
        จากปญหาอันตรายและผลกระทบ จากการใชสารเคมีในการผลิตพืชผัก
ท้ังภาครฐัและองคกรพัฒนาเอกชน จึงไดสงเสริมใหเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม
ผลติผกัโดยไมใชสารเคมีหรือใชในระดับปลอดภัย มาหลายปแลว แตจนถึง
ปจจุบัน ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตผักโดยวธีิดังกลาวยังมีเผยแพรจํ ากัด

!  ทบทวนเอกสาร สัมภาษณเกษตรกร/ธุรกิจเอกชนผูผลิตผัก  เจาหนาท่ี
    ของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และรานคา
!  การสัมภาษณดํ าเนินการ 2 ระยะ คือ ในป พ.ศ. 2537 และ
    ป พ.ศ. 2542

 แหลงผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม

•  เกษตรกรปลูกผกักางมุง : สงเสรมิโดยหนวยงานรฐั
      เริม่ด ําเนินการป พ.ศ. 2531 ท่ีหมู 3  ต. ทาวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม
จนถงึป พ.ศ. 2542 พื้นท่ีสงเสริมขยายเปน 250 ไร ใน 15 อํ าเภอ แตมี
เกษตรกรท่ีปลกูผกัเพื่อการคาหมุนเวียนสม่ํ าเสมอตลอดป 2 กลุมคือ
      - เกษตรกร หมูท่ี 10  ต. ทาวังตาล อ.สารภี
      - เกษตรกร หมูท่ี 3  ต. มวงค ํา อ. โปงแยง

•  เกษตรกรปลูกผกักลางแจง : สงเสริมโดยองคกรพัฒนาเอกชน
      เริ่มด ําเนินการป พ.ศ. 2536 ท่ีบานปาน็อต หมูท่ี 5 ต. แมทา
กิง่ อ. แมออน จ. เชียงใหม จนถึงป พ.ศ. 2542 ขยายออกไปในพื้นท่ีตางๆ คือ
      - เกษตรกร บานปาน็อต หมูท่ี 5 ต. แมทา กิ่ง อ. แมออน
      - เกษตรกรบานนาฟาน  บานโปงกวาว  บานอมลอง และบานหาดสมปอย
           ต. สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
      - เกษตรกรบานปางิ้ว บานสหกรณ  อ. พราว
      - เกษตรกรบานสันปายาง อ. แมแตง
      - เกษตรกรบานหวยสมสุก อ. แมริม
      - เกษตรกรบานสันทราย  อ. ดอยสะเก็ด

•  ธุรกิจเอกชน :

      - หางหุนสวนจํ ากัด ธรรมมานุสาร เริ่มด ําเนินการ ป พ.ศ. 2534 (หยุด
          การผลิตไประยะหนึง่  จะเริ่มผลิตใหมปลายป พ.ศ. 2542)
      - บริษัทกรีนสรอยัล เริ่มด ําเนินการ ป พ.ศ. 2535
      - บริษทัเจนโค โกลบอล  เริ่มด ําเนินการ ป พ.ศ. 2541

•  สถาบันการศึกษา และองคกรอ่ืนๆ :
      - ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      - ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      - คณะผลิตกรรม  มหาวิทยาลัยแมโจ
      - สถาบันแมคเคน เพื่อการฟนฟูสุขภาพ
      - มูลนิธิพุทธเกษตร วัดปาดาราภิรมย
                      ฯลฯ

ผลการศึกษา

การผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดเชียงใหม

"  เพื่อศึกษาแหลงผลิต เทคโนโลยีการผลิต และการขยายการผลิต
      ผักปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดเชียงใหม
"  เพ่ือศึกษาระบบตลาด และการขยายตัวของตลาดผักปลอด
      ภัยจากสารพิษ
" เพื่อศึกษาปญหาและขอจํ ากัดในการขยายตวัของธุรกิจผกั
     ปลอดภัยจากสารพิษ

วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา

ความสํ าคญัความสํ าคญั

วัตถุประสงควัตถุประสงค

"  กลุมผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
        - เกษตรกรภายใตการสนับสนุนของรัฐ
        - เกษตรกรภายใตการสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชน
        - ธุรกิจเอกชน
        - สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ

"  ลกัษณะการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
      - เกษตรกรภายใตการสนับสนุนของรัฐ
           ปลูกในโรงเรือนมุงตาขายไนลอน : ผักกางมุง
           ปลูกกลางแจง กํ าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM)
             (ใชปุยเคมี และสารเคมีเทาท่ีจํ าเปน)
      - เกษตรกรภายใตการสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชน
             ปลูกกลางแจง ไมใชสารเคมีและปุยเคมี : ผักกลางแจง
      - ธุรกิจเอกชน : ท้ังกางมุงและปลูกกลางแจง
             ใชปุยเคมีในการผลิต ไมใชสารเคมี
      -สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ : ท้ังกางมุงและ
             ปลูกกลางแจง  ใชปุยเคมีในการผลิต ใชสารเคมีบาง

ผูศึกษา : กุศล  ทองงาม และ นิวัต ิ เชาวศิลป
ศนูยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปรยีบเทียบการผลิตผักกางมุง กับการผลิตผักกลางแจงเพื่อ
การคาของเกษตรกร
      ผักกางมุง                                ผักกลางแจง

  - ปลูกเปนแปลงผักในมุงตาขาย      - ปลกูผักเสริมในสวนไมผล กลางแจง
  - ปลูกผักหมุนเวียนตลอดป           - ปลูกบางฤดูเปนสวนใหญ
  - ชนิดผักท่ีปลูกมีหลากหลายกวา     - เนนผกัพื้นเมือง  ผักตามฤดูกาล
  - ใชปุยเคมี  ปุยคอกในการผลิต      - ใชปุยคอก  ปุยหมัก

   การปองกันก ําจัดวัชพืชและศัตรูพืช

  - ใชสารเคมีก ําจัดวัชพืช                - ไมใชสารเคมีเลย
     และศัตรูพืชในชวงพืชอายุนอย
  - ปลกูผักหมุนเวียน สลับแปลง       - ปลูกผักหมุนเวียน สลับแปลง
     ปลูกผักหลายชนิดตอมุง
  - ไฟลอแมลง กาวเหนียว จับทํ าลาย  - กาวเหนียวดักจับ และจับทํ าลาย
  - วิธีอื่น ๆ ตามค ําแนะน ําสงเสริม:    - วิธีธรรมชาติ: ตวัหํ ้า ตัวเบียฬ
     ไสเดือนฝอย  จุลินทรีย

#44



 การจ ําหนายผักปลอดภัยจากสารพิษ ป พ.ศ. 2542

   ผักกางมุง : ผานเกษตกรผูรวบรวม/กลุม/คนกลาง ในพื้นท่ี จากนั้น
นํ าไปจํ าหนายตอเองท่ีตลาด  ฝากจํ าหนายตามรานคา ซุปเปอรมาเกต็ใน
เมืองเชียงใหม สงรานคากรุงเทพฯ
   ผักกลางแจง  : น ําไปจํ าหนายเองท่ีตลาดทองถิ่น ตลาดนัดผักปลอด
สารพิษอิ่มบุญ เชียงใหม และจํ าหนายใหศูนยรวบรวมสินคาปลอดสาร
พิษอิม่บุญ
   ธุรกิจเอกชน  : ฝากขายตามรานคา ซุปเปอรมาเกต็ ในจังหวัด
เชียงใหม  และสงรานคากรุงเทพฯ
   หนวยงานอ่ืน :  ขายใหผูบริโภค ณ แหลงผลิต หรือขายตรงใหผู
บริโภคตามหนวยงานตางๆ เปนสวนใหญ

 รายการ                   ผักกางมุง ผักกลางแจง
       (บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป)

จํ านวนตัวอยาง (ราย)                 14       6
พ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย (ไร/ราย)            1.0                    0.5
ตนทุนการผลิตผันแปร           52,420                26,260
    - คาวัสดุปจจัย                   9,020                  3,860
    - คาอุปกรณโครงมุง            1,400                    -
    - คามุงตาขาย 1/                8,000                    -
    - คาแรงงานผลิต 2/            34,000               22,400
รายไดจากการจํ าหนายผัก         58,938               31,240
รายไดสุทธเิหนือตนทุนผันแปร     6,518                 4,980
รายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสด    48,518                27,380
ผลตอบแทนตอแรงงาน               119                    122
     ครอบครัว (บาท/วันงาน)
ที่มา : จากการส ํารวจ, 2537.
หมายเหตุ : 1/ สนับสนุนฟรีจากรัฐ       2/   ไมเปนเงินสด

