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ปฏิสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภคเพื่อพัฒนาการผลิต 
และการตลาดเกษตรปลอดพิษ 

 

ประทานทิพย กระมล1  กุศล  ทองงาม1 และพฤกษ ยิบมันตะสิริ2 
 
บทคัดยอ 
 ในชวงปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตพืชผักไปสูระบบการผลิตที่ปลอดสารพิษ และสูระบบอินทรียมีหลาย
แนวทาง เชน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใหผลผลิตที่เสถียร และแมนยํา การกําหนดราคาที่เปนธรรม และการสนับสนุน
นโยบายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเปดโอกาสใหผูผลิตมีปฏิสัมพันธกับผูบริโภคในรูปแบบตลาดนัดและตลาด
ชุมชน จะเปนการสรางการเรียนรูรวมกัน และเขาใจความตองการซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการสรางกําลังใจและ
สิ่งจูงใจใหเกษตรกรผูผลิต พรอมทั้งพัฒนาผลิตผลที่ปลอดภัยดวยความซื่อสัตยตอผูบริโภค งานวิจัยปฏิสัมพันธ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย สนับสนุนการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดสารพิษใน
ระบบเกษตรชานเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูระหวางผูผลิตและผูบริโภค โดยผานการจัดระบบ
ตลาดนัดสุดสัปดาห และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณของผูผลิตและการสะทอนกลับของผูบริโภค ซ่ึงจากการ
จัดกิจกรรมผูผลิตพบผูบริโภคและการประมวลผลจากตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” ในชวงเดือน
กุมภาพันธ - ตุลาคม 2547 พบวา เกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานการผลิตและการตลาดระหวางผูผลิตกับผูผลิต 
ผูผลิตกับผูบริโภค และผูผลิตกับผูประกอบการ ซ่ึงสงผลใหเกิดมีทัศนคติที่ดีตอกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค ทั้งนี้
เกษตรกรมีการพัฒนาความรูดานการผลิต ทักษะการตลาดและขยายความคิดเชิงสรางสรรค อยางตอเนื่อง ที่สําคัญ 
5 ประการคือ 1) เกิดการผลิตที่มีความหลากหลายในชนิดพืช 2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและขยายการผลิตสู
ชุมชนเพิ่มขึ้น  3) ปรับเปลี่ยนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 4) เกษตรกรไดเรียนรูในการสรางมูลคาเพิ่ม
ของสินคาเกษตร เพิ่มชองทางและการจัดการในการกระจายผลผลิตสูผูบริโภคและผูประกอบการ และเปนสวนหนึ่ง
ของรายไดที่สําคัญของครัวเรือน และ 5) เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนเจตคติในการผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอผลผลิต
ของตน ในสวนของผูบริโภคใหความสําคัญตออัธยาศัยของผูขายและมีความมั่นใจตอคุณภาพของสินคา 
 
คําสําคัญ:   กาดนัด เกษตรปลอดพิษ เกษตรปลอดสารพิษ ตลาดชุมชน ตลาดนัด ปฏิสัมพันธ

ผูผลิตและผูบริโภค ผูผลิตพบผูบริโภค ผักปลอดสารพิษ Consumer supported 
agriculture   Farmer market   

 
บทนํา 

ปจจุบันกระแสดานคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร ไดเปนสวนสําคัญที่กระตุนใหมี
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตพืชผักไปสูระบบที่ปลอดสารพิษ และสูระบบอินทรีย  เกษตรกรสวนหนึ่ง
ประสบความสําเร็จในการจัดการการผลิตและการตลาดและสามารถขยายการผลิตและการตลาด
ตลอดจนถายทอดความรูและประสบการณสูเกษตรกรรายอื่น ซึ่งมีหลายแนวทางที่นําไปสูการ
ปรับเปล่ียนดังกลาว อันประกอบดวยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ใหผลผลิตที่เสถียรและแมนยํา 

                                          
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และภาควิชาพืชไร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร การกําหนดราคาที่เปนธรรมและการสนับสนุนนโยบายอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาผานการสะทอนกลับระหวางผูผลิตและผูบริโภคหรือปฏิสัมพันธระหวาง
ผูผลิตกับผูบริโภค (Farmer – consumer interaction) โดยการจัดตลาดชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ 
(ผักปลอดสารพิษ) ใหมีการพบปะกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค จากการที่ชองทางสําหรับผักปลอด
สารพิษที่จะสอดแทรกเขาไปในระบบขายสงและขายปลีกยังเปนไปไดนอย ดังนั้นการพัฒนาความ
เขาใจระหวางผูผลิตและผูบริโภค และการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ถูกตองทั้งดานกระบวนการผลิตและ
การบริโภค เปนการเรียนรูรวมกันและเขาใจความตองการซึ่งกันและกัน ชวยใหเกษตรกรสามารถ
จัดการการผลิต ที่สอดคลองกับกระบวนการผลิตและตรงตามความตองการของผูบริโภค ซึ่งทําให
เกิดกําลังใจและเปนส่ิงจูงใจใหกับผูผลิต ในการพัฒนาผลิตผลที่ปลอดภัยดวยความซื่อสัตย นําไปสู
การพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผลผลิตได 

การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย สนับสนุนการผลิตและการตลาดพืชผักปลอด
สารพิษในระบบเกษตรชานเมือง ซึ่งใชแนวทางปฏิสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค โดยการจัด
ตลาดนัดสุดสัปดาห และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณของผูผลิตและการสะทอนกลับของ
ผูบริโภค เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูระหวางผูผลิตและผูบริโภค โดยประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ของผูผลิตและผูบริโภคผักปลอดสารพิษในกิจกรรม “ผูผลิตพบผูบริโภค ”  ในตลาดนัด “ เกษตร
ปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” ในชวงเดือนกุมภาพันธ-ตุลาคม 2547 ในดานพัฒนาการของผูผลิต 
ดานการผลิต การจัดหาชนิดพืชที่นํามาขายในตลาด คุณภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูผลิตเพื่อปรับปรุงการผลิตและคุณภาพพืชผัก และทัศนคติตอ
คุณภาพผักและความเชื่อม่ันตอสินคาผักปลอดสารพิษของผูบริโภค 

 
วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ใช “ผูผลิตพบผูบริโภค” เพื่อสรางความเขาใจรวมกันที่จะนําไปสูการพัฒนา
ระบบการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและระบบตลาดชุมชนที่รองรับผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ 
 ตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” เปนตลาดจัดตั้ง โดยเริ่มจัดขึ้นวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2547 โดยมีผูผลิตผักและผลไมเขารวมทั้งหมด 12 กลุม และผูผลิตอาหาร 5 กลุม โดยได
ทําการคัดเลือกเกษตรกรที่ทําการผลิตในระบบปลอดสารพิษ และอินทรีย เขารวมในตลาด จากการ
แนะนําของสํานักงานเกษตรอําเภอตาง ๆ และจากกลุมที่ทํางานภายใตศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร กิจกรรมที่สรางเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ประกอบดวยการเสวนาผูผลิตพบ
ผูบริโภค การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการผลิตและการตลาด การตรวจสอบมาตรฐานสินคา
และความซื่อสัตยอยางสม่ําเสมอโดยกลุมผูผลิตดวยกัน และการประมวลผลโดยจัดเก็บขอมูลของ
ผูผลิตทั้งดานการผลิตและการตลาดและจากการสัมภาษณผูบริโภค ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 พื้นที่และกระบวนการศึกษา 
 
กรอบแนวคิด 

ผูผลิตพบผูบริโภคเปนหลักการของการมีสวนรวมของชุมชนตอการสนับสนุนการเกษตร 
(Community Supported Agriculture) ซึ่งเปนกระบวนการที่ประสบความสําเร็จในการสนับสนุน
ระบบอาหารทองถิ่น (Local Food System) โดยเริ่มตนที่ประเทศญี่ปุนแลวขยายผลไปยังยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา มีหลากหลายรูปแบบซึ่งรูปแบบหนึ่งคือ การจัดการในลักษณะตลาดชุมชน ซึ่งเปด
โอกาสใหผูบริโภคหรือคนในชุมชนไดเขามามีสวนในการสนับสนุนทั้งดานการผลิตและการตลาด
ใหกับผูผลิต อยางไรก็ตามการพัฒนากลุมและบทบาทกลุมผูผลิต-ผูบริโภค เปนส่ิงจําเปนที่ตอง
ดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนารูปแบบการผลิตเกษตรที่ปลอดภัย (พฤกษ และคณะ, 2543) 
(ภาพที่ 2) 

ผูบริโภคในตลาดชุมชน คาดหวังสินคาที่สดสะอาด และคํานึงถึงความปลอดภัยในราคาที่
เหมาะสม บรรยากาศที่ดีในตลาดที่เต็มไปดวยดีและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ซึ่งหาไมไดในตลาดทั่วไป
และในหางสรรพสินคา (Adam et al, 2004) ดังนั้นการสรางตลาดชุมชนที่มีสินคาเฉพาะ (ผักปลอด
สารพิษ) จําเปนตองควบคูกับการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักใหกับผูบริโภคถึงเรื่องภัย
จากสารเคมี สุขภาพจากการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ และความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมรวมกัน   
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โรค และแมลงศัตรูพืช
การตรวจสอบสารพิษตกคางอยางงาย
วัสดุเพาะ การทําปุยหมัก
เกษตรกรดูงานดานการตลาดและการ
จัดการการผลิตของแหลงอ่ืนๆ ท่ี
ประสบความสําเร็จ
เกษตรกรดูงานของผูผลิตในตลาดวันเสารมาตรฐานและความซื่อสัตย

ประมวลผล ทบทวน 
และพัฒนา
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิด 
 
การตื่นตัวของผูผลิตและผูบริโภค ในวิถีเกษตรปลอดสารพิษ 

การตื่นตัวของผูผลิต 
จากการพบสารเคมีปนเปอนในเลือดในระดับที่ไมปลอดภัย เชน เกษตรกรในชุมชนแมแฝก

