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

โอกาสและตลาดผักปลอดสารพิษ
การมีสวนรวมของเกษตรกรไมเฉพาะแตกระบวนการผลิตแตยังรวมกับกระบวนการตลาด
ปลอดสารพิษ ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสเขามามีสวนการจัดการ
•
ปรับปรุงขยายตลาด
•
การสนับสนุนการวางแผนการผลิตผักปลอดสาร เพื่อลดความเสี่ยง และการคํานวณ
การผลิตและการจําหนาย
•
เขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพผักปลอดสารพิษ
การตลาด
เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตได 2 ทาง คือ
1.
2.

การจําหนายผลผลิตแบบเดิมที่ตองอาศัยพอคาคนกลางมารับซื้อในพื้นที่
การจําหนายผลผลิตในตลาดผักปลอดสารพิษ โดยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้
- ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี ต.สันทราย รวมกับทางอําเภอสารภี จัดพื้นที่ให
เกษตรกรขายผลผลิตภายในที่วาการอําเภอ
- นําผลผลิตไปผากขายกับศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.)
- นําผลผลิตไปฝากขายที่รานในบริเวณ “ลําพูนจตุจักร” ซึ่งมีญาติของสมาชิกในกลุมได
ทําการขายอยู ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีทักษะทางดานการจัดการตลาด ไมตองรอพอคา
คนกลางมารับซื้อเพียงอยางเดียวอีกตอไป

ตลาดในระยะตางๆที่กลุมเขามามีสวนรวมในการตลาด
การปลูกผักรอบที่ 1-2 (ใชเวลาประมาณ 60 วัน) ระยะเริ่มตน (ชวงระยะ 1 เดือน)
เปนระยะที่ผลผลิตเริ่มออก ชนิดผักที่นํามาจําหนายไดแก ผักชี ,พริกหนุม, ผักบุง, กวางตุง, ผัก
กาดขาวปลี, ปวยเลง ,กะหล่ําหัวใจ ,ฮองเต พบวา ผักบุง และปวยเลง มีปริมาณผลผลิตลน
ตลาด ขายไดไมดี อยางไรก็ตามในระยะแรกเกษตรกรไดนําผักที่ผลิตในกลุมโดยผานชองทาง
การจําหนายดังรูปภาพที่ 1
การจัดการกลุมในระยะเริ่มแรก เนื่องจากสมาชิกในกลุมมีเพียงเกษตรกร 1 รายที่มี
ประสบการณดานการจําหนาย ดังนั้นการตลาดระยะแรกเปนการจําหนายรวมกับศวพก. นอก
จากผักในโครงการแลวเกษตรกรไดนําเอาผักพื้นบานปลอดสารพิษตามฤดูกาลมาจําหนายเพื่อ
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เพิ่ มความหลากหลายให กับ ชนิดผัก ซึ่ งไดแก ผักชี ตําลึง ใบบั วบก ชะอม ขนุน ผั กปลัง ข า
ตะไคร ขมิ้น ละมุด พริกหนุม มะนาว ปลีกลวย ยอดฟกทอง กะเพรา โหระพา และชุดแกงแค

ตลาดธารเกษตร

แมคาทองถิ่น

ตลาดจตุจักร
จ. ลําพูน

รานคาmcc

จุดจําหนาย

ตลาดที่วาการอําเภอ
หางดง

ตลาดรายเดือน
โกงโคง

MCC

ขายตรงภายในม.ช.
โดยนักศึกษา

หนวยตลาดเคลื่อนที่ โรง
อาหารคณะแพทย

รูปภาพที่ 1 ชองทางการตลาดของกลุมเกษตรกรบานปงนอย

ตารางที่ 1 คาใชจายและกําไรจากการจําหนายผักปลอดสารพิษ
สถานที่
วันที่
รายได
มหาวิทยาลัยแมโจ
23 ม.ค.
1,568
24 ม.ค.
795
25 ม.ค.
1,530
26 ม.ค.
2,645
รวม
6,538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
30 ม.ค.
3,280
31 ม.ค.
1,320
1 ก.พ.
1,530
รวม
6,130
รวมทั้งสิ้น
12,668

