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บทคัดยอ
ปจจุบันเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรียไดเขามามีบทบาทมากในประเทศไทย ไดมุง
เนนลดการใชสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช
อีกทั้งกระแสผูบริโภคที่ใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ
ตองการอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย
ยังอยูในระยะแรกๆของการพัฒนา ถึงแมวาจะมีนโยบายของรัฐกํากับอยางชัดเจน มีโครงการสง
เสริมทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล และองคกรพัฒนาเอกชนตางๆก็ตาม ระบบการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ และผักอินทรียก็คงอยูในวงแคบ อยางไรก็ตามระบบการผลิตผักและการบริหารจัด
การของกลุมเกษตรกร ระบบการตลาด พรอมทั้งบทบาทของสถาบันภายนอก คาดวาจะมีผลตอ
การเสริมสรางศักยภาพ การผลิตผักของกลุมเกษตรกรตางๆได
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
กระบวนการเกิดกลุม การบริหารจัดการและความยั่งยืนของกลุม พรอมทั้งบทบาทของปจจัยภาย
นอกที่จะมีผลตอการขยายตัวของกลุม ในการศึกษาครั้งนี้ไดคัดเลือกการผลิตผักปลอดสารพิษใน
พื้นที่อําเภอสารภี แมริม และพราว จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
สัมภาษณกลุมเกษตรกรสมาชิกและผูใหขอมูลหลัก (key informants) เชน ประธานกลุมและคณะ
กรรมการกลุม ผูนําเกษตรกร เกษตรตําบล ผูนําองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ และ ราน
คาที่จําหนายผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาในพื้นที่ศึกษา 3 อําเภอ พบวา มีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสาร
พิษทั้ง 4 กลุมโดยมีรูปแบบที่แตกตางกัน โดยกลุม อ. สารภี กลุมมวงคํา โปงแยง ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ สวนกลุมดอยคํา อ. โปงแยงไดรับการผลักดันจากโครงการหลวงดอยคํา และ
องคกรพัฒนาเอกชนไดชวยกลุมเกษตรกร พราว จัดรูปองคกรเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย
ระบบการผลิตในพื้นที่ศึกษาพบวาใน อ. สารภี เกษตรกรนิยมปลูกผักผสมผสานในแปลง
ลําไย เมื่อลําไยโตก็จะเลิกผลิต สวนกลุมมวงคําและกลุมดอยคํา อ. โปงแยง เปนการปลูกผักสลับ
กับการปลูกไมดอก สวนการปลูกทั้งกางมุงและกลางแจงแต อ. สารภีจะมีรูปแบบปลูกกางมุงมาก
กวาสวนมากปลูกผักจีน สวนในพื้นที่ อ. โปงแยง (กลุมมวงคํา และกลุมดอยคํา) จะเนนปลูกกลาง
แจง ผักที่ปลูกเปนผักจีนและผักเมืองหนาว การจัดการสารเคมีจะเหมือนกันทัง 3 กลุมคือการใช
จะเปนเกษตรอินทรียไมใชเคมีใดเลย ผักปลูกผสม
สารเคมีอยางปลอดภัย สวนกลุม อ. พราว
ผสานในสวนรอบบาน ปลูกกลางแจง สวนมากจะเปนผักพื้นเมืองสวนผักจีนปลูกชวงฤดูหนาว
ระบบการตลาดมีการจัดการแตกตางกันไป กลุม อ.สารภี มีการสงผักทุกวันโดยที่มีสมาชิก
เปนพอคาและจัดสงไปตามที่ตางๆ กลุมดอยคําจะสงผักใหโดยตรงแกโครงการหลวงดอยคํา แต
สามารถจําหนายใหกับพอคาอื่นในกรณีที่ผักไมไดคุณภาพหรือตกเกรด กลุมมวงคํามีการจัดการ
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ทางตลาดโดยแบงกลุมสมาชิกเปน 6 กลุมยอย สงผักโดยแตละกลุมจะสงในตลาดที่ไมซ้ํากันมีการ
สงผักจําหนายทุกวัน สวนกลุม อ. พราว เปนลักษณะเหลือจากบริโภคคอยจําหนาย โดยกลุมจะนํา
สินคาไปจําหนายเองทุกวันเสารที่ตลาดอิ่มบุญ
กลุมปลูกผักสารภี คาดวาจะไมยั่งยืน เนื่องจากสมาชิกสวนใหญไมไดมีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาผักปลอดสารพิษเปนอาชีพ กลุมดอยคําพึ่งพิงโครงการหลวงดอยคําดานการจัดการตลาด
และแผนการผลิต ถาปราศจากโครงการหลวงดอยคํา กลุมอาจจะสลายตัวได กลุมบานมวงคํา ซึ่ง
แบงออกเปน 6 กลุมยอยอิสระ มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนกลุมที่พึ่งตนเองไดถามีการรวมกลุมหรือ
สรางเปนเครือขายเพื่อการผลิตและการตลาด กลุมพราว ซึ่งพัฒนาอยางชาๆแตมั่นคง สามารถ
พัฒนาจนพึ่งตนเองได เมื่อการผลิตมีความแนนอนมากขึ้น
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Abstract
Sustainable agriculture and organic farming are providing significant contribution to Thai
agriculture, by emphasizing reduced use of chemicals and pesticides. In addition, there is
strong consumer movement on health care, demand for health food and safe products. The
production of pesticide-free vegetables and organic vegetables is still in early stage of
development, despite the government policy and the implementation to promote the practice at
provincials, districts and Tambon levels, and the work of NGOs, It is anticipated that the
production systems, organization and management of farmer groups, marketing systems, and
roles of external institutions would have impacts on production potentials of farmer groups.
The research has the objectives to provide better understanding on pesticide-free
vegetable production systems, on process of group formation, organization and management of
farmer groups and their sustainability, and to determine the roles of external institutions on the
development of farmer groups. The sites selected for case studies were the pesticide-free
vegetable production in Saraphi, Mae Rim and Phrao districts of Chiang Mai province. The
research methods included semi-structured interview, where the target interviewees were farmer
members, and key informants such as chairperson and committee members, farmer leaders,
kaset Tambons (Subdistrict extension agents), NGOs, and retail markets of pesticide-free
vegetables in Chiang Mai.
The results showed that the farmer groups in Saraphi, Ban Muang Khum of Pong Yang
subdistrict were organized and assisted by the District Agriculture office. The Doi Khum group of
Pong Yang subdistrict were organized by the Doi Khum Royal Project, and the NGO was helping
the farmer group at Phrao district to produce organic vegetables.
The Saraphi group intercropped vegetables in young longan orchard. There was a
tendency to cease growing pesticide-free vegetables when the fruit tree matured. The Mung
Khum and Doi Khum groups grew their vegetables in rotation with flower production. Both openfield and closed net production practices were found. The Saraphi group grew more vegetables.
Which the Pong Yang area (Mung Khum and Doi Khum) mainly produced vegetables on open
field, consisting of both common type and sub-temperate vegetables. All three groups practised
safe-use of pesticides. The Phrao group produce organic vegetables without using any
chemicals or pesticides. The vegetables which were mainly local, were planted on open-fields
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around or not too distant from the house. The common vegetables were also grown during cool
season.
The groups marketed their produce differently. The Saraphi group, depending on one
member as local trader, delivered their produce daily to various markets. The Doi Khum was
contracted to the Royal Project, but was allowed to sell their discarded products to other markets.
The Mung Khum group was further divided into six sub-groups, each handling its own marketing
outlets independently. The Phrao group sold their surplus in the Saturday market organized by
NGO in Chiang Mai at Im-Boon place.
It is anticipated that the Saraphi group was not sustained due to less motivation to grow
vegetables among most farmer members. The Doi Khum group depended solely on the Royal
Project for marketing arrangement and production plan without the Royal Project, the group
would disintegrated. The Mung Khum group, consisting of six subgroups working independently,
could become strong if those sub groups could form alliance or network for production and
marketing. The Phrao group, developed slowly but steady, would become self-reliance when the
production is more stable.
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บทที่ 1
บทนํา
ในทศวรรษที่ผานมา กระบวนการพัฒนาเกษตรกระแสหลัก (mainstream agriculture) ซึ่ง
เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีการใชวิทยาศาสตรและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดถูกทา
ทายโดยกระแสเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งไดรับการพลักดันจากองคกรพัฒนาเอกชนทั่งในและตาง
ประเทศ เปนทางออกสําหรับเกษตรรายยอยที่จะพัฒนาวิถีชีวิตในชนบทใหมีความเจริญและมีศักดิ์
ศรีเทาเทียมกับขั้นชั้นอาชีพอื่นได เกษตรกรรมทางเลือก และ/หรือ เกษตรกรรมยั่งยืนจึงมีปรัชญา
แนวคิด และกระบวนการของการพัฒนาที่เหมือนกัน ซึ่งมองการเกษตรเปนองครวม มีลําดับชั้น ปฏิ
สัมพันธขององคประกอบนําไปสูประเด็นใหมๆ หรือคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้นมา (emerging issues
หรือ properties) ในทางปฏิบัติลําดับชั้นของเกษตรยั่งยืนครอบคลุมตั้งแตแปลง กิจกรรมครัวเรือน
การจัดการระดับชุมชน และลําดับชั้นที่เหนือไปจากชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 8 เปนแผนแรกที่ไดบรรจุเกษตรรรมยั่งยืน
ใหเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลาง ดังนั้นเกษตรกรรมยั่งยืนจึงมีความหมายที่
ครอบคลุมกวางไกลกวาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบการเกษตร
แตไดขยายความถึงการจัด
ระเบียบชุมชน การพัฒนาที่เชื่ยมโยงการใชประโยชนการฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากร กับการ
ผลิตทางเกษตร ที่กอใหเกิดความเปนธรรมกับผูผลิตและผูบริโภค
รูปแบบการผลิตทางเกษตรที่ตอบสนองตอคุณสมบัติทางดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ และสังคม มีความหลากหลาย แตที่ไดรับการผลักดันมาก คือ ระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรียซึ่งปฏิเสธการใชสารเคมี และปุยวิทยาศาสตร แตเนนหลักการจัดการทางนิเวศวิทยา ซึ่งให
ความสําคัญกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) การไหลเวียนของ
ธาตุอาหาร (nutrient cycling) การใชประโยชนของปุยชีวภาพและจุลชีพตอการฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดิน และความสัมพันธระหวางศัตรูพืชกับตัวห้ําตัวเบียน (pest-predator relationship)
ซึ่งไมทําใหเกิดผลเสียตอพืชผลทางเกษตร ฯลฯ
แนวคิดดานเกษตรอินทรียที่นําไปปฎิบัติโดยเกษตรกรและกลุมเกษตรกรคอนขางแพร
หลายคือระบบการผลิตพืชผัก เนื่องจากเปนพืชอาหารประจําวัน และการบริโภคผักอินทรีย
ผักปลอดภัยจากสารพิษ ไดรับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เกิดจากการผลักดันขององคกร
พัฒนาเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธาณสุข ซึ่งมีนโยบายเปนตัวกําหนดอยาง
ชัดเจนพรอมทั้งการตื่นตัวของสาธารณชน โดยเฉพาะกลุมชนชั้นกลางในเมือง ที่ใหความสําคัญกับ
สุขภาพ และอาหารคุณภาพ
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ปจจุบันระบบการผลิตพืชผักของไทยมี 3 รูปแบบหลักๆ ไดแก การผลิตผักแบบพึ่งพาปุย
วิทยาศาสตรและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และผลตอบแทนสูงสุด รูปแบบทีสองได
แกการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งไดแกการผลิตที่มีการใชสารเคมีที่มีอายุผลตกคางสั้น และ
ใชอยางถูกวิธี ควบคุมระยะเวลาการใชสารเคมีอยางถูกวิธี และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวพืชผักที่
เหมาะสม หรือไมมีการใชสารเคมีควบคุมและกําจัดศัตรูพืช สวนรูปแบบที่สามไดแก การปลูกผัก
อินทรีย คือไมมีการใชปุยวิทยาศาสตรและสารเคมีควบคุมกําจัดศัตรูพืชใดๆทั้งสิ้น
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรียยังอยูในระยะแรกๆของการพัฒนา ถึงแมวา
จะมีนโยบายของรัฐกํากับอยางชัดเจน มีโครงการสงเสริมทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล
พรอมทั้งการทํางานระดับลางขององคกรพัฒนาเอกชนตางๆก็ตาม ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
และผักอินทรียก็คงอยูในวงแคบ บางกลุมที่ประสบความสําเร็จ ก็ยังไมสามารถขยายวงกวางได
ระบบการผลิตผักและการบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร ระบบการตลาด พรอมทั้งบทบาทของ
สถาบันภายนอก คาดวาจะมีผลตอการเสริมสรางศักยภาพ การผลิตผักของกลุมเกษตรกรตางๆได
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
กระบวนการเกิดกลุม การบริหารจัดการและความยั่งยืนของกลุม พรอมทั้งบทบาทของปจจัยภาย
นอกที่จะมีผลตอการขยายตัวของกลุม ในการศึกษาครั้งนี้ไดคัดเลือกการผลิตผักปลอดสารพิษใน
พื้นที่อําเภอสารภี แมริม และพราว จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่วิจัยพรอมทั้งศึกษาระบบตลาดผัก
ปลอดสารพิษในอําเภอเมือง เชียงใหม
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงครวม
เพื่อศึกษาระบบการผลิตพรอมกับเงื่อนไข ขอจํากัด ปญหาและศักยภาพการผลิตและการ
ขยายผลของกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. ศึกษาภาพรวมระบบการผลิตผักโดยเฉพาะที่มีผลสุขภาพของผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2. ศึกษาศักยภาพเงื่อนไขขอจํากัด และปญหาของระบบการผลิตผัก และการตลาดของผัก
ปลอดสารพิษ /ปลอดภัยจากสารพิษของกลุมผูผลิตตางๆ
3. ศึกษากระบวนการเกิดกลุม และความยั่งยืนของกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษ/ปลอดภัยจากสาร
พิษ
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4. ศึกษาบทบาทสถาบันตอการยอมรับและการขยายผลของการผลิตผักปลอดสารพิษ/ปลอดภัย
จากสารพิษ
5. ถายทอดความรูและประสบการณ และบทเรียนของกรณีศึกษารวมกับกลุมเกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และกลุมที่กําลังจะจัดตั้งในพื้นที่อื่นของจังหวัดเชียงใหม
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บทที่ 2
ตรวจเอกสาร
2.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันเปนที่ทราบกันวาผลิตผลทางการเกษตรในปจจุบันมีสารพิษปนเปอนอยูเปนจํานวน
มาก โดยในกระบวนการผลิตไดใชสารเคมีชนิดตาง ๆ เชน สารเคมีปองกันกําจัดแมลง สารเคมีปอง
กันกําจัดวัชพืช ปุยเคมี เปนตน ซึ่งปจจุบันเกษตรกรตองเสียคาใชจายเปนคาสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรู
พืชสูงถึงรอยละ 15-56 ของคาใชจายดานวัสดุเกษตรในการปลูกพืชผักแตละครั้ง ทําใหเกิดผลเสีย
ดานเศรษฐกิจ กลาวคือเกษตรกรตองเสียคาใชจายมากขึ้น นอกจากนี้สภาพแวดลอมทั้งในดิน น้ํา
อากาศ ไดรับความเสียหาย สิ่งมีชีวิตที่มีอยูตามธรรมชาติและเปนประโยชนตอความอุดมสมบูรณ
ของดินและการควบคุมแมลงโดยทางธรรมชาติก็เสียไป
เกษตรกรและผูที่อยูในครัวเรือนของ
เกษตรกรมีโอกาสไดรับสารเคมีเขาไปในรางกายโดยตรง (พาลาภ, 2537) และผูบริโภคไดรับสารเขา
ไปในรางกายโดยไมรูตัวจากการบริโภคพืชผักที่มีสารเคมีเนื่องจากการใชสารเคมีที่ไมถูกตองและ
ปลอดภัยของเกษตรกร
การผลิตผักปลอดสารพิษ หมายถึง การผลิตผักที่ใชสารเคมีควบคุมกําจัดศัตรูพืชอยาง
ปลอดภัย (safe-use of pesticides) และ/หรือการผลิตผักที่ไมใชสารเคมีควบคุมกําจัดศัตรูพืช
ระบบการผลิตครอบคลุมการใชทรัพยากรในการผลิต กระบวนการผลิต และผลลัพธ (output) สวน
กระบวนการผลิต จะหมายถึงขั้นตอนการผลิตตั้งแตการปลูก การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว
2.2 ผลกระทบและผลเสียจากการใชสารเคมี
2.2.1 ผลเสียตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค
รายงานของเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดตากเปดเผยวาในกลุมเกษตรกรผูปลูกผักที่อําเภอ
พบพระรอยละ 68 มีสารตกคางในเลือด และรอยละ 9 อยูในระดับอันตรายรอยละ 24 อยูในระดับ
เสี่ยง และรอยละ 36 อยูในระดับปานกลาง และในหมูบานรวมไทยพัฒนา หมู 12
มี
เกษตรกรชาวมงเพียงรายเดียวในจํานวน 60 รายที่ไมพบสารพิษตกคางในเลือด
นอกจากนี้ไดมีรายงานผูเสียชีวิตเนื่องจากพิษของสารเคมีกําจัดพืชประมาณปละ 40 คน
และ 5000 คนตองเขาโรงพยาบาล กลาวไดวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมเหมาะสมกอใหเกิด
อันตรายตอทั้งผูใชและผูบริโภค สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่นําเขาในประเทศไทย จัดเปนกลุมสารที่มี
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อันตรายหรือมีพิษสูงมากตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลกแนะนําและหามจําหนาย (กองกีฏ
และสัตววิทยา, 2537)
ปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงของผูบริโภค เชน การไดรับพิษจากการบริโภคผักและผลไมที่มี
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชปนเปอน นอกจากนี้อาจจะใหอาหารอื่นๆปนเปอนดวย พิษตกคางในดินและ
น้ําก็สงผลใหมีการสะสมพิษในสิ่งมีชีวิตระดับสูงของหวงโซอาหาร การตรวจพบสารพิษตกคางใน
ผลิตผลชนิดหนึ่งๆ อาจตรวจพบสารพิษตกคางไดหลายชนิด และเมื่อรางกายไดรับเขาในระยะเวลา
ติดตอกันนานๆ ก็อาจสะสมจนเกิดอันตรายได และสารพิษตกคางในรางกายมารดา ก็สามารถถาย
ทอดสูทารกโดยทางนมมารดาได สารพิษในกลุมออรกาโนคลอรีนบางตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง DDT
จะสามารถตรวจพบในนมมารดา ไดในปริมาณสูง ในระยะหลายปติดตอกัน และยังไมมีแนวโนมที่
จะลดลง (จันทรทิพย, 2535)
พิสณฑ (2541) ไดทําการศึกษาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโน
ฟอสเฟต(organo phosphate) และคารบาเมต (carbamate)ในกระแสเลือดของกลุมผูบริโภค อ.
เมือง จ. เชียงใหม จํานวน 168 คน พบวา รอยละ 7.1 ของกลุมตัวอยางไมพบสารเคมีตกคาง รอย
ละ 47.0 พบอยูในระดับปลอดภัย รอยละ 43.4 พบอยูในระดับความเสี่ยงและอยูละ 2.4 พบอยูใน
ระดับไมปลอดภัย
จากผลการตรวจหาผูเสี่ยงตอสารพิษกําจัดแมลงศัตรูพืช กองอาชีวอนามัย กระทรวงสา
ธารณสุข พบวา ผูที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยตอสารกําจัดแมลงศัตรูพืช ในป
พ.ศ. 2535 –
2538 พบรอยละ 20.41, 19.97, 17.62 และ 17.04 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ผลการตรวจหาผูเสี่ยงตอสารพิษกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยใชกระดาษทดสอบ
โคลีนเอสเตอเรสขององคการเภสัชกรรม ป 2535 – 2538
การตรวจหาผูเสี่ยงตอ
สารกําจัดแมลงศัตรูพืช
(ป)

จํานวนที่ตรวจ
( คน )

2535
2536
2537
2538

42,471
242,820
411,998
460,521

ที่มา : กองชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผูเสี่ยง / ไมปลอดภัย
จํานวน ( คน )
รอยละ
8,669
48,500
72,590
78,481

20.41
19.97
17.62
17.04
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การตรวจสอบสารเคมีตกคางในพืชผักปลอดสารพิษ

กองวิเคราะหอาหาร สํานักงานอาหารและยา (2539) ไดวิเคราะหหาสารเคมีตกคางในผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 38 ตัวอยาง พบสารเคมีตกคางจํานวน 15 ตัวอยาง หรือคิดเปนรอย
ละ 39.6 โดยมี 4 ตั วอย างที่ ตรวจพบสารเคมีเกิ นคามาตรฐานกําหนด MRL สารเคมี ที่ ตรวจพบ
ป ริ ม าณ สู ง คื อ Dicrotophos และ Cypermitrin ใน ผั ก ก าด ข าว ผั ก ก วางตุ ง และพ บ สาร
Profenophos ในผักกวางตุง
ในป 2540 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับ ชมรมผูบ ริโภคผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม ไดศึกษาสารเคมีกลุม ออรกาโนฟอสเฟต และ คารบาเมท ที่ตกคางในพืชผัก ผลไมทั่วไป
จํานวน 148 ตัวอยางหรือรอยละ 21.6 และผักปลอดสารพิษ (กางมุง) ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน
28 ตัวอยางพบสารเคมีตกคาง 5 ตัวอยาง หรือรอยละ 17.8 (ตารางที่ 2.2)
วิมล (2541) ไดศึกษาสารเคมีตกคางในพืชผักที่ปลูกแบบเกษตรกรรมอินทรีย กางมุงและ
เคมี ในจังหวัดเชียงใหมโดยเก็บตัวอยางพืชผักที่ปลูกแบบอินทรีย จํานวน 36 ตัวอยาง 28 ชนิด
ปลูกแบบกางมุง จํานวน 36 ตัวอยาง19 ชนิด และปลูกแบบเคมี จํานนวน 36ตัวอยาง 22 ชนิด รวม
ทั้งสิ้น 108 ตัวอยาง 43 ชนิด ในระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 2541 ผลการวิเคราะหหาระดับสาร
เคมีตกคาง ในพืชผักพบวา การปลูกแบบอินทรีย พบสารเคมีตกคางในระดับที่ปลอดภัยรอยละ 8.3
และไมปลอดภัยรอยละ11.1 ผักที่ปลูกดวยวิธีกางมุง พบสารตกคางตกคางในระดับปลอดภัยรอยละ
2.83 และระดับไมปลอดภัยรอยละ 13.8 ผักที่ปลูกดวยวิธีเคมีพบสารเคมีตกคางในระดับปลอดภัย
รอยละ 44.4 และระดับไมปลอดภัยรอยละ 13.9 แมวาผักที่ปลูกโดยใชสารเคมีจะพบสารเคมีตกคาง
โดยรวมสูงกวาผักที่ปลูกโดยวิธีอินทรียและวิธีกางมุงกวา 3 เทา แตเมื่อดูถึงสารเคมีตกคางระดับไม
ปลอดภัยจะเห็นวาคอนขางใกลเคียงกันในการปลูกทั้ง 3 วิธี (ตารางที่2.2)
ตารางที่ 2.2 รอยละของพืชผักที่พบสารเคมีตกคางในระดับตางๆ จําแนกตามวิธีปลูก
ระดับสารเคมีตกคาง

อินทรีย

กางมุง

เคมี

ไมพบสารเคมีตกคาง
พบในระดับปลอดภัย
พบในระดับไมปลอดภัย

(n=36)
80.6
8.3
11.1

(n=36)
83.4
2.8
13.8

(n=36)
41.7
44.4
13.9

ผลจากการวิเคราะหสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในพืชผัก สวนใหญพบวาอยูในระดับที่
ปลอดภัย เปนที่นาสังเกตวาระบบการผลิตผักแบบอินทรีย แบบกางมุง ยังมีการตรวจพบสารเคมี
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ปนเปอนในพืชผัก ในระดับที่ไมปลอดภัย ขอมูลจําเปนตองนําเสนอใหผูผลิตและผูบริโภคไดรับรู
เพื่อจะไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงระบบการผลิตโดยเฉพาะการควบคุมการใชสารเคมี
อยางถูกวิธี ในกรณีที่จําเปน
2.2.2 ผลเสียตอสิ่งแวดลอม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางกวางขวางและไมถูกตอง ทําใหสารเคมีเจือปนไปกับดิน
และน้ําสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางรุนแรง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลาย
ชนิดที่ใชในปจจุบันใชเวลานานหลายป ในการสลายตัวในดิน เมื่อมีการยอยสลายจะเกิดสาร
ประกอบเคมีชนิดใหมที่บางครั้งมีพิษรุนแรงกวาเดิม ผลกระทบในระยะสั้น ตอสิ่งมีชีวิตและระบบ
นิเวศน พบวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดหนึ่งมักกอใหเกิดปญหาใหมทีรายแรงกวาเดิม และ
อาจมีการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหมขึ้นมา
เพราะตัวห้ําตัวเบียนถูกสารเคมีทําลายหรืออาจ
เคลื่อนยายไปแหลงอื่น เนื่องจากอาหารคือประชากรศัตรูพืชถูกทําลาย (กองกีฏและสัตววิทยา,
2537)
สารพิษตกคางที่ตรวจพบในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยมักเปนกลุม Organochlorines
เชน DDT และอนุพันธ dieldrin heptachlor เพราะสารพิษกลุมนี้คงตัวไดนาน การตรวจพบสารพิษ
ตกคางในดินและน้ํา ปจจุบันพบในปริมาณไมสูงนัก แตจากหวงโซอาหาร จะมีการสะสมจนมี
ปริมาณสูงดังแสดงในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ปริมาณการสะสมสารพิษตกคางในดินและน้ํา
หวงโซอาหาร
ปริมาณ DDT (ppm)
DDT in water
0.000003
DDT in Zooplan
0.04
DDT in small fish (minnows)
0.05
DDT in large fish (needlefish)
2
DDT in fish-eating birds (ospreys)
25
ที่มา : จันทรทิพย (2535)
การใชปุย มีผลตอสิ่งแวดลอมไดเชน หากมีไนเตรทและฟอสเฟตสูแหลงน้ําจะทําใหการเพิ่ม
จํานวนของ algae ทําใหพืชน้ําอื่นๆไดรับแสงไมเต็มที่ ทําใหพืชและสัตวน้ําไดรับ
สภาพ
แวดลอมที่ผิดปกติไป นอกจากนี้ไนเตรตที่ถูกเปลี่ยนเปนไนเตรทในรางกายอาจเปนสาเหตุใหเกิด
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โรค methaemoglobinaemia (blue baby syndrome) ในทารกซึ่งสาเหตุมาจากการปนเปอนจาก
ผักและน้ําดื่ม (Conway and Pretty, 1991)
2.2.3 ผลเสียทางดานเศรษฐกิจ
ในการปลูกพืชของเกษตรกรจะมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรูปแบบที่แตกตางกัน บาง
รายพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามกําหนดเวลาที่วางไว โดยมิไดคํานึงถึงความหนาแนนของประชา
กรศัตรูพืช หากมีการใชสารเคมี 20-40 ครั้งใน 1 ป จะทําใหเกษตรกรตองเพิ่มตนทุนการผลิต 3040 % เพื่อควบคุมการระบาดของศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้นและความตานทานสารเคมีของศัตรูพืช ซึ่ง
ปจจุบันไดพบ แมลง ไร และเชื้อรามากกวา 400 ชนิด ไดพัฒนาสายพันธุที่ตานทานตอสารเคมี
(กองกีฏ และสัตววิทยา, 2537) ซึ่งสารเคมีในทองตลาดมีจํานวนกวา 200 ชนิด แตมีชื่อการคาแตก
ตางกันมากถึงประมาณ 2,200 ชื่อ ทําใหเกษตรกรเกิดความสับสน จึงมักใชไมตรงกับชนิดศัตรูพืช
ทําให สิ้นเปลืองคาใชจายและการเพาะปลูกไมไดผล ปญหาตาง ๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต จึง
จําเปนตองเรงรัดใหมีการแกไขโดยดวน (โอชา, 2537)
สินคาออกหลายประเภทพบวามีสารพิษตกคาง ทําใหเปนขอเตือนใหระมัดระวังการใชสาร
พิษ เพราะในแตละประเทศจะมีคากําหนดมาตรฐานของสารพิษตกคางในผลิตผลตางๆ เมื่อสงสิน
คาเขาตองอยูในมาตรฐานนั้นๆ เพื่อสุขภาพของผูบริโภค และสามารถใชมาตรฐานนี้เปนเครื่องกีด
กันทางการคาไดอยางไมมีขอโตแยง (จันทรทิพย, 2535)
ปริมาณการใชสารเคมีในการเกษตรมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นยกเวนในป 2534 ลดลงจากป
2533 แตในป 2535 ไดเพิ่มขึ้น (รูปภาพที่ 2.1 และ 2.2) แยกเปนปริมาณการใชปุยเคมีสําหรับ
ขาว (9,880 ตัน) พืชผัก-ไมดอก (439 พันตัน) (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2536)
แสนตัน

ก

ข

หมื่นตัน

4

4

3

3

2

2

1

1
0

0
2532

2533

2534

2535

2536 ป

2531

2532

2533

534

2535 ป

รูปภาพที่ 2.1 ก. การใชปุยเคมีทางการเกษตรตางๆ ข. ปริมาณการใชสารเคมีในพืชผัก-ไมดอก
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2536
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สถานการณการนําเขาสารเคมีกําจัดแมลง
สารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคาร
บาเมท (ตารางที่ 2.4 และ 2.5) มีปริมาณการนําเขารวมกันประมาณรอยละ 70 – 80 % ของปริมาณ
การนําเขาสารเคมีกําจัดแมลงทั้งหมด สารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟตที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและ สหกรณ มี ป ระมาณ 57 ชนิ ด แต มี ก ารนํ าเขาและใชอยู ป ระมาณ 30 กวาชนิ ด โดย
ปริมาณการนําเขาของสารกลุมนี้ประมาณ 4 พันกวาตัน สารกลุมคารบาเมท ที่ขึ้นทะเบียนไวมี 20
ชนิด แตมีการนําเขาและใชจริง 12 ชนิด ปริมาณนําเขา 1 พันกวาตัน (อภิชัย , 2539)
ตารางที่ 2.4 ปริมาณการนําเขาสารกําจัดแมลงกลุมออรการโนฟอสเฟตที่ใชมากที่สุด10 อันดับ ป
2538

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชนิดของสาร
Methomidophos
Monocrotophos
Methyl parathion
Dimethoate
Profenophos
Mevinphos
Malathion
Dichlorfos
Trichlorfon
Triazophos

ปริมาณการนําเขา ( กก.
)
1,192,535
842,957
755,500
371,450
224,993
184,260
175,915
175,552
109,250
53,832

การใช
พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร ผัก ผลไม
พืชไร ผัก
ขาว พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร ผัก ผลไม
ปศุสัตว
พืชไร ผัก ผลไม ปศุสัตว
ขาว พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร ผัก ผลไม

ที่มา : อภิชัย, 2539
ตารางที่ 2.5 ปริมาณการนําเขาสารกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท ที่ใชมากที่สุด 10 อันดับ ป 2538
ลําดับ
ชนิดของสาร
ปริมาณการนําเขา ( กก.
การใช
1
2
3
4
5
6

Carbaryl
Methomyl
Carbofuran
BPMC
Cartap
Isoprocarb

)
408,635
286,176
185,279
174,132
116,400
68,056

ขาว พืชไร ผัก ผลไม
พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร
ขาว ผัก ผลไม
ขาว ผัก ผลไม
ขาว

18
7
8
9
10

Carbosulfan
Benfuracarb
Oxamyl
Methiocarb

50,401
9,000
4,080
4,000

ขาว พืชไร ผัก ผลไม
ขาว พืชไร
พืชไร ผลไม
พืชไร ผลไม

ที่มา : อภิชัย, 2539
2.3 ความสําเร็จและปญหาอุปสรรคของการผลิตผักปลอดสารพิษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายตองการลดปริมาณการใชสารเคมีในการปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชเพื่อการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
โดยไดมีกรมสงเสริมการเกษตรได
ดําเนินการโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลผลิตผัก
ที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค ไดมีการดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ การ
ปลูกผักในมุงตาขายไนลอน และการปลูกผักนอกมุงตาขาย ใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสม
ผสาน ดําเนินการสงเสริมในรูปกลุมเกษตรกร จัดการอบรมและถายทอดความรูทางดานการวาง
แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตพืชผักใหปลอดภัยจากสารพิษ โครงการนี้ไดดําเนินการมาตั้ง
แตป 2530 (ปราโมทย , 2540)
สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดเริ่มโครงการครั้งแรกตั้งแตป 2531 ในพื้นที่หมูที่ 10
บานสันปากวาว ตําบลทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม ดวยวิธีการปลูกผักในมุงตาขายไนลอน และ
การปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน นอกจากนี้องคกรพัฒนาเอกชนไดสนับสนุนใหมีการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ บานปานอด หมูที่ 5 ต. แมทา กิ่ง อ. แมออน เริ่มดําเนินการเมื่อป 2536 หลัง
จากนั้นไดขยายไปยังหมูบาน ตําบลและอําเภออื่นๆ จากการสํารวจ โดย กุศล และนิวัติ (2542)
เมื่อป 2537 เปรียบเทียบกับป 2542 พบวาการดําเนินการยังมีปญหาอุปสรรคในหลายประการโดย
สรุปไดวา
1 พื้นที่สงเสริมการผลิตอยูกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผักกางมุงทําใหยากในการ
รวมตัวผลิตเพื่อการคา
2 รายไดจากการจําหนายผักไมมาก เกษตรกรหลายรายเลิกปลูกผักไปประกอบอาชีพอื่น
3 ขอจํากัดดานที่ดิน แหลงน้ํา ของผูปลูก เพื่อการคาในปจจุบันทําใหไมสามารถขยาย
การผลิตไดตามตองการ
4 พื้นที่ปลูกผักมักมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน สวนพื้นที่ๆไมทวมขังเกษตรกรปลูกไมผล
5 ความหลากหลายของชนิดผักมีนอย เมื่อเทียบกับความตองการของผูบริโภค
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แหลงปลูกผักที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะผักในตระกูลกะหล่ํามีพื้นที่ปลูกมาก
ถึง 20,311 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13 จังหวัดเชียงใหม, 2539) พืชตระกูลกะหล่ําเปน
พืชที่มีแมลงศัตรูมาก ทําใหเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงในปริมาณ
ที่สูงจากปญหา
ตางๆ เหลานี้ไดมีความพยายามปรับปรุงวิธีการผลิตขึ้นมาหลายวิธี สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดมี
การศึกษาทดลองผลิตผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีในกลุมเกษตรกร เชน การปลูกผักกางมุงซึ่งเปนวิธี
การหนึ่งที่สามารถลดปริมาณการใชสารฆาแมลงไดรอยละ 80-90 (วินัย, 2539)
ตอมาวิธีการนี้ไดรับการสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐและเอกชนในอีกหลายพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงใหม เชน ที่บานมวงคํา ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานัก
งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม และที่บานปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยสมาคม
วาย เอ็ม ซี เอ (กุศล และนิวัติ, 2542)
กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษภายใตคําแนะนําสงเสริมจากองคกรพัฒนา
เอกชนเริ่มตนประมาณป 2536 โดยโครงการเผยแพรและพัฒนาเครือขายผูผลิต ผูบริโภคผักปลอด
สารพิษภาคเหนือตอนบน ที่เกิดจากความรวมมือขององคกรพัฒนาเอกชน 5 องคกรในเชียงใหม
และแมฮองสอน ไดเริ่มทําการทดลองผลิตผักกลางแจง ไมกางมุงตาขาย ไมใชปุยเคมีและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชชนิดใดเลย มีการใชอินทรียวัตถุ เชน มูลวัว มูลไก ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของ
ดิน โครงการนี้เริ่มที่บานปานอด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และบานนาฟาน ตําบลสะเมิง
เหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งยังมีการผลิตจนถึงปจจุบัน แตจํานวนผูผลิตลดลง
เนื่องจากเปนลักษณะการเกษตรผสมผสาน โดยปลูกผักรวมกับไมผลและเลี้ยงสัตว จากการสํารวจ
ของกุศลและนิวัติ (2542) พบวาเมื่อตนไมผลเติบโตขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดพื้นที่ปลูกผัก
จึงลดนอยลง
นอกจากนี้ยังมีผูผลิตผักปลอดสารพิษเปนการคาตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบันจํานวน 3 ราย
ไดแก หางหุนสวนจํากัดธรรมานุสาร บริษัทกรีนสรอยัล และ บริษัทเจนโค โกลบอล บริษัทเหลา
นี้ทําการผลิตผักเอง เนนการควบคุมศัตรูพืชดวยสารสกัดจากพืช การใชกับดักกาวเหนียว การเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดินดวยการใชปุยคอก ปุยหมัก (กุศล และนิวัติ, 2542)
ในสวนการตลาดมีตลาดรองรับผลผลิตหลายแหง
เชนตามหางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ตหลายแหงในเชียงใหมและในกรุงเทพฯ รวมทั้งตลาดทองถิ่น แตวิถีการตลาดยังไม
สัมพันธกันระหวางผูบริโภคกับผูผลิต ตัวอยางเชน ในบางชวงผักบางชนิดจะขาดตลาด บางชวงจะ
มีผลผลิตมากเกินไป หรือสถานที่จําหนายบางแหงสรางเงื่อนไขในทางธุรกิจมากจนเกษตรกรไม
สามารถปฏิบัติได
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ดวยเหตุผลและผลกระทบดังกลาวเบื้องตน การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
การผลิต การตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษจึงเปนเรื่องที่จําเปนเพราะแมจะมีผูที่สนใจมากขึ้นแตยัง
มีเงื่อนไขบางประการที่ทําใหการขยายตัวของผูผลิตในจังหวัดเชียงใหมยังไมมากเทาที่ควร
คณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบดังกลาวโดยศึกษา
เฉพาะกรณีที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อใหไดขอสรุปสําหรับเสนอแนะแนวทางให
หนวยงานตาง ๆ นําไปปรับใชใหเกิดผลดีตอการพัฒนาตอไป
2.4 บทบาทของสถาบันตอการพัฒนาของกลุม
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษไดรับการสนับสนุนเปนอยางมากทั้งในภาครัฐทั้งในสวนของ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งจะไดกลาวในบทที่ 5 และนอกจากนี้ยังมีหนวยงานได
มีสวนชวยผลักดันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับหนวยงานราชการและหนวยงานอื่นที่ทําการศึกษาในเรื่องนี้ เชน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ ศูนยเกษตรศึกษาพัฒนาชนบทของ
มูลนิธิศึกษาและพัฒนาชนบท วัดปาดาราภิรมย สถาบันแมคเคนเพื่อฟนฟูสภาพ มูลนิธิพุทธเกษตร
จังหวัดเชียงใหม ฯลฯ หนวยงานเหลานี้มีวิธีการที่แตกตางกันบางในวิธีการผลิต เชนบางกลุมอาจ
ผลิตแบบผักกางมุง บางกลุมเปนแบบกลางแจง บางกลุมยังมีการใชสารเคมี ขณะที่บางกลุมไมมี
การใชสารเคมีใด ๆ แมแตปุยเคมี
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บทที่ 3
ขอบเขตเนื้อหาและวิธีวิจัย
3.1 ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัยดานพื้นที่ ทําการศึกษากลุมผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม ที่อําเภอสารภี อําเภอแมริมและ อําเภอพราว (รูปภาพที่ 3.1)
ขอบเขตดานเนื้อหา ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาการใชสารเคมีในอดีตและปจจุบัน
กระบวนการเกิดกลุม กระบวนการใหการสนับสนุน เครือขายของระบบการผลิต การตลาด
เทคโนโลยีการผลิต ความเขมแข็งของกลุมผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษกลุมตาง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงวิเคราะห มีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวของและทําการ
เก็บขอมูลในพื้นที่ที่ศึกษาดังนี้
3.2.1 การรวบรวมขอมูล
(1) ขอมูลทุติยภูมิ : รวบรวมจากเอกสารจากแหลงตางๆ เชน กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร มูลนิธิโครงการหลวง และแหลงขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
(2) ขอมูลปฐมภูมิ : จะไดจากการสํารวจและการสัมภาษณจากเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสาร
พิษในพื้นที่อําเภอสารภี อําเภอแมริม อําเภอพราว และอําเภอเมืองเชียงใหม การศึกษากลุมผูผลิต
ผักปลอดสารพิษ จะใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) เปนหลัก โดยการ
สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก (key informants) เชนประธานกลุมและคณะกรรมการกลุม ผูนํา
เกษตรกร เกษตรตําบล ผูนําองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ สําหรับการสัมภาษณ ครัว
เรือน เกษตรกร ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งในแตละพื้นที่จะแตก
ตางกัน
นอกจากนี้สัมภาษณผูจัดการบริษัทผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและผูจัดการ
ศูนยจําหนายผักปลอดสารพิษ สัมภาษณรวมกลุมเกษตรกรดังนี้
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(3) ประเด็นคําถามใชสําหรับขอมูลปฐมภูมิดังนี้
1)
-

สัมภาษณเจาหนาที่สงเสริม ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ และองคกรเอกชน
ความเปนมาและนโยบายของหนวยงาน
วิธีการสงเสริม : เลือกพื้นที่ เกษตรกรรวมโครงการ
เทคโนโลยีในการผลิต
ปญหา ขอจํากัดและสาเหตุในการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
บทบาทของหนวยงานในการสงเสริม
ความคิดเห็นตอระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

2)
-

ผูนํากลุมเกษตรกร
สภาพความเปนมาของชุมชนกอนเกิดการรวมกลุม
ปญหาของเกษตรกรในพื้นที่
ความเปนมาของกลุมและสาเหตุการเกิดกลุมของเกษตรกร
กระบวนการเกิดกลุม และสาเหตุในการเกิดกลุม
จํานวนสมาชิกที่เริ่มตนในการรวมกลุม การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก และ
สมาชิกปจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต : การจัดการในการผลิต เชนการใชสารสกัด
จากธรรมชาติแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เทคโนโลยี: เริ่มตน ปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง
การยอมรับเทคโนโลยีของกลุม
ปริมาณการผลิตตอวัน
การจําหนาย : ลักษณะการจําหนาย
ตลาดที่รับซื้อ
การขยายตัวของตลาดในปจจุบัน

