิตัน้ิอยคร้ัง 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด 3 ระดับ 
ได้แก่ ปฏิบัติทุกคร้ัง ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัติน้อย
ครั้งถูกวัดค่าตัวแปรการปฏิบัติโดยใช้คำาถามแบบ
ประเมินค่า (Rating scale) 3 คะแนน โดยปฏิบัติทุก
ครั้ง ให้ 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 2 คะแนน และ
ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน   
 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีสำาหรับใบชาสด แบ่งออกเป็น  
3 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชา
สดทุกครั้ง ปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด
บางครั้ง และปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด
น้อยครั้ง จำานวน 41 ข้อ มีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 
คะแนน ถูกแบ่งชั้นความหมายตามวิธีอันตรภาคชั้น 
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(Interval scale) จำานวน 3 ระดับ (Niyamangkul, 
2013) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ปฏิบัติ
ตามการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสดทุกครั้ง

คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ปฏิบัติ
ตามการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสดบางครั้ง

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ปฏิบัติ
ตามการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสดน้อยครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตำ่า
สุด (Minimum) และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ถกูนำามาใช้อธบิายข้อมลูปัจจยั
พ้ืนฐานส่วนบคุคล ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ สภาพการปลกู
ชา การปฏบิตัทิางการเกษตรทีดี่สำาหรบัใบชาสด ปัญหา
และข้อเสนอแนะของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential statistic) ถูกนำามาใช้ประเมิน
ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลและด้าน
เศรษฐกจิกบัการปฏบิตัทิางการเกษตรทีดี่สำาหรบัใบชา
สดของเกษตรกร และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test 
และ F-test ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ์

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
โดยพื้นฐานส่วนบุคคล เกษตรกรผู้ปลูกชาใน

พ้ืนทีส่่งเสริมของมลูนิธโิครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 56.2) มอีายเุฉลีย่เท่ากบั 
52.45 ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบัประถมศกึษา (ร้อย
ละ 43.0) มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน และมี
ประสบการณ์ในการปลกูชาเฉลีย่ 10.67 ปี ลกัษณะเช่น
นี้คล้ายคลึงกับ Kaewduang et al. (2017) ที่รายงาน
ว่า เกษตรกรทีผ่ลิตผักปลอดภัยตามการปฏบิตัทิางการ

เกษตรที่ดีของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย ประมาณ
สองในสามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) มีอายุเฉลี่ย 
51.12 ปี และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
(ร้อยละ 51.10) เนื่องจากในอดีตเกษตรกรมีโอกาสใน
การศึกษาน้อยกว่าปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการ
ศกึษา หรือฐานะทางบ้านของเกษตรกรทีไ่ม่เอือ้อำานวย
ต่อการเข้าถึงระบบการศึกษา

