
 
การประเมินผลการดําเนินงานชวง เดือน ธันวาคม –มีนาคม 2546 

 
1.  การจัดการปลูกผัก 6 ชนิด 

• เกษตรกรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําเกษตรปลอดภัย เชน ปุยอินทรีย, 
สารสกัดชีวภาพจากสะเดา, ถุงเหลือง และกาวเหนียวจากการฝกอบรมจาก
มหาวิทยาลัยแมโจ 

• กลุมเกษตรกรมีความชํานาญและไดนําประสบการณ 30 ปมาประยุกตใชกับการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ โดยในระยะเริ่มตนเกษตรกรแตละรายผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นที่เพียง 
133 ตารางเมตร ดังน้ันจึงพบวาเกษตรกรมีการจัดการพืชปลูกแตกตางกัน เชน  
o เกษตรกรบางรายยกแปลง มีการคลุมฟางกับผักบางชนิดเชน คะนา กวางตุง 

ฮองเต เหตุผลเนื่องจาก สามารถเก็บเกี่ยวไดงาย ตนพืชสะอาดเวลาเก็บเกี่ยว 
ตนผักสมบูรณเน่ืองจากเก็บความไดดี ลดแรงงานในการใหนํ้าผัก  

o เกษตรกรบางรายไดทดลองปลูกผักในรูปแบบที่แตกตางกัน เชน การปลูกปวย
เลง วิธีการที่แนะนําใหเกษตรกรปลูก ควรปลูกหยอดหลุม ระยะหาง 45 ซม. ใน
ทางปฏิบัติเกษตรกรบางรายไดเรียนรูสภาพดินที่แตกตางกัน พบปญหาการ
งอกของเมล็ดคอนขางชา เกษตรกร 2 รายไดทดลองหวานเปนแถวตามความ
ยาวของแปลง และอีกรายทดลองปลูกโรยเมล็ดแบบขวางแปลง (ดังรูป) เน่ือง
จากตองการลดความยุงยากเรื่องความตอเน่ืองในการโรยเมล็ดในแถวสั้นจะเกิด
ความสม่ําเสมอมากกวา ซ่ึงตอมาวิธีการดังกลาวไดมีเกษตรกรรายอื่นไดนําไป
ปฏิบัติ 

• ในการผลิตผักรุนที่ 1 สมาชิกในกลุมทั้งหมดยังไมมีความพรอมที่ทดลองปลูกทั้งหมด มี
เกษตรกรเพียง 12 รายที่สามารถรวมกับการปลูกรุนแรกได เน่ืองจากมีฝนตกหนัก 
สภาพดินแฉะ มีการเลื่อนผังการปลูก และบางรายยังมีพ้ืนที่ปลูกพริก ยังไมพรอมที่ทํา
การปลูกผักปลอดสารพิษ ซ่ึงในแตละกลุมผลิตยอยมีความยืดหยุนในการใชที่ดิน มีการ
รวมกันใชที่ดินเพ่ือจัดผักใหลงตัว 

• การปลูกพืชบางชนิดยังเปนปญหาสําหรับเกษตรกรในการปลูก เน่ืองจากความไมคุน
เคยกับชนิดพืชใหม และการควบคุมแมลงศัตรูโดยวิธีกลหรือแบบไมใชสารเคมี ตัวอยาง
เชน การใชกับดักกาวเหนียว เกษตรกรบางรายมีการใหนํ้าและใสปุยมาก สงผลใหพืช
ออนแอและติดโรคไดงาย 

• เกษตรกรลดความเสี่ยงดานการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเกษตรกรยังคงทําการผลิต
ผักรายไดหลักตอครัวเรือน เชน พริก แตอยางไรก็ตามกวางตุงซ่ึงถือวาเปนพืชรายได

การมีสวนรวมของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ :  
กรณีศึกษาบานปงนอย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม 



หลักของพื้นที่เกษตรกรสวนมากไดทําการเลือกชนิดผักอ่ืนๆเนื่องจากแรงจูงใจความ
ตองการของตลาดและราคา ราคาของผักไมแนนอน อีกทั้งมีการระบาดของดวงหมัดดิน
อยางรุนแรง  

• เมล็ดพันธุชนิดของเมล็ดพันธุที่ใชทั้ง 6 ชนิด เกษตรกรสามารถหาซื้อไดใน จ.ลําพูน ยก
เวน เมล็ดพันธุปวยเลงเกษตรกรไมสามารถหาซื้อเองได  จึงขอความชวยเหลือให
เกษตรตําบลจัดซื้อให ซ่ึงในการผลิตรุนแรกเมล็ดพันธุที่ใชจะมาจากหลากหลายบริษัท
ซ่ึงขึ้นอยูกับคุนเคยในการปลูกเมล็ดพันธุจากแหลงน้ันๆและการสอบถามแลกเปลี่ยน
จากเพื่อนบาน และเมล็ดพันธุที่หาไดงายและราคาถูก อยางไรก็ตามปญหาดานความ
งอกของเมล็ดพันธุยังเปนพบในเกษตรกรบางราย 