ใหม พบสารเคมีในเลือดในระดับไมปลอดภัยในกลุมเกษตรกรชุมชนบานแมแฝกใหม 90 รายใน 96 
ราย หรือ ผลการตรวจพบสารเคมีในเลือดในระดับไมปลอดภัยของบุคคลทั่วไปของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 1) มีผลใหเกษตรกรสวนใหญเห็นความสําคัญของสุขภาพ
ของตนและผูบริโภค จึงตองการปรับเปล่ียนมาสูการผลิตในระบบที่ปลอดสารพิษและระบบอินทรีย 
รวมถึงกระแสการใหความสําคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ถายทอดผานทางสื่อ และทาง
เจาหนาที่ของรัฐและองคกรเอกชนตาง ๆ นอกจากนี้ในปจจุบันพัฒนาการดานแนวทางปฏับัติและ
การจัดการผลิตในระบบปลอดสารพิษไดมีมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมีทางเลือกที่จะปฏิบัติได โดย
เกษตรกรสวนใหญปรับเปล่ียนมาผลิตเกษตรปลอดพิษโดยผานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดย
ที่เกษตรกรคาดหวังจะมีตลาดที่มีความตองการสูงรองรับ และไมพรอมที่จะจัดการตลาดดวยตนเอง 
เชน การตัดแตง และการจัดสง หรือการจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง   
 
ตารางที่ 1   ผลการตรวจสารเคมีตกคางในเลือด ในจังหวัดเชียงใหม 
 

พบสารเคมีในเลือดในระดับไมปลอดภัย ป จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
2546 14,363 3,806 26.5 
2545 2,732 618 22.6 
2544 2,848 880 30.9 
2543 2,194 1,014 37.6 

ที่มา: สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2547 

ผูบริ
โภค

/ผูป
ระก

อบก
าร

เกษตรกร /ผูผลิต

สถาบัน /องคกร

ผูผลิต
พบ

ผูบริโภค

•แรงจูงใจในการผลิต
•เจตคติ

•ความซื่อสัตย
•พัฒนามาตรฐานผลผลิต

•ความตระหนักตอ
สุขภาพและสิ่งแวด

ลอม
•ความเขาใจตอ
ระบบการผลิต
•ความเขาใจตอ
ระบบพืชผัก

•เรียนรูรวมกับผูผลิต
และผูบริโภคและ

สนับสนุน
เทคโนโลยีการผลิต 

การบริโภคอยางถูกทิศ
ทางและยั่งยืน

ผูบริ
โภค

/ผูป
ระก

อบก
าร

เกษตรกร /ผูผลิต

สถาบัน /องคกร

ผูผลิต
พบ

ผูบริโภค

•แรงจูงใจในการผลิต
•เจตคติ

•ความซื่อสัตย
•พัฒนามาตรฐานผลผลิต

•ความตระหนักตอ
สุขภาพและสิ่งแวด

ลอม
•ความเขาใจตอ
ระบบการผลิต
•ความเขาใจตอ
ระบบพืชผัก

•เรียนรูรวมกับผูผลิต
และผูบริโภคและ

สนับสนุน
เทคโนโลยีการผลิต 

การบริโภคอยางถูกทิศ
ทางและยั่งยืน
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  กลุมผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษสวนใหญเปนกลุมที่เขามาทําการผลิตในระยะเริ่มแรก (2-
4 ป) และมีการรวมตัวกันหลวม ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกที่ทําการผลิตจริง 2-6 คนตอกลุม โดยมี
กระบวนการผลิต 3 รูปแบบหลัก คือ เกษตรอินทรีย ไมมีการใชปุยวิทยาศาสตรและสารเคมีควบคุม
กําจัดศตัรูพืชใด ๆ ทั้งส้ิน รูปแบบที่สองคือเกษตรที่ปลอดสารพิษ ซึ่งไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
แตยังคงมีการใชปุยวิทยาศาสตร และรูปแบบสุดทายคือ เกษตรแบบปลอดภัย ซึ่งมีการใชสารเคมีที่
มีอายุการตกคางสั้นและใชสารเคมีในระดับปลอดภัย โดยแตละวิธีมีความยากงายในการจัดการ
ตางกัน ทั้งนี้ เกษตรกรจะยอมรับการเปลี่ยนมาสูระบบปลอดภัยไดงายที่สุดเนื่องจากยังไมเส่ียงตอ
ผลผลิตที่เสียหายจากการที่ไมมีสารทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาจัดการกับโรคและแมลง 
รองลงมาคือ ระบบปลอดสารพิษ ซึ่งเกษตรกรยังตองการใชปุยเคมีเพื่อชวยในการเจริญเติบโตของ
พืชผัก แตยังคงตองเส่ียงตอการเสียหายจากโรคและแมลง และสุดทายคือ ระบบอินทรีย ซึ่ง
เกษตรกรตองอาศัยเทคโนโลยีและการจัดการที่หลากหลายเพื่อใหมีการเจริญเติบโตและปองกันโรค
และแมลง ควบคูกับการสรางความเขาใจตอผูบริโภคในลักษณะภายนอกของพืชผัก 

