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การมีสวนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมการเรียนรู 

 
งานทดลองโดยเกษตรกร 
 

• ชวงการปลูกฤดูแรกมีผักเพียง 2 ชนิดที่เกษตรกรคุนเคย ไดแก กวางตุง และผักขี้หูด ที่
เปนผักพื้นบาน สวนผักที่เหลืออีก 4 ชนิด ไดแก ปวยเลง คะนา ฮองเต และผักบุง เปน
ผักที่เกษตรกรไมเคยปลูกมากอน 

• เกษตรกรบางรายไดทดลองปลูกผักโดยริเริ่มวิธีการทดลองปลูกที่แตกตางกัน เชน การ
เปรียบเทียบวิธีการเตรียมแปลง วิธีการหวานเมล็ด การใชวัสดุคลุมแปลง และการใช
เมล็ดพันธุที่มาจากแหลงแตกตางกัน  

• การทดลองปลูกพืชผักชนิดอ่ืน 
 
ประเด็นคําถาม 

• วิธีการทดลองปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ที่เกษตรกรทําการปลูกแตละรายไดรับราย
ไดดีกวาหรือแตกตางจากระบบเดิมหรือไมอยางไร ? 

• เกษตรกรมีแรงจูงใจอะไรที่ทําใหสนใจปลูกทดลองปลูกผักปลอดสารพิษชนิดที่ไมเคยมี
ประสบการณมากอนและมีความเสี่ยงสูง 

 
ตารางที่ 1   ขนาดพื้นที่ถือครองและลักษณะการถือของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ 

บานปงนอย 
รายที่ จํานวนแปลง พ้ืนที่ปลูกผัก(ไร) ลักษณะการถือครอง 

1 3 6 เชา 4 ไร 
2 2 4 เชา 2 ไร 
3 2 5 เชา 2 ไร 
4 1 2 เชา 1 ไร 
5 4 4 เชา 2 ไร 
6 4 3 เชา 3 ไร 
7 4 3 เชา 1 ไร 
8 1 5 ตนเอง 
9 1 2 ตนเอง 

การมีสวนรวมของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ :  
กรณีศึกษาบานปงนอย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม 
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10 2 2 ตนเอง 
เฉลี่ย 2.4 3.6 เชา  2.1  ไร 

 หมายเหตุ: พ้ืนที่ผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร เทากับ 133 ตารางเมตร 
 

1. การวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษรวมกับเกษตรกร 
 

เกษตรกรมีความตั้งใจที่จะลดปริมาณการใชสารเคมีในพ้ืนที่ โดยเริ่มจากการแบงพ้ืนที่ปลูก
ผักที่มีอยูเปนพ้ืนที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ซ่ึงเกษตรกรมีขอตกลงที่จะแบงพ้ืนที่ในการ
ผลิตเทาๆ กัน คือประมาณ 800 ตร.ม. ทําการปลูกผักหลายชนิดที่เวลาตางกันเพ่ือควบคุมผล
ผลิตที่ออกมาลนตลาด 

ชนิดของผักที่เกษตรกรใหความสนใจเปนผักพันธุเบาที่มีอายุประมาณ 30 วัน ซ่ึงไดแก 
ผักกวางตุง, ปวยเลง, ผักโขม, ผักบุง, สลัดใบ, ผักกาดฮองเต และคะนา เพ่ือหลีกเลี่ยงการเขา
ทําลายของโรคและแมลง เกษตรกรบางรายมีความสนใจที่จะปลูกผัก “ชุนฉาย” เน่ืองจากไมคอย
มีปญหาโรคและแมลง และไดผลผลิตดี ซ่ึงหากเกษตรกรสนใจจะมีพอคาคนกลางเอาเมล็ดพันธุ
มาใหพรอมกับรับซ้ือผลผลิต แตหากเกษตรกรไปซื้อเมล็ดพันธุมาปลูกเองจะไมมีพอคาคนกลาง
มารับซ้ือ ตอมาเกษตรกรไดเปลี่ยนแผนการผลิตจากเดิมคือผักโขมจีนเปนผักขี้หูดแทน เน่ือง
จากไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน และเกษตรกรคิดวาผักขี้หูดจะทํารายไดดีกวาผักโขมจีน นอก
จากนี้ยังสามารถจําหนายภายในตลาดทองถิ่นไดแตกตางกับผักโขมจีนซ่ึงถามีผลผลิตออกมา
มากจะไมสามารถจําหนายสูตลาดภายนอกได 