รายจาย
1,478
1,180
1,400
921
4,979
3,407
1,054
1,120
5,581
10,560

กําไร
90
- 385
130
1,724
1,559
- 127
266
410
549
2,108
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• การจําหนายรวมกับศวพก. ยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากตนทุนคายานพาหนะและ
คาแรง เมื่อเทียบกับสัดสวนจากการขายยังไมพอ
การตั้งราคาของกลุม
• หลักการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม เนื่องจากระบบการผลิตเดิมที่มีผักอยู 6 ชนิด
และการปลูกผักแบบเหลื่อมเวลาเพื่อความสะดวกและการกําหนดปริมาณผักสงผล
กระทบตอเกษตรกรทั้งกลุม โดยที่ตลาดในระยะเริ่มตนยังมีชองทางการจําหนายนอย
อีกทั้งแตละรายมีผลผลิตที่พรอมตัดจําหนายในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสภาพฝนตก
หนักในบางชวงเกษตรกรตองปลูกพืชในเวลาใกลเคียงกันและผลผลิตที่ออกมาในเวลา
ใกลเคียงกันเนื่องจากสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน และการจัดการแตก
ตางกัน ทําใหผลผลิตพรอมกันสงผลถึงการจําหนายซึ่งก็มีชองทางจําหนายนอยอยูใน
ปจจุบัน
• เกษตรกรเพิ่มชองทางการจําหนาย โดยการจําหนายตลาดทองถิ่น เปนตลาดชวงบาย
ทุกวัน โดยสมาชิกเกษตรกร 1 รายไดทําการเชาพื้นที่จําหนายเปนการสวนตัว และจะ
รับซื้อผักโดยการตัดขาดจากกลุมในราคาเฉลี่ยกก.ละ 7 ซึ่งไดราคาดีกวาตลาดผักทั่ว
ไป
คาใชจาย จากตารางที่ 1 พบวาคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ยตอป 9645 บาท (ยกเวน
คาแรงงาน คิดคาแรงงาน 100 บาท/วัน และคาขนสงถาใชรถยนต 200 บาท/ วัน) พบ
วาคาใชจายเฉลี่ยตอวันถาคิดคาใชจายทั้งหมด 327 บาท/วัน โดยทั่วไปตลาดในระยะ
แรกมีผลกระทบตอการจําหนายเนื่องจากผูบริโภคยังไมรูจักและตลาดจังหวัดลําพูนซึ่งมี
ลักษณะคลายตลาดทองถิ่น ดังนั้นรายไดจากการจําหนายเฉลี่ยไดรายไดประมาณ 300
บาท/วัน ซึ่งตอมาเกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการ เปนใชการขนสงโดยรถจักรยานยนต
สามารถลดคาใชจายจากเดิมคารถยนต 200 บาทตอวันเปน 60 บาทตอวัน อยางไรก็
ตามการจําหนายตลาดดังกลาวยังไมสามารถที่กระจายผักไดในปริมาณที่มากโดยเฉลี่ย
ประมาณ 20 กก./วัน
ดังนั้นโอกาสการขยายตัวทางการจําหนายจําเปนตองมีการขยายตลาด ซึ่งตอ
มาไดขยายตลาดไปยังที่วาการอําเภอหางดง
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ตารางที่ 2 คาใชจายตอการจําหนาย (บาท/ วัน)
คาใชจายในการตลาด
คาเซงแผง (รวมตูเก็บของ 2,000 บาท)
คาเชารายป 500 บาท ตอ 1 ตร.ม. แผงกวาง 2.5 เมตร
คาเชารายวัน วันละ 20 บาท
(20 × 365)
คาไฟ วันละ 3 บาท (3 × 365)
1,095
รวม
9,645
ถาคิดเฉพาะคาเชาที่ไมรวมกับคาเซงแผงตองได กําไร มากกวาวันละ
คาแรงงานคนขาย
ตอวัน

7,000 บาท
1,250 บาท
7,300 บาท
บาท
บาท ตอป
27
บาท
100 บาท

คาขนสง

200 บาท
บาท

รวมคาใชจายตอวัน

327
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สถานการณการจําหนายตลาดตางๆ
ตลาดปจจุบัน
• โรงอาหารคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เวลา 11.00–14.00 น.
• รานคาบริเวณหนาแปลงทดลอง สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผล
ผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ตลาดลําพูนจตุจักร เวลา 14.00 – 18.00 น. ไดรายไดประมาณ ตั้งแต 200-500 บาท
มีผูบริโภคประมาณ 50 คนตอวัน ชวงเวลาที่มีผูบริโภคมากที่สุดอยูในชวงเวลา 18.00
น. แตเนื่องจากขายไดในปริมาณนอยคาดวาจะไปขายวันเวนวัน
• แมคารับซื้อภายในหมูบาน

ตลาดใหม
• ตลาดกลางธารเกษตร อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม เปนศูนยกลางการซื้อขายสินคา
ประเภทผัก และผลไม อยูบริเวณตรงขามตลาดนัดทุงฟาบดจะเปดใหเกษตรกรนําผล
ผลิตไปจําหนายโดยไมคิดคาเชาสถานที่ตั้งแตในชวงปลายเดือนมีนาคม เปนเวลา 3
เดือน