การตื่นตัวของผูบริโภค 
ผูบริโภคมีความหวงใยตอสุขภาพและตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สด สะอาด 

และสารอาหารในพืชผัก แมวาผูบริโภคสวนใหญจะหาซื้อพืชผักปลอดสารพิษมาปรุงอาหารเพียง
บางครั้งเทานั้น จากการสํารวจผูผลิตทั่วไป ผูปกครองนักเรียน และกลุมผูบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ของกุศล และคณะ (2545) ทําใหทราบถึงการตื่นตัวของผูบริโภคที่มีมากขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะใน
ผูบริโภคที่มีลูกหลานในวัยเรียนเห็นความสําคัญตอการใหลูกหลานไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย แม
จะตองมีคาใชจายอาหารกลางวันใหกับทางโรงเรียนเพิ่มขึ้นก็ตาม 
 ผูบริโภคทุกกลุมใหความสําคัญกับผักอินทรียมากที่สุด ซึ่งกลุมผูบริโภคทั่วไป และ
ผูปกครองนักเรียนเลือกซื้อพืชผักปลอดสารพิษจากความหวงใยตอสุขภาพ โดยหาซื้อตามโอกาส 
ในขณะที่ผูบริโภคกลุมที่ใหความสําคัญกับสุขภาพอยูแลวนั้นนอกจากจะมีความหวงใยตอสุขภาพ
แลวยังคํานึงถึงธาตุอาหารและประโยชนของพืชผักจึงเลือกซื้อพืชผักปลอดสารพิษเปนประจํา 
 ปญหาที่มักพบบอยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑปลอดสารพิษยังคงเปนเรื่องของความ
หลากหลายของชนิดพืชผัก และความจํากัดของแหลงจําหนาย สวนในเรื่องของการรับรองความ
ปลอดภัยนั้งแมผูบริโภคสวนใหญยังคงตองการใหมีตรารับรองความปลอดภัยหรือการตรวจสอบ
ผลผลิตแตสําหรับผูบริโภคที่เปนผูบริโภคพืชผักปลอดสารพิษเปนประจําแลวนั้นมีเพียงสวนนอยที่ให
ความสําคัญกับตรารับรอง (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ทัศนคติของผูบริโภคจําแนกตามกลุมผูบริโภคทั่วไป ผูปกครองนักเรียน และผูบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

 
ประเด็น/เหตุผล ผูบริโภคทั่วไป ผูปกครองนักเรียน ผูบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ประเภทพืชผักที่
ตองการ 

อินทรีย (55) อินทรีย (67) อินทรีย (52) 

เหตุผลซ้ือผัก
ปลอดสารพิษ 

ใสใจตอสุขภาพ (90) 
คุณคาทางโภชนาการ (60) 

ใสใจตอสุขภาพ (89) 
คุณคาทางโภชนาการ (61) 

ใสใจตอสุขภาพ (79) 
คุณคาทางโภชนาการ (79) 

ตองการการรับรอง
สินคา 

มาก (83) มาก (85) มาก (62) 

ปญหาที่พบ หาซื้อยาก (50) 
ไมมีผลผลิตที่ตองการ (39) 

ราคาแพง (39) 
ไมแนใจความปลอดภัย 

(34)  

ไมมีผลผลิตที่ตองการ (43) 
ราคาแพง (42) 

ไมแนใจความปลอดภัย 
(36) 

หาซ้ือยาก (34) 

ไมพบปญหา (31) 
หาซ้ือยาก (28) 

ไมมีผลผลิตที่ตองการ (11) 
ไมแนใจความปลอดภัย 

(11) 
การปรับปรุง ขยายแหลงจําหนาย (31) 

ลดราคา (23) 
เพิ่มความหลากหลายและ
ปรับปรุงคุณภาพ (19) 

ขายตอเนื่อง (25) 
ขยายแหลงจําหนาย (22) 
เพิ่มความหลากหลายและ
ปรับปรุงคุณภาพ (21) 

na 

ที่มา:  กุศล และคณะ, 2545 
หมายเหตุ:     จํานวนตัวอยางผูบริโภคทั่วไป 903 ราย ผูปกครองนักเรียน 442 ราย และ ผูบริโภคผักปลอดสารพิษ  

63 ราย 
 ตัวเลขใน (  ) คือ รอยละของคําตอบในประเด็น/เหตุผลนั้นๆ ตอจํานวนผูตอบทั้งหมด 
 
พัฒนาการของเกษตรกรจาก “ผูผลิตพบผูบริโภค”  

 การเปลี่ยนแปลงดานการผลิต และการตลาด  
“ผูผลิตพบผูบริโภค” ทําใหเกษตรกรและผูบริโภคไดแลกเปลี่ยนความรู ขาวสารดาน