  - จํ านวนกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมมีมากขึ้น แตกลุมผูผลิตเพื่อ
      การคาอยางจริงจังยังมีนอย ไมบรรลุเปาหมายของหนวยงานท่ีสงเสริม
  -  จํ านวนเกษตรกรผูผลิตผัก ในกลุมพื้นท่ีการผลิตเพื่อการคาเดิม ท้ังผัก
       กางมุงและผักกลางแจงลดลง
  -  ความหลากหลายของชนิดผักท่ีปลูกโดยท่ัวไปยังมีนอย ไมแตกตางจาก
       การปลูกในระยะแรกๆ
  -  เกษตรกรยังใชเทคนิคการผลิตเหมือนเดิม เม่ือเปรียบเทียบกับชวงการ
       ผลิตแรกๆ แตปญหาศัตรูพืชลดลง
  -  เกษตรกรไมนิยมใชสารจากพืช ในการกํ าจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะสะเดา
       เนื่องจากหายาก วิธีการเตรียมยุงยาก เห็นผลชา สวนสารส ําเร็จรูป
       ราคาแพง
  -  ความตองการของผูบริโภคมีมากขึ้น เห็นไดจากมีคนกลางเขาไปติดตอ
       กลุมผูผลิตบอยครั้ง เพื่อใหผลิตผักจํ าหนายใหประจํ า แตเกษตรกรไม
       สามารถผลิตใหได

ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษ ป 2536/37

 ราคาจ ําหนายผักปลอดภัยจากสารพิษ

       โดยเฉลี่ยสูงกวาราคาผักท่ัวไปในทองตลาด ประมาณรอยละ 10-30 ขึ้น
อยูกบัชนดิผัก แหลงผลิต และฤดูการผลิต

ปญหาและขอจํ ากัดในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

 รูปที ่1   สรุปวิถีการตลาดผักปลอดภัยจากสารเคม ีในจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2542

เกษตรกรภาย
ใตการสนับ
สนุนของรัฐ

ธุรกิจเอกชน
เกษตรกรภายใตการ
สนบัสนุนขององคกร
พัฒนาเอกชน

 ตลาดในเมือง
/ทองถิ่น

 รานจํ าหนาย
 ในกรงุเทพฯ

ศูนยจํ าหนายฯ
     อิ่มบุญ

  ผูบริโภคใน
   กรุงเทพฯ

 ผูผลิต

 องคกรอื่นๆ

 เกษตรกรผูรวบรวม
    /กลุม/คนกลาง

ผูบริโภคในจังหวัด
     เชียงใหม

รานคา/ซุปเปอร
มาเก็ตในเชียงใหม

การผลิตผกัปลอดภัยจากสารพิษในชวงป พ.ศ 2537- 2542

 -  พื้นท่ีสงเสริมการผลิตอยูกระจายในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะผักกางมุง ทํ า
      ใหยากในการรวมตัวผลิตเพื่อการคา
 -  รายไดจากการจํ าหนายผักนอย โดยเฉพาะผักกลางแจง เนื่องจากเกษตรกร
      มีพ้ืนท่ีปลกูนอย เกษตรกรหลายรายจึงเลิกปลูกผัก ไปประกอบอาชีพอื่น
 -  ขอจํ ากัดดานท่ีดิน แหลงนํ้ า ของผูปลูกเพื่อการคาในปจจุบัน ทํ าใหไม
       สามารถขยายการผลิตไดตามตองการ
  - ปญหานํ้ าทวมขังในฤดูฝน ทํ าใหผักเสียหาย
 -  ขอจํ ากดัในเรื่องฤดูปลูก ทํ าใหความหลากหลายของชนิดผักมีนอย เม่ือ
       เทียบกับความตองการของผูบริโภค

 สรปุ
              การผลิตผกัปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม  ยังไมขยายตัวเทาท่ีควร แมวาจะเปนท่ีตองการของ
ผูบรโิภค เนื่องจากขอจํ ากัดในดานการผลิต และรายไดท่ียังไมจูงใจใหเกษตรกรผลิตมากขึ้น อยางไรก็ตามเพื่อสุขภาพของ
เกษตรกรผูผลิตและผูบรโิภค รวมท้ังผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหเกษตรกรผลิต ควรด ําเนินตอไป โดยเนนการ
สงเสริมเปนกลุมในพื้นท่ีใกลเคียง เพื่อประโยชนในการรวมกลุมจํ าหนายผลผลิต หรือสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเปนอาชีพเสริม
จํ าหนายในพื้นท่ีการผลิต

 เอกสารอางอิง

 กุศล  ทองงาม และนิวัติ เชาวศิลป. การผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดเชียงใหม. (ยังไมพิมพเผยแพร)