ในด้านเศรษฐกจิ เกษตรกรมีพืน้ทีใ่นการปลกู
ชาเฉล่ีย 6.90 ไร่ มีจำานวนแรงงานเฉลี่ย 11 คน 
เกษตรกรมพีืน้ทีถ่อืครองในการผลติชาค่อนข้างมากจงึ
อาจทำาให้ใช้แรงงานจำานวนมากในการผลิตชาให้ได้
ปริมาณตามที่วางแผนไว้ และทันต่อช่วงเวลาการเก็บ
เกี่ยว โดยทั่วไป เกษตรกรสามารถผลิตชาได้เฉลี่ย 
374.71 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีรายได้จากการจำาหน่าย
ชาเฉลีย่ 102,276.28 บาทต่อไร่ต่อปี และมรีายจ่ายจาก
การปลูกชาเฉลี่ย 3,006.07 บาทต่อไร่ต่อปี ท้ังนี้ 
เกษตรกรเกอืบทัง้หมดมแีหล่งเงนิทนุจากทนุสะสมของ
ตนเอง (ร้อยละ 72.7) ในการผลิตชา เกษตรกรเปิดรับ
ข่าวสารรายบุคคลจากเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาก
ที่สุด (ร้อยละ 84.3) ซึ่งสอดคล้องกับ Kulavijit (2018) 
ที่รายงานว่าการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ
การเกษตรของประเทศมีหลายรูปแบบและวิธีการ ขึ้น
อยู่กับสภาพพื้นที่และกลุ่มเกษตรกร แต่รูปแบบสำาคัญ 
คือ สื่อบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปส่งเสริมการเกษตร 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ค่อน
ข้างไกลจากเมือง และมีระดับการศึกษาค่อนข้างน้อย 
จึงมีโอกาสในการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อมวลชนค่อน
ข้างยาก เกษตรกรจึงเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารราย
บุคคลแทน โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิโครงการ
หลวง เนือ่งจากสามารถเข้าถงึข่าวสารและความรูเ้กีย่ว
กับชาเพื่อนำามาใช้ในการผลิตชาของตนเอง เมื่อ
เกษตรกรได้รับความรู้ ข่าวสาร และข้อปฏิบัติจากเจ้า
หน้าทีข่องมลูนธิโิครงการหลวง เกษตรกรสามารถนำามา
ปฏบัิตใินพืน้ทีข่องตนเองให้มคีวามเหมาะสมและส่งผล
ให้ปรมิาณผลผลติชาของเกษตรกรพฒันาดข้ึีนตามไปด้วย
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สภาพการปลูกชาของเกษตรกรผู้ผลิตชาในพ้ืนที่
มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 เกษตรกรผู ้ผลิตชาในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ (Table 1) ส่วนใหญ่ปลกูชาพันธุ์
อสัสัม (ร้อยละ 47.9) มกีารขยายพนัธุช์าโดยการปักชำา 
(ร้อยละ 23.1) โดยต้นกล้าส่วนใหญ่มาจากมูลนิธิ
โครงการหลวง (ร้อยละ 49.6) ลกัษณะพืน้ทีส่ำาหรบัการ
ปลูกชาส่วนใหญ่เป็นเนินเขา (ร้อยละ 90.9) ทำาแปลง
ปลูกชาเป็นขั้นบันได (ร้อยละ 51.2) เดือนที่เหมาะสม
ต่อการปลูกชาคือมิถุนายน (ร้อยละ 29.8) เกษตรกร
เกือบทั้งหมดอาศัยนำ้าฝนในการปลูกชา (ร้อยละ 65.3) 
ซึง่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มวีธิกีารให้นำา้แก่ต้นชา ปุย๋ท่ีใช้
สำาหรับการปลกูชาส่วนใหญ่เป็นปุย๋คอก (ร้อยละ 28.9) 
ไม่มีการใช้เครื่องทุ่นแรงในการผลิต (ร้อยละ 73.6) มี
การตัดแต่งทรงพุ่ม 5–8 เดือนต่อครั้ง (ร้อยละ 29.8) 
โรคที่พบในการปลูกชาคือโรคใบไหม้ (ร้อยละ 14.9) 
แมลงท่ีเป็นปัญหาคอืเพลีย้ไฟ (ร้อยละ 31.4) เกษตรกร
มีการป ้องกันและกำา จัดศัตรูพืชโดยใช ้สารเคมี  
(ร้อยละ 33.9) เกษตรกรเก็บเกี่ยวใบชาทุก 46–90 วัน 