ปริมาณ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของพืชผัก ปญหาและความตองการในภาพรวม โดยเฉพาะการที่
ผูผลิตขายสินคาใหกับผูบริโภคในตลาดโดยตรงทําใหเกษตรกรและผูบริโภคเกิดการสังเกต พูดคุย
แลกเปล่ียนทัศนะระหวางกัน ทําใหเกิดการปรับปรุงทั้งดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  เพิ่มความ
หลากหลายของผลผลิต เกิดสมดุลยของระบบนิเวศน ลดตนทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการตลาดโดยทั่วไปของเกษตรกร ซึ่งเหลานี้ยังมีผลตอการเพิ่มรายไดของเกษตรกรในแตละ
สัปดาหที่เขามารวมกิจกรรม (ภาพที่ 3)  
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ภาพที่ 3   แนวโนมรายไดตอสัปดาหของเกษตรกรในตลาดนัด 
 
1).  การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตตน ผูผลิตแสวงหาวิธีการจัดการการผลิต

หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการผลิตในวิธีที่ปลอดสารเคมี หรือพัฒนาไปสูเกษตรอินทรีย และชวย
ลดตนทุนการผลิตได ซึ่งเปนผลใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางเกษตรกรหาวิธีการจัดการหรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ลดตนทุนการผลิต และรักษาสภาพแวดลอมชุมชน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทดแทนการใชสารเคมี หรือการใชชีววิธีเขามาจัดการ เชน การแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช การแบงน้ําหมักที่ใชไดผลระหวางผูผลิต การแนะนําหรือจัดหาเมล็ดพันธุ
พืชผักหรือตนกลาระหวางผูผลิต รวมถึงการแสวงหาความรูเรื่องตัวห้ําตัวเบียน เพื่อใหเกิดสมดุลย
ของสิ่งแวดลอมในพื้นที่  นอกจากนี้ความสําเร็จของเกษตรกรเหลานี้ยังชวยทําใหมีกระจายการผลิต
ไปยังเกษตรกรรายอื่น ๆ ในกลุม และในชุมชน หรือชุมชนขางเคียงใหทําการผลิตในรูปแบบปลอด
สารพิษเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีสมาชิกของกลุมที่ออกจากการผลิตในระบบปลอดสารพิษไดกลับเขามาทําการ
ผลิตในระบบปลอดสารพิษบางสวน หรืออยางเต็มตัว กลุมละ 1-3 ราย 

2).  การเพิ่มหลากหลายของชนิดพืชในฟารม เปนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนในทุก
กลุม ซึ่งพบวา มีการเปล่ียนแปลงทั้งปริมาณและชนิดพืชผัก ตามความตองการของผูบริโภค 
กลาวคือ ลดชนิดของผักพื้นบานหรือผักจีนบางชนิดที่ไมเปนที่นิยมของผูบริโภค ในขณะเดียวกันได
นําผักจีนหรือผักพื้นบานที่ไมมีในตลาดเขามามากขึ้น เชน ลดปริมาณตูน ซึ่งเปนผักพื้นบานที่ไมเปน
ที่นิยม และนําผักพื้นบานที่เปนที่นิยมและหาไดตามฤดูกาลมาแทน เชน หัวปลี ผักกอแก (หรือ ผัก
พอคาตีเมีย Selaginella argentea Srgentea) ผักถั่วรด (ผักทองถิ่นของ อ. วังเหนือ จังหวัดลําปาง) 
ซึ่งทําใหมีผลผลิตในตลาดหลายประเภท ทั้งของปา ไมดอก เนื้อสัตว ธัญพืช เครื่องเทศ เห็ด และผัก
พื้นบานเปนตน  (ภาพที่ 4)  ทั้งนี้เกษตรกรปลูกผักตามฤดูกาลโดยเพิ่มความหลากหลายของชนิด
โดยพิจารณาจากความตานทานโรค แมลง ของแตละชนิด นอกจากนี้เกษตรกรยังเรียนรูที่จะผลิต
พืชผักที่ตนไมเคยทําการผลิตมากอน และเริ่มมีการทําเกษตรในแบบผสมผสานมากขึ้น เชน บานปง
นอย มีการเลี้ยงปลาในรองน้ํา แมแฝกใหมไดขยายการผลิตเพื่อสงพืชผักใหกับผูประกอบการ เชน 
ขงิ ขา ตะไคร  
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ภาพที่ 4   จํานวนชนิดสินคาผักและผลไมในตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” 
 

 3). เกษตรกรใหความสําคัญกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะหลังการเก็บเกี่ยวที่
ไดแก ความสด ความสะอาด คุณคาทางอาหาร และการใชประโยชนของพืชผัก โดยการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่อายุผลผลิตพอเหมาะ ไมแกหรือออนเกินไป ปรับชวงเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อใหพืชผักคงความ
สด มีการตัดแตงที่ดีขึ้น และเลือกการบรรจุในรูปแบบที่เหมาะสมกับพืชผัก เพื่อใหผูบริโภคไดรับ
สินคาที่ดี ในขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพผลผลิตได เชน เก็บผักที่เหี่ยวเฉางายใน
เวลาเชากอนนํามาสูตลาด ผักบางชนิดที่เหี่ยวเฉายาก เชน ถั่วฝกยาว ไมจําเปนตองนําใสถุง แตผัก
บางชนิดเชนผักบุงจีน ตองใสถุงพลาสติกเพื่อกันการระเหยของน้ํา เปนตน เหลานี้ทําใหผูบริโภคให
ความสนใจในผลผลิตของเกษตรกรมากขึ้น  

