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แนวทางการลดการใชสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูงและการขยายโอกาสดานตลาดพืชผักปลอดสารพิษ

30 สิงหาคม 2546 เวลา 8.30 – 13.00 น 
ณ สถานีทดลองเกษตรเขตชลประทาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เนื่องจากชุมชนบนที่สูงสวนใหญประกอบอาชีพทางเกษตร จํานวนเกษตรกรในหมูบาน
ประมาณ 700 คน บานชางเคี่ยน สวนใหญเปนชาวมง มีอาชีพดานเกษตร เชนปลูกไมผล ผักและพืช
อ่ืนๆแตมีการใช สารเคมีอยางเขมขน อยางไรก็ตามก็มีกลุมเกษตรกรไดสนใจและทําการทดลองลด
การใชสารเคมี แตยังมีเพียงกลุมเล็กๆ และยังไดรับการยอมรับจากกลุมเกษตรกรสวนใหญ 

วัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรมง แลกเปลี่ยนประสบการณและวางแผนดานการผลิตพืชที่
ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาและขยายตลาดพืชผักปลอดสารพิษ 

ประชากร 

ประชากรในหมูบาน ประมาณ 700 คน ประกอบไปดวยประชากรในกลุมแซตางๆ ดังนี้: แซลี 40%

แซยาง 40% แซเฒา 20% และแซวาง 20 ราย 

จํานวนผูเขารวมประชุมแบงแยกตามชวงอายุ 

ชวงอายุ จํานวน (คน)  

<20 2 (รวมเด็ก) 

20 – 30 ป 8 

30 – 40 ป 11 

40 – 50 ป 13 

50 – 60 ป 3 

 

ดร.ทิพยวรรณ จากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 

ท่ีมาของโครงการ: ดร.ทิพยวรรณรวมกับคุณปเตอร ไดทําการศึกษาสารเคมีตกคางในเลือดของ
เกษตรกรผูปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ขุนชางเคี่ยน โดยไดตรวจเลือดเกษตรกรในระยะ 4 ปท่ีผานมา ปละ 1 

คร้ัง รวมทั้งสิ้น 4 คร้ัง พบวา สารเคมีตกคางจะขึ้นอยูกับฤดูกาลของการใชสารเคมี ในการตรวจ
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เลือดครั้งที่ 1 เกษตรกรมีสารตกคางเกินคาความเสี่ยง รอยละ 70 และมีแนวโนมของสารตกคางลด
ลงเรื่อยๆ แตในการตรวจเลือดในคร้ังท่ี 4 ใหผลซ้ํากันกับคร้ังที่ 1 ในชวงเดือนเมษายนท่ีมีการใชสาร
เคมีมาก 

นอกจากนี้จากการตรวจเลือดของเกษตรกรในบางพื้นท่ีพบวา สารเคมียังสามารถตกคางอยู
ในนํ้านมของมารดาที่กําลังใหนมบุตรไดอีกดวย 

การสุมตรวจสารเคมีตกคางในผัก 

ในชวงมี.ค. – พ.ค. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม สุมตรวจสารเคมีตกคางในตลาดทั่วไป 
พบสารตกคางรอยละ 80 ของที่สุมตรวจ 

ประเด็นคําถามจากเกษตร: การใชยาลดสารเคมีในเลือด 

แพทยจะใหในกรณีที่ไดรับสารเคมีโดยเฉียบพลัน เชน ในกรณีการฆาตัวตาย แตมีสมุนไพรบางตัวท่ี
ชวยขับสารพิษออกได เชน รางจืด แตรับประทานมากไมดี เพราะสมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์ขับ
ปสสาวะ 

อาการ: มือชา เทาชา ฝาเทารอน เม่ือย (แตกตางจากการปวดเมื่อยจากการทํางาน) 

สารเคมีบางสวนสามารถขับออกได โดยการออกกําลังกาย หรือการทานน้ํามากๆ แตสารเคมีบาง
ชนิดจะไมสามารถขับออกได 

สวพ.1  

คุณสุวรรณ หัวหนาฝายวิจัย 

คุณกรรณิการ 

การนําเขาสารเคมี ปจจุบันมาทางเรือเปนสวนใหญมีมูลคาหลายลานบาท กรมวิชาการเกษตรเปนผู
นําเขา ในอนาคตผูที่จําหนายสารเคมีจะตองไดรับการอบรม  

ลิ้นจี่ การสงออกตองมีการตรวจสอบสารพิษตกคางกอน ไทยสงออกตางประเทศเนื่องจากจีนกับ
ไทยมีฤดูการผลิตไมพรอมกัน  