(ร้อยละ 43.0) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ใน
การเก็บเกี่ยว (ร้อยละ 91.7) และไม่มีการแปรรูป  
(ร้อยละ 54.5) ในพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย การ
ปลกูชาของเกษตรกรส่วนใหญ่มกัไม่คำานงึถงึระบบการ
ให้นำ้าแก่ต ้นชาในแปลงปลูก ถึงแม้ว ่าระบบการ
ชลประทานแก่พืชในแปลงปลูกเป็นสิ่งท่ีควรต้องคำานึง
ถึงตั้งแต่เริ่มแรกก็ตาม การปลูกพืชโดยไม่มีระบบ
ชลประทานที่ดี อาจทำาให้เกษตรกรประสบปัญหาการ
ขาดนำา้ในระยะทีช่ายงัมอีายุน้อยและในช่วงฤดแูล้ง ส่ง
ผลให้ชาชะงักการเจริญเติบโตและมีผลผลิตลดลง 
นอกจากนี้ การเลือกตัดแต่งก่ิงต้นชาอัสสัม การเลือก
ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องในการตัดแต่งชา การเลือกช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งต้นชา รวมถึง
การบำารุงรักษาต้นชาหลังการตัดแต่งก่ิงสามารถช่วย
เพิม่ปริมาณผลผลติชา และการตดัแต่งทรงพุม่ยงัทำาให้
สะดวกในการเก็บเก่ียว ช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่ได้
เร็วขึ้น และช่วยกำาจัดโรคและแมลง (Highland 
Research and Development Institute (Public 
Organization), 2016b)

Table 1 Situation of tea plantation of tea farmers in Royal Project Foundation in Chiang Mai 
province          (n=121)

Situation of tea plantation Number of farmers* Percentage

Assam species
Tea propagation by cuttings
The source of seedlings from the Royal Project Foundation
Characteristics of the area for tea planting is up hill
Characteristics of tea cultivation step area
Plantation in June
Water sources for tea plantation rely on rainwater
Fertilizers used for planting tea is manure
No labor-saving as machines is used
Pruning 5–8 months/time
Blight disease
Insect problem is thrips 
Prevention and elimination of pests by using chemicals
No harvesting equipment
Harvesting tea leaves every 46–90 days
No processing

58
28
60

110
62
36
79
35
89
36
18
38
41

111
52
66

47.9
23.1
49.6
90.9
51.2
29.8
65.3
28.9
73.6
29.8
14.9
31.4
33.9
91.7
43.0
54.5

* The highest frequency
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับใบชาสดของ
เกษตรกรผู้ผลิตชาในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เกษตรกรผู ้ผลิตชาในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95.0) 
ปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่สำาหรบัใบชาสด (Table 2) ทกุ
คร้ัง (83–123 คะแนน) เกษตรกรบางส่วน (ร้อยละ 5.0) 
เท่านัน้ ทีป่ฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีำาหรบัใบชาสดบาง

ครั้ง (42–82 คะแนน) โดยมีคะแนนการปฏิบัติของ
เกษตรกรเฉลี่ย 108 คะแนน (43–123 คะแนน) 
ลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับการผลิตมะพร้าวนำ้าหอม
เพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำาเภอดำาเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ซึ่ง Tanweenukul et al. (2019) 
รายงานว่า เกษตรกรท่ีผลิตมะพร้าวนำ้าหอมส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 65.4) ปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการ
เกษตรที่ดีทุกครั้ง (100.33–129 คะแนน)

Table 2 Level of practice on Good Agricultural Practices for fresh tea leaves of tea farmers  
           (n=121)
Level of practice on Good Agricultural Practices 
for fresh tea leaves of tea farmers

Number of farmers Percentage

Regular (83–123 scores) 
Occasional (42–82 scores)
Rarely (1–41 scores)

115
 6
 0

95.0
5.0 

 0.0

Mean = 108 scores, standard deviation = 13 scores, minimum = 43 scores, maximum = 123 scores