4). เกษตรกรมีการเรียนรูที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาดวยวิธีการตางๆ ทั้งจาก
คําแนะนําของผูบริโภค และจากความตองการเพิ่มความหลากหลายใหกับสินคาของตนเพื่อจูงใจ
ผูบริโภค โดยมีการจัดผักเปนชุดพรอมปรุง การแปรรูปสินคา การตัดแตงผักพรอมปรุง รวมถึงการ
บริการผูบริโภคในการแปรรูปสินคา เชน เกษตรกรบริการปลอกและหั่นฟกเขียวพรอมปรุงเมื่อ
ผูบริโภครองขอ และนําไปสูผลิตภัณฑพืชผักสะดวกซื้อในสัปดาหถัดมา เชน การหั่นฟกเขียวเปนชิ้น
เล็ก  

5). เกษตรกรเรียนรูและมีการปรับตัวในการจัดการตลาดในหลายระดับ ลดการพึ่งพิงเพียง
ตลาดเดียว และกระจายพืชผักออกสูตลาดหลายระดับ (ภาพที่ 5) และเขาใจในราคาที่แตกตางกัน
ไปในแตละระดับตลาด ซึ่งปจจุบันการจัดการตลาดของเกษตรกรมีอยู 3 ระดับ คือ 

1) ระดับฟารม ผานคนกลางในทองถิ่น โดยขายผานคนกลางในพื้นที่ในราคาตลาด
ทั่วไป เชน กวางตุงสามารถปลูกไดดีในฤดูหนาวโดยไมจําเปนตองใชสารเคมี จะถูก
ขายใหกับคนกลางในตลาดในราคาผักทั่วไปเปนสวนใหญ 

2) ตลาดทองถิ่น เชน หนวยงานราชการในราคาผักปลอดสารพิษ และตลาดทั่วไป ซึ่ง
ผูบริโภคใหความสําคัญนอย 

3) ตลาดในเมือง ขายผานรานอาหารสุขภาพ หรือบริษัท โดยมีลักษณะขายตรงใน
ตลาดนัด หรือขายในจุดจําหนายพิเศษ เชน ในหนวยงานราชการ และบานจัดสรร 
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ตัวอยางเชน เกษตรกรบานปงนอยสงพืชผักใหกับรานบานสวนผักเปนประจํา หรือ 
บานแมแฝกใหมสงสมุนไพรใหกับโรงงานทําน้ําพริก เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ชองทางการจําหนายของกลุมผูผลิต เครือขายเกษตรปลอดพิษแมปง 
ที่มา: จากการสัมภาษณ 
หมายเหตุ: จํานวนผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 12 กลุม 
 
 กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการตลาดนัดวันเสารอยางตอเนื่องไดรวมจัดตั้งเปนเครือขาย 
เรียกวา “เครือขายเกษตรปลอดพิษแมปง” และไดใชเปนตรารับรองสินคาของกลุม ซึ่งนับวาเปน
พัฒนาการที่เกิดขึ้นเปนขั้นตอนผานการลดลองตรวจสอบซึ่งกันและกันจนเกิดความไวใจและม่ันใจ
ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดสารพิษสูวงกวาง 
 ความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับเกษตรกร  ความเขมแข็งและความอยูรอดของ
องคกรเกิดจาก ความเชื่อใจ ความสามัคคี และความซื่อสัตยตอกัน ในระยะแรกเกษตรกรยังไม
สามารถรวมตัวกันทํางานรวมกันเปนเครือขายเพื่อทํากิจกรรมรวมกันไดอยางแทจริง เนื่องจากขาด
การสานตอและเกษตรกรยังมีทัศนะที่จะทํางานใหกับกลุมของตนกอน เมื่อผานกิจกรรม “ผูผลิตพบ
ผูบริโภค” ทําใหเกษตรกรรู สึกถึงความเปนกลุมเดียวกันมากขึ้น และทํางานรวมกันในนาม 
“เครือขายเกษตรปลอดพิษแมปง” ทั้งนี้เกษตรกรเริ่มหาแนวทางที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาด
รวมกัน โดยมองในกลุมเครือขายมากขึ้น และมีความเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อพัฒนากลุมมากขึ้น 
กลาวคือ  

• กอตั้งกองทุนเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน  
• ทํางานโดยคณะกรรมการมากขึ้น โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรูจากการตรวจ

เยี่ยมฟารมของสมาชิกในเครือขาย  
• แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต  

– วิธีการควบคุมและปองกันศัตรูพืชผักโดยชีววิธี 
– เกษตรกรบางกลุมไดลดการใชสารเคมใีนการผลิตผักปลอดภัย 
– การจัดการธาตุอาหาร 

เครือขายเกษตร
ปลอดพิษแม ปง

หนวยงานราชการ (4) 
รานคาในหมูบานจัดสรร (1)