• ความหลากหลายของชนิดผัก จากการเรียนรูจากการเขามามีสวนรวมในการตลาด 
ความหลากหลายของผักมีสวนชวยในการสนับสนุนการขาย เน่ืองจาก ผูบริโภคมี
โอกาสไดเขามาเลือกผักหลากหลายชนิด แตอยางไรก็ตามเกษตรกรบางรายที่ไมเคย
เขารวมในการตลาดและยังคุนเคยกับระบบการผลิตแบบเดิมที่เนนผักนอยชนิดแต
ตองการจําหนายผักในปริมาณมาก 

• การปลูกผักในแบบที่มีการใชสารเคมีจะเปนแบบผสมผสานระหวางพืชอายุยาวและอายุ
สั้น ผักที่นิยมปลูกรวมกัน ไดแก กะหล่ํารูปหัวใจ ปลูกรวมกับ พริกและกวางตุง สงผล
ใหเกิดการเรียนรูจากการผลิตผักดั่งเดิมในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ดังเชน ใน
เกษตรกรบางรายไดปลูกพืช เชน พริกรวมกับผักโขม 

• การเจริญเติบโตของผักในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม จะชากวาในฤดูอ่ืนๆเนื่องจาก
สภาพอากาศ อยางไรก็ตามการเจริญเติบโตของผักในระยะ 20 วันหลังจากหวานเมล็ด
จะชามาก แตจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงสัปดาหกอนการเก็บเกี่ยวจนกระทั่งถึง
วันเก็บเกี่ยว   

• เกษตรกรมีความพรอมและมีความสามารถในการปรับตัวเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ใหทันกับความตองการของตลาด โดยสังเกตไดจากการลดปริมาณการผลิตผักบุงลง 
จากการคาดคะเนวาผลผลิตจะมีปริมาณมาก ทําใหไมไดราคา อาจมีการปรับเปลี่ยน
เปนเพ่ิมปริมาณการผลิตคะนา หรือพืชผักชนิดอ่ืนๆแทน 

• จุดออนของการผลิตในพื้นที่ คือการจัดการน้ําและปุย ซ่ึงพบวามีการใหนํ้ามากเกินไป 
สังเกตไดจากสภาพดินแฉะตลอดเวลา และมีการใชปุยมากเกินไปเชนเดียวกัน ตัวอยาง
เชน การใชปุยในอัตราที่แตกตางกันในเกษตรกรที่ปลูกปวยเลงจํานวน 2 ราย ดังน้ันจึง
นาจะลดการใชปุยโดยไมกระทบตอผลผลิต 

 
 
 
 



2.  การจัดการดานธาตุอาหาร 
• การตรวจวัดคุณสมบัติของดิน จํานวนเกษตรกรที่ทําการสุมวัดดิน 13 ราย พบวามี

เกษตรกรพียง 2 รายที่ดินมีสภาพเปนกรดจัด สวนที่เหลือมีคาความเปนกรดดางเฉลี่ย 
6.04 และมีอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ยรอยละ 2.18 

• ยังไมมีการปรับปรุงบํารุงดินแตเกษตรกรบางรายไดทําการไถกลบซากพืชลงไปในแปลง  
• เกษตรกรทําการแบงพ้ืนที่ปลูก พบวา ลักษณะดินดีโดยการจําแนกของเกษตรกร จะใช

ในการปลูกพืชหลักที่ใหรายไดคอนขางสูง เชน พริก 
• ยังมีการใชปุยเคมีทั่วไป 16-16-16, 16-20-0, 15-15-15 และ 46-0-0 แตยังพบ

เกษตรกรบางสวนยังใชปุยไมถูกตองตามชนิดผัก เชน ใชปุย 16-20-0 กับปวยเลง  
นอกจากนี้เกษตรกรยังไดริเริ่มใชปุยอินทรีย ปุยขี้ไก รวมกับปุยเคมี 

• เกษตรกรบางรายสนใจและทําการทดลองเปรียบเทียบการเตรียมแปลงปลูกที่มีขนาด
ใหญและไมตองยกแปลง กับการแบงแปลงใหมีขนาดเล็กและมีการยกแปลง ซ่ึงบางสวน
พบวา การจัดการแปลงใหมีขนาดเล็กจะทําใหการจัดการ เชน การใสปุย, การกําจัดวัช
พืช ตลอดจนการเก็บเกี่ยวเปนไปไดงายขึ้น และอาจจะปรับรูปแบบการเตรียมแบบ
แปลงใหเปนแปลงขนาดเล็กทั้งหมดในอนาคต 