ในพื้นที่ มู ลนิ ธิ โครงการหลวง จั งหวัด
เชียงใหม่ เกษตรกรที่ปลูกชาตามข้อกำาหนดของการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสดสามารถผลิต
ชาท่ีเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีสำาหรับ 
ผู้บริโภค ในภาพรวม เกษตรกรเหล่านั้นมีการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสดทุกครั้ง (Table 3) 
โดยมีค่าเฉล่ีย 2.64 ± 0.32 คะแนน (จาก 3 คะแนน) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีสำาหรับใบชาสดตามข้อกำาหนด 
ด้านวัตถุอันตรายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.80 ± 0.38)  
รองลงมาเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำาหรับใบ
ชาสดตามข้อกำาหนดเรื่องนำ้า (ค่าเฉลี่ย 2.79 ± 0.52 
คะแนน) ด้านพื้นที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 2.78 ± 0.45 
คะแนน) ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.75 ± 0.37 คะแนน) ด้านการ
พักผลผลิต การขนย้าย และการเก็บรักษา (ค่าเฉลี่ย 
2.74 ± 0.45) ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (ค่าเฉลี่ย 

2.67 ± 0.50 คะแนน) ด้านการจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว (ค่าเฉลี่ย 2.50 ± 
0.42 คะแนน) และมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำาหรับใบชาสดตามข้อกำาหนดด้านการบันทึกข้อมูล
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.45 ± 0.54 คะแนน) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Pettong (2008) ท่ีศึกษาการยอมรับ
การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพเกษตรดีท่ี
เหมาะสมสำาหรับเงาะของเกษตรกรอำาเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรายงานว่า เกษตรกรมีความ
รู้ที่ดีเกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง
และเหมาะสมในการผลิตเงาะ ส่วนใหญ่ยอมรับการ
ปฏิบัติในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตชาในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำาคัญ
ในการผลิตชาเพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดีสำาหรับใบชาสดเพื่อให้สามารถส่งผลผลิต
ให้กับโครงการหลวงในพื้นที่ของตนเองได้ 
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การเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและปัจจัย
ด้านเศรษฐกจิกบัการปฏิบัตทิางการเกษตรทีดี่ส�าหรบั
ใบชาสดของเกษตรกรผู ้ผลิตชาในพื้นท่ีมูลนิธิ
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 ในด้านพื้นฐานส่วนบุคคล เกษตรกรท่ีมี 
เพศ อาย ุจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และประสบการณ์
ในการปลูกชาทีแ่ตกต่างกันมกีารปฏบิติัทางการเกษตร
ที่ดีสำาหรับใบชาสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) อาจเป็นได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกชาส่วน
ใหญ่อยู่ในชุมชนเดียวกันและปลูกชาชนิดเดียวกันจึงมี
ประสบการณ์ในการปลูกชาคล้ายกัน ทำาให้การปฏิบัติ
ในการปลกูชาไม่แตกต่างกนั ในทำานองเดียวกนั ในด้าน
เศรษฐกจิ เกษตรกรทีม่พีืน้ทีป่ลกูชา จำานวนแรงงานใน
การปลูกชา รายได้จากการจำาหน่ายชา รายจ่าย และ
แหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันมีการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสำาหรับใบชาสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิต ิ(P > 0.05) แต่เกษตรกรทีม่ปีรมิาณผลผลติชาแตก
ต่างกันมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P = 0.029; 

Table 4) เกษตรกรทีผ่ลติชาในการศกึษานีม้รีะดบัการ
ศึกษาน้อย จึงขาดความรู ้หรือทักษะท่ีถูกต้องหรือ
เหมาะสมในการผลติชา ยดึหลกัการทำาการเกษตรแบบ
บรรพบุรุษ และไม่ค่อยได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ี
ควร ซ่ึงแตกต่างกับเกษตรกรท่ีมีระดับความรู้สูงกว่า
มักมีวิธีการศึกษาและหาความรู้ในการผลิตชาท่ีแตก
ต่างกันไป สามารถนำาวิธีที่ได้ศึกษามาประยุกต์และ
ดัดแปลงใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการผลิตชาของตนเอง 
เพื่อให ้ได ้ ท้ังปริมาณและผลผลิตชาท่ีมีคุณภาพ 
ลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับการศึกษาปัจจัยที่มีผล 
กระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในประเทศไทย
ของ Putthasiri (2017) ท่ีพบว่า ปริมาณผลผลิตข้าว
มผีลกระทบต่อราคาข้าวเปลอืกหอมมะลใินประเทศไทย 
ซึ่งอาจเป็นได้ว่า ในช่วงต้นฤดูการผลิตมีปริมาณข้าว
ออกมาสู่ตลาดจำานวนมากและเกษตรกรมักมีความ
ต้องการที่จะจำาหน่ายข้าวมากจึงส่งผลให้ราคาข้าว 
ตำ่าลง แม้ว่าข้าวที่ผลิตได้เหล่านั้นจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการส่งออก แต่ผลผลิตข้าวยังคงมีปริมาณ
มากเกินความต้องการของตลาด