การวางแผนการผลิตของเกษตรกรตกลงที่จะทําการเพาะปลูกผักหลายชนิดในชวงเวลา
ที่เหลื่อมกัน เพ่ือใหมีความหลากหลายของชนิดผัก และมีความตอเน่ืองของผลผลิต รวมทั้งหลีก
เลี่ยงไมใหผลผลิตออกมาลนตลาด ในเบื้องตนเกษตรกรตกลงที่จะปลูกผัก 6 ชนิด ไดแก ผัก
กาดกวางตุง, ปวยเลง, ผักโขม, ผักบุง, สลัดใบ และผักกาดฮองเต โดยจะแบงเกษตรกรออกเปน 
6 กลุมๆ ละ 3 คน ทําการปลูกผักพรอมกันแตตางชนิดกัน เกษตรกร 1 รายจะแบงพ้ืนที่ปลูกผัก
ปลอดภัยขนาด 800 ตร.ม. ออกเปน 6 แปลง ขนาดแปลงละประมาณ 13 × 10 ม. ทําการปลูก
ผักหมุนเวียนชนิดกันไปตามที่ไดตกลงกันไว 
 
หลักการ : 
1. การกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม และความเสมอภาค 
2. ความสามารถของตลาดรองรับ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืช 
4. การกระจายแรงงานครัวเรือน 
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ประเด็นคําถาม  
• เกษตรกรมีการจัดการปลูก ธาตุอาหารและอื่นๆกับผัก 6 ชนิดอยางไร ? 
• ภายใตภาวะเสี่ยงเกษตรกรมีการจัดการกับพืชที่คุนเคยและพืชใหมที่ไมเคยปลูกอยาง

ไร?  
 
แผนผังการผลิต : 

เกษตรกร 18 รายไดจัดกลุมเปน 6 กลุมๆ ละ 3 คน ในแตละรายแบงพ้ืนที่การผลิตทั้ง
หมด 800 ม2 ออกเปน 6 แปลงๆละประมาณ 133 ม2 ปลูกผักทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก ผักบุง, ผัก
โขม, ผักกาดฮองเต, ผักกาดกวางตุง, ปวยเลง และคะนา โดยมีระยะเวลาการปลูกแตกตางกัน
ดังตอไปน้ี 
 
กลุม
ที่ 

เกษตรกร ผักบุง ขี้หูด กวางตุง ปวยเลง ฮองเต คะนา 
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 หากปลูกผักตามแผนการผลิตขางตนเกษตรกรจะปลูกผักครบทุกชนิดในเวลา 1 เดือน 
โดยเวนระยะการปลูกผักแตละชนิดเปนเวลา 5 วัน 
 
การประมาณการผลผลิต : 

หลังจากปลูกผัก 1 เดือน ทุกๆ 5 วันจะมีผลผลิตผักแตละชนิดออกสูตลาด โดยมีพ้ืนที่
การผลิตของผักแตละชนิด 400 ม2 (133 ม2 × 3 ราย)  ซ่ึงในพื้นที่ปลูกผัก 18 ม2 จะผลิตผักได
ประมาณ 27 กก. (1.5 กก./ 1 ม2)  

ดังน้ันถามีพ้ืนที่ปลูกผัก 400 ม2 จะผลิตผักได (400 × 27) / 18 = 600 กก. / ชนิด / 5 
วันเกษตรกรปลูกผักทั้งหมด 6 ชนิด เพราะฉะนั้นจะมีผลผลิตออกสูตลาดทั้งสิ้น 600 × 6 = 
3,600 กก. 
 