-

3) กลุมผูผลิต : เอกชน เกษตรกรผูผลิต (สัมภาษณกลุม)
3.1 ขอมูลทั่วไป
- เหตุผลและแรงจูงใจในการผลิตผักปลอดสารพิษ
- อาชีพเดิม รายไดจากอาชีพอื่น
- อาชีพอื่นๆปจจุบัน :รายได และแหลงรายได
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานในภาคเกษตร แรงงานในการปลูกผัก
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- การรวมกลุมของสมาชิก การเขาเปนสมาชิกกลุม
3.2 กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต
- พื้นที่ปลูกผัก ขนาดพื้นที่ ระบบพืชในแปลงผัก
- ชนิดผัก และปริมาณผักที่ปลูกแตละชนิด
- เทคโนโลยีการผลิตผัก : การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
การยอมรับ
- ระบบที่ใชปุยเคมี แตไมใชสารเคมี
- ระบบที่ใชปุยเคมี ใชสารเคมีเทาที่จําเปน
- ระบบที่ไมใชปุยและสารเคมี
- การวางแผนการผลิตของกลุม
- ตนทุนการผลิต และรายไดจากการผลิตผัก
3.3 กระบวนการจํานายของกลุมผูผลิต : เอกชน เกษตรกร
- ความเปนมา การหาตลาดของเกษตรกร และการขยายตลาด
- ราคา และการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้น
- ปญหาขอจํากัด ในการขยายตลาด
3.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ผลตอรายไดของครอบครัว
- ผลตอสุขภาพ คุณภาพชีวิตของครอบครัว
- ผลตอชุมชน และสิ่งแวดลอมใกลเคียง
3.5 แผนการในอนาคต และแนวโนม
- การเปลี่ยนแปลงการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงจําหนายของจํานวนสมาชิกในกลุม : เพิ่ม ลด
- ความคิดเห็นตออนาคตของกลุม และการผลิตผักปลอดสารพิษ
4)
-

กลุมผูเลิกผลิต
เหตุผลในการเลิกผลิต
อาชีพปจจุบันและรายได
แนวโนมในการที่จะกลับมารวมกลุม
ความคิดเห็นตอการผลิตผักปลอดสารพิษ

5) รานคาและตัวแทนจําหนาย

และ
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-

เกณฑการรับซื้อและการกําหนดราคา
ปริมาณการรับซื้อและการจําหนาย
ระบบการชําระเงินใหกับผูผลิต
การประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค
โอกาสและปญหาการขยายดานตลาด

3.2.2 วิธีวิเคราะหขอมูล
(1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา ประมวลและสังเคราะหขอมูลจากการประชุมกับ
กลุมผูเกี่ยวของ (Stakeholders)
(2) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ
(3) การวิเคราะหความเขมแข็งกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษใชตัวชี้วัดดังนี้
1 การขยายตัวของสมาชิก
2 การบริหารและการจัดการ
3 อายุขององคกร
4 กิจกรรม
4.1 จํานวนกิจกรรม
4.2 ความตอเนื่องของกิจกรรม
4.3 การพัฒนาจากกิจกรรมหนึ่งไปสูกิจกรรมใหม
5 ผูนําธรรมชาติในพื้นที่
6 ความสามารถพัฒนาเปนเครือขาย
7 ความเปนอยูของสมาชิกทั้งในดานฐานะและสุขภาพ
8 ผลงานสามารถนําไปสูการกําหนดนโยบายของรัฐ
(4) กิจกรรมตอเนื่อง
1 เสนอผลการศึกษาแกเกษตรกรผูนํากลุมเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2 จัดประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ
3 เพื่อบรรลุประสงคที่ 5 คณะวิจัยจะถายทอดความรู ประสบการณ และ
บทเรียนของกรณีศึกษาผักปลอดสารพิษใหกับกลุมที่กําลังจะจัดตั้งในพื้นที่อื่น
ของจังหวัดเชียงใหม โดยวิธีการประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณของ
กลุมกรณีศึกษา
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3.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถถายทอดความรูและประสบการณ
และบทเรียนของกรณีศึกษารวมกับกลุม
เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุมที่กําลังจะจัดตั้งในพื้นที่อื่นของจังหวัดเชียงใหม

รูปภาพที่ 3.1 พื้นที่ศึกษาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม
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บทที่ 4
ระบบการผลิตผักของจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ สองหมื่นตารางกิโลเมตร หรือ 12.56 ลานไร
โดยพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา เปนพื้นที่ปาไม 8.90 ลานไร และที่ไมไดจําแนก 2.33
ลานไร พื้นที่เกษตรกรครอบคลุม 1.33 ลานไรหรือประมาณรอยละ 10.6 ของพื้นที่ทั้งหมด
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2542)
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ที่เหมาะสมแกการเกษตรที่ดินมีความอุดมสมบูรณ อุณหภูมิ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเมืองรอน และเมืองหนาว และมีระบบชลประทานที่สมบูรณกวาทุก
จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 1.29 ลานไร
พื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ถั่วเหลือง ไมผล เชน ลําไย ลิ้นจี่ สม มะมวง และพืชผัก
เชน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง ผักตระกูลกะหล่ํา พริก มะเขือเทศ ฯลฯ เปนแหลง
ผลิตผลิตพืชผักที่สําคัญ ของภาคเหนือ และพืชผักเมืองหนาวที่สําคัญของประเทศ
4.1 ระบบการผลิต
พืชผักที่ปลูกเชิงพาณิชยมีไมนอยกวา 70 ชนิด แตที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอยางแพรหลาย
มีประมาณ 40 ชนิด ซึ่งอาจจําแนกตามลักษณะการบริโภคไดเปน 3 ประเภท คือ
•

ผักประเภทกินใบและลําตน ไดแก คะนา กวางตุง ผักกาดขาว กะหล่ําปลี ผักบุงจีน ผัก
กาดขาวปลี ผักกาดหอม ผักชี เปนตน มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 47,234 ไร หรือรอย
ละ 19 ของพื้นที่ปลูกผัก

•

ผักประเภทกินดอกและผล ไดแก กะหล่ําดอก มะเขือเทศ พริก ถั่วฝกยาว ขาวโพด
หวาน แตงกวา มะระจีน กระเจี๊ยบเขียว ฟกทอง เปนตน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ
85,390 ไร หรือรอยละ 34 ของพื้นที่ปลูกผัก

•

ผักประเภทกินหัวและราก ไดแก กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง มันเทศ แค
รอท เผือก เปนตน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11,953 ไร หรือ รอยละ 47 ของพื้นที่
ปลูกผัก (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 2543)
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ในกลุมผักประเภทกินใบและลําตน ผักตระกูล Brassica (คะนา, กวางตุง, ผักกาดขาว, ผัก
กาดเขียวปลี ซึ่งสามารถผลิตไดตลอดป ทั้งในฤดูฝน บนพื้นที่สูง และในฤดูแลงในที่ราบลุม หลัง
จากเก็บเกี่ยวขาวนาป (ตารางที่ 4.1)
สําหรับกลุมประเภทกินดอกและผล พริกครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ประมาณ 4 หมื่นไร
ประกอบดวย พริกขี้หนูใหญ พริกขี้หนูสวน และพริกใหญ ซึ่งสามารถปลูกไดในฤดูในฤดูฝนบนที่
ดอน และฤดูแลงในที่ราบลุมหลังจากเก็บเกี่ยวขาวนาป นอกจากนี้ มะเขือเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
มะเขือเทศสงโรงงาน เปนพืชผักหลักของกลุมดังกลาว เกษตรกรปลูกตั้งแตปลายฤดูฝน ซึ่งเก็บ
เกี่ยวชวงธันวาคม-มกราคม มะเขือเทศ ตนฤดูนี้จะสงขายในตลาดสด ราคาสูงกวามะเขือเทศกลาง
ฤดู ซึ่งจะสงขายใหกับโรงงาน
ผักประเภทกินหัวและราก จะเปนกลุมที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด พืชผักดั้งเดิมที่สําคัญ ไดแก
ตระกูล Ailium เชน กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ และพืชหัวเศรษฐกิจที่สําคัญระยะหลัง ได
แก มันฝรั่ง พืชเหลานี้สวนใหญ เปนพืชหลังนา ตองการอากาศหนาวเย็นสําหรับสรางหัว
ระบบการผลิตผักดังกลาวขางตน เปนการผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งเนนการผลิตเชิงเดี่ยว
(mono culture) และใชปจจัยการผลิตสูงเชน ปุยเคมี ปุยคอก และสารเคมี ควบคุมกําจัดศัตรูพืช
(แมลง โรค และวัชพืช) ซึ่งเปนการผลิตที่ใชตนทุนสูง (ตารางที่ 4.2 และ4.3) ในขณะเดียวกันก็ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงเชนเดียวกัน จึงเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองของตนเอง มี
แหลงทุนสนับสนุน แรงงานพอเพียง (ครอบครัวและจาง) และมีระบบชลประทานสมบูรณซึ่ง
ประกอบดวย ระบบชลประทานหลวง ชลประทานราษฎร ระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ระบบน้ําใตน้ําดิน
และบอน้ําตื้น อยางไรก็ตาม สภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม มีคุณสมบัติกายภาพ และอุณหภูมิ
เหมาะสมกับการปลูกพืชผักในฤดูฝนไดกลายเปนแหลงผลิตผักฤดูฝนที่สําคัญของจังหวัดและของ
ประเทศ ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งเปนผลพวงจากการพัฒนาเกษตรและการใชที่ดินบนที่สูง
ของโครงการพัฒนาตางๆ เชน โครงการหลวง และโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝน และยกระดับรายไดของชุมชนบนที่สูง
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ตารางที่ 4.1 พื้นที่ปลูกพืชผักของจังหวัดเชียงใหมป 2541/42
ผัก
พื้นที่ปลูก (ไร)
ผักประเภทกินใบและลําตน
1800
คะนา
4817
กวางตุง
6940
ผักกาดขาวปลี
26699
กะหล่ําปลี
1550
ผักบุงจีน
2337
ผักกาดเขียวปลี
1594
ผักกาดหอม
1497
ผักชี
47234
รวม
ผักประเภทกินดอกและผล
6467
กะหล่ําดอก
15057
มะเขือเทศ
41750
พริก
2792
ถั่วฝกยาว
7215
ขาวโพดหวาน
2183
แตงกวา
211
มะระจีน
326
กระเจี๊ยบเขียว
6872
ฟกทอง
1379
1138
ฟกเขียว
บวบ
85390
รวม
ผักประเภทกินหัวและราก
58172
กระเทียม
18888
หอมแดง
13961
หอมหัวใหญ
14208
มันฝรั่ง
3164
มันเทศ
4321
แครอท
6809
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เผือก
รวม

119523

4.2 ระบบการปลูกพืชผัก
ระบบหลักของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 2 ระบบ
•

ระบบพืชผักที่มีขาวเปนพืชหลักในพื้นทีรับน้ําชลประทาน ซึ่งเปนระบบดั้งเดิมในพื้นที่ราบ
ลุมเชียงใหม การคัดเลือกชนิดผักปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาวนาป จะสอดรับกับการคัดเลือก
พันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวแตกตางกัน เชน ระบบ กระเทียม หอมหัวใหญ มันฝรั่ง
หอมแดง ซึ่งจะปลูกตั้งแตปลายเดือนตุลาคมเปนตนไป เกษตรกรจะเลือกพันธุขาว
ไมไวแสง เพื่อจะเก็บเกี่ยวขาวไดในกลางเดือนตุลาคมหรือตนพฤศจิกายน ซึ่งจะเปดโอกาส
ใหพืชผักดังกลาวใชประโยชนจากอุณหภูมิของตนฤดูหนาวอยางเต็มที่
ระบบการปลูกพืชผักหลังนา เปนระบบการผลิตอยางปราณีต เริ่มจากการเตรียมดิน ซึ่ง
ตองมีการยกรอง ใชแรงงานจางและแลกเปลี่ยน ใชฟางคลุม เพื่อลดการขยายของวัชพืช
ควบคูไปกับการฉีดพนดวยสารเคมี กําจัดศัตรูพืช การจัดการธาตุอาหารเปนการผสมผสาน
ระหวางปุยคอกและปุยเคมี เกษตรกรคุนเคยกับการฉีดพนสารเคมีควบคุมกําจัดศัตรูพืช
สวนใหญจะเปนการปองกัน โดยมีฐานความรูดานวัฎจักรของแมลง และศัตรูแมลงนอยมาก
ทําใหมีการสิ้นเปลืองมาก โดยทั่วไปแลว การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พืชผักหลังนา
ของเกษตรกรยังมีโอกาสอีกมาก โดยเฉพาะดานการจัดการธาตุอาหาร และศัตรูพืช อยาง
ไรก็ตาม ระบบพืชผักหลังนาไดลดปญหาการระบาดของไสเดือนฝอย โดยเฉพาะในมันฝรั่ง
เนื่องจากสภาพน้ําทวมขังในนาขาวได ทําลาย หรือลดประชากรของไสเดือนฝอย จนไม
สามารถเปนภัยตอพืชผักหลังนาขั้นวิกฤตได

•

ระบบพืชผักบนที่สูงลาดชัน สวนใหญจะทําการผลิตโดยชุมชนชาวมง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เนน
การผลิตเชิงพาณิชย ระบบพืชผักบนที่สูง เปนรูปแบบการผลิตกึ่งถาวรที่มีการจัดการใชที่
ดินแบบแผวถางและเผา พืชหลัก ไดแกกะหล่ําปลี โดยจะทยอยปลูกตั้งแตตนฤดูฝน
ในปริมาณที่สอดคลองกับแรงงานครัวเรือนและความตองการของตลาดและความ
สม่ําเสมอของราคาทําใหการผลิตกะหล่ําปลีบนที่สูง สามารถทยอยออกสูตลาดเปนเวลา
ประมาณ 6 เดือน เกษตรกรบนที่สูงจะหมุนเวียนการใชที่ดินและจะเคลื่อนยายการใชที่ดิน
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แปลงเดิม เมื่อการสะสมของโรคหรือแมลง เปนภัยตอการผลิตพืชผัก จนไมสามารถควบ
คุมได แหลงผลิตผักบนที่สูงที่สําคัญไดแก ฝาง แมริม จอมทอง ฮอด เปนตน

ตารางที่4.2 ตนทุนการผลิตกระเทียมป 2541/42
รายการ
คาเมล็ดพันธุ
คาปุยคอก
คาปุยเคมี
คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
คาฟางขาวคลุมแปลง
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาแรงงานเตรียมดิน
คาเตรียมพันธุ/ ปลูก/ฟางคลุมดิน
คาดายหญา ใสปุย
คาพนสารเคมีและใหน้ํา
คาเก็บเกี่ยว (ขุด และแกะเปลือก)
รวมคาวัสดุ
รวมคาแรงงาน
รวมตนทุนการผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)
ราคาขาย (บาท/กก.)
รายได(บาท/ไร)
รายไดสุทธิ (บาท/ไร)
B/C (รายได/ตนทุน)
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ป 2541/42 (บาท/ไร)
4280
1,080
1,320
1,420
980
1,050
820
1,450
930
820
1,600

10,130 (64%)
5,620 (36%)
15,750
3,000
5.25
8
24,000
8,250
0.52
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ตารางที่ 4.3 ตนทุนการผลิตมันฝรั่งครบวงจรป 2541/42
รายการ
ป 2541/42
3,000
คาหัวพันธุ (เงินสด)
300
คาแรงเตรียมหัวพันธุ (ผา,ชํา)
850
คาเตรียมดิน (ไถ ยกรอง ขุดหลุม)
600
คาแรงปลูก/ใสปุยรองพื้น
2,860
คาปุย
1,500
คาสารเคมีกําจัดโรคแมลง
1,200
คาแรง (พรวนดิน คลุมโคน ใสปุยเคมี)
1,050
คาแรงงานใหน้ํา (7 ครั้ง)
1,050
คาแรงพนสารเคมี (7 ครั้ง)
1,500
คาเก็บเกี่ยว (ขุด บรรจุถุง)
7,360 (53%)
รวมคาวัสดุ
6,550 (47%)
รวมคาแรงงาน
13,910
รวมตนทุนการผลิต
3,000
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
4.63
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)
6.00
ราคาขาย (บาท/กก.)
18,000
รายได (บาท/ไร)
4,090
กําไรสุทธิ (บาท/ไร)
0.29
B/C (กําไรสุทธิ/ตนทุน)
ที่มา : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ป 2542
เปนที่สังเกตวา ระบบการผลิตพื ชผักเชิงพาณิ ชย เชน กระเทียม มันฝรั่ง ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 4.2 และ 4.3 สัดสวนตนทุนการผลิตที่เปนวัสดุสูงกวา 50 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนวัสดุที่ตองพึ่ง
พาจากภายนอกและต อ งอาศั ย เงิ น ทุ น ดั งนั้ น ความเสี่ ย งด านการผลิ ต อั น เนื่ อ งมาจากศั ต รูพื ช
หรือ ดานราคา จะทําใหเกษตรกรสูญเสียอยางมาก
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4.3 ปญหาดานการผลิต และการตลาด
ปจจัยที่ลดศักยภาพการผลิตผักที่สําคัญ ไดแก ศัตรูพืชผัก การผลิตผักทั้งในที่ราบลุม และ
บนพื้นที่สูง จะกระจุกอยูในพื้นที่ที่เหมาะสําหรับเฉพาะพืช ไมไดกระจายทั่วไปดังเชน พืชไร ทําให
การเขาทําลายและการระบาดของศัตรูพืชผักเกิดขึ้นอยางรวดเร็วกับพืชผักที่มีการปลูกชนิดเดียว
อยางตอเนื่อง เชนกะหล่ําปลี คะนา เปนตน
นอกจากนี้ ฤดูกาลปลูกพืชผัก เชนในฤดูแลง ปริมาณการผลิตผักนอย เนื่องจากอุณหภูมิสูง
และการระบาดของแมลงจะมีมากกวาฤดูอื่นๆ ทําใหอุปสรรคตอการผลิตผักทั่วไป การผลิตผักใน
โรงเรือนเพื่อลดการทําลายของแมลงศัตรูพืชเปนทางเลือกหนึ่งของระบบการผลิต การใชพันธุผัก
ใหมๆซึ่งผลิตโดยบริษัทเมล็ดพันธุเอกชนที่สามารถทนตออุณหภูมิสูง ทําใหการปลูกพืชผักบางชนิด
เปนไปไดในฤดูแลงในพื้นที่ราบลุม เชน กะหล่ําดอก บล็อกโคลี่ เปนตน
พื้นที่ที่เปนแหลงปลูกผักที่สําคัญของเชียงใหมจะมีพอคาประจําติดตอรับซื้อจนเปนคูคาขาย
กัน โดยเฉพาะพื ชผักที่จําหนายทั่วไปในทองตลาด ราคาผันแปรตามกฏอุปสงคอุปทาน พืชผัก
เฉพาะชนิดที่มีการผลิตไมแพรหลาย และมีพื้นที่การผลิตจําเพาะ เชน ความเหมาะสมของที่ดิน
แหลงน้ํา และความชํานาญของกลุมเกษตรกรผูผลิต ระบบการผลิตจะเชื่อมโยงกับการตลาดแบบมี
สัญญาผูกพัน เชน ระบบการผลิตมันฝรั่ง ถั่วแขก ถั่วเหลืองฝกสด เปนตน อยางไรก็ตาม การผลิต
และการตลาดพืชผักสวนใหญเปนแบบอิสระ ซึ่งเกษตรกรผูผลิตตองเผชิญกับความเสี่ยงสูงทั้งใน
อุปสรรคดานการผลิต อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของฤดูกาล และดานราคา การรวมกลุม
เพื่อการผลิตและการตลาดทั่วไปในรูป สหกรณ หรือกลุมผูผลิตพืชผัก ไดดําเนินการไปเฉพาะพืช
ผักที่สําคัญ เชน หอมหัวใหญ มันฝรั่ง มะเขือเทศ ที่มีบริษัทเอกชนรองรับเพื่อจัดจําหนายหรือแปร
รูป นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงไดเขามาชวยจัดการบริหารดานตลาดใหกับชุมชนชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่โครงการรับผิดชอบทําใหระบบการผลิตผักเมืองหนาวประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกัน
องคกรพัฒนาเอกชนซึ่งผลักดันเกษตรกรรมทางเลือก จะเนนการจัดตั้งกลุมและเครือขายผูผลิตผัก
อินทรีย ตอมาไดมีการจัดเครือขายผูผลิตผูบริโภค จนพัฒนาเปนตลาดทางเลือก ซึ่งสรางความมั่น
คงใหกับผูผลิตผักรายยอยนับวาประสบความสําเร็จไดระดับหนึ่ง ถึงแมการขยายตัวในปจจุบันจะไม
กวางขวางก็ตาม
4.4. เกษตรกรผูผลิตผัก
เกษตรกรผูผลิตพืชผักในจังหวัดเชียงใหมสามารถจัดกลุมตามศักยภาพการจัดการดานการ
ผลิต และการตลาดไดดังนี้
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• เกษตรกรธุรกิจ เปนเกษตรกรที่ผลิตผักเปนอาชีพหลัก และสามารถจัดหาตลาดเอง มี
ทั้งที่เปนเกษตรกรรายเดียวและจัดตั้งเปนกลุม โดยเฉพาะการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
พบวาการจัดตั้งกลุมมีสวนทําใหการจัดสงผลผลิตพืชผักไดตามขอตกลงกับผูจัดซื้อใน
จังหวัดเชียงใหม
• เกษตรกรอิสระ เปนเกษตรกรที่ผลิตผักทั่วไปตลอดปเชนเดียวกัน มีผูรับซื้อประจํา ไม
รวมกันเปนกลุม แตผลิตพืชผักชนิดเดียวกัน เกษตรกรมีทักษะในดานการผลิตสูงแตไม
มีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาตลาดใหม
• เกษตรกรอิ ส ระรายย อ ย เป น เกษตรกรที่ ผ ลิ ต พื ช ผั ก หลั ง ฤดู น าป เป น อาชี พ หลั ก
และเปนการผลิตพืชผักเชิงเดี่ยวเชน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง มะเขือ
เทศ มีทั้งการรวมกลุมเปนสหกรณ เชน สหกรณผูปลูกมันฝรั่งสันทราย กลุมเกษตรกร
ผูปลูกมะเขือเทศตําบลปาไผ สันทราย เปนตน เกษตรกรทั้งที่เปนรายเดี่ยวหรือรวมกัน
เปนกลุม ไมมีทักษะดานตลาด ทําใหมีปญ หาผลผลิตลนตลาดและเรียกรองใหรัฐใช
มาตรการดานการตลาด และราคาสนับสนุนในระยะเก็บเกี่ยวเปนประจํา
• เกษตรกรอิสระในโครงการพัฒนา เชนเกษตรกรชาวไทยภูเขาภายใตความชวยเหลือ
ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเปนฝายวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการดานตลาด
ไดมีสวนชวยใหการผลิตผักเมืองหนาวสรางรายไดใหกับชาวไทยภูเขาผูดอยโอกาส
และยกระดับความเปนอยูของครัวเรือน ในบางพื้นที่เกษตรกรสามารถผลิตเกินกวาที่
โครงการกําหนด และสามารถหาตลาดเองไดอยางไนก็ตาม สวนใหญยังตองพึ่งพิงการ
สนับสนุนของมูลนิธิ
• เกษตรกรอิสระรายยอยในเครือขายขององคกรพัฒนาเอกชน เกษตรกรจัดตั้งกลุมใน
พื้นที่ ผลิตผักอินทรีย ชนิดผักสวนใหญเปนพืชผักพื้นบาน มีความหลากหลายของชนิด
ผัก มีการจัดตั้งเครือขาย ผูผลิต-ผูบริโภค เพื่อสรางความมั่นคงใหกับระบบ การ
ผลิต และการตลาด องคกรพัฒนาเอกชนเปนผูประสานงาน เนนการสรางกลุม การเกื้อ
หนุนซึ้งกันและกัน สรางตลาดทางเลือก เพื่อใหผูผลิตพบผูบริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการดานการผลิตและการตลาด และในที่สุดกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งที่
พึ่งพิงตนองได
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บทที่ 5
กรณีศึกษา
การศึกษาในกลุมผลิตผักปลอดสารพิษ ไดคัดเลือกกลุมที่ทําการผลิตผักหลายชนิดแบบ
ผสมผสาน โดยวิธีการผลิตแบบใชปุยเคมี และควบคุมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย
และวิ ธี ก ารผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย ที่ ป ราศจาการใช ปุ ย เคมี และสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ประกอบดวย 4 กลุมดังนี้
1.
2.
3.
4.

กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษหมู 10 ต. ทาวังตาล อ. สารภี
กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษบานมวงคํา ต. โปงแยง อ. แมริม
กลุมผลิตผักโครงการหลวงดอยคํา ต. โปงแยง อ. แมริม
กลุมเกษตรกรทางเลือก บานน้ําแพร อ. พราว

5.1 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
•

ผักทั่วไป หมายถึง ผักที่มีวิธีการผลิตแบบใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่จําหนายในตลาดหรือ
ศูนยการคาทั่วไป

•

ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีวิธีการผลิตแบบลดการใชสารเคมี มีการควบคุมการใช
สารกําจัดศัตรูพืชและมีระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางกอนเก็บเกี่ยวพรอมทั้งมีฉลาก
กํ า กั บ ว า เป น ผั ก ปลอดสารพิ ษ หรื อ ผั ก อนามั ย ที่ มี จํ า หน า ยในตลาดหรื อ ศู น ย ก ารค า
หางรานตางๆ

•

ผักอินทรีย หมายถึง ผักที่มีการผลิตแบบไมใชสารเคมีใดๆเลย แตใชปุยคอกผสมมูลสัตว
เปนแหลงธาตุอาหาร
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กรณีศึกษา 1. กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี
พื้นที่อําเภอสารภีเปนแหลงเกษตรที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม
ถึงแมพื้นที่การเกษตรมี
ขนาดเล็กกวาอําเภออื่นๆ แตที่ดินมีผลิตภาพสูง ไดรับน้ําจากโครงการชลประทานราษฎรที่สําคัญ
คือ โครงการชลประทานทาวังตาล และจากบอน้ําใตดิน เปนแหลงผลิตขาว พืชผัก และลําไยที่
สําคัญของจังหวัด
การขยายตัวของเขตเมืองเชียงใหมไดลุกล้ําเขาไปในพื้นที่อําเภอสารภี
โดยเฉพาะในชวงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยรุงเรือง ในทศวรรษที่ผานมาพื้นที่เกษตรในอําเภอสารภีได
ลดลง เชน เดียวกับอําเภอรอบๆ เมืองเชียงใหม
ในชวงป 2536 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดริเริ่มโครงการปรับโครงสรางระบบการผลิต
ทางเกษตร (คปร.) ในสวนของการผลิตขาว โครงการตองการลดพื้นที่ปลูกขาวนาปรังและพื้นที่นา
ลุมที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว โดยทดแทนดวยการใชที่ดินแบบผสมผสาน เชน ไร-นา-สวนผสม
กับการเลี้ยงปลาและปศุสัตว สําหรับในพื้นที่อําเภอสารภี กิจกรรมของโครงการ คปร.ที่สําคัญ
คือ เปลี่ยนพื้นที่นาขาวเปนพื้นที่ปลูกลําไย กอรปกับอุตสาหกรรมลําไยอบแหง เปนอุตสาหกรรมสง
เสริมเพื่อการแปรรูปลําไยอบแหงสงออก เกษตรกรจึงรวมเขาโครงการปรับเปลี่ยนที่นาเปนพื้นที่
ลําไยกันอยางแพรหลาย ซึ่งโครงการดังกลาวนี้มีสวนสัมพันธกับกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
บานสันปากวาว ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ของหมู 10
1. ความเปนมาของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ

ระบบการปลูกพืช ขาว-ผัก-ผัก เปนระบบการผลิตดั้งเดิมของพื้นที่นาลุมในอําเภอสารภี
เกษตรกรปลูกผักหลังเก็บเกี่ยวขาวติดตอกัน โดยเฉพาะพืชผักฤดูหนาว เปนระบบที่พึ่งพาสารเคมี
เชน ปุยเคมี และสารกําจัดศัตรูพืชในอัตราที่สูง เนื่องจากจะเปนการผลิตแบบเชิงเดี่ยว พืชผักหลัก
ในฤดูหลังนา ไดแก กะหล่ําดอก บล็อกโคลี่ ถั่วลันเตา เปนตน
สมาชิกของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ สวนใหญไดผานกระบวนการผลิตประเภทนี้มากอน
ดังนั้นจึงคุนเคยกับการปลูกผัก บางรายไดแบงพื้นที่บางสวนใกลบานเพื่อปลูกผักสงตลาดตลอดป
โดยเลือกปลูกผักที่เหมาะสมตามฤดูกาล
ป 2531 ในขณะนั้นกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ ไดมีโครงการสนับสนุนผลิตผักปลอดสาร
พิษในระดับจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดมีโครงการที่ทดลอง “การปลูกผักกางมุง” ในพื้นที่
อําเภอตางๆ สําหรับอําเภอสารภีไดเริ่มที่หมู 10 ตําบลทาวังตาล เปนแหงแรก เนื่องจากมีเกษตรกร
ผูนําที่เชี่ยวชาญในการผลิตและการตลาดพืชผักที่ชํานาญการเปนแกนนําในการทดลองครั้งนี้ สํานัก
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งานเกษตรอําเภอไดสนับสนุนมุงไนลอน ซึ่งสามารถคลุมพื้นที่ 1 งาน รวมทั้งสิ้น 3 หลัง ให
เกษตรกร 3 ราย รายละ 1 หลัง
ป 2532 สํานักงานเกษตรอําเภอไดเพิ่มจํานวนมุงอีก 5 หลัง รวมทั้งสิ้น 8 หลัง ในขณะเดียว
กันไดจัดตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ
โดยมีสมาชิกแจงความจํานงคที่รวมโครงการทั้งสิ้น
24 ราย
ป 2533 สํานักงานเกษตรจังหวัด รณรงคการบริโภคผักปลอดสาร ซึ่งในขณะนั้นการปลูกผัก
(อพช.)
ภายใต
ปลอดสารไดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยการผลักดันขององคกรพัฒนาเอกชน
โครงการเกษตรกรรมทางเลือก ตลาดผูบริโภคไดขยายตัวมากขึ้น สํานักงานเกษตรอําเภอสารภีได
สนับสนุนมุงอีก 20 หลัง
ป 2534 เกษตรกรเขารวมในโครงการมากขึ้น
จนจํานวนผักกางมุงเพิ่มขึ้น 70 – 80 หลัง

หลายรายลงทุนจัดซื้อมุงดวยตนเอง

ป 2536 สํานักงานเกษตรอําเภอไดแนะนําโครงการปรับโครงสรางระบบการผลิตทางเกษตร
(คปร.) เปลี่ยนที่นาลุมเปนสวนลําไย พรอมทั้งมีบริการแจกกลาลําไยใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครง
การโดยไมคิดมูลคา เกษตรกรในพื้นที่ไดเขารวมโครงการ คปร.
ป 2537 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดงานผักปลอดสารพิษในพื้นที่เปนครั้งสุดทาย
ป 2538 – 39 การผลิตผักกางมุง ซึ่งสวนใหญดําเนินการในพื้นที่นาที่ปรับเปลี่ยนเปนสวนลําไย
มีพื้นที่ปลูกผักลดลง เมื่อตนลําไยเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ และเมื่อสิ้นป 2539 จํานวนผักกางมุง
ลดเหลือประมาณ 20 หลัง
ป 2542 – 43 จํานวนมุงเพิ่มขึ้นเพียง 5 – 6 หลัง เมื่อระบบตลาดผักปลอดสารพิษไดขยายตัว
โดยรวมมือกับบริษัทเอกชนแบบมีสัญญา
2. โครงสรางและการบริหารกลุม

กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษสารภี ในป 2543 มีสมาชิก 40 คน มีการคัดเลือกและ
แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย
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ประธานคณะกรรมการ - นายบุญมา วังใน

เหรัญญิก
นางสาวอําไพ แปร

เลขานุการ
นายสมพร นิลวัฒนา

กรรมการ
นายศรีเนียม หินเดช

ปฏิคม
นายนิคม หอมกาพย
นายทองสุข ทองคํา

2.1 วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งกลุม

เพื่อพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษเปนอาชีพหลัก
และเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับ
เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนที่นาเปนสวนลําไยในขณะที่ลําไยยังไมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค ดังกลาวไดครอบคลุมกลุมเกษตรกรเปาหมายหลัก 2 กลุมคือ กลุมที่มุงเนนที่จะผลิต
ผักปลอดสารพิษเปนอาชีพหลัก และกลุมที่ปรับเปลี่ยนที่นาเปนที่สวนลําไย ซึ่งมีความตองการปลูก
ผักปลอดสารพิษในระยะแรกๆ เทานั้น
2.2 กิจกรรมหลักของสมาชิก

การระดมทุน โดยสมาชิกรวมเงินกองทุนเดือนละ 100 บาท/คน/เดือน สรางกองทุนหมุน
เวียนสําหรับใหสมาชิกกูยืมเพื่อใชในการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยมีดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.5 ตอ
ป
ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนประมาณ 90,000 บาท นอกจากนี้กลุมไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการไทย – เยอรมัน เปนโครงการเงินกูจํานวน 320,000 บาท เพื่อใหสมาชิกกูยืมไปจัดการดาน
การผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเสียดอกเบี้ยอัตรา 12 เปอรเซ็นตตอป กลุมตองสงคืนเงินกูพรอมดอก
เบี้ยอัตรารอยละ 6 ตอป ภายในระยะเวลา 4 ป ดังนั้นกลุมจะไดดอกผลจากโครงการเงินกูนี้รอยละ 6
สมทบเขากองทุนรวมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
การดําเนินกิจกรรมของกลุมไมมีระเบียบขอบังคับเปนตัวกําหนด แตอาศัยการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันซึ่งในหมูสมาชิกจะรูเรื่องความจําเปนและความตองการของหมูสมาชิกดวยกัน
ไดมีการ
กําหนดการผลิตผักและกระจายการผลิตอยางทั่วถึงในกลุมสมาชิก เพื่อใหไดผลประโยชนในสัดสวน
ที่เทาเทียมกัน
สมาชิกจะรวมกันจัดซื้อปจจัยการผลิต เชนเมล็ดพันธุผัก ซึ่งจะไดรับสวนลดรอยละ 15
สําหรับรายการอื่นๆ เชน ปุยเคมี ปุยคอก สารเคมีหรือสารอินทรียกําจัดศัตรูพืชใหเปนการลงทุน
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ของสมาชิกแตะละรายไป นอกจากนี้สมาชิกรวมกันเพื่อขอสนับสนุนมุงไนลอนจากสํานักงานเกษตร
อําเภอ ซึ่งเมื่อไดรับมาแลว การพิจารณาจะใชความพรอมของสมาชิกที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ
เชน ไดจัดเตรียมแปลง ไมค้ํา เมล็ดพันธุ แหลงน้ํา พรอมที่ดําเนินการไดทันที และจะจัดใหกับผูที่
ไมเคยรับการสนับสนุนมากอน
กลุมไมไดมีการจดทะเบียนจึงไมมีสิทธิในการทําสัญญากูเงินจาก ธ.ก.ส. อยางไรก็ตาม
สมาชิกของกลุมก็เปนสมาชิกของกลุมที่จัดตั้งอยางเปนทางการ เชนกลุมทํานา โดยการสนับสนุน
ของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งสามารถที่จะกูเงินจาก ธ.ก.ส. ในนามของกลุมที่เปนทางการ ดัง
นั้นการจัดตั้งกลุมผูผลิตผักปลอดสาร ซึ่งผลักดันโดยสํานักงานเกษตรอําเภอสวนหนึ่งเปนการรอง
รับโครงการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งกลุมจะไดรับ
ปจจัยการผลิตเชนมุงไนลอน โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ในการนี้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณก็มุงหวังวาถากลุมสมาชิกประสบความสําเร็จในการผลิตดังกลาว จํานวนเกษตรกรที่ยอม
รับก็จะขยายมากขึ้นตามลําดับ เปนการสงเสริมโดยการขยายผลจากกลุมที่มีศักยภาพสูง
กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษจึงทํางานใกลชิดกับเจาหนาที่ระดับตําบล
โดยเฉพาะเกษตร
ตําบล ผูซึ่งใหคําแนะนําและชวยประสานงานกับสํานักงานเกษตรอําเภอหรือจังหวัด โดยเฉพาะเมื่อ
มีปญหาดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช กลุมอาจจะไดรับการจัดสรรสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรของจังหวัด
เกษตรตําบลไดคัดเลือกกลุมผลิตผักหมู 10 ต. ทาวังตาล เปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล ตามโครงการปรับโครงสรางใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.3 การวางแผน

การวางแผนดานการผลิตผักปลอดสารพิษ
กลุมจะกระจายการผลิตของผักชนิดตางๆ
ใหสมาชิกอยางทั่วถึงเพื่อใหมีผลผลิตสงตลาดทุกวันตามที่ตกลงไวกับรานคา การรวบรวมผลผลิต
และจัดสงไปสถานที่จําหนายตางๆ ดําเนินการโดยปฏิคม นายนิคม หอมกาพย ผูซึ่งมีประสบการณ
การผลิตและการตลาดมากที่สุดของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี
สมาชิกเปนผูเก็บเกี่ยว ตัด และบรรจุผักในถุงพลาสติกประทับตราของกลุม และสงให
นายนิคม เปนผูจัดจําหนายของกลุมแตเพียงผูเดียวในราคาที่กําหนดไว 5 บาทตอถุงตลอดป
การบริหารดานการตลาดดังกลาวในลักษณะที่สมาชิกพึ่งพิงความสามารถของนายนิคมแตเพียง
ผูเดียวมีสวนทําใหการขยายตัวของตลาดคอนขางจํากัด
เนื่องจากนายนิคมก็เปนผูผลิตผักดวย
เหมือนกันและตองดูแลผลิตผลของสมาชิกดวย ถึงแมจะไดผลตอบแทนจากการจัดจําหนายก็ตาม
แตในภาพรวมขององคกรแลวจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัว
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ในขณะเดียวกันสมาชิกขาดความกระตือรืนรนที่จะพัฒนาทักษะการจัดการดานการผลิต
และการตลาดอยางเปนระบบและในรูปขององคกรอยางแทจริง โดยสรุปแลวทุกคนพอใจกับราคา
พืชผลที่คงที่ ซึ่งสูงกวาราคาผักทั่วไป โดยยกภาระดานตลาดใหกับนายนิคมเพียงผูเดียว
3. ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

การปลูกผักปลอดสารพิษของกลุมเกษตรกรสารภี สวนใหญสมาชิกจะดําเนินการปลูกผัก
ภายในมุงในลอนในพื้นที่สวนลําไย ซึ่งมีตนขนาดเล็กภายในมุง เกษตรกรจะเตรียมแปลงโดยการไถ
พรวนดวยรถไถเดินตามขนาดเล็ก จัดทําแปลงกวางขนาด 1.20 ถึง 1.30 เมตร และยาว 6 – 7 เมตร
ชนิดผักที่ปลูกเปนผักกินใบอายุสั้น เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนโดยแมลงไดดี
กวาผักอายุยาว เกษตรกรไดเคยทดลองพืชผักหลายชนิด ปจจุบันไดเนนผักที่สามารถปลูกได
ตลอดป เชน ผักกวางตุงดอก (ผักกาดจอน) ผักกาดขาว ผักบุง ผักกาดฮองเต ผักคะนา สวนใน
ฤดูหนาวจะเพิ่มบล็อกโคลี่ กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักสลัดแกว และผักสลัดหอมหอ โดยเฉลี่ย
สมาชิกจะมีผักกางมุงประมาณ 1 – 2 หลัง และบางรายก็จะขยายการผลิตในแปลงเปด โดยเฉพาะ
สมาชิกที่ผลิตผักเปนอาชีพหลัก
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก. ค .

ส. ค .

ก . ย.