การสนับสนุนเกษตรปลอดพิษ 

การพัฒนาเชียงใหมใหเปนเมืองนาอยู และทําใหการเกษตรปลอดภัย 

รานกาแฟสตารบัค ผลักดันกาแฟสดและกาแฟปลอดภัย ซึ่งกาแฟคุณภาพจะอยูทางเหนือทั้งนั้น 
(อาราบิกา) มีรสชาติดีกวาโรบัสตาที่ปลูกทางใต 
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มุมมองของเกษตรกรตออนาคต 

อยากใหพี่นองทุกคนมีสุขภาพดีเหมือนเดิม 

การผลิตลิ้นจี่ปลอดสาร 

เปลี่ยนระบบการผลิตเปนพืชที่ไมมีการใชสาร  

- ยางพารา มี 8 รายที่สนใจการผลิต ไดขาววาจะมีการสงเสริมภาคเหนือตอนบน แตยังไม
เคยเห็นยางพารา และยัง  

คําแนะนําจากคุณสุวรรณ: ยางพารา ถาปลูกในพื้นที่ท่ีเกิน 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
อายุการเก็บเกี่ยวจะเพิ่มมากขึ้น จากเดิมกรีดที่อายุ 5 – 7 ป ถาปลูกในพื้นที่สูงอายุการกรีด
ยางจะยืดออกไปเปน 14 ป ซึ่งจะไมคุมกับการผลิต 

- กาแฟ เกษตรกรที่มีทักษะในการผลิตพอหลวง   

 ล ี ยาง เฒา วาง 

กาแฟ 2 5 6 2 

- พลับ 

- องุน ชาวบานไมเคยมีประสบการณมากอน แตคิดวาองุนชอบอากาศหนาว เคยเห็นการ
ผลิตองุนท่ีขุนวาง (ไมทราบวาไดผลดีหรือไม) 

- ผักหวาน เนื่องจากเปนผักที่ไมตองมีการใชสารเคมี เห็นชาวบานจากขางลางขึ้นไปเก็บ
ผักหวานจากบนดอยมาขาย จึงอยากทราบโอกาสที่จะปลูกเพื่อการคา 

- ทอ เปนไมผลท่ีไมมีการใชสารเคมีเกษตรกรคิดวาจะไมปลูกอีก เพราะไมมีตลาด ปที่แลวไม
มีการรับซื้อ แต 2 – 3 ปที่ผานมาราคากิโลกรัมละ 1 – 2 บาท 

ผักพื้นเมืองภายในพื้นท่ีที่มีโอกาสจะพัฒนาใหเปนพืชสรางรายได 

- ผักกาดมง (ผักกาดเขียวปลีที่เปนขน) เปนผักพื้นเมืองในหมูบาน ไมจําเปนตองมีการใชสาร
เคมี ผลิตไดเฉพาะฤดูหนาว แตราคาไมดี 

- มะเขือเครือ (ซาโยเต) มีอยูแลวบางครัวเรือน ปลูกเพื่อบริโภคไมไดทําเปนการคา เก็บได
ตลอดป 

- ฟกทอง ถามีน้ําจะสามารถทําการผลิตไดตลอดทั้งป แตสวนใหญนิยมปลูกในชวงฤดูฝน 
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- หนอไมหวาน มีมากในชวงเดือนสิงหาคม 

- กลวย 

- ชะอม ชาวบานเคยปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน แตไมมีกลาที่จะปลูกเพื่อการคา 

ภาวะการใชสารเคมีในพื้นที่ 

การใชสารเคมีในเกษตรกรทุกๆ รายจะมีลักษณะคลายกัน 

เคยไปดูงานลิ้นจี่ที่อําเภอฝาง คิดวมีการใชสารเคมีมากกวาในพื้นที่ เน่ืองจากบางพื้นท่ีมีการปลูกสม
รวมกับลิ้นจี ่

งดการพนยา 1 เดือนกอนการเก็บเกี่ยว 

ตองการสรางใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

ระบบการผลิตผัก  

การปลูกผักไมไดเปนรายไดหลักในพื้นที่ เปนการปลูกเสริมกับการผลิตลิ้นจี่ ผักหลักที่ผลิต
ในพื้นท่ี ไดแก หัวผักกาด ใน 1 ป จะทําในฤดูฝน 3 คร้ัง (ครั้งละ 45 วัน) ฤดูฝนกับฤดูหนาวจะผลิต
ไมได งายตอออกดอก พื้นที่ปลูกประมาณ 2 งาน ราคาผลผลิตสูงสุดกิโลกรัมละ 5 บาท แตถาผล
ผลิตมีปริมาณมากราคาจะลดลงต่ํากวากิโลกรัมละ 1 บาท 

กรอบแนวคิดในการบรรลุถึงเปาหมายที่เกษตรกรตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขภาพด ี