• การจัดการเรื่องของแมลง นํ้า ปุยตองควบคุมคุณภาพ อยางไรก็ตามเกษตรกรไมคอยมี
ความมั่นใจเรื่องการจัดการเลยมีการใชปุยในปริมาณมาก 

 
3.  การจัดการดานโรคและแมลง 

• สภาพดินในแปลงแฉะตลอดเวลา เน่ืองจากการใหนํ้าที่มากเกินไป (ปกติแลวเกษตรกร
ใหนํ้าวันละ  2 ครั้ง: เชา, เย็น) 

• กวางตุง สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพดินเหนียว 
• ผักขี้หูดซึ่งเปนผักที่อยูในตระกูลเดียวกันกับผักกาด กะหล่ํา ถูกรบกวนโดยดวงหมัดดิน

จนไมสามารถใหผลผลิตได สวนผักกาดกวางตุงและผักฮองเตเปนผักที่ถูกรบกวนเปน
อันดับตอมา ผักที่พบวาไมมีแมลงและโรครบกวน ไดแก ปวยเลง และผักบุง เปนตน 

• ผลการใชลากพลาสติกที่ทากาวเหนียว เพ่ือกําจัดแมลงศัตรูพืช (ดวงหมัดดิน) พบวา 
ดวงหมัดดินมีปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัดในการลากครั้งที่ 5 ดังแสดงในตาราง 1 

ตารางที่ 1 ผลของการใชกาวเหนียวตอจํานวนครั้งและปริมาณดวงหมัดดิน  

การสุมเก็บตัวอยาง วัน-เดือน-ป ปริมาณดวงหมัดดิน (ตัว ตอ ตร. น้ิว) 
ครั้งที่ 1 14 – 15 ม.ค. 46 14 
ครั้งที่ 2 16 –17 ม.ค. 46 14 
ครั้งที่ 3 20 ม.ค. 46 9 



• เกษตรกรไดนําองคความรูพ้ืนบานเขามาใชในการกําจัดแมลง โดยการใชขี้เถาโรยใน
แปลงกวางตุงเพ่ือชวยไลแมลง ในอดีตมีการใชกับกระเทียมเพ่ือชวยปองกันเชื้อราใน
สภาพอากาศชื้น เชน มีหมอกลงในฤดูหนาว 

 
4.  การจัดการดานการตลาด 

• เกษตรกรยังคงพึ่งพิงตลาดจากแหลงจําหนายที่เดียวกันกับศวพก. เชนในโรงอาหาร
คณะแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และที่รานคาของศวพก นอกจากนี้การ
ตั้งราคาขายยังใชเกณฑการตั้งราคาเดียวกัน เน่ืองจากเกษตรกรยังไมเคยมีประสบ
การณการผลิตผักปลอดสารพิษและการกําหนดราคา 

• มีสมาชิกภายในกลุมไดหาตลาดเอง โดยเชาพื้นที่ในตลาดลําพูนจตุจักร จ. ลําพูน รับผล
ผลิตจากกลุมเพ่ือจําหนาย แตรายไดเฉลี่ยตอวันประมาณ 500 บาทตอวัน เกษตรกรได
มีความระมัดระวังมากขึ้นกับตนทุนที่เปนคงที่ เชน คาน้ํามัน คาแรงงาน  

• ราคาของผลผลิตขึ้นที่กลุมรับซ้ือแบบตัดขาดกิโลกรัมละ 7 บาท 
 
ตาราง 2   การประเมินผลการดําเนินงานมาประมาณ 2 เดือน 
เกษตรกร รายไดเทียบกับการผลิตแบบเดิม 

ในพ้ืนที่เทากัน 
หมายเหตุ 

พิภพ เทาเดิม ประเมินความสําเร็จที่ไดประมาณรอยละ 30 
สงวน ลดลง รอยละ 20 ไมไดผลผลิตเต็มที่ 
อินตา เพ่ิมขึ้น รอยละ 20 ไดจําหนายผักบุงในชวงที่ราคาดี 
บุญ ลดลง รอยละ 10 มีผลผลิตปวยเลงในชวงที่เกษตรกรรายอื่นไมมี 
จวน เพ่ิมขึ้น รอยละ 10 เก็บผลผลิตได 2 ชนิด คือ ผักบุง และปวยเลง 
สนิท เทาเดิม ผลผลิตสวนใหญเสียหาย และใชตนทุนในการ

ผลิตสูง ในขณะที่ขายไดนอย 
ประเวศ เพ่ิมขึ้น รอยละ 10 ขายผลผลิตใหกลุมทั้ง 3 ชนิด คือ ฮองเต ปวย

เลง และคะนา 
 

 
 