ต .ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ผักกวางตุงดอก ผักกาดขาว ผักบุง ผักกาดฮองเต ผักคะนา
บล็อกโคลี่ กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักสลัดแกว และผักสลัดหอมหอ
รูปภาพที่ 5.1 ระบบการปลูกผักในรอบ 1 ป ของ เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ อ. สารภี

3.1 การจัดการธาตุอาหาร

เกษตรกรผสมผสานการใชปุยเคมีและปุยจากมูลสัตว โดยเฉพาะมูลไก ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานเกษตรกรพบวามูลไกใหผลดีกวา มูลวัว และมูลสุกร เนื่องจากคุณภาพธาตุอาหาร
โดยเฉพาะปริมาณ N P และ K สูงกวาที่พบในมูลวัวและสุกร ดังในตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 คุณสมบัติธาตุอาหารหลักของมูลสัตวตางๆ
มูลสัตว

สวนประกอบธาตุอาหาร
N (%)

P (ppm) 1/

K (ppm) 1/

ไก

1.48

0.96

0.47

สุกร

0.60

0.46

0.44

วัว

0.32

0.21

0.16

ที่มา : อําพรรณ พรหมศิริ ภาควิชาปฏิบัติและอนุรักษดิน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (ไมไดตีพิมพ)
สําหรับปุยเคมีเกษตรกรนิยมใชปุยเกรด 15-15-15 และปุยยูเรีย (46-0-0) เทคนิคการจัดการ
ธาตุอาหารจะแตกตางกันในกลุมสมาชิกและขึ้นอยูกับชนิดผัก แตโดยทั่วไปแลวเกษตรกรหวานมูล
ไก 1 ครั้งหลังปลูก และปุยเคมีไมนอยกวา 2 ครั้ง ในอัตราที่ตางๆ กัน ดังในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 การจัดการธาตุอาหารของเกษตรกร
ธาตุอาหาร

อัตรา (กก./ไร)

ระยะเวลาที่ใช

70-90

15 วันหลังปลูก

ปุย ยูเรีย

25

10-12 วันหลังปลูก

ปุย 15-15-15

12.5

20-30 วันหลังปลูก

มูลไก

พิจารณาจากอัตราปุยเคมีที่ใชเกษตรกรยังคงใชในอัตราที่ต่ํา นอกจากนี้เกษตรกรนิยมปรับ
สภาพดินดวยปูนขาวในระหวางการรอปลูกผักรุนถัดไป และบางรายจะโรยแปลงดวยแกลบ เพื่อ
รักษาความชื้นดวยการคลุมหนาดิน และเพื่อควบคุมวัชพืช
3.2 การกําจัดศัตรูพืช

เกษตรกรมีความรอบรูแมลงศัตรูพืชผักที่สําคัญ เชน ดวงหมัดกระโดด โดยเฉพาะการ
ระบาดในโรงเรือนกางมุงชวงแรกๆของการยายปลูกกลาผัก เพลี้ยออน ผีเสื้อหนอนกระทู และ

1/

ppm = สวนตอลาน
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หนอนใยผัก แตเกษตรกรมีความรูดานตัวห้ําตัวเบียนนอยมาก อยางไรก็ตามสมาชิกทุกรายรูจัก
ใชกาวดัก ถังเหลืองเพื่อดักแมลง และใชสารสกัดสะเดาฉีดพนควบคุมแมลง นอกจากนี้เกษตรกรใช
วิธีปลูกผักสลับพื้นที่และปลูกเหลื่อมกัน เพื่อลดการระบาดของแมลง เทคนิคเหลานี้เปนการผสม
ผสานระหวางสวนที่ แนะนําโดยเกษตรตําบล จากประสบการณของเกษตรกรและจากการฝกอบ
รมและดูงาน
อยางไรก็ตามในกรณีที่มีการระบาดอยางรุนแรงเกษตรกรจะฉีดพนดวยสารเคมี
ซึ่งสมาชิกจะเขมงวดในการควบคุมระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวเพื่อไมใหมีปญหาในการตรวจ
วิเคราะหผลตกคางของสารพิษโดยสาธาณสุขจังหวัด ในทางปฏิบัติเกษตรกรจะฉีดพนสารเคมีใน
ระยะตนกลาภายในโรงเรือนกางมุง เพื่อกําจัดดวงหมัดกระโดด ซึ่งไมสามารถควบคุมไดดวยสาร
สกัดสะเดาได ปรากฏการณดังกลาว เปนสาเหตุหนึ่งทําใหการปลูกผักกางมุงไมประสบความสําเร็จ
และไมสามารถขยายผลในวงกวาง และในบางพื้นที่ ระบบการผลิตผักกางมุงไมสามารถหลีกเลี่ยง
การระบาดของแมลงศัตรูพืชได จนทําใหระบบการผลิตดังกลาวตองลมเลิกไป
งานติดตามผล
การปลูกผักกางมุงในสถานีทดลองของ
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาปริมาณและชนิดของตัวห้ําตัวเบียนลดลงเชนเดียวกัน
จนไมสามารถเกิดสมดุลทางธรรมชาติระหวางประชากรของแมลงกับตัวห้ําตัวเบียนได เปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหระบบผลิตผักกางมุงไมยั่งยืนารดานการผลิ
3.3 การจัดการดานการผลิต

การผลิตผักของกลุมไมไดมีการวางแผนการผลิตแบบตายตัว การเลือกผลิตชนิดผักขึ้นอยู
กับความพอใจของสมาชิกแตละราย
แตภายในกลุมจะตองผลิตผักใหมีปริมาณเพียงพอตอการ
จําหนายสูรานคาตางๆ ในแตละวัน กลุมจะวางแผนการจัดซื้อเมล็ดพันธุผัก ซึ่งจะไดในราคาที่ถูก
กวาซื้อปลีก เชน จากบริษัทเพื่อเกษตร จะไดลดรอยละ 15 ดังแสดงในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ราคาเมล็ดพันธุผักซึ่งจัดซื้อโดยกลุม
ชนิดผัก
ผักบุง
ผักคะนา
ผักกาดฮองเต
ผักกาดขาว
ผักสลัด
ผักกวางตุงดอก

ปริมาณ / กระปอง (กรัม)

ราคาตอหนวย (บาท)

1,000
500
100
100
100
100

85
90
45
45
200
25

ที่มา : สัมภาษณเกษตรกร (2543)
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โดยทั่วไปเกษตรกรจะใชเมล็ดเหลานี้ปลูกได 3 รุน ยกเวนผักสลัดซึ่งสามารถปลูกได ถึง
6 รุน สําหรับการจัดการดานแรงงาน สวนมากจะพึ่งพาแรงงานครอบครัว โดยเฉพาะหัวหนาครอบ
ครัว ชาย – หญิง 2 คน ทําการเก็บเกี่ยวผักชวงเชา ยกเวนผักบุงที่ตองทําการเก็บเกี่ยวตอนเย็น
เพราะตองทําการตัดแตงมากกวาผักชนิดอื่น ในกรณีที่จําเปนตองจางแรงงานเพิ่มเติม เกษตรกร
จะจางทํางานเปนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 20 บาท ชวยงานคัดผักและบรรจุผักใสถุงประมาณ 3 – 4 ชั่ว
โมง สวนแรงงานจางกําจัดวัชพืช มักจะจางเปนรายวัน อัตรา 120 บาทตอวัน การกําจัดวัชพืชดวย
แรงคนจะดําเนินการ 2 ครั้ง ตอการผลิตผัก 1 รุน
4. การจัดการดานการตลาด

สมาชิกของกลุมมอบหมายหนาที่การจัดการดานตลาดใหกับคุณนิคม ผูซึ่งมีประสบการณกับ
การผลิตและการคาผักมานานกวา 10 ป โดยสมาชิกจะนํามาขายใหกับคุณนิคมถุงละ 5 บาท ซึ่งมี
น้ําหนักผักสด 3 ขีด โดยบนถุงของแตละคนจะมีรหัสเพื่อบงบอกถึงเจาของผัก ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกรณีที่มีการตรวจพบสารพิษตกคาง ก็จะสามารถสาวถึงเจาของ
เดิมได คุณนิคมก็จะรวบรวมผักของสมาชิกพรอมทั้งของตนเองไปสงรานคาทุกเชาประมาณ 200–
400 ถุง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล รานคาที่รับจําหนายผักปลอดสารพิษของกลุมไดแก หางแอรพอตพ
ลาซา รานริมปง รานชุลีกร และบาสเก็ตสันกําแพง โดยทางรานคาจะหักรายไดจากผักที่ขายได
รอยละ 20–25 ในสวนที่ผักเนาเสียหรือจําหนายไมได คุณนิคมตองเปนผูรับคืนทั้งหมด รานคาจะ
ชําระเงินเปนงวดๆ ละประมาณ 15 – 30 วัน
นอกจากตลาดดังกลาวขางตน คุณนิคมไดทดลองฝากขายที่ตลาดสดธานินทร ซึ่งเปนตลาด
สดที่รักษาความสะอาดและมีการจัดการที่ดี โดยถูกหักรายไดรอยละ 25 แตไดรับเงินภายใน 15 วัน
ปจจุบันกลุมทําสัญญากับบริษัทรับซื้อที่เชียงใหมเพื่อจัดสงผักปลอดสารพิษใหกับบริษัทแมที่
กรุงเทพ โดยบริษัทรับซื้อในราคาประกัน1/ แตกลุมตองใชเมล็ดพันธุของบริษัทซึ่งมีราคาแพงกวา
ราคาทองตลาดมาก เชน ราคาเมล็ดคะนา ราคาปกติ 180 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ของบริษัทญี่ปุน
ราคา 4800 บาท/กิโลกรัม การสงผักไมจําเปนตองบรรจุถุง เพียงแตมัดเปนกําทําใหไมตองเสียเวลา
ในการบรรจุถุง สมาชิกไดใหความสนใจกับระบบการผลิตแบบสัญญา เพราะไมมีปญหาดานตลาด
ความสําเร็จขึ้นอยูกับศักยภาพการผลิต ซึ่งตองเพิ่มผลผลิตตอหนวยปจจัยการผลิตที่ใช
5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
1/

ไดรับทราบตอมาวา กลุมไดเลิกผลิตใหกับบริษัทรับซื้อดังกลาว เนื่องจากบริษัทแมที่กรุงเทพอางวาไมสามารถจัดหาตลาด
หรือขยายตลาดผักปลอดสารพิษ
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กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีเปนแบบเสริมรายไดในชวงระหวางที่ตนลําไยยังเล็ก
พื้นที่ปลูกผักอยูระหวางตนลําไย เมื่อตนไยโตก็จะเลิกผลิต พื้นที่ปลูกมีขนาดตั้งแต 1 งานถึง 2.5 ไร
สมาชิกที่ปลูกผักจะสงใหกับนาย นิคม ซึ่งเปนสมาชิกพอคาภายในหมูบาน และขายในตลาดภายใน
หมู บ า นเนื่ อ งจากระบบการผลิ ต ที่ ห ลากหลาย จะขอยกตั ว อย า งต น ทุ นการผลิ ต ของ
คุณ ศรีเนียม ทินเดช ดังนี้ พื้นที่ปลูกผัก 2.5 ไร ดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 คาใชจายในการผลิตผักปลอดสารพิษคุณ ศรีเนียม ทินเดช (บาท/ป)
รายการ
คาวัสดุ
เมล็ดพันธุผักรวมทุกชนิด 300 บา/เดือน
ปุยเคมี (ยูเรีย 350 บาท/กส. ปุย 15-15-15 450 บาท/กส.)
ปุยคอก 5 กส./ไร กส.ละ 12 บาท
โดโลไมท 2 กส./ป กส.ละ 100 บาท
สารกําจัดศัตรูพืช (โอโซแดง 500 ซีซี ราคา 150 บาท/ขวด)
เชื้อจุลินทรีย โคแบท 1000 ซีซี 450 บาท/ขวด
ฮอรโมนโฟโตซาน 2 ขวด/ป ขวดละ 160 บาท
คาไม/โครงมุง
คาน้ํามันเชื้อเพลิง/ไฟฟา
คามุง
ไมค้ํา
คาไถ
คาแรงงาน
แรงงานในครอบครัว 2 คนทํางาน 8 ชม./วัน
สัดสวนการใชแรงงานในการปลูกผักตอ 1 ฤดู
- เตรียมแปลง/ ขึ้นแปลง 50 %
- ปลูก
30 %
- คัด บรรจุถุง จําหนาย 10 % อัตราจางชั่วโมงละ 20 บาท
- เก็บเกี่ยว
10 %
คาใชจายที่เปนเงินสด

-

ราคา (บาท/ป)
3600
7200
1800
200
150
450
320
1600
150
6500
2000
100

7 วัน
3-4 ชม./วัน
24070

44
6. ศักยภาพของการขยายผล

การรวมกลุมของเกษตรกรในกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษยังไมมีความกาวหนาเทาที่ควร เมื่อ
เทียบกับระยะเวลา เนื่องจากยังขึ้นปยูกับเรื่อการจัดการตลาดซึ่งในกลุมสารภีตองพึงพาบุคคลเดียว
ยังไมมีการรวมตัวที่เขมแข็งพอ ที่จะมีอํานาจตอรองราคากับรานรับซื้อผลผลิต และยังไมสามารถ
จัดหาปจจัยการผลิตที่สมาชิกตองการไดในราคาที่ต่ํา เชนปุย มุง เมล็ดพันธุ ยังตองการความชวย
เหลือจากทางราชการในการสนับสนุนมุงอยู ทั้งนี้อจากเนื่องมาจากความรูของเกษตรกรที่มีการ
เรียนรูไดในขอบเขตหนึ่ง ไมมีการริเริ่มงานดวยตนเอง เชนการรวบรวมผลผลิตใหมากขึ้นจากแหลง
ผลิตอื่นๆที่ใกลเคียง การหาตลาดใหมไดดวยตนเอง การเปนผูคาสงและรับซื้อ
6.1 การผลิต
1. ปริมาณผักไมสม่ําเสมอบางฤดูผักบางชนิดก็จะผลิตมากเกินไปบางฤดูก็ไมเพียงพอกับ

ความตองการ
2. พื้นที่ปลูกผักกางมุงลดลง ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่ปลูกผักกางมุง จะปลูกผักแซมตามสวน
ลําไย ในขณะที่ลําไยยังเล็ก แตเมื่อตนลําไยโตไมสามารถใชพื้นที่สําหรับปลูกผักไดอีก
เลย ดังนั้นพื้นที่การปลูกจึงลดลง
เกษตรกรไมสามารถปลูกผักไดตลอดทั้งปเนื่องจากเกษตรกรตอง
3. พื้นทีที่เปนที่นา
ปลูกขาว และในบางชวงก็มีปญหาเรื่องน้ําทวม
เนื่องจากเมื่อลําไยของเกษตรกรโตขึ้นเกษตรกรก็จะไมสามารถ
4. จํานวนสมาชิกลดลง
ปลูกผักอีกตอไป
6.2 การตลาด
1. เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง จากการสัมภาษณผูนําเกษตรกร ราคา
ผลผลิตคงที่เปนระยะเวลา 10 กวาป ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชองวางระหวางราคาที่เกษตรกร

ไดรับ และราคาที่ขายใหกับผูบริโภค แตกตางกันมาก
2. กลุมผูปลูกผักกางมุงเอง หากมีการรวมกลุมกันหลายๆกลุมขึ้น กลุมสามารถเปนผูรวบ

รวมผลผลิตทั้งหมด และขยายขนาดตลาดที่มีแนวโนมดีอยูแลวใหเพียงพอได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการดวย เชน ความสามัคคีของกลุม ความกระตือรือรน
ความตั้ง
ใจในที่จะพัฒนากลุมและชุมชนใหดีขึ้น อีกทั้งความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งดานนโยบาย
และดานการสนับสนุนตางๆ
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3. ปริมาณของผลผลิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปริมาณการผลิตลดลงทําใหกลุมไมสามารถจําหนาย

ใหกลุมผูซื้อรายใหญที่มีปริมาณการสั่งซื้อมาก
ทําใหการตลาดของกลุมจํากัดอยูใน
ลักษณะของรานคาเล็กๆ มีปริมาณการสั่งซื้อไมมากนัก
7. ความยั่งยืนของระบบและความเขมแข็งของชุมชน

ประเด็นที่เปนขอไดเปรียบของกลุมอาจจะนําไปสูความยั่งยืนของระบบการผลิตไดแก
1. สมาชิกมีที่ดินเปนของตนเอง

การปลูกผักในสวนลําไย สวนหนึ่งถือวาเปนการดูแล
ตนลําไยไปดวย ในกรณีที่สมาชิกตองการขยายพื้นที่ปลูกผักโดยการเชา เจาของที่ดินก็พอใจ
เนื่องจากการผลิตผักมีสวนสรางประโยชนใหกับสวนลําไยในระยะยาว
2. แรงงานหลักในการผลิตเปนแรงงานในครอบครัว ในกรณีที่ตองจางก็เปนแรงงานจาง
ชั่วคราวรายวัน
3. มีระบบน้ําที่สมบูรณ ทั้งระบบชลประทานราษฎร และระบบบอน้ําใตดิน
4. สามารถผลิตผักปลอดสารพิษไดตลอดป ทําใหมีรายไดตลอดทั้งป
5. การรวมกลุมทําใหเกิดการระดมทุนหมุนเวียน สําหรับใหสมาชิกกูยืมเพื่อการผลิตผัก
6. กลุมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ทั้งทางดานขอมูล วัสดุการผลิต เงินทุน
และการตรวจสอบคุณภาพของผัก
7. ราคาของผลผลิตคงที่ ตั้งแต 12–15 บาท/กิโลกรัม ตลอดป ซึ่งโดยเฉลี่ยจะสูงกวาผัก ที่
ไมปลอดสารพิษ
8. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินของกลุมและการแกไขปญหา
8.1 ดานการผลิต
1. พื้นที่การผลิตผักจะถูกกระทบเมื่อตนลําไยไดเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ
2. การผลิตผักกางมุง ไมใชเปนระบบที่สมบูรณอยางแทจริง เนื่องจากมีการระบาดของ

ดวงหมัดกระโดด ในระยะตนกลาตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรตองฉีดพนสารเคมี
ซึ่งระยะเวลาที่ผานมาทุกคน
3. สมาชิกไมมีความพยายามที่จะชวยพัฒนาดานตลาด
พึ่งพาคุณนิคม จัดการดานตลาดทําใหการตลาดคอนขางจํากัด
4. สมาชิกสวนใหญไมไดปลูกผักเพื่อเปนอาชีพหลัก และมีความพึงพอใจกับผลตอบแทน
ที่แนนอนตอวัน ในขณะเดียวกันพรอมที่จะลดปริมาณการผลิตหรือเลิกปลูกเมื่อลําไยเริ่มใหผลตอบ
แทน

46

8.2 ขอจํากัดดานการตลาด

การขยายตลาดและดานพื้นที่เพาะปลูกเปนปจจัยหลักที่ทําใหกลุมผลิตผักปลอดสารพิษ
สารภีไมสามารถเจริญเติบโตได อยางไรก็ตามสมาชิกที่ยึดมั่นการปลูกผักปลอดสารพิษเปนอาชีพ
หลักเชนคุณนิคม ก็คงสามารถขยายการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปจจุบันไดขยาย
พื้นที่ปลูกผักโดยการเชาที่ดินของสมาชิกที่เลิกปลูกผักปลอดสารพิษรวมกันแลวมากกวา 3 ไร ซึ่งมี
ทั้งการผลิตในมุงและแบบแปลงเปด
ปญหาเรื่องการฝากขาย ผูผลิตที่รับผิดชอบทางดานการตลาดและตองรับภาระทางดานการ
หักรายไดจากผักที่ขายไดรอยละ 20-25 ซึ่งทางรานคาจะเปนผูปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม ทาง ผู
ผลิตสามารถกําหนดอัตราหักรายไดในสวนนี้ นอกจากนี้ผูผลิตที่รับผิดชอบดานการตลาดตองรับ
ภาระความเสี่ยงจากผักที่เนาเสียและจําหนายไมได และคาน้ํามันในการขนสงดวย
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กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ อําเภอแมริม
พื้นที่ตําบลโปงแยงเปนพื้นที่หุบเขา ประกอบดวยพื้นที่ลุม ที่ดอน และที่สูงลาดชัน มีพื้นที่
เกษตรเพียง 24 เปอรเซ็นต พื้นที่สวนใหญเปนปาไมและภูเขา อยูในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย
และแมสา ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 700-1,450 เมตร มีลําน้ําธรรมชาติหลายสาย เชน
น้ําแมสา แมลานอย อุณหภูมิหนาวเย็นกวาพื้นราบ และแหลงน้ําธรรมชาติที่สมบูรณทําให พื้นที่
โปงแยงเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชผัก และไมดอกเมืองหนาว พื้นที่ดั้งเดิมถูกใชเปนไรหมุนเวียน
โดยชาวไทยพื้นราบและชุมชนมง ปลูกขาวไร ถั่วลิสง ยาสูบ
การศึกษาระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษของตําบลโปงแยงไดเลือกบานมวงคํา ซึ่งมีแต
ชุมชนชาวไทยพื้นราบ โดยมีระบบการปลูกพืชที่เนนการผลิตเชิงธุรกิจเปนหลัก เชน ไมดอกตลอด
ป พืชผักตลอดป ขาวนาป-ผัก-ผัก
พัฒนาการของการใชที่ดินจากระบบยังชีพ เปลี่ยนเปนระบบที่เนนเชิงพาณิชยเริ่มขยายตั้ง
แตป 2517 เปนตนมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงพอสรุปเปนสังเขป ดังตารางที่ 5.4
กลุมเกษตรกรทําสวนโปงแยง ซึ่งจัดตั้งโดยสํานักงานเกษตรอําเภอแมริมพอจะแยกตาม
ระบบการผลิ ต หลั ก ออกเป น 3 กลุ ม คื อ กลุ ม ผู ป ลู ก สตรอเบอรี่ กลุ ม เกษตรกรผู ป ลู ก ไม ด อก
และกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ
กลุ ม ผู ป ลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ต อ มาได มี ก ารพั ฒ นาในด า นการผลิ ต และการตลาด เช น
ภายใต ก ารทํ า งานร ว มกั บ มู ล นิ ธิ โครงการหลวง และกลุ ม อิ ส ระที่ ไ ม ไ ด ส ง พื ช ผั ก ให กั บ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง
เนื่องจากการบริหารและการจัดการของ 2 กลุมนี้แตกตางกัน การศึกษาระบบการผลิตผัก
ปลอดสารพิษในตําบลโปงแยง จึงแยกออกเปนสองกลุมใหญ คือ กลุมเกษตรกรโครงการหลวงดอย
คําซึ่งสงพืชผักใหกับมูลนิธิ และเกษตรกรบานมวงคําซึ่งสงใหแหลงรับซื้อตางๆ
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ตารางที่ 5.5 พัฒนาการการใชที่ดินในบานมวงคํา ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม
ชวงเวลา
กอน 2517
2517

2520

2526-2527

2530

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
การทําไรหมุนเวียนแบบแผวถางและเผา พื้นที่สวนใหญปลูกขาวไร ยาสูบ
มันเทศ
การขยายพื้ นที่ปลูกพืชผัก เชนกะหล่ําปลี ผักกาดหางหงส ทดแทนการ
ปลูกพืชไร เนื่องจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา การผลิตเปนแบบ
อิสระ ตางคนตางผลิตและตางขาย ยังไมมีการรวมกลุม
เกษตรกรเพิ่ มชนิดผั ก เชน ผักกาดขาวปลี ผักสลัด มะเขือเทศ หอมหั ว
ใหญ พริกหวาน
การคมนาคมสะดวกขึ้ น มี ถ นนตั ด ผ านหมู บ าน เกษตรกรปลู ก ไม ด อก
ตระกูลเบญจมาศควบคูกับการปลูกผัก ตอมาไดเนนเฉพาะเบญจมาศดอกสี
เหลืองซึ่งเปนความตองการของตลาด การเกษตรพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น
เกิดการระบาดของโรค Antracnose โรคใบไหม และหนอนผีเสื้อระบาด

2535

สํานักงานเกษตรอําเภอแมริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมทําสวนโปงแยง เพื่อ
จัดการดานตลาดและตอมาไดสนับสนุนการปลูกผักในมุง

2541

มูลนิธิโครงการหลวงเขามาสงเสริมการปลูกพืชผัก เพื่อเสริมการปลูกผัก
ของชุมชนชาวมงบนดอยแมสาซึ่งไมสามารถปลูกผักสงตลาดไดตลอดป
เนื่ องจากขาดแคลนน้ํ าในฤดูแลง มีชาวไทยพื้ นราบบ านมวงคําเขารว ม
โครงการผลิตผักสงโครงการหลวง 20 ครอบครัว ซึ่งมีประสบการณปลูกไม
ดอกและพืชผักมากอน พืชผักที่สงเสริมโดยมูลนิธิโครงการหลวง ไดแก ผัก
สลัดหอมหอ ขาวโพดสองสี
ผักกาดหางหงส ผักกาดขาวปลี
แครอทและพริกหวาน

ที่มา : สัมภาษณเกษตรกร (2543)
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กรณีศึกษา 2. กลุมเกษตรกรโครงการหลวงดอยคํา ต. โปงแยง อ. แมริม
1. ความเปนมาของกลุม
ระบวนการและสาเหตุ ในการเกิ ด กลุ ม การตั ด สิ น ใจเข าร ว มเป น สมาชิ ก กลุ ม ผู ป ลู ก ผั ก
โครงการหลวง เกิดจาก การที่เกษตรกรประสบปญหา ภาวะการเสี่ยงของราคาผักในทองตลาด
เกษตรกรมีความเชื่อมันในโครงการหลวง เนื่องจากรับซื้อผักในราคาที่ผันแปรตามราคาทองตลาด
แตยังคงสูงกวาราคารับซื้อตามทองตลาด ลดภาระการแบกรับตนทุนการผลิต และปจจัยการผลิต
เนื่องจากโครงการหลวงใหสินเชื่อ เปนอีกหนึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิกกลุมผู
ปลูกผักโครงการหลวง
2. โครงสรางและการบริหารกลุม
โครงสรางกลุมประกอบดวย ประธาน คือ คุณสุระ พัฒโนดม เหรัญญิก เลขานุการ ปฎิคม
ซึ่งบุคคลตางๆจะมีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันไป
การเกิดกลุมเนื่องจากโครงการหลวงเขามาติดตอใหเกษตรกรปลูกผักเนื่องจากพื้นที่มีดินดี
น้ําดี การคมนาคมสะดวก และเพื่อทดแทนกลุมชาวเขาที่ผลิตบนดอยแมสาแลวไมไดผลผลิตตลอด
ทั้งป เนื่องจากบนดอยแมสาขาดน้ําในชวงหนาแลง การรวมกลุมนี้มีการจดทะเบียนขึ้นกับโครงการ
หลวงตั้งแตป 2541 สมาชิกกลุมมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 20 คนในป พ.ศ. 2541เปน 30 คนในป พ.ศ.
2543 หลักเกณฑในการเลือกสมาชิกเขากลุม โดยหัวหนากลุมจะเปนคนเสนอชื่อใหเจาหนาที่โครง
การหลวงเพื่อคัดเขากลุม โดยไมมีเงื่อนไขอะไรเลย การคัดเลือกสมาชิกของหัวหนากลุมคัดเลือก
จากคนในพื้นที่ มีพื้นที่ในทําการปลูกผักของตนเองอยางนอย 0.5 ไร เกษตรกรมีความขยัน
2.1 ความสัมพันธของกลุมกับองคกรทองถิ่น
เจาหนาที่จากโครงการหลวงดูแลในเรื่องการเขตกรรม การเก็บเกี่ยว การตรวจสอบสารตก
คาง การวางแผนการผลิตนั้นทางโครงการหลวงจะกําหนดพื้นที่การผลิตของสมาชิกคนละประมาณ
2 ไร และกําหนดชนิดพืช เกษตรกรสามารถเลือกผลิตไดตามความตองการโดย ลงทะเบียนหรือ
แจงความจํานงคลวงหนา โครงการหลวงใหสินเชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะ
มีการประชุมทุก 4 เดือน ระหวางเจาหนาที่กับเกษตรกร โครงการหลวงจะประกันราคาขั้นต่ําสุดไว
ใหกับเกษตรกร
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เกษตรอําเภอจะใหคําแนะในการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี การใชกับดักกาวเหนียว สารสกัด
สะเดา และนอกจากนี้แลวโครงการหลวงยังไดรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ บริการ
สินเชื่อเงินกูใหแกเกษตรกรเพื่อนํามาซื้อปจจัยการผลิต โดยมีเงื่อนไขวาเกษตรกรจะตองสงผักขาย
ใหกับโครงการหลวง ซึ่งคุณภาพและราคาตองขึ้นกับเกณฑของโครงการหลวง
จะเห็นไดวาความสัมพันธของกลุมกับองคกรทองถิ่นเปนไปในลักษณะการเกื้อกูลประโยชน
แก กั น มี ก ารวางแผนการผลิ ต รว มกั น โดยโครงการหลวงเสนอทางเลื อ กให กั บ เกษตรกร และ
เกษตรกรในกลุม ก็ เลื อกที่ จะผลิต ตามความชํ านาญ แต ทั้ งนี้การวางแผนการผลิ ต ดังกลาวหาก
เกษตรกรเห็นวาผักชนิดใดมีราคาสูงก็เลือกผลิตผักชนิดนั้นๆกันหมด ดังนั้นจึงไดมีการกําหนด
ปริมาณการผลิตและบุคคลที่จะทําการผลิตที่ชัดเจนโดยมีการวางแผนรวมกันใหชัดเจนกวาเดิม
เพื่อโครงการหลวงจะไดรับผลผลิตที่มีคุณ ภาพ และเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่สูงจึงเปนการ
จูงใจใหเกษตรกรผลิตใหได คุณภาพสูงขึ้นกวาที่เคยผลิตมา แตทั้งนี้ตองอยูในเงื่อนไขที่ปลอดภัย
จากสารพิษ ซึ่งความสัมพันธนี้มีความยุติธรรมแตหากมองในแงของความยั่งยืนระหวางกลุมกับ
โครงการหลวงก็จะสามารถอยูไดถ าโครงการหลวงยังคงรับ ซื้อผลผลิต ในราคาสูงเชนนี้เรื่อยไป
เกษตรกรก็จะผลิตไดคุณภาพสูงขึ้นแตหากสมาชิกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหโครงการหลวงไม
สามารถรับซื้อไดหมด กลุมจึงควรมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นถามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อความอยูรอดของ
กลุม
2.2 ความสัมพันธของกลุมกับชุมชน
เกษตรกรกลุมผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของโครงการหลวงมีการใชเทคโนโลยีในการ
กําจัดศัตรูพืช ซึ่งไดรับความรูจากเพื่อนบาน คําแนะนําจากสํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด และ
การลองผิดลองถูก ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรูกันนี้ภายในชุมชน ทําใหเกษตรกรมีการชวยเหลือกัน
การปลูกผักปลอดสารพิษทําใหรายไดและสุขภาพของชุมชนดีขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากการไป
สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเองเขาสามารถบริโภคผักที่ปลูกไดดวยความสบายใจ ทั้งยังแจกจายไป
ใหผูอื่นได และรายไดที่เพิ่มขึ้นทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถซื้อปจจัยในการดํารงชีวิต สงบุตร
หลานใหไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพราะเกษตรกรบางรายปลูกผักสงโครงการหลวงเปนอาชีพหลัก
3. ระบบการผลิตและการจัดการผลผลิต
3.1 กระบวนการผลิต
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การผลิตผักของกลุมโครงการหลวงเปนระบบที่ใชปุยเคมี และใชสารเคมีเทาที่จําเปน ปุย
เคมีที่ใชจะใชปุยยูเรีย 46-0-0 เมื่อผักมีอายุได 7 วันหลังปลูก อัตรา 25 กก.ตอไร จากนั้นใหปุย
เกรด 16-16-16 หรือ 15-15-15 เมื่อผักมีอายุได 20 วันหลังปลูก อัตรา 50 กก.ตอไร และใชปุย
เกรด
13-13-21 เมื่อผักอายุ 40 วัน สําหรับการใชสารเคมี จะใชครั้งเดียวตอนผักอายุ 7 วัน
หลังปลูกโดยเปนสารปองกันเชื้อรา การปลูกจะแบงแปลงปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ผักที่ปลูกไดแก
ผักกาดหอมหอ ผักกาดหวาน ผักกาดขาวปลี ขาวโพดหวาน พริกหวาน ถั่วลันเตา บล็อกโคลี่ ซา
โยเต โดยสามารถแบ งฤดู การผลิ ต ไดดังนี้ ฤดูรอน(เดือน ก.พ.-มิ.ย.) จะปลูกสลัดแก ว ผั กกาด
หวาน
ยอดซาโยเต ขาวโพดหวาน ผักกาดขาวปลี ฤดูฝน(เดือน ก.ค.-ต.ค.) ปลูกขาวโพด
หวาน พริกหวาน มะเขือเทศ กะหล่ําปลี ฤดูหนาว(เดือน พ.ย.-ม.ค.) ปลูกผักกาดขาวปลี สลัดแกว
ผักกาดหวาน บล็อกโคลี่ ถั่วลันเตา ดังรูปภาพที่ 5.1

รูปภาพที่ 5.2 ระบบการปลูกผักในรอบ 1 ป ของ เกษตรกรผูปลูกผักบานมวงคํา
แหลงที่มา : สัมภาษณเกษตรกร (2543)
3.2 เทคโนโลยีการผลิตผัก
การผลิตอาศัยน้ําประปาภูเขา พื้นที่เปนที่ดอนปานกลางแตเดิมจะใชสารเคมีในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช เมื่อเขารวมกับโครงการหลวงก็มีการใชสารเคมีนอยลงและในอัตราที่ปลอดภัย กอน
เก็บเกี่ยวจะไมมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชเลย ทําใหประหยัดเวลา และคาใชจาย จึงใชวิธีในการกําจัด
ศัตรูพืช ไดแก กาวเหนียวดักแมลง น้ําคั้นจากเศษยาสูบกําจัดเพลี้ยออน และไรแดง สารสกัดจาก
สะเดา การบํารุงดินจะใช ปูนขาว ปุยหมัก* ปุยคอก ไดแกมูลไก (19.2 กิโลกรัมตอไร) มูลวัว กรัม
ม็อกโซนหรือราวดอัพกําจัดวัชพืช
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การทําปุยอินทรียหรือปุยหมักของนายนิตาล สารยาสะ
การนําเศษผัก 6 กิโลกรัม หมักในถังกับน้ําตาลทรายแดงจํานวน 6 กก. เปนเวลา 1 เดือนแลวนําเศษอาหาร
เศษผลไม เชนขนุน มาหมักเพิ่ม ในระหวางนี้สามารถนําน้ําปุยหมัก 250 ซีซี ผสมน้ํา 200 ลิตร นําไปรดผัก

4. การจัดการดานตลาด
ผลผลิตที่ไดจะสงมาคัดที่จุดคัดของโครงการหลวงในหมูบาน ทางโครงการหลวงจะทําการ
คัดบรรจุ ชั่งน้ําหนัก แลวใหราคา เกษตรกรจะไดรับใบเสร็จซึ่งจะรับเงินชวงสิ้นเดือนหรือจะเบิกเงิน
กอนไดจากพนักงานบัญชีเจาหนาที่โครงการหลวง ผักที่ไมไดมาตรฐานจะมีพอคาเอกชนมารับซื้อ
ในราคาที่ถูกลงกวาครึ่ง เกษตรกรมีสิทธิที่จะเลือกขายใหแกพอคาคนใดก็ได พอคาที่รับซื้อจะหัก
รอยละ 30 จากราคาที่ขายไดหนาราน
ผลผลิต ทั้ งหมดที่ ได คุ ณ ภาพจะขายแก โครงการหลวง ดั งนั้ น สั ด สว นผลผลิต ที่ ข ายแก
โครงการหลวง และ พอคา สัดสวนเทากับ 80 : 20
เมื่อมองโดยภาพรวม ศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรผูปลูกผักซึ่ง
เปนสมาชิกของโครงการหลวง คอนขางดีเนื่องจากเกษตรกร มีฐานความรูเรื่องการผลิตผักอยูแลว
และการตลาดคอนขางมั่นคง
5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
เกษตรกรในกลุมโครงการหลวงดอยคํา นอกจากจะมีอาชีพเดิมคือการรับจางทั่วไปแลวสวน
ใหญจะเปนเกษตรกรที่ทําการผลิตผักมานานแลว แตมักจะเปนการปลูกแบบไมปลอดสารพิษ อีก
ทั้งมีการปลูกไมดอกเปนพืชหลัก เชน เบญจมาศ ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับ จะเปนเงินกอน
ใหญ บางปที่ผลผลิตราคาสูง สามารถมีรายไดถึง 60,000 บาท/ไร/ป แตมีบางฤดูที่ผักลนตลาด บาง
รายขาดทุนภายหลังจากการรวมกลุมแลวนั้น ทางโครงการหลวง ไดจัดสรรเมล็ดพันธุใหเกษตรกร
สามารถปลูกผักไดไมเกินชนิดละ 2 ไร และปลูกเหลื่อมกันเพื่อที่จะไมใหผลผลิตออกมาพรอมๆกัน
ซึ่งจะเกิดปญหาผลผลิตลนตลาดอีก ทั้งนี้โครงการหลวงจะมีโควตารับซื้อ ของกลุมในปริมาณวันละ
1,000 กิโลกรัม
ในราคาประกัน ทําใหเกษตรกรลดความเสี่ยงลงมาก
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โดยเฉลี่ยเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกผัก ประมาณ 15,000 – 40,000 บาท/ไร/ป หักคา
ใชจายตางๆ เชนคาวัสดุ และคาจางแรงงาน ประมาณรอยละ 20 – 30 ของรายได ดังนั้นเกษตรกร
จะมีรายไดสุทธิประมาณ 12,000 – 34,000 บาท/ไร/ป เกษตรกรสวนใหญของกลุมจะมีพื้นที่ปลูก
ผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนละไมต่ํากวา 2 ไร ซึ่งจะมีรายไดเดือนละ 2,000 – 5,600 บาท รายได ดัง
กลาว เปนรายไดที่เกษตรกรพอใจ เนื่องจากประการแรก เกษตรกรใชแรงงานในครัวเรือนในการ
ผลิต จึงไมไดจายคาแรงงานของตัวเอง ดังนั้นรายรับที่ไดจึงสูงกวาที่กลาวมาแลว ประมาณ 1,700
บาท/ไร/ป และประการหลังเนื่องจากเกษตรกรหลายราย ทําการปลูกผักเปนรายไดเสริมจากการ
ปลูกดอก ซึ่งรายไดจากผักจะสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับความขยันของเกษตรกรเอง เกษตรกรบางรายให
สัมภาษณวา การปลูกผักปลอดสารพิษ ทําใหมีรายไดของครอบครัวดีขึ้น สามารถซื้อของเขาบาน
ได เชน ตู โตะ และยังสงผลใหสุขภาพดีขึ้น เพราะไมตองใชสารเคมีมากเหมือนเดิม ไมตองเสีย
ตนทุนในการซื้อสารเคมีมากนัก และไมตองเสียคายารักษาตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตผักที่
อิงการใชสารเคมีในปริมาณมากเหมือนกอน
ในทางสังคม การรวมกลุมของเกษตรกรในการผลผลิตผักปลอดสารพิษนั้น สงผลดีตอชุม
ชนหลายดาน อาทิเชน กอใหเกิดความชวยเหลือกันดานการจัดการ และการตลาด เกษตรกรไดรับ
ความรู วิชาการ เทคนิควิธีใหมๆ ในการเกษตร เชน การใชสารสะกัดจากธรรมชาติ การทําปุยหมัก
จากเศษผัก การใช IPM ไมวาจะเปน ใชสารสะเดา, จุลลินทรีย, ชีวภาพ, การปลูกพืชหลากหลาย
เปนตน และ นอกจากนั้นแลวยังสงผลใหชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ แกคนทั่วไปในดานการ
เปนแหลงผลิตผักที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางเกษตรอีกแหลงหนึ่ง
ดวย แตอยางไรก็ตามในพื้นที่นี้มิไดมีการปลูกผักปลอดสารพิษเพียงอยางเดียว การปลูกไมดอก
ยังเปนที่นิยมของเกษตรกรโดยทั่วไป เนื่องจากมีรายไดดีกวาการปลูกผักปลอดสารพิษ และยังได
เงินกอนใหญ ซึ่งการปลูก
ไมดอกยังคงมีการใชสารเคมีในปริมาณที่มากและตอเนื่อง และมี
แนวโนมที่เพิ่มการใชสารเคมีทั้งชนิดและปริมาณ
ปจจุบันในพื้นที่หุบโปงแยง บานมวงคํา ไดมีระบบการผลิตทางเกษตร 2 ระบบควบคูกัน
คือ การผลิตไมดอก ซึ่งใชสารเคมีมาก ผลตอบแทนสูง แตความเสี่ยงสูง ทั้งดานตลาด สุขภาพ
ตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการผลิตผักปลอดสารพิษ ซึ่งเปนระบบใหมที่เกิดจากกลุม
เกษตรกรที่ตองการจะเปลี่ยนวิถีการผลิตที่จะลดการพึ่งพิงสารเคมี ปจจุบันไดพิสูจนวา สามารถ
ดําเนินการไปไดระดับหนึ่งแลว
6. ศักยภาพของการขยายผล
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6.1 ศักยภาพดานการผลิต
สําหรับพืชผักบางชนิดที่มีราคาสูง เกษตรกรพยายามจะขยายการผลิตใหมากขึ้น โดยการ
ขยายพื้นที่ปลูก หรือลดระยะเวลาในการตากดินลง จาก 1 เดือนมาเปน 10 – 15 วัน เปนตน เพื่อ
เพิ่มจํานวนครั้งมากขึ้น หรือผลผลิต/พื้นที่/เวลา ใหมีประสิทธิภาพ แตเกษตรกรบางรายมีขอจํากัด
บางประการเชน พื้นที่เพาะปลูกไมสามารถขยายได ถาตองเชาที่ดินดวย อาจทําใหตนทุนสูงขึ้น
จนอาจไมคุมทุน ดานแรงงาน ซึ่งมีเพียง 2 คน หากขยายการผลิตตองจางแรงงานเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ตองจายคาแรงเปนเงินสด ซึ่งการใชเงินสดก็เปนขอจํากัดที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหไมสามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิตได เนื่องจากไมมีเงินทุนสํารองจํานวนมากสําหรับใชจายในการลงทุน
สําหรับการเพิ่มผลผลิตตอไร ไมมีใครกลาวถึง เนื่องจากเทคนิคและวิธีการผลิต เกษตรกร
ศึกษาและเรียนรูดวยภูมิปญญามาเปนระยะเวลายาวนาน
มีเพียงพันธุผักจากโครงการหลวง
ที่เกษตรกรยอมรับวา ใหผลผลิตสูงกวา เมื่อเทียบกับพันธุจากแหลงอื่น สวนการจัดการศัตรูพืชนั้น
เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอการลดปริมาณสารเคมี และการใชชีววิธี หรือวิธีกลในการจัดการศัตรูพืช
แตในทางปฏิบัติ เกษตรกรรายยอยไมสามารถยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได เพราะหากเกิดการ
ระบาดเสียหาย เกษตรกรจะไมมีเงินทุนในการใชจายหมุนเวียน ดังนั้นเกษตรกรหลายราย จึงยังคง
พึ่งพา สารเคมี และปุยเคมีอยูตลอดเวลา
6.2 ศักยภาพดานการตลาด
เนื่องจากตลาดหลักของกลุมคือ โครงการหลวง ดังนั้นปริมาณผลผลิตที่จะขายได จึงขึ้นกับ
โครงการหลวงเป น ผู กํ า หนดทั้ ง สิ้ น ส ว นตลาดรอง ไม ว า จะเป น กลุ ม ต า งๆในท อ งถิ่ น เอง
กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษคุณบุญธรรม, กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษคุณตอม
และ/หรือพอคาทองถิ่นรายอื่น จะมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ทั้งในสวนที่คัดเกรดเชนเดียวกับ
โครงการหลวงบาง หรือสวนที่ตกเกรดจากโครงการหลวงบางนั้น ความแปรปรวนของปริมาณความ
ตองการผลผลิต จะขึ้นกับความตองการของผูบริโภคและฤดูกาล ซึ่งความเปนไปไดในการขยาย
ตลาดนั้นมีมาก ทั้งนี้ตองมีการวางแผนจัดการการผลิตเปนอยางดี เชน ถาสามารถผลิตผักใหออก
มาไดในฤดู แลงในเดื อน มี นาคม-เมษายน ซึ่งเป น ฤดูที่ ข าดแคลนผักแลวนั้ น นอกจากจะเปน ที่
ตองการของตลาดแลว ราคายังสูงกวาในฤดูหนาวอีกดวย
7. ความยั่งยืนของระบบและความเขมแข็งของชุมชน
7.1 ผลิตภาพของระบบการผลิตผัก
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จากการที่เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการผลิตเปนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ สามารถ
พิจารณาไดดังนี้
ทําใหตนทุนการผลิตลดลง โดยเฉพาะตนทุนคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ไมมีตัวเลขเปรียบเทียบ)
1. การปลูกผักหลากหลายชนิด ชวยลดความเสี่ยงจากการทําลายของศัตรูพืช และความ
เสี่ยงดานการตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกผักแบบเชิงเดี่ยว
2. ผลผลิต/พื้นที่/เวลา มีการผลิตที่เขมขน เกษตรกรใชที่ดินสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยูตลอด
เวลาอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากผลตอบแทน/ไร/ป จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
12,500 บาท/ไร/ป แตการปลูกผักหลายๆชนิดในพื้นที่และเวลาเทากันได ผลตอบแทน
34,009 บาท/ไร/ป
3. การจัดสรรแรงงาน มีการกระจายแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแรงงานในครอบ
ครัวดูแลแปลงผักอยางทั่วถึง เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนตอการปลูกผัก 1
ครั้ง/คน/ไร ดังนี้ เตรียมแปลงรอยละ 11 ปลูกรอยละ 5, เก็บเกี่ยวรอยละ 2 สวนที่เหลือ
เปนการดูแลผลผลิต
จากที่ กลาวมาขางตน เมื่อวิเคราะหความยั่งยืนทางดานผลิตภาพแลว พบวาเกษตรกร
สามารถอยูได ถาผลผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อเปนการเสริมรายไดแกครัวเรือน เพราะเกษตรกร
มีความชํานาญในดานการผลิต มีการจัดสรรที่ดิน ทุน แรงงาน และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 การขยายจํานวนสมาชิก

การวิเคราะหความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ สามารถพิจารณาได
จากการขยายตัวของสมาชิก ในแตละป จํานวนสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้น จากเริ่มแรกมีสมาชิก 20 คน
และเพิ่มเปน 30 คนใน 2 ปตอมา การบริหารและการจัดการกลุมจะจัดการโดยหัวหนากลุมเปนหลัก
ซึ่งเกษตรกรที่ จะเข ารวมกลุมเป นผู มาลงชื่ อสมั คร และหั วหน ากลุมจะผูคัดคนที่ จะเข ารวมเป น
สมาชิกเพื่อเสนอตอโครงการหลวง และเขาเปนสมาชิกไดโดยไมมีเงื่อนไขอื่นใด การบริหารงานของ
กลุม จะขึ้นกับโครงการหลวงเปนหลัก ทั้งวาระการประชุม แผนการผลิต และการตลาด กิจกรรม
ภายในกลุมมีเพียงการผลิตผักปลอดสารพิษอยางเดียว แตมีการผลิตอยางตอเนื่อง ความเปนอยู
ของสมาชิกในดานฐานะและสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากผลผลิตไดราคาดี และปลอดภัยจากสารพิษ แต
ทั้งนี้กลุมไมสามารถพัฒนาเปนเครือขายได เนื่องจากการบริหารและการจัดการกลุม ขึ้นตรงตอ
โครงการหลวงดังไดกลาวมาแลว สําหรับผลงานดานการผลิต สามารถนําไปสูการกําหนดนโยบาย
ของรัฐได เพราะ
โครงการหลวงตองการผลผลิต ที่ มี คุณ ภาพ ทํ าให เกษตรกรเกิดการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ขึ้ น ให ไ ด ม าตรฐาน หากรั ฐ มี น โยบายเกี่ ย วข อ งกั บ การถ า ยทอด
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เทคโนโลยีดานการผลิต หรือศูนยกลางการผลิตผักปลอดสารพิษ รัฐสามารถใชพื้นที่นี้เปนพื้นที่ตัว
อยางได
8. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการของกลุมและการแกปญหา

เมื่อพิจารณาความเขมแข็งของชุมชน ชุมชนไมสามารถยืนหยัดเปนกลุมผูปลูกผักปลอด
สารพิษได ถาไมมีโครงการหลวงเปนผูใหการสนับสนุนและชวยเหลือทั้งดานการวางแผนการผลิต
และการตลาด เนื่องจากเกษตรกรไมไดมีการจัดการกลุมอยางจริงจังและระบบการผลิต การตลาด
ในปจจุบันพึ่งพาโครงการหลวงมากเกินไป อีกทั้งไมมีความรูในดานการตลาดและไมมีความถนัด
และความชํานาญอีกดวย

กรณีศึกษา 3. กลุมเกษตรกรบานมวงคํา ต. โปงแยง อ. แมริม
1. ความเปนมาของกลุม
สมาชิกกลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบานมวงคํา แตเดิมปลูกไมดอกและผัก ระบบ
การผลิตตองอิงสารเคมีมาก เชนในชวงแรกๆของการพัฒนาการมีการพนสารเคมีประมาณ 15 วัน
ต อ ครั้ง ต อ มาระยะหลั งพ น 3 วั น ต อ ครั้ ง สมาชิ ก บางรายแพ ส ารเคมี ไม ส ามารถเข าไปทํ างาน
ในแปลงไมดอกและพืชผักได ในขณะเดียวกันตนทุนสารเคมีเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรจึงเริ่มไปผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี
จํานวนสมาชิกเริ่มแรกของการตั้งกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีมี 6 ครัวเรือน และใน
ป พ.ศ.2540-2541 เพิ่มขึ้นเปน 187 ครัวเรือน และทางกลุมมีผูจัดการทางดานการตลาด ซึ่งในระยะ
แรกตลาดผักดําเนินไปไดดวยดีจึงมีคนเขากลุมมาก ตอมาเกิดปญหาขึ้น เนื่องจากผูจัดการตลาดที่
เป น ผู รับ ผิ ด ชอบในด านการขายและการรับ ซื้ อผั กจากกลุม เป น บุ ค คลที่ ไม ได เกี่ ย วของกั บ กลุม
เกษตรกรทําใหบางครั้งเกษตรกรขายผลผลิตแลวไมไดรับเงินหรือไดรับเงินชา และมักเกิดปญหา
ตามมาอีกมากมายจึงเปนเหตุใหเกษตรกรหลายรายลมเลิกการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีแลว
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หันไปทําการผลิตพืชชนิดอื่นแทน ทําใหสมาชิกของกลุมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือ 48 ครัวเรือน
ในปจจุบัน (พ.ศ.2543) ซึ่งยังแบงออกเปน 6 กลุมยอยตามแหลงรับซื้อของแตละกลุมยอย
2. โครงสรางและการบริหารกลุม
การบริหารกลุมเริ่มตนจากการสนับสนุนและการใหคําแนะนําโดยเกษตรอําเภอแมริมซึ่ง
เมื่อเกษตรกรไดจัดตั้งกลุมตามคําแนะนําของเกษตรอําเภอ จึงไดมีการแตงตั้งหัวหนากลุมหรือ
ประธานกลุมเพื่อเปนตัวแทนของเกษตรกรในกลุมในการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ ในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนผูนัดเกษตรกรประชุมในวันที่เจาหนาที่ของรัฐจะเขามาพบปะกับเกษตรกรใน
กลุม หรือเปนผูถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไดรับการเผยแพรจากแหลงใดๆ ใหแกสมาชิกในกลุม
ใหนําไปปฏิบัติ โดยสวนใหญแลวพฤติกรรมที่เห็นไดชัดของกลุมเกษตรกรคือหัวหนาหรือประธาน
เปนผูรับซื้อและทําหนาที่สงขายใหตลาดรับซื้อ สวนการบริหารภายในกลุมขึ้นกับความเห็นของ
สมาชิกของกลุม ซึ่งการบริหารไมไดมีรายละเอียดอะไรมากมายเนื่องจากเกษตรกรก็ดําเนินการ
ผลิตไปตามความพอใจของเกษตรกรเอง แตหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงหัวหนากลุมจะเปนผูแจงขาว
สารเอง เชน การกําหนดชนิดของผักที่จะปลูกในแตละชวงใหสอดคลอง ตามความตองการของ
ตลาด เปนตน
3. ระบบการผลิตและการจัดการผลผลิต
3.1 ระบบการผลิตผัก
การผลิตผักของกลุมผูปลูกผักปลอดสารเคมีบานมวงคําเปนระบบการผลิตที่ใชสารเคมี และ
ปุยอยางระมัดระวังตามปริมาณและชวงเวลาที่เหมาะสม โดยใสในขณะที่ผักยังอยูในระยะกลา เนื่อง
จากในระยะนี้ผักยังไมแข็งแรงพอที่จะตานทานตอโรคและแมลงได ปุยที่ใช ไดแก 15-15-15 และ
46-0-0 ใสประมาณ 1-2 ครั้งตอฤดูการผลิต สําหรับสารเคมีที่ใช ไดแก สารกําจัดวัชพืช เชน กรัมม็
อกโซน สวนใหญพบวาไมมีการใช บางสวนทําการผลิตแบบใชปุยอยางเดียวโดยไมใชสารเคมี แต
ใชสารสกัดจากพืช เชน สะเดา เพื่อปองกันและกําจัดแมลงมีการบํารุงดินโดยการใชปุยคอกจากมูล
วัวและไก และปุยหมัก และใชปูนขาวปรับสภาพดิน
กลุมไมมีการวางแผนการผลิตรวมกัน สวนใหญจะเปนไปตามความตองการของตลาด แต
บางครั้งหัวหนากลุมอาจเปนผูกําหนดชนิดของผัก ผักที่ปลูกสวนใหญมักเปนผักกินใบอายุสั้น ซึ่งได
แก กะหล่ําปลี ผักกาดหางหงส ผักกาดขาวปลี ผักคะนา ผักกาดจอน สลัด ฯลฯ เทคโนโลยี ที่ใช
ในการผลิต มีการใชมุงตาขายที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมริมในชวง
แรกๆแตตอมาพบวาเกษตรกรไมมีความจําเปนตองปลูกในมุง การมีมุงเปนเพียงแคเพิ่มความมั่นใจ
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วาแมลงบางชนิดไมสามารถเขาทําลายผักของเกษตรกร การปลูกนอกมุงตาขาย จะผสมผสาน
เทคนิคทาง IPM เชน การใชกาวดักแมลง การใชสารสกัดจากสะเดา การปลูกพืชหลายชนิดสลับ
แปลงกัน นอกเหนือจากนี้เกษตรกรบางรายไดรับขาวสารจากสื่อ โดยเฉพาะ โทรทัศน เรียนรูวิธี
การใชปุยสกัดจากพืช เชน การนําเศษผักผลไมเหลือใชมาหมักกับน้ําตาลทรายแดงใชเปนปุยน้ํา
และไดเผยแพรวิธีการนี้ใหแกสมาชิกภายในกลุมยอย การใชปุยหมักที่ทําเองนี้เกษตรกรกลาววาได
ผลดีและมีราคาถูกกวาปุยชีวภาพที่บริษัทนํามาทดลองและเสนอขายซึ่ง
มีราคาสูงกวามาก
ในดานการควบคุมกําจัดแมลงศัตรูพืช เกษตรกรคุนเคยกับการใชกับดักกาว ใชแสงไฟลอ
แมลง และฉีดพนเชื้อจุลินทรียสกัดจากตัวหนอนโดยผานการหมัก ดังนั้น พอสรุปไดวา หลังจากที่
เกษตรกรยอมรับวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรใหความสนใจวิธีการควบคุมแมลง ศัตรู
พืชทางชีวภาพมากขึ้นตามลําดับ
3.2 การยอมรับเทคโนโลยีของกลุม
สมาชิกของกลุมไมเคยไปดูงานจากที่อื่นๆ แตมีการยอมรับวิธีการปฏิบัติที่เกษตรอําเภอ
หรือเกษตรตําบลนําเขาไปแนะนํา และหัวหนากลุมยอยนําไปเสนอแกสมาชิกของกลุมยอยเอง เชน
เรื่องการทําปุยหมัก การใชเชื้อจุลินทรีย การปลูกพืชผักหมุนเวียน และเทคนิควิธีการปลูกของผัก
แตละชนิด
3.3 ปริมาณการผลิตตอวัน
ปริมาณการผลิตผักของกลุมยอยทั้ง 4 กลุมในสวนที่สงตลาดภายในจังหวัดเชียงใหม ต่ําสุด
150 กิโลกรัมตอวันตอกลุมยอย และสูงสุด 300 กิโลกรัม แตในชวงเดือนมีนาคมมีกลุมยอย 2 กลุม
ที่สามารถผลิตผักสงกรุงเทพฯ กลุมแรกสงทุกวันๆละ 1,000 กิโลกรัม และอีกกลุมหนึ่งสัปดาหละ 3
ครั้งๆละ 500-600 กิโลกรัม
4. การจัดการดานการตลาด
4.1 การจําหนาย
กลุมยอยแตละกลุมมีตลาดจําหนายประจําของตัวเองและไมซ้ํากัน โดยหัวหนากลุมอาจนํา
ผักไปสงรานคาหรือคนของหัวหนากลุมยอยนั่งขายเองที่ตลาด เกษตรกรเปนผูนําผักที่หัวหนากลุม
ยอยกําหนดมาสงใหหัวหนากลุมยอยซึ่งเปนผูจัดจําหนาย ตอไป
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4.2 ตลาดรับซื้อ
ตลาดที่เกษตรกรขายใหสวนใหญเปนตลาดในทองถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ตลาด
ตนพยอม โดยการขายสงใหแมคาในตลาด สวนตลาดสันปาขอย ตลาดแมริม และตลาด แมโจ
ทางหัวหนากลุมยอยนําไปขายเอง และมี 2 กลุมยอย ที่นําผลผลิตสงขายที่กรุงเทพฯ โดยมีรายหนึ่ง
สงใหกับบริษัทผักบานสวน จํากัด ผานทางรถหองเย็นเพื่อสงขายตอใหตามหางรานตางๆ
4.3 การขยายตัวของตลาดปจจุบัน
กลุมตองการขยายตลาดไปสูแหลงอื่นๆ เชน ขายใหหางตางๆที่อยูในเชียงใหม แตเงื่อนไข
การตลาดและการเงินไมจูงใจใหเกษตรกรปฎิบัติได และหากแตละกลุมตองการจะขยายตลาดไป
แหลงอื่น ก็ไมสามารถทําไดเนื่องจากตลาดแตละตลาดก็มีกลุมยอยแตละกลุมขายอยูกอนแลวซึ่งแต
ละกลุมยอยจะไมแขงขันในตลาดเดียวกัน
ดังนั้นหากตองการขยายไปสูตลาดแหงใหมที่ เปนหางสรรพสินคา ทางกลุมต องทําการ
เจรจาเพื่อหาขอตกลงกับทางหางใหกําหนดเงื่อนไขที่สมาชิกของกลุมสามารถยอมรับได
5. ศักยภาพของการขยายผล
5.1 การขยายผลดานการผลิต
กลุมเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษไดชี้แจงโอกาสของการขยายผลการผลิตนี้ :
1. พื้นที่ปลูกเหมาะสม เนื่องจากเปนที่นา มีระบบชลประทานที่ดีจึงสามารถปลูกผักไดทั้ง
ป
2. ตนทุนการผลิตต่ําและงายตอการจัดการ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกดอกเบญจมาศจะ
ตองใชทุนสูงและยากในการจัดการในผลิต จึงคิดที่จะลดพื้นที่การปลูกไมดอกหันมา
ปลูกผักปลอดสารพิษ
3. ความเสี่ยงตอสารเคมีต่ํา เกษตรบางรายคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเนื่องจาก
ปลูกไมดอกหรือผักโดยใชสารเคมีมานาน ทําใหสุขภาพย่ําแย จึงคิดที่จะลดความเสี่ยง
จากการใชสารเคมีลง โดยการปลูกผักปลอดสารพิษทดแทนการปลูกไมดอก เนื่องจาก
ไมดอกไมสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีได เพราะจะทําใหผลผลิตเสียหายจากศัตรู
พืช แตเกษตรกรบางรายมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่จึงไมสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูก
ไดหรือบางรายก็ทําเปนอาชีพเสริม อีกทั้งไมมีเวลาดูแล เชน นางเกศรินทร ปนตะแกว
เปนตน
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5.2 การขยายผลดานการตลาด
1. ผั ก ปลอดสารพิ ษ มี ร าคาดี แ ละมี ต ลาดรองรั บ เนื่ อ งจากยั งมี ผู ผ ลิ ต น อ ย และความ
ตองการของตลาดยังมีมาก จึงทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตไดอีก
และหัวหนากลุมยังหาตลาดมารองรับผลผลิตกลุมสมาชิกได
2. การแปรรูป ทางกลุมยังไมมีการแปรรูปเปนผลิต และปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอตอ
ความตองการบริโภคผักสด กลุมเกษตรกรจึงยังไมมีนิยมที่จะนําผักไปแปรรูปเปนผลิต
ภัณฑ อีกทั้งกลุมเกษตรกรยังรวมตัวกันยังไมแนนพอ
6. ความยั่งยืนของระบบ และความเขมแข็งของชุมชน
เกษตรกรบานมวงคํา ตําบลโปงแยง ไดผานการเปลี่ยนแปลง ระบบการใชประโยชนที่ดิน
จากเกษตรยังชีพ ดวยการปลูกพืชอาหาร และพืชไรเศรษฐกิจ จนกระทั่งมีความชํานาญในการผลิต
พืชพาณิชย โดยเฉพาะไมดอกไมประดับ ซึ่งใชปจจัยการผลิตสูง และมีความเสี่ยงสูงดวยเชนเดียว
กัน แตเนื่องจากสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนตัวกําหนดการเจริญเติบโตของพืช เหมาะสมกับ
การปลูกพืชเมืองหนาว ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีทางเลือกดานการผลิตพืชมากกวาพื้นราบอื่นๆนอก
จากนี้ ปจจุบันเกษตรกรไดใหความสําคัญกับการฟนฟูและความสมบูรณของสภาพแวดลอม ดวย
การลดการใชสารเคมี และปรับปรุงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินที่พัฒนาไปสูความยั่งยืนได
เพื่อลดความเสี่ยงดานการตลาด เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ไดจัดตั้งกลุมดวยการ
สนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมริม จากแตเดิมมีเพี ยงกลุมเดียวที่ประกอบดวยจํานวน
สมาชิกมากมาย การบริหารและการดําเนินงานมีปญหาจนไมสามารถจัดรวมเปนกลุมเดียวกันได
สมาชิกที่มีความใกลชิด และมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันตางรวมตัวกันเปนกลุมยอย และจัดหา
ตลาดของแตละกลุมอยางอิสระ โดยไมพยายามไปแขงขันกันเองในตลาดเดียวกันในเชียงใหม ทํา
ใหพัฒนาการผลิตผักโดยภาพรวมของตําบลโปงแยง มีความกาวหนา และเปนที่รูจักของวงการผัก
ปลอดสารพิษ และวงการไมดอกเบญจมาศมากยิ่งขึ้น
การบริหารและการจัดการดานการผลิตและการตลาดของกลุมยอยซึ่ งมีจํานวนสมาชิก
พอเหมาะกับขีดความสามารถในการจัดหาตลาดของกลุม และสรางประโยชนและผลตอบแทนที่
เปนธรรมคืนสูสมาชิกได นับวาเปนการประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง การจะรวมกันเปนเครือขาย
เพื่อการขยายตัวดานตลาด จําเปนตองการการพัฒนาบุคลากรสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตองการความ
ซื่อสัตย และมีวิสัยทัศน พรอมทั้งทักษะดานการบริหารและจัดการที่จะสรางความศัทราและเชื่อมั่น
ใหกับกลุมสมาชิกได
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7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของกลุมและการแกไขปญหา

ในชวงแรกมีปญหาในเรื่องบางพื้นที่มีหนอนระบาดมากแตตอมาก็แกไขโดยการใชวิธีปลูก
พื ชหลายชนิ ด ในพื้ นที่ เดียวกั น จนในป จจุบั นถื อวาปญ หาเรื่องโรคแมลงไม รุน แรง คุณ ภาพผั ก
ที่ผลิตไดสามารถนําไปขายไดในระดับที่นาพอใจ ปญหาที่พบบางคือบางชวงผักที่ปลูกมีปริมาณ
นอยทําใหผลผลิตไมทันสงขาย หรือบางชวงเวลาผักขายไดราคาไมดีเนื่องจากเปนฤดูที่เหมาะสม
ตอการปลูกผักทําใหมีผลผลิตออกมามาก ผักจากนอกระบบที่ปลูกโดยทั่วๆ ไปมีผลผลิตเขาสูตลาด
มาก ผูบริโภคบางรายนิยมบริโภคผักทั่วไปมากกวาเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวาผักปลอดสาร สวนวิธี
การปลูกโดยใชมุงตาขายแมไมมีการสงเสริมหรือใหเปลาจากหนวยงานราชการก็ไมมีปญหา เพราะ
ขณะนี้เกษตรกรหลายรายก็ปลูกโดยไมตองใชมุงตาขายก็ไดผลดี เกษตรกรกลุมปลูกผักโปงแยง
สวนใหญไมมีปญหาในเรื่องของพื้นที่ปลูก เนื่องจากปลูกในที่นา
สําหรับการดําเนินงานของกลุมยอย ซึ่งประกอบดวยจํานวนสมาชิกที่พอเหมาะกับ การ
บริหารและจัดการดานการผลิตและการตลาด ปจจุบันถือวามีประสิทธิภาพพอสมควร และกําลังอยู
ในขั้นพัฒนาการ ซึ่งทุกคนพอใจกวาที่จะมีเพียงกลุมใหญเพียงกลุมเดียว
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กรณีศึกษา 4. กลุมเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียบานน้ําแพร อําเภอพราว
1 ความเปนมาของกลุม
พื้นที่ศึกษา หมู 7 บานน้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหมมีจํานวน 160 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ
หลักคือการปลูกขาวนาป และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เชน ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน พริกขี้หนู เปนตน
เนื่องจากการเกษตรสวนใหญ ของบานน้ําแพรยังตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวในการทํ าการ
เกษตร ทําใหเกษตรกรสามารถทํานาไดปละครั้งเทานั้น รายไดไมมากพอที่จะขยายหรือปรับปรุง
ในดานการผลิต จึงทําใหมีองคกรตางๆเขามาใหความชวยเหลือ โดยเนนการสรางกลุม ดังสรุป
ในตารางที่ 5.5
ในปจจุบันเกษตรกรหมู 7 บานน้ําแพร อ.พราว มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการไดรับความชวย
เหลือจากหนวงงานตางๆ ทั้งจากรายไดจากการขยายพันธุไมผล จากโครงการของ วาย เอ็ม ซี เอ
ที่เขามาในป 2537 และมีเงินทุนจากกลุมออมทรัพยภายในหมูบานซึ่งทําการเก็บเงินจากสมาชิก
ครัวเรือนละ 20 บาทตอเดือน และใหสมาชิกกูยืมเพื่อทําการเกษตรในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป
ซึ่งในปจจุบันมีเงินในกองทุนของกลุมออมทรัพยของหมูบานประมาณ 17,000 บาท นอกจากนี้ยังมี
รายไดเสริมจากการปลูกผักปลอดสารพิษที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการเกษตรกรรมทางเลือก
ผักปลอดสารพิษของอิ่มบุญ ลักษณะของการปลูกผักปลอดสารพิษจะปลูกในรอบบาน ซึ่งมีวัตถุ
ประสงคเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนหากเหลือจึงนําไปจําหนาย
ชนิดของผักขึ้นกับฤดูกาลโดยจะปลูกคละกันไปทั้งยืนตน และผักกินใบ ผักในฤดูรอน ชนิด
ของผักที่ทําการเพาะปลูก แบงเปน ผักพื้นบาน เชน ฟกทอง ตําลึง แค ถั่วลิสง มันเทศ ขาวโพด
หวาน ผักบุงพื้นเมือง และผักจีน ซึ่งปลูกไดตลอดทั้งป เชน คะนา ตั้งโอ กะหล่ํา บล็อกโคลี่ มะเขือ
เทศ ซึ่งในการผลิตไมมีการใชสารเคมีหรือสารกําจัดแมลงศัตรูพืช เนื่องจากไมมีการระบาดของ
โรคและแมลง เพราะเกษตรกรมี ก ารดู แ ลแปลงผั ก ทุ ก วัน เมื่ อ ตรวจพบโรคแมลงก็ ใช ส ารสกั ด
สมุนไพรในการควบคุมแมลง อีกทั้งเกษตรกรยังมีความรูดานแมลง เรื่องตัวห้ํา ตัวเบียน และศัตรู
พืชจากการเขาอบรมของทางเกษตรกรรมทางเลือกอิ่มบุญ นอกจากนี้การมีใชปุยคอก ปุยชีวภาพ
ปจจุบันมีเกษตรกรที่เขารวมในโครงการผักปลอดสารพิษซึ่งเปนเกษตรกร หมู 7 บานน้ําแพร 24
ครัวเรือน และเกษตรกรหมู 2 อีกจํานวน 2 ครัวเรือน เนื่องจากปญหาการขาดแคลนน้ําในการทํา
การผลิตทําใหเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษสงจําหนายอยางสม่ําเสมอเพียง 8 รายเทา
นั้น
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ตารางที่ 5.6 พัฒนาการของกลุมเกษตรกร ต.บานน้ําแพร อ. พราว จ.เชียงใหม
ป

องค ก รที่ ให ค วาม ช วย
เหลือ
องคกรพัฒนาเอกชน
(NGO) วาย เอ็ม ซี เอ

2537

(Y.M.C.A.)

ลักษณะของโครงการ
- ส ง เสริ ม ในเรื่ อ งการรวมกลุ ม ของเกษตรกร

สนับสนุนเนนในเรื่องของไมผล และการขยาย
พั น ธุ เ ช น ลํ า ไย มะม ว ง เกษตรกรเข า ร ว ม
โครงการเริ่มแรก 50 คน ตอมาจํานวนสมาชิก
ในโครงการมีจํานวนลดลง เนื่องจากความไม
ตอเนื่องของโครงการ
- จัดตั้งสหกรณนิคมพราว
- จัดตั้งกลุมออมทรัพยของหมูบาน
- สนับสนับในเรื่องเทคนิคและแนวคิด และมีการ

2540 - 43

เกษตรกรรมทางเลือก
ผักปลอดสารพิษ อิ่มบุญ

อบรมสนับสนุนในเรื่องการผลิตผักปลอดสาร
พิษ เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกผักบริโภค
เองในครัวเรือนอยูกอนแลว โดยใหการอบรม
ในเรื่ อ งเทคนิ ค การปลู ก ผั ก การทํ า ปุ ย หมั ก
การทํ า น้ํ า หวานหมั ก เพื่ อ ป อ งกั น และกํ า จั ด
แมลงศัตรูพืช เกษตรกรที่เขารวมโครงการเริ่ม
แรก 24 ครัวเรือน

ที่มา : สัมภาษณเกษตรกร (2543)
2. โครงสรางของกลุมและการเกิดกลุม
2.1 โครงสรางกลุม
กลุมเกษตรกรปลูกผักอินทรียบานน้ําแพร เปนกลุมในเครือขายของเกษตรกรรมทางเลือก
จังหวัดเชียงใหม โครงสรางการบริหารของกลุมเกษตรอินทรียบานน้ําแพร ประกอบดวย ประธาน
เหรัญญิก ปฏิคม และเลขานุการกลุม ซึ่งทั้งหมดพํานักในหมู 7 ต. น้ําแพร อ. พราว
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2.2 ความสัมพันธของกลุมกับชุมชนในตําบลเดียวกัน
เนื่องจากสมาชิกของกลุมไดเห็นประสิทธิผลของการจัดกลุมเกษตรอินทรีย และเปนสมาชิก
ในเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ทําใหมีกําลังใจที่จะพัฒนาผลิตผลเกษตรอินทรีย ซึ่งนอกจาก
จะนําไปขายที่ตลาดอิ่มบุญแลว กลุมยังจัดจําหนายภายในหมูบานในราคาที่ซื้อขายกันอยางปกติ
หรือมีการแลกเปลี่ยนชนิดผักเพื่อบริโภคตามความตองการของเพื่อนบาน นอกจากนี้กลุมสมาชิก
ยังจัดสงผักไปชวยในกิจกรรมของโรงเรียน ทําใหหมู 7 มีผักอินทรียบริโภคกันอยาง ทั่วถึง และไม
จําเปนตองรับผักจากภายนอกมาจําหนายในหมูบาน
นอกจากกิจกรรมปลูกผักอินทรีย กลุมไดพัฒนากิจกรรมเสริมรายไดจากผลิตผลในหมูบาน
เชน กิจกรรมแปรรูปอาหารพื้นบาน ไดแก ถั่วลิสงอบ กลวยฉาบ มะมวงแปรรูป และ กิจกรรมขยาย
พันธุกลาไมผล เนื่องจากกลุมเนนเกษตรอินทรีย จําเปนตองอาศัยมูลสัตว เชน มูลคางคาว ซึ่งใน
พื้นที่หมู 7 เปนแหลงผลิตมูลคางคาวธรรมชาติของตําบล และมูลวัว ซึ่งไดจากการขยายการเลี้ยงวัว
ของชุมชน ทําใหลดการพึ่งพิงปจจัยการผลิตภายนอก การซื้อขายมูลสัตวจึงหมุนเวียนกันภายใน
หมูบาน นําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางครัวเรือนในหมูบานเดียวกัน
กลุมเกษตรอินทรียของบานน้ําแพร เปนเครือขายของเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งประสาน
งานโดยองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหมีโอกาสไดเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆเกี่ยวกับ
แนวคิด และแนวปฏิบัติของเกษตรกรรมทางเลือก ตั้งแตการผลิตซึ่งเนนความปลอดภัย สุขลักษณะ
การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนกระทั่งถึงตลาดทางเลือกซึ่งดําเนินการโดยชุมชนรวมกัน ที่มีสิทธิมี
เสียงในการตัดสินใจการกําหนดทิศทางการผลิต และการตลาดรวมกัน กระบวนการเรียนรูดังกลาว
ซึ่งผสมผสานระหวางแนวคิดที่สอดแทรกจากภายนอก และการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมตางๆ ทําให
กลุมเกษตรกรของชาวบานน้ําแพรมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสมาชิกภาย
ในกลุมแนนแฟนตามลําดับ อยางไรก็ตาม พัฒนาการของกลุมในปจจุบันยังไมสามารถขยายจํานวน
สมาชิกไดอยางรวดเร็วเนื่องจากเงื่อนไข และความพรอมของแตละครัวเรือนไมเหมือนกัน
2.3 ลักษณะของการเขาเปนสมาชิกของกลุม
1. การเขาเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรจะตองเขารวมกลุมออมทรัพยของหมูบาน โดยการ
ออมทรัพยครอบครัวละ 20 บาทตอเดือน ซึ่งสมาชิกสามารถกูยืมเพื่อทําการเกษตรได
โดยสงเงิน คื น ทุ กๆ 4เดือน ในอัต ราดอกเบี้ ยรอยละ 2 ต อป ป จจุบั น กลุม มี เงิน ออม
ทรัพยประมาณ 17,000 บาท
2. ตองเขารวมออมทรัพยกับชมรมผูผลิตผักปลอดสาร จ. เชียงใหม เดือนละ 20 บาท
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3. เกษตรกรตองเขารวมการประชุมกลุมทุกครั้งและตองรวมกิจกรรมของหมูบาน โดย
ประธานกลุมจะไปประชุมเดือนละครั้งที่อิ่มบุญทุกวันเสารแรกของเดือน แลวกลับมา
รายงานใหสมาชิกในที่ประชุม หากสมาชิกคนใดขาดประชุมเกิน 3 ครั้งจะถูกตัดสิทธิ์
การเปนสมาชิกของกลุม
4. นอกจากนี้เกษตรกรที่เขารวมตองผานการฝกอบรมของอิ่มบุญ ซึ่งทําการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานประมาณ 3 วัน โดยเนนปรัชญาเกษตรกรรมทางเลือก ความสําคัญของการ
รวมกลุม และหลักปฏิบัติเกษตรอินทรีย เปนตน
2.4 แหลงเงินทุน
1. ป จ จุ บั น เงิ น สะสมกลุ ม ออมทรั พ ย 16,000-17,000 บาท ให ส มาชิ ก ในกลุ ม กู โดย
เอาจํานวนสมาชิกหารจํานวนเงิน ทุกๆ 4 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอเดือน
2. ออมทรัพ ยอิ่มบุ ญ เงิน สะสมรวมกั นของทุ กกลุมในเครือขายเกษตรกรรมทางเลื อก
30,000 บาท (2542)
3. กองทุนกูยืมเพื่อการเกษตรของแคนนาดา โดยสมาชิกกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสาร
พิษ อ. พราว เสนอเรื่องขอเงินทุนกูยืมเพื่อทําการเกษตรเสนอไปที่กลุมเกษตรกรรม
ทางเลือกอิ่มบุญ พิจารณา ไดรับเงินสนับสนุนกูยืมเพื่อการเกษตร 66,000 บาท ซึ่ง
เงื่อนไขในการกูยืมคือใหสมาชิกกูยืมเพื่อทําการผลิตทางดานการเกษตรภายในวงเงิน
ไมเกิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลาคืนทุน 2 ป ทําการกูยืมเพื่อพัฒนาแหลงน้ําภาย
ในวงเงิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป สามารถกูยืมไดปละหนึ่งครั้ง ใน
อัตรา ดอกเบี้ยในการกูยืมเงินของกองทุนรอยละ 5 ตอป โดยอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 3 จะสงใหชมรมของอิ่มบุญ อีกรอยละ 2 จะนําไปทําการพัฒนากลุมของหมูบาน
3. ระบบการผลิตและการจัดการผลผลิต
3.1 ระบบการผลิต
ระบบการผลิตเปนระบบที่ไมใชปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะของพื้นที่เปนการปลูก
ภายในบริเวณบานขนาดเนื้อที่ประมาณ 0.125 - 1 ไร ระบบพืชในแปลงผักมีทั้งแบบปลูกพืชชนิด
เดียวและผสมผสานหลายชนิด โดยจะทําเปนแปลงเล็กๆ ปลูกหมุนเวียนกัน โดยในบางรายจะคํานึง
ถึงการใชหนาดินของพืชแตละชนิดดวย เชน ในฤดูนี้ปลูกขาวโพดหวานซึ่งเปนพืชที่มีความตองการ
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หนาดินลึกตองมีการบํารุงดินมาก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวในฤดูตอมาก็จะเลือกปลูกพืชที่ใชหนา
ดินตื้น เปนตน
ตารางที่ 5.7 ฤดูปลูกและชนิดของผักอินทรียที่ปลูก
ฤดูปลูก

ชนิดของผักที่ปลูก

ฤดูรอน

ขาวโพดหวาน ฟกทอง ผักบุง พริก มะเขือ ผักกาดจอน พริกขี้หนู
มะเขือยาว ฟกทอง ตะไคร ขมิ้น ขิง ขา สลัด

ฤดูฝน

ผักบุง ผักกาด ผักตําลึง ถั่วลิสง พริกชี้ฟา พริกขี้หนู มะเขือยาว มะเขือ
พวง ผักกาดจอน บวบ ผักสลัด ถั่วฝกยาว ผักชี ตนหอม ผักกาดขาว
ปลี

ฤดูหนาว

ผั ก กาด กระหล่ํ า ดอก กระหล่ํ าปลี หั ว ไชเท า แครอท คะน า ผั ก ชี ถั่ ว
ฝกยาว บล็อกโคลี่ ผักกาดกวางตุง มะเขือเทศ หอมแดง ถั่วดํา

ที่มา : สัมภาษณเกษตรกร (2543)
การวางแผนการผลิตไมไดมีการวางแผนโดยตรงรวมกันกับกลุม เพียงแตมีการรวมตัวกัน
ของสมาชิ ก เพื่ อ ตกลงกั น ว า ใครสนใจที่ จ ะปลู ก พื ช ชนิ ด เดี ย วกั น แล ว จึ ง รวบรวมเงิ น เพื่ อ นํ า ไป
ซื้อเมล็ดพันธุและแบงกันตอไป ซึ่งเมล็ดพันธุที่ตองซื้อสวนใหญจะไดแกจําพวกผักจีน สวนพริก
มะเขือ เกษตรกรนิยมที่จะเก็บเมล็ดพันธุไวเอง
การเตรียมดิน
มีการไถพรวนกอนปลูกดวยรถไถใหญครั้งเดียว
จากนั้ น จึ ง ใช แ รงงานภายในครอบครั ว ขึ้ น แปลง
การเตรียมดินกอนปลูกจะแตกตางกันไปในแตละราย
ซึ่งสวนใหญ จะนิยมใชปุยคอก ซึ่งไดแก ขี้ไก ขี้หมู ขี้วัว
และปุยหมักซึ่งเกษตรกรแตละรายจะมีสูตรในการหมัก
แตกตางกัน เกษตรกรบางรายจะเลือกใชโบกาชิในการ
รองกนหลุมกอนปลูก ซึ่งปริมาณการใชจะไมแนนอน
แลวแตความตองการของเกษตรกรเอง แตในบางรายจะ
•

โบกาชิ
สวนผสม :
ขี้วัว
3
แกลบดํา
1
รําออน
1
กากมะพราว
10
(ที่เหลือจากการคั้นกะทิ)
หนาดิน
1

กระสอบ
กระสอบ
กระสอบ
กิโลกรัม
กระสอบ

นําสวนผสมทั้งหมดมารวมกันจากนั้น
รดน้ําเอากระสอบหรือผาคลุม พลิกกองทุกวัน ทิ้ง
ไวประมาณ 15 วันก็สามารถนํามาใชได

ปุยหมักซึ่งทําจากขี้วัว เศษฟาง และขี้คางคาว รวมกับโบกาชิรองกนหลุมกอนปลูก
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•

การปลูก

ใช ปุ ย น้ํ า ซึ่ ง อาจทํ า มาจากขี้ ไ ก 1 ลิ ต ร แช ใ นน้ํ า
10 ลิ ต ร ทิ้ งไว ป ระมาณ 15 วั น หรือ ใช น้ํ า ตาลหมั ก รดแทน
การใชปุยไปเรื่อยๆจนกวาจะเก็บเกี่ยว
•

การบํารุงดิน

เชนเดียวกับการเตรียมดินกอนปลูก คือมีการใชปุย
คอก ปุยหมัก และโบกาชิ แตในบางรายมีการปลูกถั่วดําหมุน
เวียนเพื่อบํารุงดินอีกดวย
•

การกําจัดและกําจัดแมลง

ใช ส ารสกั ด จากสะเดา หรื อ พื ช ที่ มี ก ลิ่ น ฉุ น เช น
กระเทียม พริก ตะไครหอม ขา หมักรวมกันทิ้งวันประมาณ
15 ถึ ง 30 วั น ฉี ด พ น เพื่ อ ไล แ มลง ส ว นป ญ หาเพลี้ ย อ อ น
เกษตรกรบางรายจะใชน้ําถานขี้เถาฉีดพน

น้ําตาลหมัก
สวนผสม :
น้ําออยปน
1
หรือน้ําตาลทรายแดง
เศษผัก หรือผลไม

กก.
3-4

กก.