รานคาสุขภาพ (2)

คนกลางนําเขา กทม / สงออก (2)

รานอาหาร /บริษัท (3)

ซุปเปอร มาเกต (1)

คนกลางในหมูบาน (3)
ตลาดสดในชุมชน (4)

เครือขายเกษตร
ปลอดพิษแม ปง

หนวยงานราชการ (4) 
รานคาในหมูบานจัดสรร (1)
หนวยงานราชการ (4) 
รานคาในหมูบานจัดสรร (1)

รานคาสุขภาพ (2)

คนกลางนําเขา กทม / สงออก (2)

รานอาหาร /บริษัท (3)

ซุปเปอร มาเกต (1)
รานคาสุขภาพ (2)

คนกลางนําเขา กทม / สงออก (2)

รานอาหาร /บริษัท (3)

ซุปเปอร มาเกต (1)

คนกลางในหมูบาน (3)
ตลาดสดในชุมชน (4)
คนกลางในหมูบาน (3)
ตลาดสดในชุมชน (4)
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– แหลงเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ 
– แนะนําชองทางตลาดและรวมหาแนวทางการขยายตลาด 

• หารือเพื่อหาแนวทางสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคและหาแนวทางขยายตลาดไป
ยังทองถิ่นและเพิ่มชองทางเขาสูตลาดในระดับตางๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
รวมถึงการขายในตลาดระดับบนในหางสรรพสินคา รวมกัน 

ความสัมพันธระหวางเกษตรกรตอผูบริโภค  
เกษตรกรมีความเปนกันเองกับลูกคาและใหความสําคัญกับผูบริโภคในฐานะของมิตร

มากกวาเปนเปาหมายทางการตลาด ทําใหเกิด “ลูกคาประจํา” ขึ้นในตลาด ซึ่งทําใหเกษตรกรมี
ความตองการที่จะสรางความไววางใจและความสัมพันธที่ดีตอผูบริโภค โดยรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑของตนเพื่อผลในระยะยาว มีการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการปรุงอาหาร
ทองถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑตามคําแนะนําของผูบริโภค รวมถึงการ ลด แจก แถมและบริการตัดหั่น
เปนพิเศษใหกับผูซื้อ  
 
พัฒนาการของผูบริโภค จาก “ผูผลิตพบผูบริโภค” 

 ความสัมพันธระหวางผูบริโภคตอเกษตรกร 
 ผูบริโภคมีความเปนกันเองกับผูขาย เกิดเปน “เจาประจํา” ขึ้นในตลาด ใหคํานําและ
ซักถามกับเกษตรอยางเปนกันเอง และยอมรับฟงเหตุผลของเกษตรกรในกรณีที่ราคาสินคาสูงกวาใน
ทองตลาดและมีรูปลักษณะภายนอกที่ไมสวยงามเหมือนพืชผักทั่วไป 

ทัศนคติของผูบริโภค 
 ผูบริโภคในตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” มีประมาณ 600 คนตอสัปดาห 
เปนผูที่มีการศึกษาสูง มีรายไดปานกลาง และจับจายสินคาประมาณ 110 บาท/สัปดาห/คน ซึ่ง
ผูบริโภคเกือบทั้งหมด (รอยละ 97) เปนผูที่มาจับจายในตลาดนัดเปนประจํา โดยสวนใหญมาทุก
สัปดาห เนื่องจากเห็นวาเปนตลาดที่มีผักปลอดสารพิษ (รอยละ 74) และมีพืชผักที่สดใหมและราคา
ถูก (รอยละ 31)  (ตารางที่ 3) 
 ผูบริโภคสวนใหญใหความเชื่อม่ันตอความปลอดภัยและคุณภาพ (รอยละ 72) โดยมี
ความเห็นวาราคาสินคามีความเหมาะสม (รอยละ 61) แมจะมีบางทานมีความเห็นวาบางสินคาบาง
ชนิดมีราคาคอนขางสูง (รอยละ 20) แตบางทานมีความเห็นวาราคาสินคาในตลาดนัดคอนขางต่ํา 
โดยสินคาแมขาดความหลากหลายไปบางในบางชวงแตสวนใหญยังเห็นวามีความหลากหลายพอดี 
(ตารางที่ 3) 
 ลักษณะตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญคือ ความเปนกันเองและอัธยาศัยที่ดีของผูขาย 
(เกษตรกร) (รอยละ 93) ความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ และการที่ตั้งอยูในธรรมชาติของสถานที่ 
ซึ่งส่ิงที่ผูบริโภคตองการใหมีขึ้นหากมีการจัดตลาดนัดในสถานที่อื่น คือ การขายดวยเกษตรกร การมี
ธรรมชาติ (มีบริเวณปลูกพืชผักใหเห็น) และมีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  สถานภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหาร

ปลอดภัย”  
 
สถานะภาพ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของผูบริโภค 
อาชีพ: งานบาน (32%) รับราชการ (24 %) 
สถานภาพ: แมบาน (72%) พอบาน (17%) 
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี (48%)  ปริญญาโท (17%)  
รายไดตอครัวเรือน: เฉลี่ย 23,000 บาท  