2. การจัดการดินและธาตุอาหารพืช 

 
2.1  เปาหมายของเกษตรกรในการผลิต: 

2.1.1 ตองการลดการใชสารเคมี 
2.1.2 ตองการลดตนทุนการผลิต 
2.1.3 ตองการตลาดในการรองรับผลผลิต 
2.1.4 การผลิตตอเน่ืองตลอดทั้งป 

ประเด็นคําถามหลัก 
• เกษตรกรมองอนาคตผักปลอดสารพิษและการจัดการธาตุอาหารตลอดจนความอุดม

สมบูรณของดินอยางไร? 
• เกษตรกรมีวิธีการลดตนทุนในการรักษาความอุดมสมบูรณของดินไดอยางไร? 
• เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ถือครองแตกตางกันมีการจัดการธาตุอาหารและจัดการที่ดินแตก

ตางกันหรือไม อยางไร ? 
• เกษตรกรสามารถลดตนทุนในการรักษาความอุดมสมบูรณไดอยางไร 
• เกษตรกรคิดอยางไรกับการเพิ่มหรือลดความอุดมสมบูรณ 
• เกษตรกรคิดเห็นและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินอยาง

ไร 
• เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดิน อยางไร? 
• การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน อยางไร? 
• มีการฟนฟูสภาพความอุดมสมบูรณของดินหรือไม อยางไร ? 
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2.1.1  การลดการใชสารเคมี 

เกษตรกรไดใชสารสมุนไพร เชน สารสกัดจากสะเดาเพื่อกําจัดแมลงในแปลงปลูก และ
ใชสารกึ่งเคมีในการกําจัดศัตรูพืชจําพวกหอย เชน หอยทาก หอยเชอรี่ หอยแวน โดยเหยื่อลอ
และกําจัดหอยนี้ไดรับการแนะนําและสงเสริมจากผอ.ศูนยถายทอดเทคโนโลยี ต.สันทราย 
(เกษตรตําบล) 
 

2.1.2  การลดตนทุนการผลิต 
1. ปลูกผักหลายชนิดใหมีความหลากหลาย ในปจจุบันเกษตรกรบางรายไดมีการปลูกผักหลาย

ชนิดหมุนเวียนกัน แตยังมีความหลากหลายไมพอ เน่ืองจากเกษตรกรยังไมมีความมั่นใจใน
ดานราคาและการจําหนายผลผลิต ไมกลาที่จะทําการผลิตพืชผักชนิดใหม เพราะกลัวไมมี
ใครมารับซ้ือ 

2. ลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก เชน ปุย และสารเคมีเพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลง โดย
เกษตรกรมีความตั้งใจที่จะทําปุยหมักและปุยคอกเพื่อใชเอง แตยังไมมีเครื่องบดเศษวัสดุที่
จะใชในการทําปุย 

3. ลดปริมาณเมล็ดพันธุที่ใช  เกษตรกรใชเมล็ดพันธุผักกวางตุงดอกในอัตราที่สูงมาก แลวจึง
ถอนทิ้งหลังจากหวานเมล็ดแลว 15 วัน ผักที่ถอนทิ้งบางครั้งจะมีพอคาสั่งซ้ือในราคา 100 
กํา 80 บาท หรือไมก็นําไปเปนวัตถุดิบในการทําสารสกัดชีวภาพเพื่อใชในการปลูกผักตอไป 
 สาเหตุที่เกษตรกรตองใชเมล็ดพันธุในอัตราที่สูง เน่ืองจากเมล็ดพันธุมีความงอกไมแน
นอน การหวานถี่ไวกอนจะทําใหไดเปอรเซ็นตการงอกที่ดีกวา และเกษตรกรเห็นวาเมล็ด
พันธุมีราคาไมแพง ดังน้ันการลดการใชเมล็ดพันธุไมไดทําใหตนทุนลดลงมากเทาใดนัก 
 

จากการสํารวจเมล็ดพันธุผักที่ใชของเกษตรกร พบการใชชนิดของเมล็ดพันธุที่ใชทั้ง 6 ชนิด 
(ตารางที่ 2) สวนใหญเกษตรกรสามารถหาซื้อไดใน จ.ลําพูน ยกเวน เมล็ดพันธุปวยเลง
เกษตรกรไมสามารถหาซื้อเองได  ไดรับการสนับสนุนจากเกษตรตําบลในการซื้อเมล็ดพันธุ
ผัก   

เกษตรกรตองการขอมูลในการปลูกผักชนิดตางๆโดยเฉพาะผักที่ตลาดตองการสูง และไม
เคยมีประสบการณปลูก เชน ผักปวยเลง  
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ตารางที่ 2  ชนิดและราคาของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรบานปงนอย หมูที่ 8 ต.สันทราย อ. สารภี 
ใชในการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ชนิดของผัก เครื่อง
หมายการ