นําสวนผสมทั้งหมดมารวมกันหมักทิ้งไว
ประมาณ 15 วัน ถึง 1 เดือน

ปุยหมัก
สวนผสม :
มูลวัว
60
กก.
แกลบดํา
60
กก.
แกลบออน
10
กก.
หนาดิน
60
กก.
กากมะพราว
20
กก.
นํามารวมกันหมักทิ้งไว 15 วัน

4. การจัดการดานตลาด
การจําหนายเกษตรกรจะเชาเหมารถสองแถว (ไป-กลับ 130 บาท) รวมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ
ซึ่งมีประมาณ 8 รายที่นําไปขายเปนประจํา นําผลผลิตไปขายที่ตลาดอิ่มบุญในวันเสารซึ่งเปนตลาด
นัดสินคาปลอดสารพิษที่ทางอิ่มบุญจัดขึ้นใหสมาชิกนําสินคามาจําหนาย ซึ่งไมตองเสียคาเชาที่แต
สมาชิกที่ไปขายจะเก็บเงินกันเองสัปดาหละ 10 บาท เพื่อเปนคาบํารุงสถานที่และซอมแซมโตะเกาอี้
ที่ใชในการขาย ราคาที่ตลาดนี้จะคอนขางคงที่ แตจะมีการประชุมเพื่อกําหนดราคาผักใหมทุก 3
เดือน
นอกจากนี้ยังไดนําผลผลิตไปขายที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยในวันพุธ เวลาประมาณ 15.30–
17.00 น. และที่สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เสาหินในวันเสารอีกดวย โดยจะแบงกันไปขาย สําหรับ
สมาชิกภายในกลุมที่ยังมีผลผลิตนอยจะใชวิธีฝากสมาชิกคนอื่นไปขายโดยจะชวยในเรื่องคารถ หรือ
คาน้ํามัน
นอกจากนั้นยังไดนําผลผลิตบางสวนไปวางขายในหมูบาน ในอําเภอพราว และที่สถานี น้ํา
มันบางจาก แตพบวาขายไดไมดีเทาที่ควรคาดวาเนื่องมาจากขาดการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
และการวางขายผักทั่วไปรวมกับผักปลอดสารพิษทําใหเกิดการเปรียบเทียบทางดานราคาอยางเห็น
ไดชัด ผูบริโภคจึงนิยมที่จะเลือกซื้อผักทั่วไปที่มีราคาถูกมากกวา
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ตารางที่ 5.8 ผักที่นําไปขายจะมีทั้งผักพื้นบานและผักจีน ดังตัวอยางซึ่งมีราคาดังตอไปนี้
ชนิดผัก
ผักพื้นบาน*
กะหล่ําปลี
หัวไชเทา
แครอท
พริก
มะเขือเจาพระยา
มะเขือยาว

ราคา (บาท/กก.)
5 บาท / 3 ขีด
20
20
25
25
10
10

หมายเหตุ : * หมายถึง ผักบุง ผักตําลึง ผักเส็ง ยอดฟกทอง
5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ
ในกลุมผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
อําเภอพราว มีวัตถุประสงคหลักในการ
ผลิตเพื่อบริโภค สวนที่เหลือจากการบริโภค จึงมีการจําหนาย ดังนั้นผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ
จึงไมเห็นเดนชัดนัก เกษตรกรภายในกลุมมีการผลิตหลายลักษณะ คือ บางครัวเรือนผลิตผักปลอด
ภัยจากสารพิษจํานวนมากพอที่จะสงขายไดทุกสัปดาห บางครัวเรือนผลิตแคพอกินและหากมีผล
ผลิตเหลือก็ฝากสมาชิกภายในกลุมไปขายที่ตลาดบางเปนครั้งคราว ดังนั้น จึงขอกลาวถึงตนทุนและ
ผลตอบแทนของเกษตรกรที่สามารถสงผักขายไดทุกสัปดาห และสงเปนครั้งคราว ดังนี้
สงไดทุกสัปดาห
ตารางที่ 5.9 ตนทุนการผลผลิตผัก 1 ป ในพื้นที่ 1ไร จํานวน 4 รอบ
รายการ
ตนทุน (บาท)
1,000.00
- คาเมล็ดพันธุ
3,600.00
- คาปุยคอก *
13,440.00
- คาแรง **
5,760.00
- ขึ้นแปลงเตรียมดิน
1,920.00
- ปลูก
5,760.00
- เก็บเกี่ยว

หมายเหตุ
(900 บาท/รุน)
(3 วัน/คน/งาน)
(1 วัน/คน/งาน)
(2 ชั่วโมง/คน/งาน)
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150.00
- คาไถ
8,160.00
- อื่นๆ
6,240.00
- คารถในการเดินทางมาจําหนายผัก
(130 บาท/เที่ยว)
1,440.00
- คาอาหาร
(30 บาท/ครั้ง)
480.00
- คาธรรมเนียมวางขาย
(10 บาท/ครั้ง)
ที่มา : สัมภาษณเกษตรกร
หมายเหตุ : * คาปุยคอก ไมไดซื้อใชจากวัวตนเอง
** คาแรงไมไดจาง ใชแรงงานในครอบครัว (ถาจาง; คาแรงวันละ 120 บาท)
•

•
•

รายไดทั้งหมด
- เปนเงินสด
- ไมเปนเงินสด
คาใชจายทั้งหมด
รายไดสุทธิทั้งหมด
- เปนเงินสด
- ไมเปนเงินสด

61,440 บาท
57,600 บาท (1,200 บาท/ครั้ง : 48 ครั้ง/ป)
3,840 บาท (บริโภคและแจกจาย 80บาท/สัปดาห)
26,350 บาท
35,090 บาท
31,250 บาท
3,840 บาท

สงเปนครั้งคราว
เกษตรกรกลุมนี้สวนใหญจะปลูกไมผลเปนหลัก มีการเลี้ยงสัตว เชน ไก หมู และวัวเนื้อมี
การปลูกผักปลอดสารพิษบาง ในเนื้อที่ ประมาณ ครัวเรือนละไมเกิน 1-2 งาน เนื่องจากปลูกไว
บริโภคเอง และเปนการใชประโยชนจากฟารมอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เกษตรกรจะนํามูลสัตว
ที่ไดมาเปนปุยสําหรับไมผลในสวนและผัก จึงกอใหเกิดผลพลอยไดเปนตัวเงินตามมา
ตารางที่ 5.10 ตนทุนการผลิตผัก 1 ป ในพื้นที่ 1 งาน จํานวน 2 รอบ
รายการ
- คาเมล็ดพันธุ
- คาปุยคอก *
- คาแรง **

จํานวน (บาท)
80.00
180.00
4,320.00
1,440.00

หมายเหตุ
(20 บาท/กระสอบ)
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- ขึ้นแปลง
- เตรียมดิน
- เก็บเกี่ยว
- อื- ่นคัๆดบรรจุ

1,440.00
2,160.00
360.00
360.00
320.00
300.00
20.00

ที่มา : จากการสัมภาษณเกษตรกร
หมายเหตุ * คาปุยคอก ไมไดซื้อใชจากวัวตนเอง
** คาแรงไมไดจาง ใชแรงงานในครอบครัว (ถาจาง; คาแรงวันละ 120 บาท)
•

•
•

รายไดทั้งหมด
- เปนเงินสด
- ไมเปนตัวเงิน
คาใชจายทั้งหมด
รายไดสุทธิทั้งหมด
- เปนตัวเงิน
- ไมเปนตัวเงิน

9,600
3,600
6,000
4,900
4,700
-1,100
6,000

บาท
บาท (300 บาท/เดือน)
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรทั้งสองกลุม ในกลุมแรก มีการปลูกผักคอนขาง
จริงจัง เกษตรกรสามารถมีรายไดเขามาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และในกลุมหลังซึ่งเกษตรกร
ปลูกผักเพื่อการบริโภคเปนหลัก ถึงแมเกษตรกรจะไมมีรายไดที่เปนตัวเงิน แตหากเกษตรกรตอง
ซื้อผักกินเองจะตองเสียเงินถึง 6,000 บาท/ป ในขณะที่เกษตรกรปลูกผักกินเอง และเมื่อไดรายได
จากการขายผักที่เหลือจากการบริโภค จะเห็นวาเกษตรกรอาจจะตองขาดทุนไปถึง 1,100 บาท แต
เปนคาแรงที่ตัวเกษตรกรลงแรงในการปลูกผัก ซึ่งไมไดจายเปนตัวเงินแตอยางใด ซึ่งถาคิดรายได
ทั้งหมดที่ไมใดเปนตัวเงินหักกับตนทุนที่เปนทั้งที่ไดเปนตัวเงินและไมไดเปนตัวเงินจะเห็นวา
เกษตรกรสามารถมีกําไรจากการผลิตผักในแตละปประมาณ 4,900 บาท และในความเปนจริง
เกษตรกรที่อําเภอพราว ยังมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิด เชน ลําไย มะมวง นอกจากนั้น
ยังมีสัตวเลี้ยง เชน หมู ไก วัว เปนตน
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โดยภาพรวมแลว เกษตรกรมีความเปนอยูอยางพอเพียง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจยังไม
เห็นเปนตัวเงินชัดเจนนัก แตถามีการขยายการผลิต และการตลาด คาดวาจะมีผลตอบแทนที่ดี
เนื่องจากตนทุนในการผลิตคอนขางต่ํา ไมตองใชสารเคมี และยาปราบศัตรูพืช หากไดรับการ
สนับสนุนในเรื่องเงินทุน, โครงสรางพื้นฐาน เชน แหลงน้ํา แหลงความรูทางวิชาการที่เหมาะสม
ความเปนไปไดในการที่จะไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ควรจะมากขึ้นดวย
5.2. ผลตอบแทนทางสังคม
ตัวของเกษตรกรเองมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดี เมื่อผลิตผักปลอดสารพิษทํา
ใหมีผักที่ปลอดภัยจากสารพิษไวบริโภคเอง สงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง จากเดิมที่
เกษตรกรบางรายมีอาการวิงเวียนศรีษะ คลื่นไส หรือแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และมีระดับของสาร
พิษในเสนเลือดเกินกวาปกติ เมื่อเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ทําใหเกษตรกรสามารถหลีก
เลี่ยงการใชสารเคมีหลายชนิดที่มีผลตอสุขภาพของเกษตรกรลง โดยหันไปใชสารที่ไดจากธรรม
ชาติในการผลิตทําใหมีสุขภาพดี และยังสงผลดีไมกอใหเกิดมลพิษหรือสารพิษตกคางตอ สิ่งแวด
ลอมสวนรวมของชุมชน ทําใหสมาชิกที่อาศัยอยูในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยใน
ชีวิตมากขึ้นซึ่งหากเกษตรกรสวนใหญในหมูชุมชนหันมาผลิตผักปลอดสารพิษจะ สงผลดีตอสวน
รวม
การรวมกลุมของเกษตรกร นอกจากจะเอื้อประโยชนในการที่จะไดรับความชวยเหลือจาก
ทั้งภาครัฐ และเอกชนแลว การรวมกลุมยังเสริมสรางความสามัคคี ความรวมมือกัน ในการแกไข
ปญหา ทั้งปญหาภายในกลุมเองและปญหาภายนอก ซึ่งจะเปนหนึ่งในตัวชี้วัดความเขมแข็งและ
ยั่งยืนของกลุมตอไป
6. ศักยภาพของการขยายผลของกลุม
กลุมเกษตรกรผูปลูกผักบานน้ําแพรมีความเขมแข็งของกลุม และมีศักยภาพในการขยายผล
ทั้งการผลิตและการตลาดกลาวคือ
6.1 การผลิต
กลุมมีศักยภาพในการผลิต คือ
1. ตนทุนการผลิตผักปลอดสารพิษคอนขางต่ํา และงายตอการจัดการ เชน ผลิตปุยหมัก
และสารกําจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรใชเอง จึงมีเกษตรกรสนใจที่จะเขารวมกลุมดวย ดัง
นั้นสมาชิกมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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2. มีแหลงเงินทุนหมุนเวียนจาก กองทุนแคนาดา, อิ่มบุญ และเงินออมจากสมาชิก กูยืม
เงินเพื่อใชในการลงทุนเลี้ยงสัตว และปลูกผักปลอดสาร เชน เลี้ยงวัว เจาะบาดาล
3. จัดฝกอบรมและดูงานตางจังหวัดเพื่อเพิ่มทักษะแกสมาชิกในการผลิตผัก เชน อบรม
การใชสารสมุนไพร การปลูกผักปลอดสาร การตอนการตัดแตงกิ่งลําไย และมะมวง
4. การมีกิจกรรมรวมกันของกลุม เชน การแจกจายผักปลอดสารแกโรงเรียนและงานบุญ
ต างๆ ในหมู บ าน, กลุ ม แม บ า นรวมกลุ ม กั น ทํ า กล ว ยฉาบ มะม ว งดอง (ถั่ ว ลิ ส งอบ
ขนุนกวน กําลังอยูในขั้นดําเนินการ)
5. กลุมมีความเขมงวดตอการผลิตผักปลอดสาร หากมีเกษตรกรไมปฏิบัติตามขอตกลง
ของกลุม ก็จะถูกตัดออกจากการเปนสมาชิก ดังนั้นสมาชิกจึงปฏิบัติตามอยางเครงคัด
ในการผลิตผักดังกลาว
6.2 การตลาด
ศักยภาพในการขยายดานการตลาด
1. ตลาดของผักปลอดสารพิษยังมีแนวโนมไปไดดีเนื่องจากวาอิ่มบุญเปนชื่อที่ผูบริโภคคุน
เคยและติดตลาดแลว จึงสามารถขายไดดี
2. แนวโนมผูบริโภคผักปลอดสารในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องกลุมดังกลาวหวงใยสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวจึงเปนโอกาสดีในการขยายการตลาดสูกลุมดังกลาว
3. กลุมมีความกระตือรือรนที่จะเปดตลาดที่ใหมๆ เพิ่มเติม เพื่อขยายการตลาดรองรับ
ผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกของกลุมเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
7. ความยั่งยืนของระบบและความเขมแข็งของชุมชน
ในที่นี้จะใชผลิตภาพและความเขมแข็งของกลุมเปนตัวชี้วัด
7.1 ผลิตภาพ
กลุ มผู ผลิต ผั กปลอดสารพิ ษ อําเภอพราว ไมคอยมีป ญ หาในด านโรคและแมลงมากนั ก
เนื่องจากการผลิตเปนการปลูกพืชแบบหมุนเวียนและใชสารธรรมชาติในการกําจัดศัตรูพืช จากการ
ที่เกษตรกรไดรับการอบรมใหมีความรูดานแมลง เรื่องตัวห้ํา ตัวเบียนและศัตรูพืช จึงทําใหคาใช
จายในดานการผลิตไมสูงนัก ผูปลูกผักปลอดสารพิษมีความพอใจในดานรายไดที่เพียงพอในการ
ยังชีพและยังมีสุขภาพดีอีกดวย สวนในดานการจัดจําหนาย ผูผลิตสวนใหญจะเปนการปลูกเพื่อ
บริโภคและเมื่อเหลือจะถูกนําไปจําหนาย มีเพียง 8 รายเทานั้นที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อ
จําหนายโดยเฉพาะ ผลผลิตของกลุมจึงยังมีไมมากนัก ทางกลุมมีโอกาสในการขยายตลาดตอไป
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เนื่องจากมีตลาดรองรับในการผลิต ทั้งตลาดอิ่มบุญซึ่งเปนตลาดหลัก การขายที่โรงเรียนดารา
วิทยาลัยและ วาย เอ็ม ซี เอ ซึ่งเปนตลาดรอง อีกทั้งยังมีการขายในตลาดทองถิ่นอีกดวย ซึ่ง
ทางกลุมยังไมเคยมีปญหาผลผลิตคางเหลือเลย
ดังที่กลาวมาทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษอําเภอพราวสนใจที่จะรวม
กันในกลุมในการทําผักปลอดสารพิษหรือการออกไปจากกลุม ทําใหสมาชิกภายในกลุมมีระดับคงที่
และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีเกษตรกรภายนอกสนใจที่จะเขากลุมเปนจํานวน
มาก ซึ่งทางกลุมไดมีการตกลงกันวาควรใหกลุมมีความพรอมทั้งทางดานเงินทุน ความรูและชื่อ
เสียงมากกวานี้ (เพราะเพิ่งเปดดําเนินการไดเพียง 3 ป) จึงจะเปดรับสมาชิกเพิ่มซึ่งคาดวานาจะเปน
ในป 2544
7.2 ความเขมแข็งของกลุมพิจารณาจากประเด็นตางๆ สรุปตารางที่ 5.10
จากขอมูลทั้งในดานผลิตภาพและความเขมแข็งของกลุม สามารถสรุปไดในระดับหนึ่งวา
กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษพราวมีแนวโนมที่จะเติบโตตอไปไดดีในอนาคต เนื่องจากสมาชิกภาย
ในกลุมมีความรูความเขาใจในดานการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพราะไดรับการอบรมมาอยาง
ดี และยังมีความสามัคคี ความพรอมเพรียงทั้งในการประชุม การรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบ
หมายตางๆ การชวยเหลือกันในการผลิต การจัดจําหนาย การเขารวมกิจกรรมตางๆทั้งของชุม
ชนหรือ กิจกรรมที่ทางศูนยอิ่มบุญจัดขึ้น มีผูนํากลุมที่ดี และกรรมการกลุมปฏิบัติงานไดดี กลุม
จึงมีโอกาสที่จะขยายตัวตอไปซึ่งถาหากกลุมมีความเขมแข็ง และเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นกวานี้
จะมีความพรอมในการเปดรับสมาชิกใหมเพิ่มขึ้น ดังนั้นในขณะนี้ทางกลุมไดมีการทํา กิจกรรม
ตอเนื่องในหลายๆทางเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของกลุม ไมวาจะเปนการใหกูยืมเงินเพื่อขุดเจาะ
น้ําบาดาล การแปรรูป การเลี้ยงวัวเพื่อลดตนทุนปุย การขายระหวางเครือขาย ของเกษตรกร
นอกพื้นที่ ฯลฯ หรือคิดโครงการอื่นๆแลวเสนอตอองคการบริหารสวนตําบล หรือเสนอตอกลุมผู
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ.เชียงใหม เพื่อของบประมาณ และสมาชิกในกลุมยังมีการทํากิจ
กรรมอื่นเพื่ อชวยเหลือตนเองด วย เชน การทํ า ปุยหมั ก การทําขนม การรวมกลุมแมบ าน
เปนตน ดวยเหตุนี้เองทําใหเกษตรกรภายในกลุมมีรายไดที่เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความสามัคคีและสิ่ง
แวดลอมก็มีความปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มขึ้น
8. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการของกลุมและการแกปญหา
8.1 การขยายผลดานการผลิต
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1. พื้นที่เพาะปลูกยังมีอยูอยางจํากัด และเกษตรกรบางรายตองลดพื้นที่ปลูกผักลงเมื่อ
ตนลําไยและมะมวงโต เชน คุณประพันธ
2. ยังขาดแหลงน้ําในฤดูแลง และขาดเงินทุนในการขุดเจาะหาแหลงน้ํา
3. ขาดแคลนปุยคอก เกษตรกรจึงหันมาสนใจเลี้ยงสัตว เพื่อนํามูลมาใสผัก
4. ผักที่ปลูกยังนอยชนิด เกษตรกรตองการความหลากหลายของชนิดผัก
5. ขาดแรงงานเพราะเกษตรกรสวนใหญ จะใชแตแรงงานในครอบครัวเปนหลัก ดังนั้น
เกษตรกรบางรายจึงไมคิดที่จะเพิ่มพื้นที่การปลูกผัก พื้นที่วางดังกลาวจึงถูกเปลี่ยนเปน
สวนไมผล
8.2 การตลาด
1. ตึกกําลังถูกประกาศขายที่รานอิ่มบุญตั้งอยู ถาเจาของขายตึก เกษตรกรก็ไมรูวาจะหา
ตลาดไหนมารองรับ
2. ตลาดที่ สมาคม วาย เอ็ ม ซี เอ เสาหิ น และป ม น้ํ ามั น บางจาก ยั งขาดการประชา
สัมพันธ จึงขายไมคอยได ขณะที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยจะขายได เฉพาะชวงโรง
เรียนเลิกเรียนเทานั้น
ตารางที่ 5.11 องคประกอบที่เสริมความเขมแข็งของกลุมเกษตรอินทรีย บานน้ําแพร
องคประกอบ
1. อายุขององคกร
2. การขยายตัวของสมาชิก
3. การบริหารและการจัดการ

รายละเอียด
•

3 ป

•

มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
มีการประชุมกลุมทุกเดือน และการตั้งราคาผักกับฝายการตลาด
ของอิ่มบุญทุก 3 เดือนซึ่งหากสมาชิกขาดการประชุมเกิน 3 ครั้ง
จะถูกตัดออกจากกลุม
ทางกลุมมีแหลงเงินทุนใหแกสมาชิกทุกคนกูยืม โดยมาจากเงิน
สะสมกลุมออมทรัพยในหมูสมาชิก เงินสะสมรวมกันของกลุม
เกษตรกรรมทางเลือกและกองทุนแคนาดา
การจําหนายผลิตผล ทางกลุมมีตัวแทน7-8คนไปจําหนายทั้ง
ตลาด อิ่มบุญ ร.ร.ดาราวิทยาลัย และ สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ
ในแตละครั้ง
มีการตรวจเช็คสารตกคางโดยอาสาสมัครอิ่มบุญ ซึ่งสุมตรวจ
เดือนละครั้ง

•

•

•

•

4. กิจกรรม

•

สมาชิกทุกคนตองผานการฝกอบรมกับเจาหนาที่ของศูนยอิ่มบุญ
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•
•

5. กิจกรรมตอเนื่องและการ

พัฒนากิจกรรมภายใน
กลุม

•
•
•
•

ดานเกษตรทางเลือกและแนวคิด เปนเวลา 3 วัน
ประธานกลุมตองเขารวมประชุมของศูนยอิ่มบุญทุกเสารแรก
ของทุกเดือนแลวนํามาเผยแพรแกสมาชิกในกลุม
การดูงานตามสถานที่ตางๆโดยศูนยอิ่มบุญเปนผูออกคาใชจาย
ให
ผูรวมฝกอบรม
เพิ่มกิจกรรมในการแปรรูป เชน การอบถั่วลิสง การทํากลวย
ฉาบมะมวงแปรรูป และการขยายพันธุกลาไมผลอื่นๆ
การจําหนายระหวางเครือขายเกษตรกรในพื้นที่อื่น
การขยายกลุมเพิ่มขึ้นที่บานแมบอน อ.พราว ป 2543
การเลี้ยงวัว และนําเอามูลสัตวซึ่งลดตนทุนการซื้อมูลสัตว
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ตารางที่ 5.11 สรุปองคประกอบที่สําคัญกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ 4 กรณีศึกษา ดังนี้
กรณี
ศึกษา

สนับสนุน
ใหเกิด
กลุม

การจัด วิธีการผลิต/
การกลุม ควบคุม
แมลง

สารเคมี
ควบคุม
แมลง

ระบบการ
ปลูก

ชนิดของผัก

การจัดการ
ตลาด

ผักจีน*

สมาชิกเปน
พอคา

1. สารภี

รัฐ

จัดรูป
องคกร

ผักกางมุง/
ผักกลางแจง

ใช

ผสมผสานใน
แปลงลําไย

2. ดอยคํา

โครงการ
หลวง

ไมจัด
รูปองคกร

ผักกางมุง/
ผักกลางแจง

ใช

ผักและไมดอก ผักจีนและผัก โครงการหลวง
เมืองหนาว

3. มวงคํา

รัฐ

จัดรูป
องคกร

ผักกางมุง/
ผักกลางแจง

ใช

ผักและไมดอก ผักจีนและผัก
เมืองหนาว**

4. พราว

NGO

จัดรูป
องคกร

ผักกลางแจง

ไมใช

ผสมผสานใน
สวนรอบบาน

ผักพื้นเมือง
และผักจีน

การจัดสง ความเขม ศักยภาพใน
ตลาด
แข็งของ
การขยาย
กลุม
ดานผลผลิต/
ดานตลาด

ปญหา/อุปสรรค

ทุกวัน

นอย

นอย

การขยายผลยังจํากัด
เพราะเปนอาชีพเสริม

ทุกวัน

ปานกลาง

ปานกลาง

ตลาดจํากัดเฉพาะ
โครงการหลวง

6 กลุมการ
ตลาด

ทุกวัน

ปานกลาง

ปานกลาง

การขยายตลาดทําไดไม
เต็มที่เนื่องจากไมมี
แหลงรวบรวมผลิต
ภัณฑ เชน สหกรณ

ตลาดชุมชน

ทุกวันเสาร

มาก

ปานกลาง

ขาดเทคโนโลยีในการ
ควบคุมคุณภาพผักและ
กลุมผูบริโภควงจํากัด

รานอิ่มบุญ

หมายเหตุ * หมายถึง ผักที่รับประทานทั่วไปเชน ผักคะนา ผักบุง ผักกะหล่ํา ฯลฯ ** หมายถึง ผักที่ปลูกไดในพื้นที่อากาศเย็น เชน แครอท บล็อกโคลี่ กะหล่ํามวง ฯลฯ
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5.2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ 4 กรณีศึกษา

การเปรียบเทียบผลของ 4 กรณีศึกษาการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมได
พิจารณา 4 ประเด็นดังนี้
เงื่อนไขของระบบการผลิต
ขอจํากัดและปญหาของระบบการผิต
กระบวนการเกิดกลุมและประสิทธิผล
ความยั่งยืนของกลุมผูปลูกผัก
5.2.1 เงื่อนไขของระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
1. สารภี : การผลิตผักปลอดสารพิษของสมาชิกกลุมสารภี มีความสัมพันธกับการเปลี่ยน

แปลงรูปแบบการใชที่ดินจากแปลงขาวมาเปนสวนลําไยภายใตการสนับสนุนของกรม
วิชาการเกษตรในโครงการปรับโครงสรางระบบเกษตร ถึงแมพืชผักปลอดสารจะใหราย
ไดตอวันที่มั่นคงแกสมาชิก แตสวนใหญยังมีความคิดวา ผักปลอดสารพิษเปนอาชีพ
รอง ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมเขมขน หรือไดรับการศึกษาจากสมาชิก
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ พื้นที่ ปลูกผักจะลดลงเมื่อตนลําไยเจริญ เติบโตขึ้นตามลําดับ
การผลิตผักในมุงไนลอน ไมสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได โดยเฉพาะการเขาทําลาย
ของดวงหมัดในระยะกลา ชนิดของผักจีนที่ผลิตไมหลากหลาย
2. โครงการหลวงดอยคํา ต. โปงแยง : โครงการหลวงดอยคําคัดเลือกสมาชิกที่มีพื้นที่
ปลูกผักไมนอยกวา 2 ไร และมีความชํานาญในการปลูกพืชผักเมืองหนาว ที่โครงการ

หลวงดอยคําไดพัฒนาตลาดไปแลว ดังนั้นชนิดของพืชผักเมืองหนาวที่สมาชิกปลูกผัก
กลางแจง และสมาชิกสามารถปลูกพืชผักไดตลอดป เนื่องจากชุมชนมีระบบการจัดการ
น้ําที่ดี การขยายการผลิตในปจจุบันคงตองเปนการขยายจํานวนสมาชิก มากกวาการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกของสมาชิกเดิม เนื่องจากแตละครัวเรือนมีพื้นที่และแรงงานจํากัด
3. บานมวงคํา ต. โปงแยง : กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานมวงคํา อยูในหุบเขาโปงแยง

เดียวกันกับกลุมปลูกผักปลอดสารพิษของโครงการหลวงดอยคํา กลุมบานมวงคํา มี
ความใกลชิดกับสํานักงานเกษตรอําเภอแมริม สมาชิกมีประสบการณกับการปลูกผัก
และไมดอก เชนเดียวกันกับกลุมของโครงการหลวงดอยคํา กลุมมวงคําปลูกผักกางมุง
รวมกับโครงการสงเสริมของสํานักงานเกษตรอําเภอ ปละสมาชิกก็ขยายแปลงปลูก
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กลางแจง ชนิดผักประกอบดวยผักจีน และผักเมืองหนาว แตละชนิดของผักเมืองหนาว
จะแตกตางไปจากกลุมโครงการหลวงดอยคํา กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานมวงคํา ได
แบงเปน 6 กลุมยอยซึ่งเปนอิสระตอกัน แตละกลุมยอยมีสมาชิกที่รวมตัวกันได และ
ประธานกลุมจะเปนผูจัดหาตลาด ระบบการผลิตของกลุมบานมวงคําคลายคลึงกับกลุม
สารภี เพียงแตวาชนิดของพืชผักจะหลากหลายกวาของกลุมสารภี
4. บานน้ําแพร อ. พราว : เปนกลุมเดียวที่ผลิตผักอินทรียโดยไมใชปุยเคมี และสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช สมาชิกจะเนนการปลูกผักพื้นบาน และผักจีนรอบสวนหลังบาน กลุมเปน
เครือขายของเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชน (อพช.)
ภาคเหนือ ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ คือ สมาชิกตองทําเกษตรอินทรีย สมาชิกได
รับการฝกอบรมดานการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และการใชจุลชีพ
ในการปองกันศัตรูพืชผัก ระบบการผลิตเปนเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับครัว
เรือน สวนที่เหลือจึงไดมีการสงเขาสูตลาดนัดชุมชน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก อพช.
(ตลาดอิ่มบุญ)
5.2.2 ขอจํากัด/ปญหาระบบการผลิต
1. สารภี : กลุม ปลู กผั ก ปลอดสรพิ ษ สารภี ได พ บว า การปลู กผั ก ในมุ งไนล อน ไม ได แก

ปญ หาด านแมลงศั ต รูพื ช ในทางปฏิบั ติ ได พ บวาดว งหมั ดกระโดดเป นแมลงศัต รูที่
สําคัญที่ทําความเสียหายอยางรุนแรงใหกับกลาผัก ที่เพิ่งยายปลูกใหมๆ หรือแปลง
เพาะกลา เกษตรกรจําเปนตองฉีดพนสารเคมีนอกจากนี้ จํานวนชนิดผักจีนมีนอย และ
ไมมีองคประกอบของผักพื้นเมือง กลุมสารภีดําเนินเปนเพียงผูผลิตที่สงใหตลาดหรือ
รานคาประจําเทานั้น โดยอาศัยคนเพียงคนเดียวในการจัดหาตลาด ทําใหศักยภาพของ
การขยายดานการผลิตและการตลาดจํากัด
2. โครงการหลวงดอยคํา ต. โปงแยง : ความไดเปรียบดานสภาพภูมิเกษตร ทําใหแอง

โปงแยง สามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวไดหลายชนิด แตในกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ของโครงการหลวงดอยคํา จะผลิตผักเมืองหนาวที่กําหนดโดยโครงการหลวงดอยคํา
เทานั้น ซึ่งบางชนิดผานการทดสอบจากพื้นที่อื่นและนํามาขยายปลูกโดยไมผานการ
ทดสอบในบางฤดู พืชผักไดรับความเสียหายจากอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ สมาชิก
ในกลุมยังไมสามารถพัฒนาการเขตกรรมพืชผักเมืองหนาวที่ใหผลแนนอนได ทําให
บางครั้งผลผลิตรวมของสมาชิกไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดได
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3. กลุมบานมวงคํา ต. โปงแยง : ถึงแมวาบานมวงคําจะสามารถปลูกไดทั้งผักจีนและผัก
เมืองหนาว แตเนื่องจากสมาชิกผูผลิตจัดตั้งกลุมยอยอิสระออกเปน 6 กลุม และจัดหา

ตลาดของตนเองโดยไมซ้ําซอนกัน ทําใหการขยายของแตละกลุมคอนขางจํากัด อยาง
ไรก็ตามมี 2 กลุมสามารถจัดสงผักถึงตลาดกรุงเทพ
กลุมปลูกผักปลอดสารพิษทั้งสามกลุมดังกลาวขางตนยังตองอาศัยปุยเคมี และสารเคมี
กํ า จั ด ศั ต รูพื ช แต ทุ ก กลุ ม มี ก ารควบคุ ม การใช ส ารเคมี และมี กี่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะผลตกคางจากสารพิษ
4. กลุ ม บ านน้ํ า แพร อ . พร าว :เนื่ องจากกลุ มเกษตรอิ นทรีย บ านน้ํ าแพร อยู ในระยะ

พัฒนาการของการผลิตผักอินทรีย วิทยาการดานการจัดการศัตรูพืชมีจํากัด นอกจากนี้
ปริมาณการผลิตไมแนนอน จํานวนสมาชิกที่สามารถผลิตสงตลาดชุมชนอิ่มบุญ มีจํากัด
และคุณภาพขนาดและน้ําหนักของผักจีนยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากการผลิตยังอาศัย
แหลงน้ําธรรมชาติ ไมมีระบบชลประทานที่สมบูรณ ทําใหการผลิตจํากัดเฉพาะบริเวณ
รอบบาน หรือ แปลงที่ไมหางจากที่พักอาศัย
5.2.3 กระบวนการเกิดกลุม

โครงการสงเสริมการผลิตทางเกษตรหลายโครงการที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ
มักจะมาพรอมกับสิ่งจูงใจ เพื่อชักนําใหเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลง และยอมรับ และ
ในที่ สุดนํ าไปสูการขยายผลในวงกวางหลายโครงการประสบความสําเร็จ และมี อีก
หลาย โครงการเชนเดียวกันที่เกษตรกรไมยอมรับ เมื่อโครงการเหลานั้นไดเสร็จสิ้น
ภาระกิจพรอมกับการสนับสนุนสิ่งจูงใจทางดานปจจัย
โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ เปนโครงการหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตองการจะผลักดันใหเกิดขึ้น ทั่วประเทศ โดยมีกรมสงเสริมการเกษตรเป น
หนวยงานหลักที่สรางโครงการนํารองในระดับจังหวัดและอําเภอ สิ่งจูงใจที่สํานักงาน
เกษตรและอําเภอใหคือ มุงไนลอน ขอมูล เทคโนโลยีดานการกําจัดศัตรูพืชดวยชีววิธี
ทั้งนี้โดยมีฝายปองกันและปราบศัตรูพืชของสํานักงานเกษตรจังหวัดติดตามอยางใกล
ชิ ด บทบาทสํ า นั ก งานระดั บ ระดั บ พื้ น ที่ คื อ อํ า เภอและตํ า บล คื อ ต อ งจั ด ตั้ ง กลุ ม
เกษตรกรเพื่อรองรับโครงการสงเสริมดังกลาว
กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี กลุมบานมวงคํา ต. โปงแยง อ. แมริม
เปนการจัดตั้งโดยการริเริ่มและสนับสนุนโดยสํานักงานเกษตรอําเภอสารภี และแมริม
ตามลําดับ เกษตรกรที่รวมโครงการ จะไดรับมุงไนลอน (ถึงแมจะไมทุกราย) ขนาดคลุม
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แปลงปลูกได 1 งาน นอกจากนี้เกษตรตําบลจะเปนผูติดตามผล และประสานกับฝาย
ปราบศัตรูพืชของจังหวัด และหนวยงานวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชผักของสํานัก
งานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ถุงบรรจุผักจะมีตรารับรองของกรมสง
เสริมการเกษตร เพื่อยืนยันผลและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค นอกจากนี้ สํานัก
งานเกษตรอําเภอและจังหวัดจะชวยกันจัดงานบริโภคผักปลอดสารพิษ ในรูปของตลาด
นัดเปนชวงๆเพื่อเปนการประชาสัมพันธ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษสารภี และกลุมบาน
มวงคํา ตอมาไดพัฒนากลายเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล โดยเฉพาะที่
บานมวงคํา ตําบลโปงแยง ศูนยถายทอดดังกลาวไดผสมผสานกับกิจกรรมทองเที่ยว
เชิงนิเวศน (ecotourism) เปนแหลงทองเที่ยวทางเกษตรที่สําคัญของอําเภอแมริม ระยะ
ทางหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 30 กม.
เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิเกษตรของกลุมสารภี และเปนเปาหมายของการรวมกลุม
ของเกษตรกรแลว การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ กลุมสารภีจะลดลง เมื่อพื้นที่สวนใหญ
พัฒนาเปนสวนลําไย จะเหลือแตสมาชิกบางรายที่มุงมั่นจะยึดการปลูกผักปลอดสารพิษ
เปนอาชีพหลัก สวนบานมวงคํา สภาพแวดลอมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชผักเมือง
หนาว แตการดําเนินงานของกลุมเปนกลุมยอยอิสระ ถึงแมจะมีความคลองตัวและจํา
เปนในระยะแรกๆ เพื่อเรียนรูกระบวนการบริหารและจัดหารองคกร แตในระยะยาวการ
พัฒนาเปนเครือขาย มีความจําเปนตอการควบคุมคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑตอเนื่อง
และการขยายตลาดในวงกวาง
ในระยะยาว ประธานกลุมหรือผูนํากลุมยอยที่ทําหนาที่ฝายจัดหาตลาด จะเปนผูที่มี
ความชํานาญดานบริหารแบบโปรงใสเชื่อวากลุมมวงคําจะมีศักยภาพที่จะพัฒนากาว
ไกลได
กลุมโครงการหลวงดอยคํา โปงแยง เปนกลุมที่ไดเปรียบในดานผลิตภัณฑพืชผักเมือง
หนาว ซึ่งพื้นที่ ราบลุมและพื้ นที่นอกโครงการไมสามารถผลิตได เนื่องจากความไม
เหมาะสมทางสภาพนิเวศน ขาดการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ ปุยเคมี
วิทยาการจัดการศัตรูพืช การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการดานตลาดโดยโครง
การหลวงดอยคํา แต กลุ มไมมีการจัดการรูป แบบที่ นําไปสูการพั ฒ นาองค กรชุ ม ชน
ปจจุบันการรวมกลุมสมาชิกเพียงเพื่อเปนหนวยผลิตพืชผักเมืองหนาวที่สงใหกับโครง
การหลวงดอยคํา สมาชิกของกลุมไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการจัดการหรือเรียนรูดาน
ตลาด ดังนั้นความสัมพันธระหวางสมาชิกกับโครงการหลวงดอยคํา จึงมีลักษณะ
คลายกับเกษตรกรผูผลิตกับบริษัทเอกชน ทิศทางการพัฒนาพืชผัก เมืองหนาวจึงขึ้น
อยูกับ โครงการหลวงดอยคํา
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กลุมเกษตรกรผลิตผักอินทรียบานน้ําแพร อ. พราว เปนกลุมเดียวของกรณี ศึกษาที่
อพช. เขาไปสนับสนุนการจัดตั้ง กระบวนการจัดตั้งมีขั้นตอนที่เปนระบบ เริ่มดวยการ
ฝ ก อบรมสมาชิ ก ให เข าใจ แนวคิ ด เกษตรกรรมทางเลื อ กเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความ
สามารถในการ พึ่งตนเอง การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การผลิตเพื่อบริโภคและความมั่น
คงทางอาหาร และสวนเหลือจึงนําเขาสูตลาดชุมชนแนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรีย
บุ ค คลที่ ผ านการฝ กอบรมและดู งานจึงรับ เขาเป น สมาชิ ก ของกลุม และกลุ ม เกษตร
อินทรียบานน้ําแพรก็เปนสวนหนึ่งของเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งมี อพช. ภาค
เหนือเปนองคกรประสานงานและสนับสนุน ปจจุบันการดําเนินของกลุมน้ําแพรนี้เปน
แบบคอยเปนคอยไป ไมไดมุงเนนที่การขยายจํานวนสมาชิก แตพฤติกรรมและการ
ทํางานของสมาชิกที่มีอยูเดิมมีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และกระตือรือรนที่จะแสวง
หาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียในพื้นที่
5.2.4 ความยั่งยืนของกลุม

จากความเปนมาและกระบวนการเกิดกลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 4 กลุมขาง
ตน พอจะสรุปไดวากลุมเกษตรอินทรียบานน้ําแพร จะมีความเขมแข็งที่สุดในดานการ
จัดการ การจัดองคกร ความเขาใจปรัชญาของการรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพทางเลือก
กลุมบานมวงคํา มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองไดถึงแมวาขณะนี้ประกอบ
ดวย 6 กลุมยอยที่มีการดําเนินงานอิสระตอกัน สําหรับกลุมโครงการหลวงดอยคํา คงไม
สามารถพัฒนาเปนกลุมที่พึ่งตนเองได เนื่องจากระบวนการผลิต โครงการหลวงกําหนด
ระบบการตลาดเอง ที่สมาชิกเองไมมีสวนรวม สวนกลุมสารภีคงลดบทบาทลง เมื่อสวน
ลําไยของสมาชิกคลุมเต็มพื้นที่และไมเปดโอกาสใหทําการผลิตพืชผักได สมาชกิเองก็
ขาดความกระตือรือรนที่จะรวมกันพัฒนาอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษในที่สุด กลุม
คงเหลือแตสมาชิกที่ยึดอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษเปนหลัก ซึ่งจากการคาดการณ
โดยสมาชิกดวยกันเองคงไมเกิน 10 ราย
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บทที่ 6
ระบบการตลาดผักปลอดสารพิษ
ระบบการตลาดเปนระบบที่มีผลตอการผลิตผักปลอดสารพิษโดยตรง งานวิจัยนี้ไดทําการ
การสัมภาษณและสํารวจรานคา และตัวแทนจําหนาย ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จ. เชียงใหม สามารถ
จําแนกออกเปนกลุมๆไดดังนี้คือ
1. รานคาหรือตัวแทนจําหนายรายใหญ ไดแก หางสรรพสินคาตางๆ
2. รานคาในตลาดสด
3. รานคารายยอย
ผักปลอดสารพิษของแตละแหลงที่สงมาจําหนายยังรานคาเหลานี้ สามารถที่จะแบงชนิดออกเปน
1. ชนิ ด ผั ก หลั ก คื อ ผั ก ที่ ส ามารถผลิ ต ได ต ลอดทั้ ง ป ได แ ก ผั ก คะน า ผั ก กาดกวางตุ ง
ผักกาดฮองเต ผักบุง เปนตน
2. ชนิดผักรอง คือผักที่สามารถผลิตไดเฉพาะในบางฤดู เชน ผักสลัดแกว แครอท ปวยเลง
พืชตระกูลกะหล่ําตางๆ ที่สามารถผลิตไดในเฉพาะฤดูหนาวเทานั้น
สวนใหญชนิดของทั้งผักหลัก และผักรองที่มาจากแหลงผลิตตางๆ จะคอนขางเหมือนกัน
จะแตกตางกันก็เพียงแตปริมาณการสงในแตละที่ และแตละวันเทานั้น นอกจากนี้ก็จะมีผักบางชนิด
ที่เปนผักพื้นบานและปลอดสารพิษ เชน ชะอม ฟกทอง ที่ผลิตมาจากแหลงผักปลอดสารพิษของ
ราน อิ่มบุญเทานั้น ที่มีการเสริมเขามา
6.1 บทบาทของรานคาและตัวแทนจําหนายที่มีตอระบบผูปลูกผักปลอดสารพิษ
6.1.1 บทบาทในเรื่องราคาสินคา
ในการกํ าหนดราคาสิ น คา หรือราคาซื้ อ-ขาย ผัก ปลอดสารพิ ษ นั้ น สามารถที่ จะจําแนก
อธิบายไดดังนี้คือ
1. การฝากขายเครดิต
ผูผลิตเปนผูกําหนดราคาขาย โดยที่รานคาจะหักเอากําไรเปนเปอรเซ็นตของราคาสินคา
โดยที่สวนตางของราคานั้นจะอยูในชวง 20-30% แลวแตขอตกลงกันระหวางทางดานผูจําหนายกับ
ผูผลิต ซึ่งโดยสวนใหญผูจําหนายหรือรานคาที่นิยมรับซื้อแบบฝากขายเครดิตจะเปนกลุมรานคา
รายยอย รานคาในตลาดสด และหางสรรพสินคาเพียงบางแหง ทั้งนี้ก็เพื่ อลดความเสี่ยงตอการ
จําหนายสิน ค าไม ห มดในแต ล ะวัน ของรานค า สว นเรื่องระบบการชําระเงิน ให กั บ ทางผู ผลิต นั้ น
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การชําระเงินจะเปนทั้งแบบชําระเปนงวดๆ วันตอวัน ตามกําหนดที่มีการสงสินคา หรือแบบการ
ชําระเงินตามกําหนดระยะเวลา ที่มีการตกลงกันไวตั้งแตเริ่มแรก ระหวางผูจําหนายและผูผลิต
2. การขายขาด
ในระบบการจําหนายสินคาใหกับทางรานคาแบบขายขาดนั้น สวนใหญ จะนิยมในรานคา
ขนาดใหญ หรือหางสรรพสินคา ที่มีเสถียรภาพทางการเงินที่คอนขางมั่นคง ในระบบการรับซื้อแบบ
ขายขาดนั้น ทางรานคาจะรับซื้อผานทาง กลุมตัวแทนเกษตรกร หรือ Supplier หรือ ตัวแทนกลุม
เกษตรกรที่ไดรับการประมูล จะตองทําหนาที่ในการหาสินคาและจัดสงสินคาตามที่ไดมีการตกลงกัน
ไว สวนในระบบการชําระเงินขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางรานคาและกลุมผูแทนเกษตรกร มีตั้งแต 7
วัน ถึง 1 เดือนตอครั้ง ตัวแทนกลุมและรานคาตกลงเรื่องราคารับซื้อและเงื่อนไขการชําระเงิน ราน
คาเปน ผูกําหนดราคาขายปลีก
6.2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาของผักปลอดสารพิษ
การเปลี่ยนแปลงราคาของผักปลอดสารพิษในรอบ 1 ปนั้น ทั้งของบริษัท รานคา และ
ตลาดสดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยในฤดูหนาวนั้นจะเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการ
ปลูกผักทําใหผลผลิตผักเพิ่มขึ้นทั้งทางดานชนิดและปริมาณผัก สงผลใหราคาของผักในทองตลาดมี
ราคาต่ํา แตในฤดูรอนและฝนซึ่งเปนชวงเวลาที่ไมเหมาะสมในการปลูกผัก ผลผลิตที่เกษตรกร
ปลูกไดจึงนอยทั้งดานความหลากหลายและปริมาณ สงผลใหราคาของผักในทองตลาดมีราคาสูง
กวาในชวงฤดูกาล สําหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาในชวง 5 ป (พ.ศ. 2538 - 2542)นั้น สําหรับ
บริษัท รานคา
และตลาดสด มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากผูผลิตในสวนของผักปลอด
สารพิษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
6.3 โอกาสและปญหาของการขยายตลาด
การขยายตลาดผั ก ปลอดสารพิ ษ ในสวนของรานค ารายยอย หรือรานคาในตลาดสดมี
โอกาสเกิดขึ้นไดนอยทั้งนี้เพราะวา ผูบริโภคในตลาดดังกลาวสดเปนลูกคาประจํา จึงทําใหปริมาณ
การจําหนายผักปลอดสารพิษนั้นไมคอยเพิ่มขึ้นเทาที่ควร แตถาพิจารณาถึงในระดับรานคารายใหญ
ดังเชนหางสรรพสินคาที่มีสาขาตางๆ อยูในสวนตางๆของประเทศ โอกาสในการขยายตลาดยอม
เปนไปไดสูง ในกรณีที่ผักปลอดสารพิษไดรับความนิยม หรือแพรหลายในการบริโภคมากขึ้น และ
ไดมีการขยายพื้ นที่การผลิตเพื่อเพิ่ มปริมาณการผลิตผักปลอดสารพิษ ใหสูงขึ้น การกระจายผัก
ปลอดสารพิษไปสูจังหวัดอื่น ก็นับวามีแนวโนมเกิดขึ้นเกิดขึ้นไดสูง
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อยางไรก็ตามในปจจุบันทางรานหรือตัวแทนจําหนาย ก็มีปญหาหรืออุปสรรคตอระบบผู
ผลิตผักปลอดสารพิษอยูก็คือ ในเรื่องความไมสม่ําเสมอของทั้งปริมาณและคุณภาพของผักปลอด
สารพิ ษ ของแตละแหลงการผลิตที่นํามาสงในแตละวัน ซึ่งนับวาเปนขอจํากัดที่สําคัญ ที่มีตอการ
ขยายตลาดของผักปลอดสารพิษ
6.4 การประชาสัมพันธ
หางรานที่มีขนาดใหญ หรือหางสรรพสินคา จะมีการจัดการประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค
โดยมีการติดปายผาโฆษณาถึงคุณสมบัติ และสรรพคุณที่ดีของการบริโภคผักปลอดสารพิษ ใหกับ
ผูบริโภค อีกทั้งยังจัดการประชาสัมพันธผานทางวิทยุ ,ในรูปแบบของเอกสาร, แผนพับ, จัดสัมมนา
และใหสวนลดกับสมาชิก เปนตน ซึ่งจากการประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ หรือโดยการผาน
สื่อตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว ยังผลใหผูบริโภคใหความสนใจในสุขภาพ และหันมาซื้อผักปลอด
สารพิษมากขึ้น
สวนหางรานที่มีขนาดเล็ก หรือรานคารายยอย หรือรานคาตลาดสด จะมีการประชาสัมพันธ
ในรูปแบบของการพูดปากตอปาก หรือฝากบอกกันไป
6.5 ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของร า นค า ต อ การผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ และการ
จําหนาย
สวนใหญมีความคิดเห็นวาการผลิตผักโดยใชสารเคมี มีผลเสียตอสุขภาพของผู บริโภค
และผูปลูกเองดวย อีกทั้งทําลายสิ่งแวดลอม และทําลายระบบนิเวศนผูปลูกจึงควรหันมาปลูกผัก
ปลอดสารพิษอยางจริงจัง ซึ่งในที่นี้ก็คือ มีความซื่อสัตยในการปลูกผัก-ปลอดสารพิษ และควรมีการ
นําเสนอใหผูบริโภคไดรับทราบมากกวาที่เปนอยู เนื่องจากทางผูบริโภคไมสามารถรับรูเลยวาภาย
ใตคําวาผักปลอดสารพิษนั้นนาเชื่อถือไดมากนอยแคไหน และควรมีการเพิ่มปริมาณการผลิตปลอด
สารพิษใหมากขึ้นเพื่อใหมีความเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
6.6 กรณีศึกษารานคาและตัวแทนจําหนายผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม
1. รานริมปงซุปเปอรสโตร
รานริมปงโชตนาเปนหางสรรพสินคาที่เปดทําการมานานกวา 10 ป ทําการจัดจําหนาย
ผักปลอดสารพิษมาประมาณ 7 ป ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ทางรานทําการจัดจําหนายมีทั้ง
ประเภทผักที่สามารถจําหนายไดตลอดปหรือผักหลัก เชน คะนา ผักบุง ผักกวางตุงดอก ผักกาด
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ฮองเต เปนตน และยังมีผักที่ผลิตไดบางฤดูกาลหรือผักรอง เชน บล็อกโคลี่ กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี
ผักสลัด
ผักกาดแกว ชาโยเต (ยอดฟกทองแมว) เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัดจําหนายผัก
ตาง ๆ ของโครงการหลวงและผักพื้นบานที่ปลอดสารพิษอยางเชน ผักชะอม ฟกทอง ที่มาจาก
แหลงผักปลอดสารพิษของอิ่มบุญอีกดวย
ในดานของแหลงผลิตหรือแหลงรับซื้อนั้นทางหางรานรับซื้อผักปลอดสารพิษมาจาก
แหลงผลิต 6 แหงดวยกัน คือ
•
•
•
•
•
•

กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ อ.สารภี
กรีนฮอลแลนด (สะเมิง)
G.C.(เจนโคลโกลบอล)
วิวดงตาล (จอมทอง)
โครงการหลวงดอยคํา
อิ่มบุญ

ซึ่งแหลงผลิตผักปลอดสารพิษเหลานี้จะทําการจัดสงใหทางรานริมปงทุกวัน ยกเวน รานอิ่ม
บุญ ซึ่งจะนําผักมาจัดสงวันเวนวัน ในดานปริมาณการจัดจําหนายของทางหางรานนั้น ทางราน
จะจัดสรรพื้นที่ในการจัดจําหนายผักปลอดสารพิษของแตละแหงในปริมาณเทา ๆ กัน ยกเวนผัก
ปลอดสารพิษของโครงการหลวงทีทางหางรานจะจัดสรรพื้นที่แยกไวตางหากเนื่องจากมีลักษณะ
ของการ รับซื้อและปริมาณที่ตางจากแหลงผลิตอื่น
วิธีการรับซื้อของทางราน ทางรานไดจะรับซื้อผักปลอดสารพิษจากแหลงผลิตตาง ๆ โดยวิธี
รับฝากขาย โดยทางรานจะหักคาพื้นที่ในการฝากขายของแตละแหลงผลิตจากจํานวนผักที่จําหนาย
ไดในอัตรา 20-25 % ยกเวนผักของทางโครงการหลวงที่ทางรานทําการรับซื้อโดยไมไดทําการฝาก
ขาย ในกรณีผักปลอดสารพิษของผูผลิตแตละแหลงที่ทําการฝากขายเกิดการเนาเสียหรือไมสามารถ
จําหนายไดหมดผูผลิตแตละรายจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด
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ตารางที่ 6.1 เกณฑการรับซื้อและการกําหนดราคา
ลักษณะการดําเนินการ
บริษัท

ตลาดสด

รานคา

เกณฑการรับซื้อ
1. การฝากขายเครดิต โดยเมื่อพอคาจะนําสินคาไปฝากทาง
บริษัทขายและแบงกําไรสวนหนึ่งให
2. การขายขาดเครดิต โดยทางบริษัทจะรับซื้อผักจากพอคาใน
ลักษณะที่บรรจุหีบหอแลว ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบเรื่องการเก็บ
รักษาสินคา
1. การฝากขายเครดิต โดยทางตัวแทนกลุมผลิตหรือผูผลิตนํา

การกําหนดราคา
ผูสงสินคาเปนผูกําหนดราคาสินคา
การประมูล โดยมีกฎเกณฑดังนี้คือ
1. ผูยื่นซองเสนอราคาใหราคาต่ําที่สุด
2. ความสามารถในการสงผักทั้งดานปริมาณและคุณ
ภาพ
ผูผลิตเปนผูกําหนดราคา

สินคาไปฝากขายจะใหกําไรสวนหนึ่งกับผูขาย
2. การซื้อ – ขายขาดแบบจายสด โดยผูขายสินคาจะไปรับซื้อสิน ผูขายเปนผูกําหนดราคา
คาจากแหลงผลิตตางๆที่ปลูกและนํามาบรรจุหีบหอเอง
1. การฝากขายเครดิต(ชําระเปนงวด,ชําระวันตอวัน) โดยตัวกลุม ผูผ ลิตเปนผูกําหนดราคา
ผูผลิตหรือผูผลิตนําสินคาไปฝากขายกับทางรานคาและแบงกําไร
สวนหนึ่งใหกับทางราน
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ตารางที่ 6.2 ปริมาณการรับซื้อและการจําหนาย
ลักษณะของการดําเนินกิจการ
บริษัท
ตลาดสด
-

รานคา

-

ชื่อ
แม็คโคร
โอชอง
ริมปง
ตลาดธานินทร
1. กลุมแมริม
2. ณัชฐา
ตลาดพยอม
รานดอยงาม
รานแตมทอง
รานอิ่มบุญ
รานดอยคํา
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ในดานการการกําหนดราคาผักปลอดสารพิษ แหลงผลิตตาง ๆ จะเปนผูกําหนดราคาใน
การขายผักแตละชนิด ซึ่งทางรานไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดราคา แตจะปลอยใหมีการแขง
ขันในเรื่องของราคาในผักแตละชนิดของแหลงผลิตแตละแหง นอกจากนี้แหลงผลิตแตละแหงเปนผู
จัดสรรในการเลือกผักที่จะนํามาจัดจําหนายเอง สวนผักของทางโครงการหลวงซึ่งทางรานไดทําการ
รับซื้อโดยไมไดฝากขาย ทางรานจะเปนผูกําหนดปริมาณในการขาย การบรรจุและราคาในการจัด
จําหนาย
ซึ่งในแตละวันทางรานสามารถจัดจําหนายผักปลอดสารพิษทั้งหมดไดโดยเฉลี่ยวันละ
30 กิโลกรัม ของผักบุงและผักคะนา และ 20 กิโลกรัม ของผักกวางตุงดอก
ในเรื่องความผันแปรของราคาขายของผักปลอดสารพิษที่ทางรานจัดจําหนายนั้นพบวา
ความผันแปรของราคาผักปลอดสารพิษนั้นมีไมมากนัก ซึ่งราคาของผักแตละชนิดจะมีความผันแปร
ขึ้นลงอยูในชวง 1-2 บาทเทานั้น สวนใหญจะขึ้นลงตามฤดูกาลเหมือนราคาผักทั่ว ๆไป
การชําระเงินรายไดจากการขายผักปลอดสารพิษของทางรานแกผูผลิตแตละรายนั้นจะทํา
การชําระเงินทุก ๆ 45 วัน ตัวอยางเชน ถาผูผลิตสงของในวันที่ 1-15 ของเดือน จะทําการวางบิลใน
วันที่ 30 ของเดือน และจะทําการนัดชําระเงินในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ในเรื่องของการคัดเลือกแหลงผลิตที่จะนํามาจัดจําหนายที่ราน ทางรานจะทําการพิจารณา
โดยทางรานจะทําการไปสํารวจพื้นที่ที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษของแหลงผลิตแตละแหง
และพิจารณาจากความสมัครใจของแหลงผลิตแตละแหงในการรับขอตกลงในเรื่องอัตราการหักราย
ไดจากการฝากขาย 20-25 % ทางรานจะจัดสรรพื้นที่ในการจัดจําหนายของแตละแหลงผลิตใหเทา
กัน
ในดานการประชาสัมพันธของทางรานเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ
ทางรานคาไดมีการ
ประชาสัมพันธในเรื่องนี้อยูเสมอ ซึ่งในบางปไดมีการจัดนิทรรศการในเรื่องผักปลอดสารพิษขึ้นโดย
ตรง
ซึ่งไดรับความรวมมือจากกรมสงเสริมการเกษตร
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทางรานตอการผลิตผักปลอดสารพิษและการจัดจําหนาย
ทางรานใหความคิดเห็นวา ในการผลิตผักปลอดสารพิษของผูผลิตแตละรายนั้นควรมีความสนใจ
และใสใจในการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและความมีการนําเสนอใหผูบริโภคไดรับทราบ
มากกวาที่เปนอยู เนื่องจากทางผูบริโภคไมสามารถรับรูเลยวาภายใตคําวาผักปลอดสารพิษนั้นนา
เชื่อถือ
ไดมากนอยแคไหน ซึ่งทางรานใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ทางผูผลิตควรจะมีคํา
อธิบายในเรื่องการผลิตและวิธีปฏิบัติกอนนําไปบริโภค โดยพิมพติดดานหนาของบรรจุภัณฑ และ
ควรมีการปรับปรุงในดานของตรายี่หอ สีสันใหเปนที่นาสนใจของผูบริโภค ในดานปริมาณตอหนวย
บรรจุภัณฑถือไดวามีความเหมาะสมสําหรับการนําไปบริโภคภายในครอบครัว
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ทางรานคามักจะประสบปญหาในเรื่องการขนสงสินคาของผูผลิตที่มีความลาชาทําใหทาง
หางรานตองใชเวลาในการคัดเลือก และนําออกวางจําหนายที่มากขึ้น ซึ่งทางรานไดกําหนดใหผู
ผลิตแตละแหงทําการสงสินคามายังรานภายในเวลา 8.00-12.00 น.ของทุกวัน แตเนื่องจากผูผลิต
แตละรายนั้นมีการจัดสงสินคาไปยังผูซื้อหลายแหลง ทําใหเกิดความลาชาในการขนสง นอกจากนี้
ในเรื่องความสม่ําเสมอของปริมาณสินคาและคุณภาพของสินคานั้นยังไมสม่ําเสมอเทาที่ควร ซึ่งใน
การตรวจสอบคุณภาพของสินคาทางรานไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ เปนหนาที่ของผูผลิตเทานั้น
แนวโนมในอนาคตของผักปลอดสารพิษ การบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภคมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
เพราะเนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น
ลูกคาที่บริโภคผักปลอดสารพิษของทางรานสวนใหญจะเปนลูกคากลุมเดิม จึงทําใหผักปลอดสาร
พิษของทางรานสามารถจําหนายไดตลอด ซึ่งลูกคาที่บริโภคผักปลอดสารพิษสวนใหญนั้นยังยึดติด
ในยี่หอของแหลงผลิตมากกวาในผลิตภัณฑ ซึ่งถามีการสงเสริมในเรื่องการบริโภคผักปลอดสารพิษ
ใหมากขึ้น ทั้งจากทางภาครัฐบาลและเอกชน การตลาดผักปลอดสารพิษจะมีแนวโนมที่สดใส
2. รานผักตลาดสดธานินทร
รานเกษตรแมริมเริ่มดําเนินการมาแลว 3 ป แตเดิมเปนผูปลูก และเรขายตามสถานที่ราช
การตางๆ และตลาดตางๆไมเปนที่ ตอนนี้มีแผงขายที่ตลาดแมริม และตลาดธานินทร
ผักหลักที่มีขายตลอดทั้งป ไดแก ยอดมะระหวาน กวางตุง คะนา ฮองเต ผักกาดขาวใบ
ผักหางหงส ซึ่งผักหลักมีการรับซื้อจาก แมริม, เชียงดาว, หางดง, สารภี, สันทราย, และลําพูน การ
ที่รับซื้อจากหลายแหลงเพื่อใหผูบริโภคไดเลือกและผักจะมีหลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยัง
เปนการชวยเหลือเกษตรกรดวยกันเมื่อผักออกจํานวนมาก ผักรองที่มีตามฤดู ไดแก ปวยเลง ตั้งโอ
แครอท พริกหวาน กระเทียมตน กะหล่ําดอก และกะหล่ําปลี
ความถี่ในการรับซื้อจากแมริมและ หางดงจะรับซื้อทุกวัน จากเชียงดาวจะรับวันเวนวัน
สวนสันทรายจะรับซื้อ 2-3 อาทิตยตอครั้ง ที่ลําพูนจะรับซื้อตามที่ผักจากที่อื่นไมมีโดยที่ไปรับซื้อ
ดวยตนเอง การบรรจุผักเพื่อเพื่อจําหนายปลีกแตละชนิดของผักไมเทากัน แตโดยเฉลี่ยจะบรรจุ
ประมาณ 3-5 ขีดตอถุง
•

ราคา

วิธีการรับซื้อจะรับแบบฝากขาย โดยถารับจากกลุมแมริมจะไดสวนตางของราคาซื้อขาย
30% ถารับจากที่อื่นๆไดรับ 25% การรับซื้อจากลําพูนจะเปนเงินสดโดยจะรับซื้อครั้งละ 300
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กิโลกรัม การตั้งราคาผักถารับผักมาจากลําพูนคุณอรพรรณ(เจาของราน) จะเปนผูตั้งราคาเอง สวน
ถารับผักมาจากที่อื่นเกษตรกรผูสงผักจะเปนผูกําหนดราคามาให ผักจากแมริมปริมาณการขายได
100 กิโลกรัมตอวัน (รวมผัก 20 ชนิด) แตถาผักมาจากที่อื่นจะขายได 3-4 กิโลกรัมตอวัน ความผัน
แปรของราคาจะเปนผักที่ออกเฉพาะชวงไดแก พริกหยวก แตงกวาญี่ปุน ถาตลาดมีราคาสูง
เกษตรกรจะลดปริมาณในถุงวิธีการขายของรานจะมีทั้งขายปลีกและขายสง โดยการขายปลีกราคา
จะตางกันไปตามชนิดผักตั้งแต ถุงละ 10-15 บาท สวนการขายสงจะนําไปขายที่สารภีออคิด แตม
ทอง แม็คโคร และขายสงผักดอกเตอร
•

เกณฑการรับซื้อ

การรับซื้อจะกําหนดปริมาณและราคาจากเกษตรกร โดยบรรจุมาเปนถุง ทางรานจะรับทั้ง
หมดที่เกษตรกรนํามาสงใหเพราะคิดรายได โดยหักเปอรเซ็นต แนวโนมของราคาในปจจุบันเมื่อ
เทียบกับ 5 ปที่ผานมารานคาพบวา ขายไดดีขึ้น แตราคาผักที่ขายเทาเดิม คือ 10 บาทตอถุง
ในแตละวันปริมาณการจําหนายโดยเฉลี่ย 200 กิโลกรัมตอวัน แตในชวงตรุษจีนสามารถขายไดถึง
400 กิโลกรัมตอวัน ปริมาณต่ําสุดที่ขายได คือ 100 กิโลกรัมตอวัน ในกรณีที่ผักไมสามารถ
จําหนายไดหมดทางรานจะแกะถุงออกแลวเลือกแตเฉพาะที่ขายได มาบรรจุถุงเพื่อขายตอไป แตถา
ผักไมสามารถขายไดแลวก็จะคืนใหกับเจาของ
•

ระบบการชําระเงินใหกับผูผลิต

ใชระบบเงินเชื่อ โดยถาเปนผักจากแมริมจะจายเงินแบบวันเวนวัน
จะจายให 10 วันตอครั้ง สวนผักจากหางดงจะจายให 1 เดือนตอครั้ง
•

ถาเปนผักจากสารภี

การประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค

ทางรานจะมีการแนะนําใหลูกคารูจักผักแตละชนิด และการนําไปประกอบอาหาร ในการ
บรรจุถุงทําใหดูนารับประทานมีการตัดแตงใหเรียบรอย พรอมนําไปประกอบอาหารไดเลย (เฉพาะ
ผักจากแมริม)
•

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ราคาผักปลอดสารพิษจะมีราคาตางกันมาก
เชนผักโครงการหลวงดอยคําจะแพงและ
มีการตัดราคากันเองของผูจําหนายผักปลอดสารพิษสวนดานคุณภาพนั้นดีแลว ขอเสนอแนะคือ
ทางจังหวัดควรมีกลุมของผูคาผักปลอดสารพิษเปนกลุมใหญ เพื่อกําหนดราคารับซื้อใหอยูในระดับ
เดียวกัน
ในการปลูกผักของเกษตรกรควรปลูกตลอดปและแบงพื้นที่วาเกษตรกรมีพื้นที่เหมาะ
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สําหรับปลูกผักอะไร กี่ชนิดก็ควรปลูกอยางนั้นตลอดและสลับเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆ เพื่อผักแตละ
ชนิดจะไดไมขาดตลาด และในการคัดบรรจุของเกษตรกรควรตัดแตงใหเรียบรอยพรอมที่จะปรุง
อาหารไดเลยจะเปนการไมเอาเปรียบผูบริโภค และจะเห็นวาถาซื้อผักปลอดสารพิษคุมคากวาผักทั่ว
ไป
•

โอกาสและปญหาการขยายดานตลาด

ตองการขยายตลาดเพิ่มโดยการขายสงแบบฝากขายที่ตลาดอื่นๆ เชน ตลาดตางจังหวัดแต
ปญหาคือ ผลผลิตมีไมเพียงพอ และชนิดผักไมหลากหลาย
3. รานณัฐฐาตลาดสดธานินทร
•

ขอมูลทั่วไป

รานคาดําเนินการมาได 2 ป ผักหลักที่รับซื้อ คือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือมวง
ตําลึง ผักบุง ผักปรัง ผักชี พริกสด มะนาว การรับซื้อสินคาจากเชียงดาวและสารภีโดยจากเชียงดา
วจะรับซื้อวันเวนวัน จากสารภีรับซื้อทุกวัน ปริมาณและมูลคาแลวแตเกษตรกรจะนํามาสงและ
กําหนดราคา วิธีการรับซื้อเปนแบบฝากขาย ชนิดผักรอง ไดแก กะหล่ําปลี บล็อกโคลี่ ปวยเลง
และสลัด โดยรับซื้อจากเชียงดาวและสารภี ความถี่ในการรับซื้อ 2-3 วันตอครั้ง วิธีการและปริมาณ
ผักเหมือนกับผักหลัก
•

ราคา

แหลงที่มาของผัก มาจากเชียงดาว และสารภี โดยเกษตรกรเปนผูตั้งราคาซื้อ ขาย ในแตละ
วันรานณัฐฐาจะขายไดประมาณ 20 กิโลกรัม สวนตางของราคาซื้อขาย ถารับเปน กก. จะหักไว 25%
แตถารับซื้อเปนถุง จะไดรับ 20% วิธีการขายจะขายปลีกเทานั้น ในรอบปจะที่ความผันแปรของราคา
ในชวงเทศกาลไดแก ผักบุง จาก 8 บาทตอ กิโลกรัม เปน 12 บาทตอกิโลกรัม แนวโนมของราคา
ขาย 5 ปที่ผานมาเทาเดิมโดยตลอด แตผูบริโภคมีมากขึ้น ในกรณีที่ไมสามารถจําหนายสินคาได
หมด ทาง รานคาจะเก็บไวขายในวันตอไป หรือถาผลผลิตเสียหายมาก จะสงคืนใหกับเกษตรกร
•

ระบบการชําระเงิน

เปนแบบฝากขายและใหเครดิตโดย ผักจากสารภีจะชําระเงิน 7 วันตอครั้ง สวนผักจาก
เชียงดาวจะชําระเงิน 15 วันตอครั้ง
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•

การประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค

เคยมีการลดราคาใหลูกคา ถาซื้อถึง 100 บาท ลดให 5-10 บาท และมีการแนะนําผักบาง
•

โอกาสและปญหาดานการตลาด

ความมั่นใจของผูบริโภคตอคุณภาพผักปลอดสารพิษเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ทางรานไดเสนอ
ใหผูผลิตพิมพสถานที่ติดตอของผูผลิตหรือเบอรโทรศัพทบนถุงบรรจุผัก เพื่อผูบริโภคสามารถติด
ตอไดโดยตรงในกรณีที่ผักดังกลาวมีปญหาดานคุณภาพ
4. รานแตมทอง
รานคาไดเริ่มดําเนินการมาแลวประมาณ 15 ป แตเริ่มรับซื้อผักปลอดสารพิษ มาเปนระยะ
เวลา ประมาณ 10 ป โดยที่แยกผักหลัก เชน คือ คะนา กะหล่ําปลี เห็ดนางฟา มะเขือมวง ผักบุง
ไทย ผักบุงจีน มะเขือเทศ ผักรองไดแก แครอท ปวยเลง ซูกินี กระเจี๊ยบเขียว ผักปรัง กะหล่ําปลี
แดง โดยแหล ง การผลิ ต จะมี ห ลายแห ง คื อ ที่ โป งแยง, สารภี , ดอยคํ า , สุ พ รรณ, GC และของ
เกษตรกรรายยอย ซึ่งเกณฑการคัดเลือกผูผลิตของทางรานนั้น จะตรวจสอบวา แหลงผลิตนั้นมีใบ
รับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนเกษตรกรรายยอยนั้น จะนับถือกันเปนการสวนตัว
และผักที่นํามาจําหนายจะมีเขามาทุกวันแตไมสามารถระบุชนิดและปริมาณที่แนนอนของแตละ
แหล งได ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ผั ก ที่ มี ข องแต ล ะแหล งในวั น นั้ น และวิ ธี ก ารรับ ซื้ อ จะเป น การฝากขาย
(เครดิต) ทั้งนี้เหตุผลก็เพื่อลด
ความเสี่ยงของทางราน ในกรณีที่ไมสามารถจําหนายไดหมด
• ราคาสินคา
แหลงที่มาของสินคาทั้งหมดไดแก ดอยคํา, ผักสุพรรณ, สารภี, โปงแยง, GC โดยที่ผูผลิต
เปนผูกําหนดราคาขายซึ่งเปนราคาคงที่ ในฤดูที่ปริมาณการผลิตนอย ผูบริโภคจะลดปริมาณบรรจุ
ในถุง แตจะรักษาราคาเหมือนเดิม
•

เกณฑการรับซื้อและการกําหนดราคา

ทางรานคาจะมีหลักเกณฑในการรับซื้อคือ ตองมีการรับรองจากกลุมผูปลูกผักปลอกสาร
พิษวาสะอาดและปลอดภัย โดยตองนําใบรับรอง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนการกําหนด
ราคานั้น ทางผูผลิตเองจะเปนคนกําหนดราคา โดยผูขายจะหักเปอรเซ็นตจากราคาขายนั้น แลว
คอยสงเงินใหแกทางผูผลิต โดยเปอรเซ็นตจากการขายนี้ จะมีการตกลงแนนอนกอนที่จะนําผักมา
จําหนาย
ในกรณีที่ไมสามารถจําหนายสินคาไดหมด ทางรานคาจะสงคืนใหกับเจาของที่นํามา
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ฝากขาย โดยดูจากสภาพผักซึ่งทางรานจะเปนคนตรวจสอบเอง สวนในเรื่องปริมาณการจําหนาย
แตละวัน ผูจําหนายไมสามารถระบุปริมาณที่แนนอนไดเพราะวา ผูจําหนายรับมาหลายแหลง และ
สินคาในแตละวันก็ไมเหมือนกัน
ส ว นแนวโน ม ของราคาผั ก ป จ จุ บั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ 5 ป ที่ ผ า นมา พบว า ราคาของ
ผักปลอดสารพิษ มีแนวโนมที่ดีขึ้นเพราะมีผูนิยมปลูก และบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น
•

การประชาสัมพันธ

ในเรื่องการประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค ผูจําหนายเองไมไดประชาสัมพันธ ลูกคาสวน
ใหญจะเปนลูกคาประจํา
ทางรานคาไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอการผลิตผักปลอดสารพิษ และการจําหนาย
ผักปลอดสารพิษ โดยการที่จะเชื่อมั่นตอแหลงผูผลิตแหลงหนึ่งนั้น ก็ตอเมื่อมีใบรับรองคุณภาพมา
ยืนยัน และจะไมเชื่อถือถาแหลงผูปลูกผักปลอดสารพิษนั้นไมมีการตรวจสอบคุณภาพ และมีขอ
เสนอแนะวาควรมีการรณรงค ใหมีการเพิ่มปริมาณการผลิตผักปลอดสารพิษใหมากขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัยของผูบริโภค
• โอกาสและปญหาดานการขยายตลาด
พบวาลูกคาสวนใหญ ที่ เขามาซื้อผักปลอดสารพิษ จะเปนลูกคาประจํา จึงทําใหโอกาสที่
จะขยายตลาดจึงไมคอยมี การตลาดจึงอยูในระดับคงที่
5. รานผักตลาดสดตนพยอม
รานคาไดเริ่มดํา เนินการมาแลวประมาณ 10 กวาป แตเริ่มรับซื้อผักปลอดสารพิษมาเปน
ระยะเวลา 3 เดือน โดยสวนใหญ ทางรานจะรับผักหลักที่ปลกอยูตลอดทั้งป ซึ่งไดแก กระกล่ําปลี
ผักกาดฮองเต ผักกาดกวางตุง เปนตน และชนิดของผักยังวาไมหลากหลายนัก เพราะวาเพิ่งเริ่ม
เปดดําเนินการ โดยที่แหลงผลิตผักที่รับมาจะอยูที่โปงแยง อําเภอแมริม ซึ่งครอบครัวเกษตรกรผู
ผลิตเปนเพื่อนกับลูกสาว ของผูจําหนาย ซึ่งความถี่ในการรับซื้อจะประมาณ วันเวนวันหรือ 2 วัน
ครั้ง โดยการรับซื้อจะ เปนวิธีการฝากขาย หักเอากําไร เหตุผลเพื่อประ โยชนในความสะดวกตอ
การชําระเงิน
•

ราคาสินคา

แหลงที่มาของสินคาจะมีอยูแหลงเดียวคือที่โปงแยง โดยที่ผูผลิตจะเปนผูกําหนดราคาตอน
รับซื้อสินคาและผูจําหนายเองจะเปนผูกําหนดราคาขายที่ราน การสงสินคาแตละชนิดจะสงเปนถุง
ซึ่งอาจจะเปนถุงละหนึ่งกิโลกรัมหรือครึ่งกิโลกรัมแลวแตชนิดของผัก ในเรื่องความแปรปรวนของ
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ราคาของผักแตละชนิดที่สงมาแตละวันนั้นพบวามักจะแปรปรวนอยูเสมอขึ้นอยูกับผูผลิต แตรานจะ
บรรจุผักและกําหนดราคา 10 บาท ตอ ถุงตอผักทุกชนิด ปริมาณการจําหนายผักปลอดสารพิษ
ประมาณ 40-60 % ของปริมาณผักที่จําหนายทั้งหมดตอวัน และวิธีการขายของทางรานจะเปนวิธี
การขายปลีกเทานั้น
ในกรณีที่ไมสามารถจําหนายผักปลอดสารพิษหมดในวันนั้น ทางรานจะทําการลดราคาใน
วันตอมา และเมื่อยังไมสามารถทําการจําหนายหมดอีกก็จะถูกนําไปทิ้ง โดยที่ทางรานไมสงสินคา
คืนใหกับผูผลิต เนื่องจากสนิทสนมและนับถือผูผลิต สวนระบบการขําระเงินนั้นจะเปนการชําระเปน
งวดๆไป นั่นก็คือ จะชําระเงินก็ตอเมื่อผักงวดใหมมาสง และหักกําไร-ตนทุน ของสินคางวดเกาสง
คืนใหกับ ผูผลิต
•

การประชาสัมพันธ

ทางรานทําการประชาสัมพันธผักปลอดสารพิษโดยการบอกตอๆ
ใหกับบรรดาเพื่อนๆ
และคนรูจักวาทางรานไดมีการจําหนายมีผักปลอดสารพิษ และรานเองมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอผักปลอดสารพิษและการจําหนายดังนี้คือ โดยสวนตัวแลวทางครอบครัว ของผูจํานายไดบริโภค
ผักปลอดสารพิษอยูเปนประจําอยูแลว เพราะเล็งเห็นถึงคุณประโยชนวาสะอาดและปลอดภัยตอสุข
ภาพของผูบริโภค
ดังนั้นเมื่อทางรานนํามาทําการจําหนายจึงนับวาเปนประโยชนยิ่งขึ้นตอตัว
ผูจําหนายเองและตัวผูบริโภคผักปลอดสารพิษ
•

โอกาสและปญหาในดานการขยายตลาด

ถาทางรานสามารถทําการจําหนายผักปลอดสารพิษไดปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก็จะเพิ่มแหลง
ผูผลิตเพื่อทําการรับผักปลอดสารพิษมาจําหนายดวย
สวนทางดานปญหาสวนตัวของรานก็คือ
ผักบางชนิดไมเปนที่นิยมของตลาดหรืผูบริโภคแตก็ตองรับมาเพราะวามีแหลงผูผลิตอยูแหลงเดียว
ทําใหไมสามารถจําหนายผักชนิดนั้นได
6. รานเกษตรดอยงาม
รานคาเริ่มกอตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2543 แรงจูงใจที่ทําใหกอตั้งรานคือ การถูกเอาเปรียบ
จากพอคาคนกลาง จึงรวมกลุมและจัดตั้งรานขึ้น แตการจัดการรานเปนขึ้นอยูกับคุณโกเมน นุม
นอยแตเพียงผูเดียว กลุมมีหนาที่ในการผลิต รานมีหนาที่เปนตัวแทนจําหนาย
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ความหมายของคําวาผักปลอดสารพิษสําหรับรานเกษตรดอยงามมีอยู 2 กลุมคือ
ผลิต ภั ณ ฑ เกษตรอิน ทรีย จะไม ใชส ารเคมีทุ ก ชนิ ดรวมทั้ งปุ ย เคมี แต จะใช พื ช สมุ น ไพร
จุลินทรีย ตัวห้ําตัวเบียน และปุยหมัก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึงใชปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชในอัตราที่ปลอดภัยเปด
กวางใหทุกหนายงานตรวจสอบสารตกคางได
ผักที่ขายประจําตลอด ไดแก คะนา ผักบุง กวางตุง กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บล็อกโคลี่
ปวยเล็ง หางหงส กะหล่ํามวง ผักกาดหอม มะเขือเทศ แครอท พืชผักตระกูลถั่ว กะหล่ํารูปหัวใจ
ฮองเต ขาวดอย และขาวซอมมือ สินคาทั้งหมดมีการรับซื้อมาจําหนายจากเกษตรที่อยูในกลุม
เกษตรดอยงาม ซึ่งลักษณะของเกษตรกรสวนใหญจะเปนคนที่มีความรู คอนขางมีฐานะ และมีใจรัก
อยากทําการเกษตรแตขาดขอมูลดานการเกษตรดังนั้นคุณโกเมน ผูเปนเจาของรานจะเปนผูใหขอ
มูลดานการเกษตร สําหรับการรับฝากขายจะรับฝากขายใหกับผักของภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผลิตภัณฑของอิ่มบุญ (ผักและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
ตางๆ เชน ชามะตูม กาแฟปลอดสารพิษ) จะไดประมาณ 20% จากการฝากขาย ความถี่ในการรับ
ซื้อจะรับซื้อจากกลุมเกษตรกรทุกวันมูลคาประมาณ 100 กิโลกรัม/วัน นอกจากนี้กลุมกําลังอยูใน
ชวงดําเนินการติดตอเพื่อวางสินคาจําหนายในตลาดไท ตลาด อตก. และโรบินสันกรุงเทพ สําหรับ
วิธีการรับซื้อเกษตรกรจะเปนผูที่มาสงยังจุดรับซื้อ สวนผูฝากขายจะนํามาฝากขายเองที่ราน การทํา
ในลักษณะดังกลาวทําใหกลุมไมถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลางและยังชวยสรางตลาดใหแกเครือ
ขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
•

ราคาสินคา

การตั้งราคารับซื้อสินคาจะดูราคาทองตลาด คุณโกเมนผูเปนเจาของรานจะรวมกันตกลง
ราคากับเกษตรกรที่เปนสมาชิกของกลุมเกษตรดอยงาม สําหรับราคาขายคุณโกเมน จะเปนผูตั้ง
ราคาขายปริมาณการขายแตละวันจะขายไดประมาณ 90% ของผักที่นํามาสงทั้งหมด สวนตางของ
ราคาซื้อขายอยูประมาณ 20-50% การขายถาขายปลีกในรานจะขายเปนเงินสดสวนการขายสงที่จะ
มีในอนาคตที่กรุงเทพฯ จะใหเครดิตเปนงวดตองวด สําหรับความฝนแปรของราคาในรอบปมีขึ้นลง
ตามทองตลาดแตราคาของผักที่รานจะสูงกวาที่ตลาด
ลูกคาสวนใหญของทางรานจะเปนกลุมที่
คอนขางหวงสุขภาพและมีฐานะ
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•

เกณฑการรับซื้อ เงื่อนไขและการกําหนดราคา

จะรับซื้อจากเกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมเกษตรดอยงามโดยมีการตกลงราคาซื้อผลผลิต
รวมกัน และตองอยูภายใตเงื่อนไขเปน เกษตรอินทรีย และผักปลอดภัยจากสารพิษ ในกรณีที่ไม
สามารถจําหนายผักไดหมดรานจะนําผักเหลานั้นไปทําปุยชีวภาพ สวนการชําระเงินใหแกเกษตรกร
ผูผลิตในกลุมเกษตรดอยงามจะใหเปนงวดตองวด หรือแลวแตตกลงกัน สวนการประชาสัมพันธใน
ขณะนี้เปนลักษณะปากตอปากของลูกคาและมีลูกคาประจํา
•

โอกาสและปญหาการขยายดานการตลาด

ปญหาของรานในตอนนี้คือคนยังรูจักนอย และลูกคายังไมคอยเขาใจกับคําวา ผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย กับผักปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากราคาของผักอินทรียจะคอนขางสูง แตคาดวา
ตลาดของเกษตรอินทรียจะขยายกวางขึ้น
7. รานโครงการหลวงดอยคํา
รานดอยคําเปนรานของโครงการหลวง ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
งานคัดบรรจุ งานวิจัยและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณ ฑชนิดใหม และงานวิจัยและสงเสริมการตลาด
รานคาเริ่มดําเนินการมา ประมาณ 30 ป การดําเนินการรับซื้อผักปลอดสารพิษ ในระยะเริ่มตน เปน
การรับมาจําหนายจากเกษตรกร ในระยะหลังการตลาดของผักปลอดสารพิษเริ่มมีชื่อเสียงขึ้น
คําจํากัดความของ ผักปลอดสารพิษ ที่รานดอยคําเปนตัวแทนจําหนายคือ ผักที่อนุญาติให
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดในอัตราที่ปลอดภัย และจะมีการตรวจเช็คสารโดยวิธีการสุม วาปลอดภัย
จริง แลวจึงจําหนายแกผูบริโภค
ชนิดของผักปลอดสารพิษที่มีจําหนายในราน จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ :
1. ผักหลัก คือ คือผักที่มีวางจําหนายตลอดปมี ประมาณ 24 ชนิด ไดแก ผักกาดหอมหอ
ผักกาดหอมใบแดง ผักกาดหวาน เชอรารี่ แครอท เบบี้แครอท พารสเลย กะหล่ําปลีแดง หางหงส
กะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ําปลีรูปหัวใจ ปวยเลง หอมญี่ปุน กระเทียมตน พริกหวาน พริก
ยักษเขียว-แดง มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศลูกโต มะเขือมวงกานเขียว-กานดํา ซูกินี ถั่วแขก ขาว
โพดหวานสองสี
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2. ผักรอง หมายถึง ผักที่มีจําหนายตามฤดูกาล มีมากมายหลายชนิด ตัวอยางเชน แรดิชจิ
โอ กุยฉายขาว กุยฉายเขียว แตงกวาหนาม ถั่วลันเตา ฟกทองญี่ปุน โกโบ เห็ดหอมสด เห็ดเข็ม
ทอง บวบหอมยาว และอื่นๆ
การรับซื้อผักปลอดสารพิษ ทางรานจะรับซื้อจาก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 35 แหง ที่มี
อยูในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา ความถี่ในการรับซื้อ
ผัก จะมีการรับซื้อทุกวัน รวมปริมาณการรับซื้อประมาณ 12-20 ตัน/วัน สวนวิธีการรับซื้อนั้น
เกษตรกรในโครงการจะนําผักที่ผลิตไดมาสงในแตละศูนยฯ โดยจะมีเจาหนาที่ตรวจสอบและคัด
เกรดเบื้องตน และสงมายังโรงคัดบรรจุผลิตภัณฑของดอยคํา การรับซื้อจากเกษตรกรเปนการรับ
ซื้อแบบใหเครดิต เปาหมายในการดําเนินงานของรานดอยคําก็เพื่อเปนการชวยเหลือดานการตลาด
แกเกษตรกรที่อยูในโครงการใหมีความเปนอยูดีขึ้น ซึ่งผลทางออมก็คือลดพื้นที่การปลูกฝน
•

ราคาสินคา

ในการตั้งราคารับซื้อเจาหนาที่ดานการตลาดของโครงการหลวงจะเปนการตั้งราคารับซื้อ
สําหรับขั้นตอนในการตั้งราคานั้นจะมีการสํารวจราคาสินคาจากตลาดกรุงเทพฯ
และเชียงใหม
ประกอบกับภาวะการแขงขันของราคาในพื้นที่การผลิตซึ่งตรงสวนนี้เจาหนาที่ประจําศูนยจะรายงาน
มายังฝายการตลาด จากนั้นก็จะสรุปขอมูลตั้งเปนราคากลางในการรับซื้อผลผลิต สําหรับราคาขาย
ฝายตลาดดอยคําจะเปนผูตั้งราคา ปริมาณการขายผักปลอดสารพิษประมาณ 6-7 ตัน/วัน ซึ่ง
ปริมาณผักดังกลาว คือผักที่รับซื้อจากศูนยในแตละวันโดยผานการตัดแตงเรียบรอยแลว วิธีการจัด
จําหนายของรานดอยคํามีทั้งขายสงและขายปลีก ขายสงประมาณ 20% ขายปลีกประมาณ 80%
ราคาผัก ในรอบปจะมีความผันแปรทั้งนี้เนื่องจากความตองการของผูบริโภค และปริมาณผัก แต
อยางไรก็ตามในรอบ 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน แนวโนมของราคาซื้อ และขายจะสูงขึ้น โดยมีอัตรา
การเพิ่มไมต่ํากวา 20% สําหรับเงื่อนไขในการรับซื้อและการกําหนดราคานั้น จะรับซื้อจากเฉพาะ
เกษตรกรที่เขา รวมโครงการ สินคาที่รับซื้อจะตองเปนสินคาคุณภาพซึ่งผานการตรวจสอบเบื้องตน
จากเจาหนาที่ประจําศูนยและผานการตรวจอยางละเอียดจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา
กระบวนการรับซื้อ สินคามีดังนี้
ในกรณีที่ไมสามารถจําหนายสินคาไดหมด ก็จะทําการเก็บสินคาเหลานั้นไวในหองเย็นเพื่อ
จําหนายในตอนเชาของวันรุงขึ้น และถาสินคาที่เสื่อมสภาพก็จะทิ้งซึ่งแตมีเพียงเล็กนอย การชําระ
เงินใหกับผูผลิตนั้น จะใหเปนเครดิตภายใน 3 วัน โดยฝายการตลาดจะสงเงินใหศูนยฯ และสงมอบ
ใหเกษตรกรอีกทีหนึ่ง สําหรับแนวทางในการประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค จะมีการโฆษณาประชา
สัมพันธผานสื่อ เชน งานออกรานประจําจังหวัด, สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว, งานนิทรรศการดอยคําที่จัดขึ้นทุกปในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพฯ
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•

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรานคาตอการผลิตผักปลอดสารพิษและการจําหนาย