≤10,000 (30%) 
10,001-30,000 ( 32%) 
30,001-50,000 (20%) 
>50,000 (15%) 

มูลคาซ้ือ: เฉลี่ย 110 บาท 
≤ 50 (14%) 
50-100 ( 52%) 
>100 (33%) 

ความถี่ในการมาตลาด: ทุกวันเสาร (63%), 2 เสารตอครั้ง (34%)  
เหตุผลที่มาจับจายในตลาด: เปนตลาดผักปลอดสารพิษ (74%), ผักสดใหมและราคาถูก (31%) 
ที่ต้ังตอการเดินทาง: เดินทางมาสะดวก เนื่องจากใกลที่ทํางาน (80%) 
ความเห็นตอผูขาย: อัธยาศัยดี (93%)  
สภาพของที่ต้ัง: ใกลชุมชนสะดวกตอการเดินทาง (76%) ควรปรับสถานที่จอดรถ (13%) ใกล

ธรรมชาติ (11%) 
ความเห็นตอความหลากหลาย: มีสินคาหลากหลายพอเหมาะ(70%) ควรเพิ่มประเภทสินคา (30%) 
ความเห็นตอคุณภาพ: เช่ือมั่นตอความปลอดภัยและคุณภาพ (72%) 
ความเห็นตอราคาสินคา: เหมาะสม (61%)  คอนขางแพง (20%)  คอนขางถูก (10%) 
ลักษณะทั่วไปของตลาด: สะอาดเรียบรอย (54%) มีธรรมชาติ (26%) ควรขยายและปรับพื้นที่ (20%) 
ขอดีของตลาดที่ควรรักษาไว: ขายดวยเกษตรกร (39%) มีธรรมชาติ (37%) คุณภาพและมาตรฐาน (35%) 
สิ่งที่ตองพฒันาและปรับปรุง: ที่จอดรถ (33%)  ขยายตลาดใหกวางขึ้น (24%) ประชาสัมพันธ (10%) ขยาย

เวลาปดเปด (7%) 
ความจําเปนตอตรารับรอง: ควรมี (57%)  ไมจําเปน (32%) 
ตรารับรองที่รูจักและเชื่อถือ: กรมวิชาการเกษตร (63%) กรมวิทยาศาสตรการแพทย (24%) 

ที่มา: จากการสัมภาษณผูบริโภค จํานวน 54 ราย 
 
สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

  “ผูผลิตพบผูบริโภค” กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูดานการผลิตและการตลาดระหวาง
ผูผลิตกับผูผลิต ผูผลิตกับผูบริโภค และผูผลิตกับผูประกอบการ ซึ่งสงผลใหเกิดมีทัศนคติที่ดีตอกัน
ระหวางผูผลิตและผูบริโภค ทั้งนี้เกษตรกรมีการพัฒนาทั้งดานการผลิต การตลาดและแนวคิดใหมๆ 
อยางตอเนื่อง ที่สําคัญ 5 ประการคือ 1) เกิดการผลิตที่มีความหลากหลายในชนิดพืช 2) พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและขยายการผลิตสูชุมชนเพิ่มขึ้น  3) ปรับเปล่ียนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่
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เหมาะสม 4) เกษตรกรไดเรียนรูในการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร เพิ่มชองทางและการจัดการ
ในการกระจายผลผลิตสูผูบริโภคและผูประกอบการ และเปนสวนหนึ่งของรายไดที่สําคัญของ
ครัวเรือน และ 5) เกษตรกรไดปรับเปล่ียนเจตคติในการผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอผลผลิตของตน 
ในสวนของผูบริโภคใหความสําคัญตออัธยาศัยของผูขายและมีความมั่นใจตอคุณภาพของสินคา 
 ลักษณะตลาดของเกษตรปลอดสารพิษมีลักษณะเปนตลาดเฉพาะ (niche market) ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยแนวทางการจัดการ “ผูผลิต พบผูบริโภค” ในการพัฒนาและขยายผลระบบอาหาร
ทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีการผลิตของเกษตรกรรายยอย อยางไรก็ตามแนวทางนี้จําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนในระยะแรกจากหนวยงานวิชาการเพื่อชวยวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค และชวย
ในการสนับสนุนดานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อใหเกิดความไววางใจกันในกลุม
ผูผลิตหรือเปนตัวเชื่อมใหเกิดการทํางานในรูปแบบของกลุมหรือเครือขาย นอกจากนี้ดวยรูปแบบ
ของตลาดนัดที่จําหนายสินคาเฉพาะ มีกลุมผูบริโภคอยูจํานวนหนึ่งนั้น จึงเกิดขอจํากัดในขนาดของ
ตลาด ซึ่งกระจายการจัดตั้งตลาดนัดไปในหลายพื้นที่เปนทางออกที่ดีสําหรับการพัฒนาไปสูอาหาร
ทองถิ่น แตตองพิจารณากลุมผูบริโภคควบคูไปดวย 
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