ลดสารเคมี

เปลี่ยนพืช ชนิดที่ไมมีแมลงทําลาย 

- ผักกาดมง 

- มะเขือเครือ 

- ฟกทอง 

- หนอไมหวาน 

- กลวย 

- ชะอม 

ลิ้นจ่ี: ตองหาวิธีลด/เลิกใชสารเคมี
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ปญหาของการลดการใชสารเคม ี

ผลผลิตท่ีไมมีการใชสารเคมีจะไมสวย ขายไมได 

เกษตรกรไมมีความรูทางดานแมลง ไมเคยเห็นตัวเต็มวัย การใชสารเคมีเปนการใชเพื่อปองกันทุก 
15 วัน เร่ิมตั้งแตลิ้นจี่ออกดอก ถาเวนระยะไวไมฉีดพนจะมีแมลงเขาทําลายที่หัวขั้ว (หนอนเจาะขั้ว) 
เปนรูที่เกษตรกรสามารถเห็นไดชัดเจน 

ราคาผลผลิตที่ไมไดใชสารเคมีไมแตกตางจากผลผลิตท่ัวไป 

เกษตรกรขาดความเชื่อม่ันในสมุนไพร เนื่องจากไดผลชากวาสารเคมี 

ประสบการณการใชสมุนไพรทดแทนสารเคม ี

กนกพงศ แซลี พื้นท่ีประมาณ 40 ไร เคยมีประสบการณใชหางไหล และสะเดาฉีดพนแทนการใช
สารเคมีมาเปนระยะเวลา 3 ป แตตองฉีดพนทุกๆ 7 วัน ฉีดพนในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน 

 ไดรับความรูจากพี่ชายที่ไปปลูกมันฝรั่งที่จังหวัดตาก 

ปญหาของการใชสารสะเดา 

- ไมมีวัตถุดิบในพื้นที่ ปลูกไดยาก ตองลงมาซื้อในเมือง 

- วิธีการยุงยาก 

ปญหาของการผลิตผัก 

- ไมมีพื้นท่ีที่จะขยายการผลิตไดอีก 

- ปญหาเรื่องการขนสง ไมสามารถรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรแตละรายได เนื่องจากพื้นที่
การผลิตอยูหางกัน การขนยายผลผลิตเพื่อไปรวบรวมในหมูบานจะทําใหเกิดความบอบช้ํา 
เนา เสียหาย ไมสามารถจําหนายได ซึ่งปกติเกษตรกรจะนําผลผลิตจากแปลงสงไปยังแหลง
จําหนายโดยไมมีการสงผานมาที่หมูบานกอน 
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ขอเสนอแนะ: 

คุณรัศมี 

การสรางตลาดพิเศษใหแกเกษตรกรที่ผลิตผักและผลไมแบบปลอดสาร แตกตางไปจากตลาดทั่วไป
ท่ีมีอยูปจจุบัน เชน ตลาดเมืองใหม โดยมุงเนนที่ผูบริโภคที่ใสใจอาหารปลอดพิษจริงๆ 

วิธีการจากกรมวิชาการเกษตร หรือกรมสงเสริม ในการพัฒนาเคร่ืองมือการตรวจสอบสารพิษที่ชาว
บานจะสามารถใชเองไดงาย 

ดร.ทิพยวรรณ: ชาวบานสามารถใชชุดตรวจสารพิษตกคางเบ้ืองตน ซึ่งปจจุบันโครงการ
หลวงไดใชตรวจสอบ ณ พื้นที่ท่ีรับซ้ือ 

ถาใหชาวบานจัดการดูแล และมีการควบคุมกันเองจะทําให 

คุณสุวรรณ: บริษัทที่สงออกลิ้นจี่ 4 บริษัท พบวา ปญหาการสงออกคือ หาลิ้นจี่ที่ไมมีสารตก
คางไดยาก  

1. จํานวนกลุมสมาชิกที่สนใจผลิตผักปลอดสาร 

2. จํานวนกลุมสมาชิกที่สนใจผลิตสิ้นจี่ปลอดสาร 

3. แนวทางการดําเนินงานของเกษตรกรที่สนใจผลิตกาแฟในอนาคต 

ประเด็น 

- วงจรชีวิตของศัตรูพืชท่ีสําคัญในพื้นท่ี ซึ่งไดแก หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ 

วิธีคิดของมงผูชายจะคิดโครงการใหญๆ เชน ผลิตพืชอยางเดียวในพื้นที่ใหญๆ ไดรายได
จํานวนมาก โดยมองขามพืชท่ีมีอยูในหมูบาน ซ่ึงการผลิต 

 

อาหาร 

รายได 

สิ่งแวดลอม 

สุขภาพ 
ปจจุบัน 

อนาคต 