1. ปริม าณของสิ น ค ามี ไม ส ม่ํ าเสมอ และคุ ณ ภาพยั งไม ได ม าตรฐานเมื่ อ เที ย บกั บ ต าง
ประเทศ ตองมีการปรับปรุงผลผลิตสินคาสม่ําเสมอ และมีไดคุณภาพดี เพื่อจะไดแขง
ขันกับตลาดตางประเทศได เพื่อเปนโอกาสขยายตลาดสินคาทั้งในและตางประเทศ
2. ปจจุบันมีการลักลอบนําเขาผักจากตางประเทศ เนื่องจากมีคุณภาพดีและราคาถูกกวา
จึงสงผลกระทบตอตลาดผักในประเทศไทย รัฐบาลนาจะเขามามีบทบาทเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรผูผลิตผักในประเทศ
•

โอกาสและปญหาดานการตลาด

การขยายโอกาสในดานการตลาดยังถูกจํากัดอยูภายในประเทศ และมีแนวโนมที่จะขยาย
เพื่อเปนตลาดสงออกยาก ทั้งนี้เนื่องจากปญหาดังนี้
1. ผลผลิตผักที่ปอนสูตลาดไมสม่ําเสมอ
2. คุณภาพของสินคายังไมไดมาตรฐาน โครงการยังไมสามารถสรางพันธุผักใหมๆดวย
ตนเอง ยังตองอาศัยเมล็ดพันธุจากตางประเทศ ตนทุนการผลิตสูง
ฝายการตลาด
กําหนดปริมาณการผลิต
ฝายผลิต
วางแผนการผลิต
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ
เจาหนาที่สงเสริม

เกษตรกรในโครงการ
ขายผลผลิต
เจาหนาที่ประจําศูนย

โรงคัดบรรจุและตรวจสอบคุณภาพ
สงผลผลิต

96

รูปภาพที่ 6.1 ขบวนการผลิต และการตลาด ลักษณะการจัดการดานตางๆของกลุมดอยคํา

8. ศูนยสินคาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอมอิ่มบุญ
รานอิ่มบุญ เปนรานขายอาหาร ผัก และผลิตภัณ ฑ แปรรูปจากธรรมชาติที่ปลอดสารเคมี
โดยดําเนินการในลักษณะของระบบสหกรณซึ่งมีการลงหุนจากทั้งเกษตรกร ผูบริโภค องคกรตางๆ
ทั้งรัฐและเอกชน และมีคณะกรรมการในการบริหารงานอีกทั้งมีการประชุมทุกวันเสารแรกของ
เดื อ น โดยทางรานได เริ่ม ดํ าเนิ น การมาตั้ ง แต วัน ที่ 12 เมษายน 2536 สํ าหรั บ ในส ว นของการ
จําหนายผัก ปลอดสารพิษนั้นดําเนินการมาเปนเวลา 2 ป
•

การรับซื้อผักปลอดสารพิษ มี 2 ระบบ คือ

1. รับซื้อจากเกษตรกรมาขายจากชมรมผูผลิตพืชผักสุขภาพจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะมีพื้น
ที่ปลูกอยูหลายอําเภอ เชน สะเมิง แมริม พราว แมแตง เปนตน โดยจะทําการรับ
ผักจากที่ตางๆสลับหมุนเวียนกันไป และภายใน 1 สัปดาหจะรับผักจากเกษตรกรทุก
วันจันทร พุธ ศุกร ซึ่งผักแตละชนิดการจะมีการคิดราคาที่แตกตางกันออกไป การ
รับซื้อผักจะมีลักษณะเปนแบบการซื้อขายขาดโดยมีหลักฐานเปนใบสงของและจายเงิน
ใหเกษตรกรทุกๆ สิ้นเดือน ผักที่รับซื้อนั้นทางรานจะนํามาทําการบรรจุถุงโดยใชยี่หอ
ของรานอิ่มบุญเอง
2. การจัดตลาดนัด จะจัดขึ้นทุกวันเสาร โดยเกษตรกรจะนําผลผลิตของตนมาจําหนาย
ดวยตัวเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะเชนนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากในบางครั้งทาง
รานไมสามารถที่จะรับผักมาขายไดทั้งหมดและผักบางชนิดที่เกษตรกรปลูกนั้นไมเปน
ที่ตองการของตลาดอยางแพรหลาย เชน ผักพื้นบาน เปนตน
•

ปริมาณและชนิดของผักปลอดสารพิษที่จําหนาย

ปริมาณจําหนายจะมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกผัก ซึ่งใน
ฤดูหนาวผักที่ปลูกจะมีมาก ปริมาณการจําหนายประมาณ 2,000 – 3,000 กิโลกรัมตอเดือน หลังจาก
นั้นปริมาณการจําหนายจะลดลงเหลือเพียง 1,000 กิโลกรัมตอเดือน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน
2 ประเภท คือ
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1. ผักหลัก จะมีอยูประมาณ 6 ชนิด ไดแก ผักกาดกวางตุง ฮองเต คะนา ผักกาด
หางหงส ผักกาดขาว ผักบุง
2. ผักรอง ทางรานจําหนายในรอบ 1 ปนั้น จะมีการสลับหมุนเวียนชนิดกันไปตามฤดูกาล
มีอยูดวยกัน 18 ชนิด ไดแก บล็อกโคลี่ กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ผักกาดหัว แครอท
ปวยเลง
สตรอเบอรี่ มะเขือเครือ และผักพื้นบาน
•

ราคาผักปลอดภัยจากสารพิษ

ราคาผั ก ปลอดสารพิ ษ ที่ ท างรานจําหน ายจะเกิ ด จากการตกลงกั น ระหว างทางรานและ
เกษตรกร โดยราคาที่รับซื้อจะไมสูงมากจนเกินไปเพราะจะทําใหรานตองแบกภาระตนทุนสูงและ
ไมรับซื้อในราคาที่ต่ําจนเกินไปจนเกษตรกรขาดทุน
ในสวนของราคาขายทางรานอิ่มบุญจะเปนผูตั้งราคาดวยตนเองโดยจะคํานวณตนทุนตางๆ
และกําไรเขาไวดวยซึ่งจะไมเกิน 30 เปอรเซ็นต แตในบางกรณีทางรานจําเปนตองลดกําไรที่จะได
รับลงมาซึ่งแลวแตสถานการณ เชน ในชวงที่มีผักเปนจํานวนมากเกินและตองการจะจําหนายให
หมดจึงจําเปนตองลดราคา
การเปลี่ยนแปลงของราคาผักปลอดสารพิษ
1. การผั น แปรของราคาผั ก ในรอบ 1 ป จะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผั ก ทุ ก ชนิ ด ที่ ท างร านรับ มาขาย

เนื่องจากมีปจจัยทางดานฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ โดยในฤดูกาลที่เหมาะสมกับการ
ปลูกผักนั้นๆก็จะมีราคาที่ถูกลง แตหากอยูนอกฤดูกาลเพาะปลูกผักชนิดนั้นๆก็จะมี
ราคาแพงขึ้น
2. แนวโน มการเปลี่ยนแปลงของราคาผัก ในชวง 5 ป ราคามีแนวโน มถูกลง เนื่ องจาก
เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นและธุรกิจขยายตัว ทําใหมีผูผลิตมากราย
ขึ้นจึงมีการแขงขันกันมากขึ้น ซึ่งกลยุทธทางดานราคาจึงถูกนํามาในในการแขงขัน
ราคาผักจึงมีแนวโนมถูกลง
•

การตลาดของอิ่มบุญ

1. วิธีการจําหนาย มี 3 วิธี คือ
- ขายสงให 4 รานคา ไดแก รานบาสเก็ต รานริมปง 2 สาขา และรานคาที่ตลาด
ศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร)
- ขายปลีก
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- ขายตรง ทางรานจะมีใบสั่งของใหลูกคา
2. การประชาสัมพันธ
- ปายผา
- เอกสารและแผนพับเกี่ยวกับทางราน
- วิทยุในรูปของขาวบริการ
- จัดสัมมนา
- สวนลดใหสมาชิก
3. โอกาสและปญหาของการขยายตลาด
- สงเสริมใหเกษตรกรแปรรูปผัก
- ทําตลาดนัดสัญจร
- หาตลาดขายตรงใหมากขึ้น
•

ปญหาและอุปสรรค
- ปริมาณการผลิตและคุณภาพของผักไมสม่ําเสมอ
- ผูบริโภคยังคงนิยมบริโภคผักนอกฤดูกาล ซึ่งผักหลายชนิดไมสามารถเจริญ
เติบโตไดดี และมีปญหาดานศัตรูพืช ทําใหการผลิตมีความลําบากมากยิ่งขึ้น

9. บริษัท โอชองเชียงใหมจํากัด
โอชองเปนหางสรรพสินคาขายปลีก ดําเนินการในรูปของบริษัทจํากัด เปดดําเนินการมา
เปนระยะเวลา 2 ป 3 เดือน และเริ่มมีการรับซื้อผักปลอดสารพิษมาจําหนายเปนระยะเวลา 2 ป 1
เดือน ซึ่งมีการขยายตัวคอนขางดี โดยสวนแบงของยอดขายเมื่อเริ่มตนประมาณ 14 % ของผักทั้ง
หมด คิดเปน 40,000 – 50,000 บาทตอเดือน และเพิ่มขึ้นมาเปน 30 – 35%ในปจจุบัน
•

การรับซื้อ

บริษัทจะรับซื้อจาก supplier ซึ่งจะเปนกลุมเกษตรกร หรือตัวแทนที่มาติดตอกับทางหาง
ไดแก กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษสารภี กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษโปงแยง ดอยคํา (มีกลุม
สันปาตองเคยสงใหราน แตปจจุบันไดหยุดไป) การรับซื้อจาก supplier หลายกลุมเปนนโยบายของ
ทางหางที่ไมตองการใหเปนตลาดแบบผูกขาด คือไมสรางอํานาจการตอรองใหแกเกษตรกร วิธีการ
รับซื้อจะเปนระบบซื้อขาด ซึ่งทางหางจะเปนผูรับผิดชอบผักทั้งหมดที่ผูผลิตสงใหกับทางบริษัท
โดยการจายเงินจะใหเปนระบบเครดิต ระยะเวลาจะขึ้นอยูกับการเจรจา ความถี่ในการรับซื้อเกือบ
ทุกวัน
เนื่องจากทางหางมี โรงเก็บปรับอากาศเปนของตัวเอง
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•

เกณฑการเปรียบเทียบในการรับซื้อ
- บริษัทคูแขง ไดแก แม็คโคร โลตัส คารฟูร ทั้งในดานของชนิดผัก และมาตรฐาน
การตั้งราคาซื้อ
- พิจารณาความเคลื่อนไหวของราราผักและความตองการของผูบริโภค

•

ชนิดของผัก

สวนใหญจะเปนผักทั่วไปของเชียงใหม
ราคาไมแพงนัก
•

และทางหางจะรับพิจารณาผักเมืองหนาวที่ระดับ

การตั้งราคา

ทางผูผลิตจะเปนผูเสนอราคาใหกับทางหางพิจารณา
สวนใหญจะใชเกณฑของบริษัทคู
แขงเปนหลักซึ่งจะเลือกราคาที่ต่ําที่สุดและหากเกษตรกรรับไดก็จะมีตกลงซื้อ โดยราคาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกๆ 7 วัน
•

การจัดการกับผักที่เสีย

เนื่องจากเปนการซื้อขาด ทางหางจึงเปนผูรับผิดชอบตอสินคาที่เสีย การจัดการโดยนํามา
ปรุงเปนอาหารสําเร็จรูปขายบาง แตสวนใหญแลวทางหางจะทิ้งเกือบทั้งหมด
•

การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ

ทางหางไมมีระบบการตรวจสอบสารพิษในผัก แตหากมีปญหา หรือถูกรองเรียนสารตกคาง
ทางหางก็จะเรียกกลุมเกษตรกรที่โดนรองเรียนไปตักเตือนและปรับปรุง ซึ่งในสวนนี้ทางหางคิดวา
หากไมมีผูบริโภคเขามารองเรียนและพอใจแลว ก็ไมจําเปนตองมีการตรวจสอบสารพิษ
•

การประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค

ยังไมมีนโยบายเฉพาะที่จะประชาสัมพันธในสวนของผักปลอดสารพิษเปนพิเศษ
แตจะ
ประชาสัมพันธปายบอกจากชั้นวางของวาเปนผักปลอดสารพิษ และบรรจุภัณฑที่เปนตัวบอก แต
ในดานการโฆษณาทางกลุมเกษตรกรจะมีการประชาสัมพันธเปนของตัวเอง
•

แนวโนมของราคาผักปลอดสารพิษ

ราคามีแนวโนมที่จะลดลง ในป 2541 ราคาจะคอนขางคงที่อยูในระดับราคาสูง 25–40% จาก
ราคาผักทั่วไป ในป 2542 ราคาจะแปรผันตามทองตลาดตามผักทั่วไป ในป 2543 ราคาลดลงจน
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ในบางชนิดผักจะมีราคาเทากับผักทั่วไป สวนใหญแลวราคาจะมีความเคลื่อนไหวเนื่องจากปริมาณ
การผลิตของผูบริโภคมากกวา หากกลุมเกษตรกรตางๆมีการผลิตผักชนิดนั้นมากๆ จะทําใหผักมี
ราคาต่ํา แตถาหากเกษตรกรผูปลูกผักซึ่งเปนความตองการของผูบริโภคและยังสามารถผลิตโดยที่
รายอื่นๆผลิตไมไดหรือผลิตในตนทุนที่ต่ํากวา ทําใหผักชนิดนั้นจะคอนขางดี ซึ่งกลุมเกษตรกร
หรือsupplier จะมีการวางแผนเพิ่มมากขึ้น ในดานนี้อาจมีการแบงไดออกเปน 3 ชวงคือ ชวงที่แรก
เกษตรกรจะมีการรวมกลุมกันเนื่องจากการนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการผลิตผักปลอดสาร
พิษ ชวงที่ 2 เกษตรกรมีการแยกตัวและเกิดการแขงขันกัน และในชวงที่ 3 จะมีการแบงออกเปน 2
กลุมใหญคือ กลุมแรกจะเปนกลุมที่สามารถอยูรอดได ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมใหญ มีความรู
ความชํานาญ และรายเล็กๆก็จะออกไปจากการผลิตผักปลอดสารพิษ อีกกลุมคือกลุมที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก
ชาวตางชาติ เชน เนเธอรแลนด
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรานคาตอการผลิตปลอดสารพิษและการจําหนาย

•

- ผูบริโภคมีการตอบรับตอผักปลอดสารพิษสูง แตตนทุนในการผลิตไมสัมพันธกับรายได

ทําใหมีผลกระทบตอการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร
อยางไรก็ดีทางหางจะไมไดรับผล
กระทบเนื่องจากจะมี supplier กลุมที่สามารถอยูรอดหรือกลุมใหมมาทําธุรกิจดวยเสมอ
- หน ว ยงานราชการควรสนั บ สนุ น เกษตรกรผู ป ลู ก ในจุ ด ที่ ถู ก ต อ ง ทั้ ง ในด า นความรู

เทคโนโลยีการจัดการ ไมอยางนั้นอาจจะทําใหไมสามารถแขงขันกับกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ชาวตางชาติได
•

โอกาสและปญหาการขยายตลาด

โอกาส : การตลาดของผักปลอดสารพิษจะเติบโตอยางชา ดังนี้ :
1. ความรูของผูบริโภคดีขึ้นในเรื่องของผักปลอดภัย
2. ความไมแนนอนวาผักเปนผักปลอดสารพิษจริงๆ จึงควรมีการรับรองอยางเปนทางการ
ของทางหนวยราชการ
ปญหา : ราคาของผักปลอดสารพิษกับผักทั่วไปมีความแตกตางกันนอย ในขณะที่ผัก
ปลอดสารพิษมีตนทุนสูงกวาผักทั่วไปมาก จะทําใหปริมาณการผลิตลดลง ไมพอขาย สงผลให
ยอดขายในอนาคตอาจจะตกลง และอาจทําใหกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษรายยอยที่สูตนทุนไม
ไหวออกไปจากการปลูกผักปลอดสารพิษ
10. บริษัทสยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม

101
แม็คโครเปนหางจําหนายสินคาทั่วไป เชน เสื้อผา, เครื่องใชไฟฟา, อาหาร, ผัก, ผลไม
เปนตน ซึ่งจําหนายทั้งในรูปปลีกและสง โดยสาขาของหางประจําจังหวัดเชียงใหมดําเนินการมา
เปนเวลามากกวา 7 ป และในสวนของผักปลอดสารพิษนั้นทางหางไดเริ่มดําเนินการมาเปนเวลา 4
ป
•

ผักปลอดสารพิษ

1. การรับซื้อผักปลอดสารพิษ มี 2 ชวง คือ
1.1 การรับฝากขาย ในชวงแรกของการเริ่มดําเนินการ แตเนื่องจากทางหางไดเห็นวา
เกิดความสูญเสียตอผูฝากขายมาก เนื่องจากกฎเกณฑที่ระบุไวนั้นกําหนดวาหากผักปลอดสารพิษ
ที่ฝากจําหนายไมหมดและเกิดการเนาเสียขึ้นผูฝากขายตองรับผิดชอบทั้งหมด จึงยกเลิกระบบนี้ไป
หลังจากที่ใชระบบนี้ไดเพียงไมกี่เดือน
1.2 การซื้อ – ขายแบบขายขาดในระบบเครดิต เริ่มดําเนินการในชวงตอมาโดยลักษณะ
การซื้อขายจะเปนแบบขายขาด กลาวคือ ทางหางจะรับซื้อผักปลอดสารพิษจากทุกวันสวนการชําระ
เงินใหแกผูฝากขายจะทําการชําระใหเปนรอบ 1 เดือนของการรับประมูล และหากเกิดความเนา
เสียใดๆ ขึ้นกับผักทางหางจะรับผิกชอบเองทั้งหมด ซึ่งกรณีนี้จะทําใหลดความเสียกับผูฝากขาย
ในระดับหนึ่งได แตในการซื้อขายกรณีนี้ทางหางจะรับซื้อในราคาที่ต่ําลงกวากรณีแรกซึ่งจะซื้อ –
ขายผักในรูปของการประมูล
อีกทั้งทางหางสามารถที่จะกําหนดคุณภาพของสินคาไดมากขึ้น
การรับซื้อของทางหางแม็คโครจะมีการกําหนดและวางแผน ทั้งในสวนของราคาและปริมาณรับซื้อ
ลวงหนา 1 เดือนเพื่อให ผูฝากขายรายตางๆทําการยื่นซองราคาการประมูลแขงขันกันและรานที่รับ
ผิดชอบการประมูลรอบนั้นๆจะตองสงของไดอยางครบถวนตลอด หากไมสามารถทําตามเงื่อนไข
ไดก็จะจายคาปรับ
2. ปริมาณและชนิดของผักปลอดสารพิษที่จําหนาย
ปริมาณผักปลอดสารพิษที่รับซื้อจะมีความไมแนนอนในแตละเดือน ซึ่งจากการที่มีวางแผน
การรับซื้อในแตละเดือนจะพิจารณาปริมาณผักที่รับซื้อและขายไดตอเดือนกอน
ในฤดูกาลผลิต
ปริมาณการรับซื้อผักเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัมตอเดือน แตในสวนที่สามารถจําหนายไดจริงมีเพียง
1,500 กิโลกรัมตอเดือน(โดยเฉลี่ย)
ซึ่งผักที่ทําการจําหนายในชวงทําการสํารวจมีทั้งหมด 35
ชนิด
•

ราคาผักปลอดสารพิษ
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ราคาซื้อขายจะถูกกําหนดโดยการประมูลจะไมแนนอนในแตละรอบเดือน
จะขึ้นอยูกับ
ราคาประมูลที่ ผูฝากขายเปนผูเสนอ ในสวนของราคาขายจะไมแนนอนเชนกันซึ่งจะขึ้นอยูกับ
- ราคาขายของผูฝากขาย
- ราคาขายของคูแขง (คารฟู, โอชอง)
- ราคาผักในทองตลาด
- สวนตางที่ทางหางกําหนด
- ปริมาณผักที่มี
การเปลี่ยนแปลงของราคา
- การผันแปรของราคาผักในรอบป มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลผลิตของ
ผัก
- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของราคาผักในชวง 4 ป ที่ดําเนินการ มีแนวโนม
ลดลง
เนื่องจากการแขงขันของผูฝากขายสูงขึ้น ทําใหทางหางลดราคาตาม
•

การตรวจสอบสารพิษ

ทางราชการจะซื้อไปตรวจสอบ ประมาณ 1-2 เดือน /ครั้ง
•

การตลาดของแม็คโคร

1. วิธีการจําหนาย
- ขายสง โดยจะทําการขนสงผักปลอดสารพิษไปยังตลาดไทซึ่งเปนศูนยกระจายสินคา
และจึงทําการขายใหยังแม็คโครสาขาอื่นตอไป
- ขายปลีก
2. การประชาสัมพันธ
- ทางวิทยุ
- ใบปลิว
- การลดราคา
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•

โอกาสในการขยายตลาด

ยังมีการวางแผนและมีลูทางในการขยายการตลาดอยู เพียงแตตลาดจะมีการเติบโตอยาง
ชาๆ ซึ่งการขยายจะทําทั้งในสวนของปริมาณและชนิด อีกทั้งยังมีนโยบายที่จะขยายการขายผัก
ปลอดสารพิษในสาขาอื่นๆอีกดวย
•

ขอคิดเห็นผูตอบคําถามเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ

ในปจจุบันผูบริโภครูจักและยอมรับที่จะจายเงินสําหรับสุขภาพมากขึ้น ฉะนั้นผูผลิตควรจะ
ปรับปรุงคุณภาพสินคาและผูฝากขายควรมีความซื่อสัตยในการนําผักปลอดสารพิษที่มีมาการปลอม
ปนดวยผักไมปลอดสารพิษมาจําหนาย

104
บทที่ 7
บทบาทสถาบันตอการยอมรับและขยายผลผักปลอดสารพิษ
องคกรรัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) มีสวนสําคัญตอการสงเสริมและขยายผลการ
ปลูกผักปลอกสารพิษ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 8 รัฐมีนโยบายชัดเจนเกี่ยว
กับการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน และรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรยั่งยืนคือเกษตรอินทรีย และรูป
แบบการผลิตที่ลดการพึ่งพิงปจจัยการผลิตภายนอกพรอมทั้งไมสรางมลพิษตอสภาพแวดลอม การ
ผลิตผักอินทรียและผักปลอดสารพิษนับวาเปนรูปแบบหนึ่งของระบบการผลิตที่นําไปสูเกษตรยั่งยืน
ได
กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ขานรับ
นโยบายดังกลาว และไดดําเนินการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษทั่วประเทศ โดยมีวัสดุ เชน มุง
ไนลอน เปนสิ่งจูงใจเพื่อใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติและยอมรับระบบการผลิตดังกลาว
สําหรับ อพช. ภาคเหนือ ภายใตเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกไดดําเนินการผลักดัน
เกษตรกรรมทางเลือก เพื่อตานเกษตรกรรมกระแสหลักหรือเกษตรเคมี อันเปนผลพวงจากการ
พัฒนา
เกษตรกรรมตามแนวทางปฏิวัติเขียว (Green Revolution) เครือขายดังกลาวจึงเนน
เกษตรอินทรีย พรอมทั้งพัฒนาตลาดชุมชนที่เนนความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภคเพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับกลุมเกษตรอินทรียในดานการตลาด
ในบทนี้จะอธิบายบทบาทของสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีสวนผลักดันการพัฒนาและ
การขยายผลของการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม
7.1 กรมสงเสริมการเกษตร
หนวยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ทําหนาที่ในการพัฒนาสงเสริมและถายความรู
ดานการผลิตพืช และธุรกิจเกษตรแกเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกาตรกรรวมกลุมเพื่อ
เปนแหลงรับและเผยแพรความรูดานการเกษตร ในป 2541 กรมสงเสริมไดสนับสนุนเกษตรกรใน
ดานการวางแผนและการจัดการดานการผลิตและการตลาด ตลอดจนไดเนนการประชาสัมพันธใหมี
มากขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นตามโครงการ ผลการดําเนินงานในรอบปใน 2542 ไดดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้
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1. ดานการผลิต ไดสนับสนุนใหมีการผลิตผักปลอดสารพิษใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
มีเกษตรกรใหความสนใจและขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตผักปลอดสารพิษกับกรมสงเสริมการเกษตร
จํานวน 3515 ราย และไดมีการขยายผลการปฎิบัติสูเกษตรกรขางเคียงรวมทั้งสิ้น 7,560 ราย
การดําเนินงานผักปลอดสารพิษ
2. พื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษจํานวนทั้งสิ้น 30,240 ไร โดยการสนับสนุนปจจัยการผลิต
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอยางเปนระบบ
ซึ่งเกษตรกรมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อให
เกษตรกรสามารถชวยตนเองไดในโอกาสตอไป รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมเกษตรกรนํา
ไปใชเปนทุนหมุนเวียนทําใหเกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดสารพิษไดครบทุกชนิดผัก
3. ดานการตลาด โดยสํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคทั้ง 6 ภาค รวมกับหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ไดมีการจัดนิทรรศการและจําหนายผลิตผลจากโครงการ รวมทั้งทําการตรวจเลือด
เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปเพื่อวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตที่จําหนาย การประกวดผลผลิต
และ
การประกวดคําขวัญ (บริโภคผักสด งดใชสารเคมี พืชผักรสดี ชีวีปลอดภัย)
4. ดานการประชาสัมพันธโครงการ จัดทําสารคดีแทรกในรายการเชาวันนี้ ทางสถานีโทร
ทัศนสีกองทัพบกชอง 5 เรื่อง “ปลอดพิษ ปลอดภัย” และทําการรวบรวมจัดทําวีดีโดเทปพรอมทั้ง
เสียงประกอบแจกจายยังจังหวัดตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
จากการดําเนินงานพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรายไดเฉลี่ย 900 บาท/ไร ผลผลิต
มากกวา 22,680 ตัน รายไดรวมประมาณ 272 ลานบาท ผลประโยชนที่ไดรับคือการลดการใชสาร
เคมีในการผลิตผักซึ่งสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น และลดปริมารสารเคมีปนเปอนหรือตกคาง
ใน สิ่งแวดลอมดวย
สวนในปงบประมาณป 2543 เปนโครงการเรงรัดการเพิ่มผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ของจังหวัดเชียงใหม โดยปนี้เนนสงเสริมใหมีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใหแกกลุมเกษตรกร
แพรหลายมากขึ้น และจัดการดานการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษใหมีประสิทธิภาพ
และนอกจากนี้ยังเนนการประชาสัมพันธผักปลอดภัยจากสารพิษใหเปนที่รูจักของผูบริโภคทุกระดับ
โดยเนนการดําเนินงานดังนี้
1. สงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการในรูปกลุมผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยเนนใหมี
การขึ้นทะเบียนผูปลูกและเขารวมเปนสมาชิกของกลุมที่เปนนิติบุคคล หรือกลุมธรรมชาติ มีการจัด
การภายในกลุมในรูปแบบทุนหมุนเวียน
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2. การผลิต เนนใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดรวมทั้งการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต : ผลผลิตเพื่อการคาในอําเภอที่มีศักยภาพ การ
ผลิตเพื่อการบริโภคทองถิ่น และการจัดแปลงรณรงคการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
3. ถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกร ไดแก เกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกของโครงการเกษตรกร
อื่นๆ รวมไปถึงผูสนใจทั่วไปโดยมีรูปแบบในการถายทอด : จัดงานวันสาธิตการผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษและการปองกันกําจัดและกําจัดศัตรูผักโดยวิธีผสมผสาน การถายทอดเทคโนโลยีไปสู
สมาชิกในโครงการตามระบบการถายทอกแบบมีสวนรวมตามระยะการเจริญเติบโตของพืช หรือ
การถายทอดตามกระบวนการของโรงเรียนเกษตรกร (Farmers Field School) และการถายทอด
เทคโนโลยีผานทางสื่อเอกสารสิ่งพิมพตางๆ
4. สงเสริมการตลาด : ประสานกับเอกชนในการรับซื้อผลผลิต หรือการทําสัญญาขอตก
ลงรับซื้อผลผลิตและการจัดหาจุดจําหนายผลผลิตถาวร
จัดนิทรรศการและจําหนายผลผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษในอําเภอที่เปนแหลงทองเที่ยวหรือมีแนวโนมที่จะเปนศูนยรวมจําหนายผล
ผลิต
เขารวมจําหนายในตลาดกลางของจังหวัด/หางราน/ซุปเปอรมารเก็ต ภายในจังหวัดหรือ
จังหวัด
ใกลเคียงเขารวมจําหนายในตลาดนัดชุมชนประจําจังหวัด/อําเภอ และสงเสริมการ
บรรจุภัณฑและ ตรารับรองคุณภาพ
5. ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต ตรวจวิเคราะหสารพิษในแหลงผลิตของโครง
การ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต เชน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขต 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6. ประชาสัมพันธโครงการ ผลผลิตผักปลอดสารพิษทางสื่อมวลชนโดยเผยแพรไปสูกลุม
ผูบริโภคและประชาชนทั่วไป
7.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ และเกษตรตําบล
สําหรับจังหวัดเชียงใหมหนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหม ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษแกเกษตรกรโยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณ
การใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ไดเริ่มดําเนินการครั้งแรกตั้งแตปงบประมาณ 2531
ใน พื้นที่หมูที่ 10 (บานสันปากวาว) ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม วิธีการสงเสริม
แกเกษตรกรมี 2 วิธีไดแก 1) การใชมุงตาขายไนลอนคลุมแปลงผัก หรือที่เรียกทั่วไปวาผักกางมุง
2) การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) (กุศล และนิวัติ, 2542) หนวยปองกัน
และ กําจัดศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหมไดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอสารภี ดําเนินการทดสอบโครง
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การปลูกผักปลอดสารพิษโดยใชมุงตาขายไนลอน (สีขาว) คลุมแปลงผัก โดยปแรกที่ทดสอบ ป
2531 ในพื้นที่ บานสันปากวาว อ.สารภี ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกษตรกรมีการปลูกผักตระกูลกะหล่ําหลังนา
กันมาก และมีการใชสารเคมีในอัตราที่สูง ซึ่งพบวาในชวงนั้นไมไดรับความสนใจจากเกษตรกรเทา
ที่ควร เพราะคิดวาเปนเรื่องที่ยุงยากและเสียเวลา ตอมาเมื่อเกษตรกรประสบปญหาเรื่องหนอนและ
แมลงทําลายผัก ตองมีการฉีดพนสารเคมีมากขึ้น จึงมีเกษตรกรหันมาสนใจเขารวมโครงการนํารอง
จํานวน 2 ราย โดยทางหนวยปองกันแลกําจัดศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหม ไดสนับสนุนดังนี้
1 ปจจัยการผลิต : สนับสนุนตาขายไนลอนใหเกษตรกร เพื่อนําไปเย็บมุง ดําเนินการจัด
หาอุปกรณ ตลอดจนการกางมุงเอง สนับสนุนวัสดุและปจจัยในการปองกันแลกําจัด
ศัตรูพืชอื่นๆไดแก ไสเดือนฝอย เชื้อจุลินทรีย เมล็ดสะเดา เพื่อลดการใชสารเคมีในการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช
2 วางแผนการผลิตใหแกเกษตรกร
3 ใหคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการศัตรูพืชตลอดระยะเวลาผลิต
4 จัดหาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิตใหกลุมเกษตรกร
จากการสนับสนุนดังกลาวมีผลทําใหปตอๆมาเกษตรกรรายอื่นใหความสนใจหันมารวม
โครงการมากขึ้นซึ่งทางหนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหมไดดําเนินการของบประมาณ
เพื่อจัดซื้อมุงเพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูกของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นทุกป และนอกจากนี้ยังไดขยาย
พื้นที่ สงเสริมไปยังอําเภออื่นๆดวย แตเนนการสงเสริมในพื้นที่ หมู 10 ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ.
เชียงใหม เปนพื้นที่ตัวอยาง โดยมีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการมากขึ้น ป 2537 เกษตรกรเขา
รวมโครงการจํานวน 22 ราย พื้นที่ 22 ไร 2 งาน (กุศลและนิวัติ, 2542)
นอกจากโครงการปลูกผักกางมุงแลวหนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ 1 ยังมีโครงการสง
เสริมใหเกษตรกรปลูกผักโดยใชวิธีปองกันแลกําจัดศัตรูพืชตระกูลกะหล่ําโดยวิธีผสมผสาน ซึ่งได
เริ่มดําเนินงานปงบประมาณ 2530 โดยมีเปาหมายในการจัดทําแปลงสงเสริมในพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร
แบงเปน 2 สวนไดแกพื้นที่ในหมู 10 ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม 15 ไร และในพื้นที่หมูที่
2 ต. แมแฝก อ.สันทราย จ. เชียงใหม 15 ไร เพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการและเกษตรกรในพื้น
ที่ใกลเคียงมีความรูและยอมรับวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชตระกูลกะหล่ําโดยวิธีผสมผสานไปใช
ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชตอไป
สําหรับการสนับสนุนของสํานักงานเกษตรจังหวัด ไดเริ่มดําเนินการในขั้นเตรียมการตั้งแต
ปงบประมาณ 2535 โดยไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตรอําเภอ แตละอําเภอคัดเลือกเกษตรกร
เขารวมโครงการ และขอใชงบประมาณพัฒนาจังหวัดจัดซื้อตาขายไนลอน (สีฟา) พรอมวัสดุจํานวน
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50 หลัง คลุมพื้นที่หลังละ 1 งาน มอบใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการรายละ 1 หลัง กระจายในพื้นที่
8 อําเภอ จากนั้นไดดําเนินการขยายโครงการเพิ่มเรื่อยโดยใชเงินงบประมาณ จนกระทั่งถึงปงบ
ประมาณ 2537 มีมุงตาขายเพิ่มขึ้นถึง112 หลัง กระจายอยูอําเภอตางๆรวม 9 อําเภอ (ตารางที่
8.1) โดยมีหนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหม เขาไปดําเนินงานในการใหความรูคําแนะ
นําแก
เจาหนาที่เกษตรตําบล และเกษตรกร ตอมาในป พ.ศ. 2537 ไดมีการยุบรวมหนวย
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ 1 จังหวัดเชียงใหม เปนฝายปองกันและกําจัดศัตรูพืช สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม โดยใหงานการสงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ อยูในความรับผิดชอบของฝาย
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชเพียงอยางเดียวซึ่งไดดําเนินการสงเสริมใหมีการปลูกผักปลอดสารพิษติ
ตอกันทุกปจนถึงปงบประมาณ 2542 ไดสงเสริมการปลูกผักกางมุงกระจายในพื้นที่อําเภอตางๆ
มากกวา 250 ไร (ตารางที่ 4.1) การสนับสนุนเกษตรกรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสามารถสรุป
ไดดังนี้
•

ดานปจจัยการผลิต : ไดสนับสนุนตาขายไนลอนฟรีแกเกษตรกร โดยรวมมือกับเกษตร
ตําบลในการจัดสรรมุงแกกลุมเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษ
และนอกจากนี้ยังไดให
ความรูกับเกษตกรเรื่องการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) และยังได
สนับสนุนปจจัยในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เชน ไสเดือนฝอย เชื้อจุลินทรีย เมล็ด
สะเดา เพื่อลดการใชสารเคมี
ชนิดของผักที่ผลิต

ประเภทใบและตน ไดแก คะนา ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดฮองเต
ผักกาดนวลจันทร กะหล่ําปลี ปวยเลง คื่นฉาย กะหล่ําปม สลัดตางๆ
ประเภทดอก ไดแก กะหล่ําดอก บล็อกโคลี่
ประเภทผักและผล ไดแก ถั่วฝกยาว ถั่วลันเตา มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือมวง
หอมหัวใหญ หอมแบง พริก มะเขือยาว
•

ดานการตลาด ไดรวมกับหนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหม เกษตรอําเภอชวย
จัดหาตลาดใหแกกลุมเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรองกับการผลิตในชวงแรกที่
เกษตรกรยังไมสามารถดําเนินการไดเอง

•

ดานสงเสริมประชาสัมพันธ
ไดรณรงคและประชาสัมพันธผักปลอดสารพิษใหเปนที่รูจัก
แพรหลาย
นอกจากนี้ยังไดทางดานเกษตรตําบลไดติดตามผลการดําเนินงานและเขา
รวมกับกลุมเกษตรกรระหวางตําบลกับสมาชิกเกษตรกรเดือนละ 1 ครั้ง
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•

ดานการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการบริโภคโดยทั่วไป ได
กําหนดใหมีการตรวจวิเคราะสารเคมีตกคางในผลผลิตที่ไดจากเกษตรกรที่รวมในโครงการ
และออกใบรับรองใหเกษตรกรโดย : 1. เก็บขอมูลการใชสารเคมีเบื้องตน เพื่อกําหนดกลุม
ของสารเคมีในการตรวจวิเคราะหไดอยางถูกตองเหมาะสม 2. สุมเก็บตัวอยางผักเพื่อทํา
การ ตรวจวิเคราะหสารตกคาง จํานวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง ทั้งจาก แปลงปลูกกอนที่
มีการ เก็บเกี่ยวผลผลิตไมนอยกวา 2-3 วัน เก็บตัวอยาง ณ. แหลงจําหนาย

ตารางที่ 7.1 อําเภอตางๆที่ไดรับการจัดสรรมุงไนลอนในการสงเสริมปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัด
เชียงใหม
2531-2542

พื้นที่

ปที่สงเสริม
2531-37

แมริม
ดอยสะเก็ด
แมแตง
สารภี
สะเมิง
สันปาตอง
แมวาง
สันกําแพง
แมแจม
จอมทอง
สันทราย
พราว
แมอาย
เชียงดาว
เมืองเชียงใหม
รวม