คา 

ผูผลิต / ผูจําหนาย ปริมาณ
บรรจุ 
(กรัม) 

ราคา 
(บาท) 

ผักบุงจีนใบเรียว 
พันธุเจาพระยา 

ตราตะวัน
ตนกลา 

บ. แอดวานซ ซีดส จํากัด 1,000 80 

กวางตุงฮองเต ตรารถถัง ห.จ.ก. พี.เอ. ซีดส 100 40 

กวางตุงดอก 
พันธุขาวตนใหญ
ผักกระจอน 

ตราขวาน
ทอง 

บ. เสริมสยามเมล็ดพันธุ จํากัด 500 70 

คะนายอด 
พันธุปทุม 38 

ตราขวาน
ทอง 

บ. เสริมสยามเมล็ดพันธุ จํากัด 500 90 

ผักขี้หูด ตราโบว
แดง 

บ. มาทอล ซีดส จํากัด 10 10 

ปวยเลง - - 250 130 

 

2.1.3  การผลิตแบบตอเน่ืองตลอดทั้งป 

เกษตรกรสวนใหญมีความตั้งใจที่จะผลิตผักปลอดสารพิษอยางตอเน่ืองไปตลอด ซ่ึงโอกาส
ในการขยายหรือลดพื้นที่ หรือการเพิ่มความหลากลายในการผลิตในอนาคตขึ้นอยูกับสถาน
การณทางดานการตลาด (ราคา และปริมาณของผลผลิต) โดยเกษตรกรจะมีการวางแผน
รวมกันกับกลุมกอนการผลิตในแตละฤดู เลือกชนิดผักที่สอดคลองกับฤดูกาล เพ่ือลดความ
เสี่ยงในดานการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2.1.4  การผลิตแบบตอเน่ืองตลอดทั้งป 

เกษตรกรสวนใหญมีความตั้งใจที่จะผลิตผักปลอดสารพิษอยางตอเน่ืองไปตลอด ซ่ึงโอกาส
ในการขยายหรือลดพื้นที่ หรือการเพิ่มความหลากลายในการผลิตในอนาคตขึ้นอยูกับสถาน
การณทางดานการตลาด (ราคา และปริมาณของผลผลิต) โดยเกษตรกรจะมีการวางแผน
รวมกันกับกลุมกอนการผลิตในแตละฤดู เลือกชนิดผักที่สอดคลองกับฤดูกาล เพ่ือลดความ
เสี่ยงในดานการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
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3. ความรูในการจัดการธาตุอาหารในดินและพืชของเกษตรกร 
ดินในพื้นที่เปนดินเหนียว มีคาความเปนกรดดาง ประมาณ 6.6 สภาพพื้นที่ประสบภัยนํ้า
ทวมมาแลวเปนเวลา 3 ป สวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม แตในป 2545 
เกษตรกรตองประสบภัยนํ้าทวมถึง 4 ครั้งดวยกัน ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม จาก
สภาพพื้นที่ที่มีนํ้าทวมขังเปนเวลานานทําใหเกิดการสะสมของดินตะกอนและเกิดการยอย
สลายของเศษพืช (สาหราย) ซ่ึงชาวบานเชื่อวาทําใหความอุดมสมบูรณของดินเพ่ิมขึ้น 
สังเกตจากการที่ดินมีความรวนซุยแตกตางจากดินที่ไมถูกน้ําทวมที่มีลักษณะแข็ง และดาน 
ดังน้ันอาจกลาวไดวา ภาวะน้ําทวมทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนในดานการบํารุงดิน แตก็
กอใหเกิดผลเสียหายทางดานเศรษฐกิจดวย  

ถึงแมวาดินในพื้นที่มีความเปนกรดสูง แตเกษตรกรไมนิยมใชปูนขาวในการปรับสภาพ
ความเปนกรดดาง สวนใหญจะใสประมาณปละหนึ่งครั้ง ในอัตราประมาณ 50 กก. ตอไร 
และไมไดมีหลักเกณฑในการใสปุย ขึ้นอยูกับราคาของผลผลิตและเงินทุนของเกษตรกร ถา
ราคาของผลผลิตสูงก็จะเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับปรุงดินเพ่ือใหไดผลผลิตที่ดี  

 