Table 3  Average (X) and standard deviation (SD) for level of practice on Good Agricultural 
Practices for fresh tea leaves of farmers in Royal Project Foundation in Chiang Mai 
province

Good Agricultural Practices for fresh tea leaves of tea farmers  X ± SD Level of practice

Water 
Planting area
Agricultural hazardous substances
Quality management in the production process before harvesting
Harvest and post-harvest practices
Product transport and storage
Personal hygiene
Data recording 

2.79 ± 0.52 
2.78 ± 0.45
2.80 ± 0.38
2.50 ± 0.42
2.75 ± 0.37
2.74 ± 0.45
2.67 ± 0.50
2.45 ± 0.54

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

Overall average 2.64 ± 0.32 Regular
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Table 4  Comparison of Good Agricultural Practices for fresh tea leaves of farmers classified by 
different factors

Factors
Good Agricultural Practices for fresh tea leaves

t-test/F-test P-value Statistical test

Personal factors
Gender
Age
Education
Household members
Experience

1.286
0.194
0270
0.457
1.352

0.201
0.814
0.764
0.634
0.263

t-test
F-test
F-test
F-test
F-test

Economic factors
Area
Labor
Tea productivity
Income
Expenditure
Funding source

2.294
1.344
3.660
1.651
0.075
0.373

0.105
0.265
0.029*
0.196
0.928
0.683

F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

* Significant at P < 0.05

ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลกูชา
ข้อมูลจากการศึกษาและการสัมภาษณ์ชี้ให้

เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาด้านการให้นำ้า
แก่ต้นชา เน่ืองจากพ้ืนทีป่ลกูชาของเกษตรกรเป็นพืน้ที่
บนเขา เกษตรกรอาศัยนำ้าฝนในการปลูกชา และ
ปริมาณนำ้าฝนในแต่ละปีผันแปรแตกต่างกัน เกษตรกร
จึงประสบปัญหาการให้นำ้า โดยเฉพาะเมื่อปริมาณนำ้า
ฝนไม่เพยีงพอต่อความต้องการในการปลกูชา ส่งผลให้
ผลผลิตชาที่ได้ในแต่ละปีมีปริมาณและคุณภาพไม่
สมำา่เสมอ อย่างไรก็ตาม ด้วยใบชาสดสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรจึงมีความต้องการนำ้า
สำาหรับการปลูกชาให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดีตาม
ความต้องการของตลาดมาก ในการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว มูลนิธิโครงการหลวง หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนที่เก่ียวข้องกับการผลิตชาในพ้ืนที่ ควรเร่งหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองการขาดนำา้ในการผลติชา 
เช่น การพฒันาแหล่งนำา้ และโครงสร้างการชลประทาน