2538
8

2539
4

2540
7

4

4
4

3
3
3

3
5
3

20

2
2
7
3
1
2
1
30

2541
5
4
4
3

2

2542
15
8
5
5
5
5
5
5

2
20

2
55

2
5

3
1
30

ที่มา ; ฝายปองกันและจัดศัตรูพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, มีนาคม 2543
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7.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนวยงานทางดานสาธารณสุขเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีสวนในการสนับสนุนและตรวจสอบ
วิเคราะหสารตกคางตางๆ เพื่อสงเสริมการบริโภคผักและความปลอดภัยของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่ง
ทางหนวยงานสาธารณสุข กองวิเคราะหอาหาร สํานักงานอาหารและยา และศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยรวมกับชมรมผูบริโภคผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ไดทําการสุมเก็บและตรวจสอบ
และวิเคราะหสารเคมีตกคางในพืชผักปลอดสารพิษของกลุมเกษตรกรตางๆที่มีจําหนายในรานคา
ซุปเปอรมารเก็ต และตามทองตลาด และเมื่อทําการตรวจสอบแลวพบสารเคมีตกคางในปริมาณ
เกินกวามาตรฐาน เจาหนาที่ทําการแจงใหกลุมเกษตกรทราบเพื่อลดการใชสารเคมีการหาทางแก
ไข และยังไดแนะนําเกษตรกรผูปลูกดําเนินการอยางถูกตอง
7.4 มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ
หลายแหลง เชน กลุมผูผลิตผักโครงการหลวงบานมวงคํา อ. แมริม โดยในป 2541 โครงการหลวง
ดอยคําเขามาโดยมีสมาชิกเริ่มตน 20 คน และปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเปน 30 คน และยังมีโควตาที่
สามารถใหสมารถใหสมาชิกเขารวมกลุมไดอีกประมาณ 20 คน
ลักษณะการผลิตผัก เปนการผลิตผักกลางแจง ไมมีการกางมุง มีใชปุยเคมี ในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืชใชวิธีผสมผสานคือ ใชสารเคมีในการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชแตใชในปริมาณนอย
และใชในระยะที่ปลอดภัยสวนมากจะฉีดพนเฉพาะชวงที่มีแมลงระบาดซึ่งไมสามารถควบคุมได
และใชรวมกับสารสกัดจากธรรมชาติ เชน สารสะเดา ซึ่งในสวนวิธีการกําจัดและควบคุมศัตรูพืช
ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิต ไดมีเจาหนาที่ของโครงการหลวงไดเขามาแนะนําและสนับสนุนตลอด
เวลา ซึ่งเจาหนาที่จะเขามาตรวจสอบประมาณ 3 ครั้ง ชวงการผลิตแตละรุน ซึ่งเขามาชวยแนะนํา
ดานการเขตกรรม และสุมเก็บตัวอยางผักเพื่อเช็คการตรวจสารเคมีกอนการเก็บผลผลิต หรือการ
รับซื้อผลผลิต ปกติเขามารับซื้อโดยวิธีคัดเกรด วันอังคาร พฤหัสบดี และวันอาทิตย (safe use) ใน
พื้นที่บานมวงคํา อ. โปงแยง
นอกจากนี้โครงการหลวงใหสินเชื่อปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุยเคมี อีกทั้งใหความรู
เกษตรกรในการผลิต หรือการควบคุมและการกําจัดศัตรูผักใหถูกตองและปลอดภัยตอทั้งสุขภาพ
เกษตรกรและสิ่งแวดลอม และการใช และดานการตลาดยังรับซื้อผักปลอดสารพิษ กอนการรับ
ซื้อทําการตรวจสอบสารพิษตกคาง ถามีในระดับเกินกวามาตรฐานก็ทําการแจงแกเกษตรกรและงด
การตัดผักในชวงดังกลาว และมีสวนทําใหทั้งผูผลิตและผูบริโภคมั่นใจในความปลอดภัยจากสาร
พิษ ตกคางและผูผลิตก็ยังสามารถนําผักมาปริโภคในครัวเรือนอยางปลอดภัยและมั่นใจตอสาร
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พิษ
ตกคางผลผลิตของเกษตรกรในกรณีที่ผลิตมากเกินกวาปริมาณที่โครงการจะรับซื้อได
เกษตรกรสามารจําหนายใหกับตลาดรับซื้ออื่นๆได นอกจากนี้จากการสอบถามพบวาเกษตรกร
กลาววาราคาการรับซื้อผักชนิดตางๆจะไดรับราคาซึ่งคอนขางสูงกวาตลาดอื่นๆ แตจะมีขอกําหนด
อยูคือการคัดเกรด ถาผลผลิตผักไมไดมาตรฐานสินคาจะถูกสงกลับซึ่งมีผลใหเกษตรกรตองควบ
คุมคุณภาพของผักทําใหเกษตรกรผูผลิตมีความตั้งใจในการผลิตและควบคุมคุณภาพผักตลอด
เวลา และยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการจางงานในหมูบาน
7.5 องคกรพัฒนาเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชนมีสวนผลักดันใหเกิดกลุมเกษตรกรหลายกลุม กุศล และนิวัติ (2542)
ไดรายงานวา กลุมเกษตรกรผูปลอดสารพิษภายใตคําแนะนําสงเสริมขององคกรพัฒนาเอกชน ใน
จังหวัดเชียงใหม เริ่มตนเมื่อประมาณป 2536 เมื่อโครงการเผยแพร และพัฒนาเครือขายผูผลิต-ผู
ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือขององคกร
พัฒนาเอกชน 5 องคกรในจังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน ไดแก โครงการพัฒนาองคกรชุมชน
โครงการฟนฟูชีวิตวัฒนธรรมบนที่สูง โครงการเทคโนโลยีเกษตรนิเวศน โครงการพัฒนาชนบทแบบ
สมบูรณแบบ และโครงการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือ ดําเนินการจัดตั้งโครงการสนับสนุนผลิตพืช
ปลอดภัยจากสารพิษขึ้น โดยมีการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือเปนผูประสานงานโครงการ (ชมชวน
, 2537) ในระยะแรกไดสงเสริมใหกอตั้งกลุมผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษขึ้น 2 กลุมคือ (1) กลุม
เกษตรกรบานปาน็อต ต. แมทา อ. สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มดําเนินการผลิตผักปลอด
ภัยจากสารพิษตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2536 สมาชิกเริ่มตน 12 ครัวเรือน (2) กลุมเกษตรกรบาน
นาฟาน ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง เริ่ม ดําเนินการผลิตมาตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2536 โดยมี
สมาชิกเริ่มตน 7 ครัวเรือน
ลักษณะการผลิตผัก เปนการผลิตกลางแจง ไมมีมุงไมมีการใชปุยเคมี และสารเคมีใดๆ ใน
การปองกันกําจัดศัตรูพืชเลย แตจะเปนการใชอินทรียวัตถุ เชน ขี้ไก ขี้วัว ในการเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดินแทน สวนการปองกันแลกําจัดศัตรูพืช ใชวิธีการเขตกรรมโดยการถอนแยกวัชพืช
ออก ใชวิธีกลโดยการจับทําลายและใชกับดักแมลง การใชศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ํา ตัวเบียน การใชสาร
สะกัดจากสะเดา การใชสารจุลินทรีย
หลังจากนั้นไดดําเนินการสงเสริมและขยายพื้นที่ปลูกไปในพื้นที่อําเภออื่นๆ โดยโครงการ
พัฒนาเครือขายผูผลิต-ผูบริโภคเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือตอนบน ภายใตมูลนิธิพัฒนาศักย
ภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความยั่งยืนในระบบการผลิตสินคาเกษตร สําหรับกิจกรรม
สงเสริมสงเสริมนอกจากจะเนนระบบการผลิตสินคาเกษตรโดยไมใชสารเคมีใดเลยแลวยังมีการสง
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เสริมพัฒนาใหเกิดกลุม เครือขายผูผลิต ผูบริโภคและตลาดทางเลือกดวย สําหรับการผลิตผักปลอด
สารพิษจะเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหเกษตรกรทําในระบบการผลิตแบบยั่งยืน ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย คณะผูตรวจสอบ และตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย
และตรามาตรฐานใหไดรับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป สงเสริม และพัฒนารานคาทางเลือกใน
ระดับภาค ตลาดนัดสินคาปลอดสารพิษ หรือตลาดทองถิ่น และนอกจากนี้ยังสงเสริมดานสิทธิ
เกษตรกร การลดและเลิกการใชและนําเขาสารเคมีทางเกษตร ในป 2542 มีกลุมผูผลิตกระจายใน
พื้นที่ตางๆ เชน
- กลุมเกษตรบานปาน็อต ต. แมทา อ. สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตมา
ตั้งแต เดือน พฤษภาคม 2536 สมาชิกเริ่มตน 12 ครัวเรือน ป พ. ศ. 2542 มีสมาชิกผัก 6
ครัวเรือน
- กลุมเกษตรกรบานนาฟาน ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง เริ่มดําเนินการผลิตตั้งแต ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2536 โดยมีสมาชิกเริ่มตน 7 คน ในป พ.ศ. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 10
ครัวเรือนสมาชิกยังปลูกผักจําหนายอยู 4 ครัวเรือน
- เกษตรกรบานโปงกวาว ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง เริ่มดําเนินการผลิตประมาณเดือน
มิถุนายน 2537 โดยมีสมาชิกเริ่มตน 8 คน ในป พ.ศ. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 5 ครัวเรือน
สมาชิกยังปลูกผักจําหนายอยู 4 ครัวเรือน
- เกษตรกรบานอมลอง ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง มีสมาชิก เริ่มดําเนินการผลิตมาตั้งแตป
พ.ศ. 2539 ในป พ.ศ. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 12 ครัวเรือน
- กลุมเกษตรกรบานหาดสมปอย ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง เริ่มดําเนินการผลิตมาตั้งแตป
พ.ศ. 2538 ในป พ.ศ. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 4 ครัวเรือน
- กลุมเกษตรกรบานถ้ําดอกคํา ต. น้ําแพร อ. พราว อาชีพเดิมของเกษตรกร ทํานา ทําสวน
ไมผล เชน ลําไย ไรขาวโพด ถั่วลิสง ไดเริ่มดําเนินการป 2535 โดยสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ
เขาไปสงเสริมในเรื่องไมผล และการเกษตร โดยมีสมาชิก 12 ครัวเรือนตอมาไดมีกลุมของ
อิ่มบุญไดสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษมากขึ้นโดยเนนเกษตรอินทรีย ไมใชสารเคมี
เลย ใชการบํารุงดิน โดยมูลสัตว เศษผักเศษใบไมเนนการผลิตครบวงจรสามารถผลิตเพื่อ
บริโภคถาเหลือก็ทําการขาย ปจจุบันมีสมาชิก 20 ครัวเรือน ทําผักปลอดสารพิษอยู 8 ครัว
เรือนนอกนั้นทําการเกษตรอื่นๆ เชน เลี้ยงสัตว ไก หมู วัว
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- กลุมเกษตรกรบานปางิ้ว ต. น้ําแพร อ. พราว เริ่มดําเนินการผลิตเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยได
รับการสนับสนุนจาก สามาคมวาย เอ็ม ซี เอ โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 6 ครัวเรือนในป พ.ศ.
2543 มีสมาชิกที่ยังปลูกผักจําหนายอยู 4 ราย ปจจุบันนี้สมาชิกรวมกลุมกับกลุมเกษตรกร
บานถ้ําดอยคํา ต. น้ําแพร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกลุมของอิ่มบุญ สินคาที่ผลิตไดจะนํา
ไปขายที่รานอิ่มบุญ เก็บผลผลิตออกจําหนาย สัปดาหละครั้ง สมาชิกแยกกันหาตลาดและ
จําหนายผลิตผลทางเกษตรของตน เชน สมาชิกมาจําหนายผลิตผลที่หนารานอิ่มบุญ
ประมาณ 6 คนซึ่งเปนผักของตนเอง แตถากรณีที่มาไมไดก็จะมีสมาชิกคนอื่นมาขายแทน
- กลุมเกษตรกรบานสันปายาง ต. สันปายาง อ. แมแตง เริ่มดําเนินการผลิตเมื่อป พ.ศ. 2537
จนในป พ.ศ. 2543 มีสมาชิก 10 ครัวเรือน ปลูกผักจําหนายอยางเดียวอยู 3 ครัวเรือน
สมาชิก 6 ครัวเรือนที่เลิกการใชสารเคมี สวนอีก 4 รายไดลดการใชสารเคมี เนนการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากวัดปาดาราภิรมย โดยจะสนับสนุนเกษตรกร
ใหทําเกษตรอินทรีย ฝกอบรมใหเกษตรกร รุนละ 30 คน อบรมแลวหาตลาดให ขายสินคา
ที่ ปมน้ํามันของบริษัทบางจาก ตลาดหนาอิ่มบุญ รายไดประมาณวันละ 300 บาท ซึ่ง
เกษตรกรกลาววา
ตนทุนการผลิตต่ํา ตนทุนเรืองคาเมล็ดพันธุ และปุยหมักประมาณ
1500 บาทตอป นอกจากนี้ยังมีกลุมตางๆอื่นเชน ในพื้นที่ บานสหกรณ อําเภอพราว บาน
สันทราย อําเภอดอยสะเก็ด บานหวยสมสุก อําเภอแมริม เปนตน
เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมในแตละพื้นที่จะมีการตั้งเปนกลุมผูผลิตขึ้นโดยจะยึดหลักการ
ผลิตโดยไมมีการใชสารเคมีหรือปุยเคมีใดเลย สําหรับการผลิตในแตละพื้นที่สวนใหญจะเปนการ
ผลิตในลักษณะสวนผสม โดยจะปลูกไมผลชนิดตางๆลงไปในพื้นที่ แลวปลูกพืชผักเริม ในชวงที่ไม
ผลอายุยังนอย บางกลุมจะปลูกทั้งผักพื้นเมืองและผักเพื่อการคา บางกลุมจะเนนที่การปลูกผักพื้น
เมืองเทานั้น ในแตละกลุมเกษตรกรบางรายจะปลูกผักหมุนเวียนจําหนายตลอดทั้งป บางรายจะ
ปลูกเพียงบางชวงเทานั้น และจนถึงปจจุบันมีหลายรายที่ไดเลิกปลูกผักไปเลยเนื่องจากไมผลโตขึ้น
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได หรือบางรายก็ไปทําอาชีพอื่นเสริม
นอกจากกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีภายใตการสนับสนุนของโครงการ
พัฒนาเครือขายผูผลิตผูบริโภคเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือตอนบนในปจจุบันแลว ยังมีหนวย
งานอื่นๆที่สนใจเขามาดําเนินการฝกอบรมและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใน
ปจจุบัน เชน สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ซึ่งสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่บานปาปอง อ. ดอยสะเก็ด และ
พื้นที่ ตําบลปางิ้ว อ. พราว จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่สวนใหเกิดภายหลังที่เกิดการสนับการผลิตผักปลอดสารพิษ คือเรื่องตลาดผัก
ปลอดสารพิษ ซึ่งจะเนนไปที่ตลาดทองถิ่น เกิดการรวมตัวกันเพื่อขายผลผลิต ชมรมผูผลิตสินคา
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เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม จ. เชียงใหม สินคาทางเกษตรในทุกวันเสารชวง 6 โมงเชาถึง 12.00 น.
ซึ่งเกษตรกรจากลุมตางๆนําสินคาที่เปนผลิตผลทางเกษตรในหมูบานเกษตรซึ่งก็มีทั้งผักพื้นบาน
เชน ผักชะอม ตําลึง มะเขือ หนอไม ผักกูด ผักเฮือด เปนตน และผักปลอดสารพิษที่เรียกกันวาผัก
จีนซึ่งขึ้นกับฤดูกาลเชน กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บล็อกโครี่ ผักบุง คะนา ผักกาดขาว ผลไมมา
จําหนาย โดยไมตองเสียคาเชาที่ สมาชิกตกลงที่เก็บเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับซอมหลังคา และ
ซื้ออุปกรณที่จําเปนสําหรับการทําตลาดนัดสมาชิกรายละ 10 บาท บริเวณหนารานอิ่มบุญ และที่
สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ หนองหอย นอกจากนี้ยังมีที่บริเวณโรงเรียนดาราวิทยาลัยในวันพุธ
นอกจากนี้ยังไดมีโครงการรณรงค เผยแพรความรูดานสารเคมีทางการเกษตรและพันธุ
วิศวกรรม โครงการพัฒนาเครือขายผูผลิต-ผูบริโภคเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือตอนบน ภายใต
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ (NorthNet Foundation) โครงการผูบริโภคใสใจ อาหารปลอดภัย โครงการ
ตรวจสารพิษตกคางในพืชผักดวยตนเอง โดยโครงการมีวัตถุประสงค
เพื่อใชกิจกรรรมตรวจสารเคมีตกคางในพืชผักรวมกันเปนเครื่องมือในการเรียนรูเกี่ยวกับ
สิทธิ
ผูบริโภคดานอาหารปลอดสารพิษ รวมถึงเปนเครื่อง
เพื่อใหผูบริโภคเขาใจถึงปญหาที่แทจริงของสารเคมีทางการเกษตร และเกิดความเขาใจใน
ปญหาของเกษตรกรในดานปญหาสารเคมีทางการเกษตร
เปนการเผยแพรเกี่ยวกับปญหาวิกฤตการณดานสารเคมีทางการเกษตรไปสูผูบริโภค
การรวมกันรณรงคระหวางผูบริโภค เกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ในการแก
ไขปญหาดานสารเคมีทางการเกษตรรวมกัน
กลุมเปาหมายคือ ผูบริโภคในเขตเมืองเชียงใหม จากชมรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
และอาหารตางๆ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา จํานวน 80 ทาน ซึ่งก็จะมีการใหความรู
เบื้องตน สถานการณที่เกี่ยวของกับสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนการทําความเขาใจใน
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสารพิษตกคาง ใหอาสาสมัครผูเขารวมโครงการ โดยผานงานเวที
ใหความรู เชน เชียงใหมกรีนฟอรั่ม การใหความรูผานการประชุมกลุมเปนตน และการ
ตรวจสารพิษตกคางในพืชผักรวมกัน โดยใชเครื่องมือของกรมวิทยาศาสตรการแพทย (GT
kit) ตามชนิดและตามตลาด โดยจะมีการสรุปและวิเคราะหผลรวมกัน
7.5 สถาบันการศึกษา
เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ทํามีงานเกี่ยวของกับการผลิตผักปลอดสารพิษในเชิงการศึกษาและ
วิจัย พรอมทั้งจัดแปลงสาธิต นอกจากจะมีบทบาทในการสงเสริมใหนักศึกษาเขาใจและเรียนรูระบบ
การผลิตผักปลอดสารพิษ
แลวยังมีการสนับสนุนและสงเสริมโดยการจัดการฝกอบรมใหความรู
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แกเกษตรกรผูผลิตผักในพื้นที่อําเภอตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม รูปแบบการผลิตมีทั้งระบบการผลิต
ผักกลางแจงและผักกางมุง ตัวอยางสถานศึกษาและหนวยงานที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ไดแก
- ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เริ่มดําเนินการผลิตในรูปแบบ
ผักกางมุง พื้นที่ประมาณ 1 ไร ประกอบดวยโรงเรือนมุงตาขายไนลอนขนาด 2 งาน ตอมุง จํานวน
2 มุง มีการจัดการปุยแบบผสมผสานระหวางปุยเคมีรวมกับปุยคอกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณให
แกดิน โดยไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยกเวนในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงของแมลงศัตรูพืช
ในปริมาณ เพียงเล็กนอย ชนิดของผักที่ผลิตสวนมากจะเปนผักอายุสัน ผักรับประทานใบที่นิยม
บริโภคกันเชน คะนา กวางตุง ผักบุงจีน สวนผักที่ใชรับประทานผล เชน มะเขือเปราะ มะเขือยาว
เปนตน การผลิตจะเปนนักศึกษาชมรมภาควิชาพืชสวน ผลผลิตชวงแรกจะจําหนายใหกับบุคลากร
ในหนวยงานของ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอมาก็เมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ไดมี
การจําหนายสูตลาดภายนอกโดยการฝากขายตามรานคา หรือมีนักศึกษามารับไปจําหนายตาม
หนวยงานตางๆ โดยผักจะทําการบรรจุในถุงพลาสติกขายในราคาถุงละ 5-10 บาท ขึ้นอยูกับชนิด
ของผัก ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดรายไดกับนักศึกษา โดยจะหัก 20 เปอรเซ็นตจากจํานวนผักที่ขาย
ไดกับนักศึกษา
- ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เริ่มดําเนิน
การปลูกผักปลอดสารพิษตั้งแตป พ.ศ. 2533 ในพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน พื้นที่เริ่ม
ดําเนินการ 1 ไร ลักษณะการผลิตเปนผักกลางแจง ไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใชวิธีการจัด
การสัตรูพืชแบบผสมผสาน ประกอบกับการใชกาวดักแมลง และถาดเหลือใชหลอแมลง นอกจากนี้
ยังไดคํานึงถึงระบบนิเวศน ของตัวห้ํา ตัวเบียน โดยการขุดรองน้ํารอบแปลงงเพื่อใหเกิดสมดุลทาง
ระบบนิเวศน ไดทําการทดลองและเก็บตัวเลขผลผลิต และการระบาดของแมลง เพื่อใชเปนแหลง
ความรูแกนักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรผูสนใจทั่วไป โดยในป 2541 ไดเริ่มดําเนินการฝกอบ
รมใหเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหมโดยเนนใหเกษตรกรมีความรูสามารถ
พัฒนาและเพิ่มผลิตและลดตนทุนการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยหลักการใชความหลากหลายของ
ชนิดผักและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เนนการบํารุงดินโดยการใชมูลสัตว ซึ่งในแตละฤดู
จะมีชนิดผักตางๆ เชนผักหลัก คือผักที่สามารถปลูกไดตลอดฤดูโดยในพื้นที่ 1 ไรจะมีชนิดของผัก
หลากหลาย เชน ผักบุงจีน คะนา ผักกาดกวางตุง ฮองเต สลัด ถั่วแขก ปวยเลง ชะอม และผักรอง
คือผักที่ผลิตในบางฤดูเชน กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี บล็อกโครี่ เปนตน ในป 2542 ไดขยายพื้นที่
ปลูกเปน 2 ไร และ มีการผลิตผักแบบกางมุงโดยจะเนนชนิดผักที่ราคาสูง เพื่อศึกษาตนทุนการ
ผลิตผักกางมุง
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7.6 หนวยงานอื่นๆ
ศูนยเกษตรศึกษาพัฒนาชนบท มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดปาดาราภิรมย อ. แมริม
จังหวัดเชียงใหม เนนการปลูกพืชผักพื้นบานในพื้นที่ขนาด 1 ไรในบริเวณพื้นที่ของวัดผลผลิตที่ได
จําหนายใหกับบุคลากรของศูนย รวมถึงนําไปขายที่ตลาดใหกับบุคคลทั่วไป
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขต 5 พาณิชยจังหวัด ชมรมผูสื่อขาว จังหวัดเชียงใหม
สถาบันแมคเคน เพื่อการฟนฟูสภาพ มูลนิธิพุทธเกษตรจังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ยังมี บริษัทผู
ผลิตเอกชน และหางรานตางๆของจังหวัดเชียงใหมที่มีสวนชวยผลักดันและสงเสริมและการบริโภค
ผักปลอดสารพิษอยางแพรหลาย

117
บทที่ 8
บทสรุป
ระบบการผลิตพืชผัก เปนระบบการผลิตประณีต ใชปจจัยการผลิตสูง โดยเฉพาะแรงงาน
และผูผลิตจําเปนตองเชื่อมโยงกับตลาด ผลิตภัณฑมีโอกาสเสียหายไดงายหลังเก็บเกี่ยว เปนระบบ
ที่มีความเสี่ยงสูง แตเนื่องจากเปนพืชอายุสั้นใหผลตอบแทนสูง และรวดเร็ว ระบบการผลิตพืชผัก
เชิงธุรกิจมักจํากัดในพื้นที่ที่มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน เชนคมนาคม ระบบชลประทาน
และการตลาด
กระบวนการผลิตผักในปจจุบัน เกษตรกรยังคงใชปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อรักษาผล
ผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีการปลูกผักอยางตอเนื่องเชิงธุรกิจ แตเมื่อกระแสปฏิรูประบบเกษตรที่
ใหความสําคัญกับสุขภาพ และสิ่งแวดลอมทวีความเขมขน และผูบริโภคมีความตองการดานอาหาร
สุขภาพ และผลิตภัณฑที่ปลอดภัย ทําใหเกษตรกรรมทางเลือกในรูปแบบตางๆ เชน เกษตรอินทรีย
เกษตรที่ลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอกในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนไดรับการขยายตัวอยางรวด
เร็ว ในขณะเดียวกันการพัฒนากลุมและบทบาทของกลุมผูผลิต-ผูบริโภค เปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนิน
การควบคูไปกับการพัฒนารูปแบบการผลิตเกษตรที่ปลอดภัย
8.1 ระบบการปลูกพืชผักในจังหวัดเชียงใหม
ระบบการปลูกพืชผักในจังหวัดเชียงใหม แบงได 3 ระบบคือ ระบบการปลูกพืชผักหลังนา
ใน ที่ลุมระบบการปลูกพืชผักในที่ดอนอาศัยน้ําฝน และระบบการปลูกพืชผักบนที่ดอนอาศัยน้ําฝน
เขต พืชผักที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอแมวาง เปนพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ อําเภอ
สันทราย เปนเขตปลูกมันฝรั่ง อําเภอสะเมิง เปนเขตปลูกสตรอเบอรี่ และพื้นที่สูงบานหนองหอย
เปนเขตปลูกกะหล่ําปลี ซึ่งการผลิตในเขตตางๆเหลานี้เปนระบบการผลิตผักเชิงพาณิชย มีการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางเขมขน
8.2 การเปลี่ยนแปลงระบบผลิตจากการผลิตผักเชิงพาณิชยมาสูการผลิตผักปลอดสารพิษ
สาเหตุและแรงจูงใจของการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากการผลิตผักเชิงพาณิชย มาสู
การผลิตผักปลอดสารพิษมีดังนี้ กระแสตานมลพิษจากสารเคมี, การตื่นตัวดานสุขภาพ, เกษตรกร
ตองการจะลด/ละการใชสารเคมี และความตองการดานตลาด, การผลักดันขององคกรพัฒนาเอกชน,
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นโยบายเกษตรยั่งยืนแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 8 และการจัดตั้งโครงการนํารองการผลิตผักและผลไม
อนามัยของกรมวิชาการเกษตร
8.3 ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
8.3.1 ระบบการผลิตที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย กรณีตัวอยาง ไดแก กลุมผู
ผลิตอําเภอสารภี กลุมผูผลิตอําเภอแมริม (โปงแยง) การปองกันกําจัดศัตรูพืชจะใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมกับ Integrated Pest Management Program การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) โดยควบคุมการใชสารเคมีอยางระมัดระวัง
8.3.2 ระบบการผลิตผักที่ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กรณีตัวอยาง ไดแก การผลิตผัก
ปลอด
สารพิษของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การปองกันกําจัดศัตรูพืชจะใชสารชีวภาพรวมกับ วิธี IPM
8.3.3 ระบบการผลิตผักอินทรีย กรณีตัวอยาง ไดแก กลุมผูผลิตผักอินทรียอําเภอพราว
การปองกันกําจัดศัตรูพืชจะใชสารชีวภาพ และสารสกัดสมุนไพร
8.3.4 พัฒนาการของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมโดยทั่วไปแลว
สืบเนื่องมาจากกระแสความตองการอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑปลอดภัยของ
ผูบริโภคในขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาองคความรูตางๆ ทั้งที่มาจากสถาบันการ
ศึกษาและวิจัย และที่มาจากชุมชน ที่ทําใหการผลิตพืชผักปลอดสารพิษมีความเปน
ไปไดในทางปฏิบัติ ดังสรุปในรูปภาพที่ 8.1
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ความรูดาน IPM

การผลิตพืชผัก
ที่พึ่งพิงสาร
เคมีเปนหลัก

ความรูดาน IPM

การผลิตพืชผัก
ที่ใชสารเคมี
อยางปลอดภัย

มีการใชสารเคมีอยางปลอดภัย

การผลิตผักไม
ใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช

ใชสารชีวภาพ

ความรูดาน IPM

ใชสารชีวภาพ และปุยชีวภาพ

การผลิตผักอินทรีย

รูปภาพที่ 8.1 พัฒนาการของการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย
8.4 กระบวนการเกิดกลุมของผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
8.4.1 การสนับสนุนของรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีนโยบายดานการพัฒนา
ระบบเกษตรยั่งยืน และรูปแบบหนึ่งของเกษตรยั่งยืน คือ เกษตรอินทรีย กรมสงเสริม
การเกษตรเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนสงเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย และ
พืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่โดยใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน มุงตาขายไน
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ลอน วิธีการผลิตและขอมูลดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช การตรวจสอบสารพิษตก
คางใน
พืชผักและการสนับสนุนจัดตั้งกลุมเกษตรกรผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
นอกจากนี้จัดทําประชาสัมพันธ จัดตลาดนัดผูผลิตพบผูบริโภคในวาระตางๆ แตไมมี
การจัดตั้งตลาดกลางหรือตลาดชุมชนที่ถาวร กลุมที่จัดตั้งและไดรับการสนับสนุนจาก
กรมสงเสริมการเกษตร ไดแก กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษอําเภอสารภี และกลุม
บานมวงคํา
ต. โปงแยง อ.แมริม
ในกรณีของตําบลโปงแยง กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษไดมีการพัฒนา
ตามลําดับ โดยเริ่มแรกไดรับการสนับสนุนจากรัฐ แตตอมาไดแยกออกเปนกลุมยอย
รวมตัวกันเฉพาะสมาชิกที่ทํางานดวยกันไดเพื่อความคลองตัวในการจัดหาตลาดเอง
8.4.2 การสนับสนุนโดยมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเปนองคกรหลักในการดําเนินการ และ
ประสานงานหนวยตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในสวนของการผลิตพืชผัก โครง
การหลวงดอยคําเปนฝายสนับสนุนดานขอมูล ปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุพืชผัก
เมืองหนาว ปุยเคมี และสารกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้มีเจาหนาที่ติดตามการผลิต และ
การตรวจสอบคุณภาพพืชผัก โดยเฉพาะสารพิษตกคางและชวยจัดการดานการตลาด
ใหกับพื้นที่ โครงการหมูบานตางๆบนที่สูง ในกรณีของตําบลโปงแยง อ. แมริม โครง
การหลวงดอยคํารับซื้อผลิตผลจากกลุมเกษตรกรดโดยตรง
8.4.3 การสนับสนุนโดยองคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) ซึ่งใหความสําคัญกับปรัชญาของเกษตร
กรรมทางเลือก และตลาดทางเลือก ปฏิเสธเกษตรกรรมกระแสหลัก มุงเนนการสราง
องคกรชุมชนเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง ในทางปฏิบัติไดมีการจัดตั้งกลุม ใหการฝกอบ
รมดานแนวคิด ประชาสังคม และการปฏิบัติเกษตรอินทรีย มีกฏระเบียบในการดําเนิน
การ กลุมมีเจาหนาที่สนามตรวจสอบคุณภาพพืชผัก ติดตามผลพรอมทั้งจัดตั้งตลาดชุม
ชนถาวรเพื่อรองรับผลิตภัณเกษตรอินทรียจากกลุมสมาชิกในเครือขายเกษตรกรรม
ทางเลือก ซึ่งรูจักกันในนามของ “ตลาดอิ่มบุญ” และเพื่อพัฒนาเครือขายผูผลิต-ผู
บริโภค
กลุมผูผลิตผักอินทรียของตําบลน้ําแพร อําเภอพราว เปนกลุมในเครือ
ขายเกษตรกรรมทางเลือก
นอกจากนี้ สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ไดมีสวนในการพัฒนากลุม ไดเนนเกษตร
อินทรีย และการพึ่งตนเองของชุมชนเปนเปาหมายหลัก
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ตารางที่ 8.1 สรุปการผลิต การตลาด และการสนับสนุนการเกิดกลุมของกลุมผลิตผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม
กลุมผักปลอดสารพิษ
1. สารภี

การสนับสนุนการเกิด
กลุม
เกษตรอําเภอ

วิธีการผลิต

ชนิดผัก

ใชสารเคมี
อยางปลอดภัย

ผักจีน

ลักษณะพื้นที่

การจัดการดานตลาด

ผสมผสานในสวน กลุม
ลําใย

ผูผลิต-ผูบริโภค

คนกลาง

ไมมี

2. โปงแยง แมริม
2.1 มวงคํา

เกษตรอําเภอ

ใชสารเคมี ผักจีน และผักเมือง
อยางปลอดภัย
หนาว

ผักและไมดอก

กลุม

คนกลาง

ไมมี

2.2 ดอยคํา

ดอยคําโครงการหลวง

ใชสารเคมี ผักจีน และผักเมือง
อยางปลอดภัย
หนาว

ผักและไมดอก

สมาชิก
หลวง

โครงการ

ไมมี

3. พราว

อพช.

ไมใชสารเคมี
เกษตรอินทรีย

ผักพื้นบาน ผักจีน
และผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย

ผสมผสานในสวน
รอบบาน
กลุม

มีและเปนจุดเดน
คนกลาง
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8.5 ตลาดพืชผักปลอดสารพิษ และการพัฒนาเครือขายผูผลิต และผูบริโภค
ตลาดพืชผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมมีทั้งตลาดระดับบน เชน หางสรรพสินคา
แม็คโคร โอชอง ริมปง ตลาดระดับกลาง เชน รานแตมทอง และตลาดระดับลาง เชน ตลาดสด
ธานินทร พืชผักปลอดสารพิษในตลาดดังกลาวจะเปนผักจีน และผักเมืองหนาว สวนตลาดชุมชนซึ่ง
ดําเนินการโดย อพช. มีตลาดเดียงคือ “ตลาดอิ่มบุญ” จะมีพืชผักพื้นเมือง และผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย ซึ่งเปนตลาดตัวแทนของกลุมเกษตรกรขนาดเล็ก ที่นําผลิตผลที่เหลือจากบริโภคมา
จําหนายในตลาดดังกลาว ชนิดของผลิตภัณฑจึงเปนไปตามฤดูกาล
กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษของอําเภอสารภีและแมริม
สมาชิกสวนใหญไมมีโอกาสได
สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรับฟงขอเสนอของผูบริโภค เนื่องจากระบบการจัดตลาด มัก
ผานคนกลาง หรือหัวหนากลุม สมาชิกเปนฝายผลิตเพียงฝายเดียว ทําใหโอกาสพัฒนาทักษะดาน
ตลาดมีนอยกวากลุมผูผลิตผักอินทรียของอําเภอพราว ซึ่งพบปะผูบริโภค ไดรับฟงขอเสนอแนะ
และเพิ่มโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆได
ในการศึกษานี้ ไดนําบทเรียนของกรณีศึกษาเสนอตอกลุมที่เกี่ยวของ (stakeholders) ใน
การพัฒนาพืชผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย นักวิชาการเกษตร และนักสง
เสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ และกลุมที่กําลังจะผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม
องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนผูแทนฝายจัดซื้อของหางสรรพสินคา และรานคาในตลาดสด ทุกฝาย
ใหการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษ และจะเริ่มประชาสัมพันธ ตลอดจนจะเปดขยายตลาดให
กับ
ผักพื้นเมือง โดยเฉพาะในหางสรรพสินคาใหญๆ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและการศึกษาให
รับ
มอบหมายใหศึกษาการกําหนดเกณฑมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ
สารพิษ ตกคาง และพัฒนาวิธีการ และขอมูลตางๆที่สัมพันธกับการผลิตผักปลอดสารพิษพรอมทั้ง
จัดการฝกอบรมการประชุมอยางมีสวนรวมของกลุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผักปลอดสารพิาเปน
ประจําจะมีสวนสนับสนุนการขยายผลในวงกวางไดอยางรวดเร็ว
8.6 เงื่อนไข ขอจํากัดของระบบการผลิตและกระบวนการเกิดกลุมและความยั่งยืนของกลุม
ตารางที่ 8.1 ไดสรุปประเด็นดังกลาวขางตน ซึ่งชี้ใหเห็นวากลุมตางไดมีการพัฒนาการ
ผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย ในรูปขององคกรที่มีการจัดการหลากหลาย ทุก
กลุมอยูในระยะแรกของการพัฒนา ผลการศึกษาชี้ใหเห็นเชนกันวา การผลิตผักปลอดสารพิษจํา
เปนตองดําเนินการเปนกลุม เพื่อลดความเสี่ยงและสรางความมั่นคงใหกับอาชีพดังกลาว นอกจากนี้
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ความยั่งยืนของกลุมจําเปนตองพัฒนาในรูปเครือขาย ที่มีหนวยบริหารดานโรงเรือนรวบรวม และ
ควบคุมคุณภาพการผลิต เชนเดียวกับที่โครงการหลวงดอยคํามีหนวยดังกลาวที่คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเครือขายดังกลาวในที่สุดอาจจะพัฒนาเปน สหกรณที่ดําเนินการผลิตและ
การตลาดดวยตนเอง
8.7 ปญหา/อุปสรรคของการศึกษา
โครงการวิจัยนี้เปนลักษณะกรณีศึกษาที่สนับสนุนใหกลุมที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวม
ในการวิจัย เพื่อสรางภาพระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุมเกษตรกรตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
และใหคณะวิจัยไดทําความเขาใจรวมกันกับสมาชิกในกลุมเกษตรกร ในกระบวนการมีสวนรวมดัง
กลาว การวิจัยเนนการสัมภาษณหัวหนากลุม สมาชิก และผูรู และใชวิธีการประชุมรวมกับกลุมที่มี
สวนเกี่ยวของ จํานวนตัวอยางไมมากพอที่จะใชวิเคราะหเชิงปริมาณได ซึ่งไมใชเปนวิธีการหลักของ
งานวิจัยนี้ อยางไรก็ตามถึงแมจะมีสวนเขาใจรวมกันระหวางคณะวิจัยและกลุมเกษตรกร แตคณะ
วิจัยไมสามารถติดตามหรือติดตอใหสมาชิกทั้งหมดของกลุมเขารวมสนทนาได การแปลผลจึงมีสวน
ที่จะเบี่ยงตามความเขาใจของคณะผูวิจัย
กลุมเกษตรกรมีความคาดหวังจากโครงการวิจัยประเภทนี้พอสมควร โดยเฉพาะความคาด
หวังที่จะเขาไปใหการสนับสนุนพัฒนาดานการผลิตและการตลาด เมื่อกลุมไมไดรับการตอบสนอง
อยางที่คาดหวัง การมีสวนรวมในระยะแรกก็พบกับปญหามากพอสมควร โดยเฉพาะขอมูลทาง
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเนื่องจากคณะผูวิจัยมีงานเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษในแปลงทดลองของ
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดนําขอมูลดานการผลิต และการจัดการผักปลอดสารพิษแลก
เปลี่ยนกับกลุมเกษตรกร พรอมทั้งนํากลุมเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงทดลอง (บางกลุม) ทําใหความ
สัมพันธระหวางผูวิจัยและกลุมเกษตรกรดีขึ้นตามลําดับ
การนําผลงานเสนอใหกับกลุมเกษตรกรพรอมทั้งเชิญกลุมที่เกี่ยวของกับการผลิตและการ
ตลาดผักปลอดสารพิษ ประกอบดวย นักวิชาการจากหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และจากสถาบันการศึกษา นักพัฒนา อพช. ผูแทนฝายจัดซื้อ/ฝายตลาด ของหางสรรพสินคาใน
จังหวัดเชียงใหม เปดโอกาสใหผูผลิตและผูประกอบการเอกชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชน
ปริมาณการ รับซื้อ คุณภาพของผลิตภัณฑ โอกาสการขยายตลาด เงื่อนไขในการรับซื้อและการจัด
การดานการเงิน พรอมทั้งการเสนอใหมีการประชาสัมพันธหรือจัดวันผักปลอดสารพิษในหางสรรพ
สินคา ซึ่งจากผลการประชุมดังกลาวนี้ สํานักงานเกษตรอําเภอแมริมไดเชิญฝายจัดซื้อของเอกชน
กับ กลุม เกษตรกรผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของอําเภอแม ริม ดั งนั้ น คณะผู วิ จัย มี ค วามเห็ น วา การ
ประชุมกลุมผูเกี่ยวของหลายๆฝายในเวลาเดียวกัน โดยมีผลงานวิจัยเปนฐาน และวาระประชุมที่จะ
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เปนประโยชนใหกับกลุมที่เกี่ยวของ มีความจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาพืชผักปลอดสารพิษ
หรือโครงการวิจัยประเภทกรณีศึกษาที่เนนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย
ประเด็นเรื่องของกลุมมีความสําคัญตอการพัฒนาพืชผักปลดสารพิษ โครงการวิจัยไมได
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพของกลุมที่พัฒนาไปสูการพึ่งตนเอง ประเด็นคําถามวิจัยหลักที่
ปรากฏจาการศึกษานี้ เชน
•

กลุ ม เกษตรกรผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ ในตํ า บลโป ง แยง (กลุ ม ม ว งคํ า และกลุ ม
โครงการหลวงดอยคํ า) จะสามารถพัฒ นาเปนเครือขายและจัดเป นองคกรรวม เชน
สหกรณ (ซึ่งใหบริการดานรวบรวมการคัด การตรวจสอบ และการตลาดฯลฯ) ไดอยาง
ไร? และจะมีประสิทธิภาพกวารูปแบบของกลุมยอยอิสระที่เปนอยูมากนอยเพียงไร ?

•

คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก และการเตรี ย มความพร อ มของคณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม
เกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษควรจะไดรับการพัฒนาอยางไร เพื่อนําไปสูการพึ่งตน
เองและสามารถรวมลงทุนกับฝายเอกชนในการสงเสริมการผลิตและการตลาดผักปลอด
สารพิษใหขยายกวางไกลกวาจังหวัดเชียงใหม ?

•

รูปแบบการจัดองคกรของกลุมเกษตรอินทรีย และตลาดทางเลือกของ อพช. จะขยาย
ผลในวงกวางไดอยางไร ? โดยเฉพาะการผสมผสานฐานความรูเดิมของเกษตรกรกับ
วิชาการแผนใหมดานเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการดานตลาด

ตารางที่ 8. 2 สรุปประเด็นเงื่อนไข ขอจํากัด/ปญหา ของระบบการผลิต กระบวนการเกิดกลุมและความเขมแข็งของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 4 กรณี
ศึกษา จ. เชียงใหม
กลุมผูปลูกผักปลอดสาร
ระบบการผลิต
พิษ
เงื่อนไข
ขอจํากัด/ปญหา
กระบวนการเกิดกลุม
ความยั่งยืนของกลุม
1. สารภี
สมาชิ ก ส ว นใหญ ป ลู ก เป น อาชี พ - พื้ น ที่ ไม ส ามารถขยายได อี ก - จั ด ตั้ ง โดยสํ า นั ก งานเกษตร - สมาชิกลดลงเมื่อสวนลําไยเจริญเติบโต
เสริมเพื่อรอการเติบโตของลําไย
และมีแนวโนมจะลดลงเมื่อตน อําเภอสารภี ตามนโยบายของ เต็มที่ คงเหลือสมาชิกไมเกิน 10 รายที่
ลําไยเจริญเติบโตเต็มที่
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนิน ยึดการปลูกผักเปนอาชีพหลัก
- การปลูกผักในมุงไนลอนไมได การเฉพาะการผลิ ต ส ว นการ
ช ว ยลดป ญ หาด านแมลงด ว ง ตลาดกลุ ม มอบภาระให กั บ
หมั ด กระโดดเป น ศั ต รู สํ า คั ญ สมาชิกเพียงผูเดียว ทําหนาที่
จัดการดานตลาด
ของกลาผัก
- มีรูปแบบขององคกร
- มีเฉพาะผักจีน
2. บานมวงคํา โปง
สมาชิ ก ปลู ก ผั ก และไม ด อกเป น - เกษตรกรยังคงตองใชสารเคมี - จั ด ตั้ ง โดยสํ า นั ก งานเกษตร - มีศักยภาพที่จะขยายการผลิต และการ
อาชีพหลักและตองการจะเปลี่ยน กําจัดศัตรูพืชในระดับที่ปลอด อํ า เภอ แม ริ ม ต อ มาได แ บ ง ตลาดได ถาหากมีการจัดการในรูปแบบ
แยง
เป น การผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ ภัยและไมเปนพิษตอผูบริโภค ออกเป น 6 กลุ ม ย อ ยอิ ส ระ เครือขายเนื่องจากประธานกลุมยอยได
เพื่อสุขภาพและลดมลพิษ
บางฤดู อากาศที่ เ ย็ น จั ด ได โดยแตละกลุมจัดการดานการ พัฒนาทักษะการบริหารกลุมและจัดการ
ทําลายพืชผัก
ดานตลาด
ผลิตและการตลาดเอง
- มีรูปแบบขององคกร
3. โครงการหลวงดอย สมาชิกมีทักษะและประสบการณ - เชนเดียวกับขอ 2
- จัดตั้งโดยโครงการหลวงดอย - สมาชิ ก ต อ งพึ่ ง โครงการหลวงดอยคํ า
คํา
เช น เดี ย วกั บ กลุ ม ม ว งคํ า โดย
คํา เพื่อผลิตผักเมืองหนาว
ดานเมล็ดพั นธุและแผนการผลิตที่ตอง

โปงแยง

เฉพ าะการ ปลู ก พื ช ผั ก เมื อ ง
หนาวในแองโปงแยง

ปลอดสารพิษสง โครงการ
หลวงตลอดป
- ไมมีการจัดองคกร
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สอดรับกับความตองการของตลาด โดย
ที่สมาชิกไมมีสวนรวม
- โอกาสพัฒนาเปนกลุมที่ดําเนินการดวย
ตนเองนอยมาก

ตารางที่ 8.2 (ตอ)
กลุมผูปลูกผักปลอดสาร
ระบบการผลิต
พิษ
เงื่อนไข
ขอจํากัด/ปญหา
กระบวนการเกิดกลุม
ความยั่งยืนของกลุม
4. กลุมบานน้ําแพร
- ตองการพัฒนาเกษตรกรรมทาง - ขาดแคลนแหล ง น้ํ า ทํ า ให ก าร - สนั บ สนุ น โดย อพ ช . ภ าค - กลุมมีฐานการจัดองคกรและเครือขาย
เลือกโดยเนนเกษตรอินทรีย
ที่ดี
ผลิตผักพื้นบานและผักจีนในฤดู เห นื อ เป น เค รื อ ข า ย ข อ ง
- ใชพื้นที่รอบบานหรือแปลงไม
- มีโอกาสของการพัฒนาที่พึ่งตนเองได
ไมแนนอน
เกษตรกรรมภาคเหนือ
ไกลจาก บริเวณบานเปนพื้นที่ - ก า รเข ต ก รรม ด าน เก ษ ต ร - ก อ นเป น สมาชิ ก เกษตรกร
มาก
ทีส่ ุด
ปลูกผักอินทรีย
อินทรีย เกี่ยวกับการจัดการธาตุ ตองผานการฝกอบรม ดูงาน
สวนใหญเปนผักพื้นบาน
อาหารและควบคุมศัตรูพืชอยูใน และหลังเปนสมาชิก ตองรวม
กิจกรรมของกลุม
ขั้นทดลองปฎิบัติ
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