3.1 การจัดการพืช 
เกษตรกรมีการจัดระบบการปลูกผักแบบสลับ เพ่ือลดการสูญเสียความอุดมสมบูรณของ

ดิน ซ่ึงการจัดการปลูกพืชแตละแบบจะสงผลกระทบตอคุณภาพของดินและผลผลิตแตกตาง
กัน ดังตัวอยางในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 คุณภาพของดินและผลผลิตภายใตการจัดการปลูกพืชหมุนเวียนในแบบตางๆ 

ชนิดพืช คุณภาพของดินและผลผลิต 
ผักบุง – ผักบุง ดินแนน ผลผลิตที่ในรุนที่ 2 นอยกวารุนที่แรก ถึงแมมีการใส

ปุยมากกวา 
ผักบุง – กวางตุง ไมพบปญหา นอกจากโรคและแมลง 
กวางตุง – กวางตุง ปลูกตอเน่ืองกันไดแตจะมีปญหาโรคและแมลงรบกวน 
ขึ้นฉาย – ขึ้นฉาย ดินแนน ผลผลิตที่ไดไมดี 
ผักชี – ผักชี ถามีการไถพรวนผักชีในรุนที่ 2 จะคอยๆ ตายไปหลังจากงอก

แลว แตถาไมมีการไถพรวน พนยาเลยหลังจากเก็บเกี่ยวรุน
แรกแลว 

ผักชี - ผักบุง ไมพบปญหา นอกจากโรคและแมลง 
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3.2  การจัดการดิน 
 เกษตรกรมีความเขาใจวาดินที่ผานน้ําทวม และดินที่มีความรวนซุยเปนดินดี แตถาไมมี
การใสปุยและการบํารุงดิน ดินจะคอยๆ หมดความอุดมสมบูรณไป ซ่ึงเกษตรกรมีวิธีการในการ
จัดการดินตางๆ ดังน้ี 

การจัดการดิน วิธีการ 
1. การรักษาสภาพ โดยธรรมชาติ – นํ้าทวม 

วิธีปฏิบัติของเกษตรกร – หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 
เกษตรกรจะไถพรวนดิน แลวตากดินใหแหงประมาณ 2 – 3 
วัน จากนั้นจึงปรับสภาพดินดวย ปุยคอก และปุยหมัก 

2. การเพิ่มความอุดมสมบูรณ เดิมเกษตรกรใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 
แตไดเริ่มมีการใชปุยหมักแทนปุยเคมีในป 2545 

3. การฟนฟูดิน เกษตรกรสวนใหญจะไมปลอยใหพ้ืนที่วางเปลาเพราะจะทํา
ใหขาดรายได จึงปลูกพืชตอเน่ืองตลอดทั้งป 

  

เกษตรกรไดเห็นถึงความสําคัญของการฟนฟูดิน โดยเฉพาะการปลูกผักตระกูลถั่วแลว
ไถกลบ แตเน่ืองจากในปจจุบันเกษตรกรไดทําการเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่จึงไมมีพ้ืนที่วางไวทําการ
ฟนฟู ดังน้ันพ้ืนที่ถือครองจึงมีผลตอการจัดการดิน ในรายที่มีพ้ืนที่มาก โอกาสที่จะฟนฟูดินก็มี
ไดมาก 
 นอกจากนี้เกษตรกรยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการดินวา หากดินมีการจัดการ
ที่ดี ประกอบกับมีระบบการปลูกผักแบบสลับจะทําใหพืชผักมีความอุดมสมบูรณ และลดการเสีย
หายจากโรคและแมลงได 
 

3.3 การจัดการธาตุอาหาร 
  

ปุยที่เกษตรกรนิยมใชไดแก ปุยยูเรีย (46-0-0) และปุยสูตร 20-20-0 จากการตรวจสอบ
ดินในโครงการโรงเรียนเกษตรกรครั้ง พบวา ดินในพื้นที่เปนดินเหนียว มีธาตุโพแทสเซียม (K) 
สูง จึงไมมีความจําเปนตองใชปุยที่มีการเสริม K อีก แตการใชปุยยูเรีย และปุยสูตร 20-20 –0 
เปนเวลานาน จะทําใหเกิดการขาด K ได อีกทั้งยังทําใหดินมีความเปนกรดมากขึ้น (คาความ
เปนกรดดางต่ํา) 