ท่ีสามารถสนับสนุนนำ้าเพ่ือการผลิตชาอย่างเพียงพอ
ร่วมกับเกษตรกร เป็นต้น

การขนส่งเป็นอีกปัญหาที่สำาคัญของการผลิต
ชาของเกษตรกรผู้ผลิตชาในพื้นที่ดูแลของโครงการ
หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกชาของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนเขา ห่างไกลจากตัว
เมืองและจากสถานท่ีตั้งมูลนิธิโครงการหลวงท่ีมีการ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิตชา เกษตรกรแต่ละราย
จำาเป็นต้องใช้เวลาในการขนส่งผลผลิตชานาน โดย
เฉพาะเมื่อจำาเป็นต้องเดินทางเข้าไปรวบรวมผลผลิต
ของสมาชกิรายอืน่ ๆ  ส่งผลให้ผลผลติบางส่วนเสยีหาย
ระหว่างการขนส่ง ด้วยปัญหาดังกล่าว การเพิ่มจุดรับ
และแหล่งเก็บรักษาผลผลิตชาก่อนการขนส่ง การ
พฒันารปูแบบและประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่อ
การเตรียมใบชาสดให้พร้อมต่อการขนส่งและการเก็บ
รักษาคุณภาพของใบชาขณะขนส่งจึงเป็นสิ่งจำาเป็น 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถนำา
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ผลผลิตมาแปรรูปเองได้เนื่องจากขาดความรู้และไม่มี
อุปกรณ์ในการแปรรูป หากเกษตรกรผู้ผลิตชาได้รับ
โอกาสเรียนรู ้วิธีการแปรรูปและการตลาดผลผลิต
แปรรูปจากชา ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติที่โดดเด่น 
อาจช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาธุรกิจจากผลผลิต
ชาของตนเองหรือที่รวบรวมได้จากเกษตรกรรายอื่น ๆ  
ในพื้นที่ และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีำาหรบัใบชาสดของเกษตรกร 
ตลอดจนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต
จากแปลงสู่การแปรรูปตามหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
สามารถช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างโอกาส และลด
ปัญหาได้ในเชิงปฏิบัติ

สรุป

เกษตรกรผู ้ผลิตชาในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาโดยเฉลี่ยมีประสบการณ์ในการปลูกชา 
10.67 ปี ปลูกชาในพื้นที่ 6.90 ไร่ ใช้แรงงานปลูกชา 
11 คน ได้ผลผลิตชา 374.71 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีราย
ได้ในการจำาหน่ายผลผลิตชา 102,276.28 บาทต่อไร่
ต่อปี ในขณะเดียวกัน มีรายจ่ายจากการปลูกชา 
3,006.07 บาทต่อไร่ต่อปี และใช้ทุนสะสมของตนเอง

เป็นแหล่งเงนิทนุในการปลกูชา เกษตรกรเกอืบทัง้หมด 
(ร้อยละ 95) ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับใบชาสด
ทุกครั้ง เกษตรกรที่มีเพศ อายุ จำานวนสมาชิกในครัว
เรอืน ประสบการณ์ในการปลกูชา พืน้ท่ีปลกูชา จำานวน
แรงงานในการปลูกชา รายได้จากการจำาหน่ายชา ราย
จ่าย และแหล่งเงินทุนแตกต่างกนัปฏบัิตทิางการเกษตร
ท่ีดีสำาหรับใบชาสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) แต่ปริมาณผลผลิตชาของเกษตรมีผล
ต่อการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีำาหรบัใบชาสดอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (P = 0.029) ด้วยการผลิตชาอยู่บน
พื้นที่สูง เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการให้นำ้าแก่
ต้นชา การขนส่งผลผลิตชา และการแปรรูป และขาด
อุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตชา และยังจำาเป็นต้องได้
รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุการปฏบิตัทิางการเกษตร
ที่ดีสำาหรับใบชาสดอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
 

การศึกษาครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
อนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากนางสาวบัณฑิตา บัวมา
สูง เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ทุกท่าน และเกษตรกรผู้ผลิตชาภายใต้มูลนิธิ
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยขอขอบคุณท่ี
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลสำาหรับการศึกษาครั้งนี้ 
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