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บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการผลิตเห็ดในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองขอนแก่น และเพื่อ
ศกึษาความเชือ่มโยงระหว่างผูผ้ลติในระบบการผลติเหด็  ศกึษาโดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง หรอื semi-structure 
interview หรือแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยหัวข้อย่อย โดยสัมภาษณ์เกษตรกร ณ ฟาร์มเห็ดของเกษตรกร  รวมทั้งหมด 
11 ราย  ผลการศึกษาพบว่า ระบบการผลิตเห็ดของเกษตรกรในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองขอนแก่น  เป็นระบบการ
ผลิตแบบแยกส่วนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเกษตรกร  ที่เชื่อมโยงกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมระหว่าง
เกษตรกร 4 กลุ่มที่จ�าแนกตามประสบการณ์  การด�าเนินกิจกรรมหลักในระบบการผลิตเห็ด และแหล่งที่มาของความรู้
ในการผลิตเห็ด  โดยเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเชื้อเห็ด  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเป็นหลัก   
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเปิดดอกจ�าหน่ายเอง  และกลุ่มเกษตรกรที่ซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเลี้ยงและเปิดดอก
จ�าหน่าย  และผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า  การแบ่งหน้าที่กันท�าตามความถนัดของตน  โดยไม่เหลื่อมล�้าหรือทับซ้อน  เป็น
ปัจจัยที่ท�าให้ระบบมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: ระบบการผลิตเห็ด, จังหวัดขอนแก่น

ABSTRACT: This study is focused on discussing the Mushroom production system in and around Khon Kaen city,  
Thailand and the linkages and relationships that exists between and among the producers, by using semi-structure 
interviewing and direct observation and participation. We interviewed total 11 mushroom producers. Our findings  
indicate that the mushroom production system work by 4 different groups of farmer that was clustered by  
experience, main activity in mushroom production process, and the source of knowledge of mushroom production. 
The 4 different groups of producer are basic seed producers, seedling producers, seedling and mushroom producers, 
and mushroom producers only. And the results also revealed that the division of labor of this system between different 
groups of farmer is the most important factor support the system efficiency and sustainable.
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บทน�ำ

จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด(Gross Provincial Products, GPP) จ�านวน 

145,372  ล้านบาท เป็นล�าดับที่ 18 ของประเทศ และ

เป็นล�าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจาก

จังหวัดนครราชสีมา รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per 

Capita GPP) ของจงัหวดัขอนแก่น ปี 2553 คอื 76,871 

บาท  อยู่ในอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(2554) อ้างถึงใน ส�านักงานจังหวัดขอนแก่น (2555))  

นบัว่าเป็นโอกาสทางธรุกจิทัง้แก่หน่วยธรุกจิขนาดใหญ่  

และขนาดย่อมมากมาย  ซึ่งรวมถึงธุรกิจการท�าฟาร์ม

เห็ดที่ได้ท�าการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

เป็นที่ทราบกันดีว่า การท�าการเกษตรนั้น  ต้อง

เผชิญกับความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น

ความไม่แน่นอนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ โรค แมลง 

ไปจนถงึความผนัผวนของราคา  ผลกระทบจากปัญหา

ความไม่แน่นอนดงักล่าวทีเ่หน็ได้ชดั  เช่น  ภาวะสนิค้า

ล้นตลาด  จนท�าให้ราคาตกต�่า  หรือปัญหาผลผลิตไม่

ได้คุณภาพ ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ตลาด  ปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาของระบบ  ไม่ใช่ปัญหา

ของเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง  ยกตัวอย่างเช่น  ปัญหา

ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ  เพราะเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่

ไม่มีคุณภาพ  การจัดการฟาร์มที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า  เพราะเกษตรกรผลิตสินค้า

เกษตรอย่างเดียวกัน  และเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกัน  

ท�าให้มีสินค้ามากเกินความต้องการของตลาด  ส่งผล

ให้ราคาตกต�่าตามมา  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นผลพวงของ

การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในระบบ

ภายใต้การปรบัเปลีย่นระบบเกษตรในยคุของการ

เปลี่ยนแปลง  การศึกษาวิจัยทางการเกษตรในเชิง

ระบบมีความส�าคัญ  ที่จะท�าให้เข้าใจความเชื่อมโยง

ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ  และท�าให้สามารถ

ปรบัปรงุ  พฒันา  หรอืแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผดิพลาดที่

เกดิขึน้ในระบบ  ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการวางแผน

เชิงนโยบายได้  แม้ว่าจะเป็นที่รับรู้ได้ว่า  ประเทศไทย

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ส�าคัญของ

โลก  หรอืเรยีกได้ว่าเป็นครวัของโลก  แต่การศกึษาและ

วิจัยในการจัดการตลอดทั้งระบบยังมีไม่มาก (ศุภชัย, 

2555)

การศึกษานี้  มุ่งน�าเสนอการวิจัยเชิงระบบโดย

เลือกระบบการผลิตเห็ด  ทั้งนี้เนื่องด้วยเห็ดเป็นที่รู้จัก

กันมานาน  และคนไทยนิยมบริโภค  ซึ่งจะเห็นได้จาก

มีการเริ่มต้นของการแนะน�าอาชีพการเพาะเห็ดตั้งแต่

ปี พ.ศ.2481 และอาชีพการเพาะเห็ดได้วิวัฒนาการ

เรื่อยมากค่อนข้างรวดเร็ว จากการเพาะเห็ดเพียงชนิด

เดยีว เป็นการผลติเหด็เพือ่การค้ามากกว่า 10 ชนดิ ใน

ปัจจบุนั  นอกจากนีอ้าชพีการเพาะเหด็ได้ค่อยๆ เปลีย่น

จากอาชพีเสรมิหลงัฤดกูาลท�านาปี  กลายมาเป็นอาชพี

หลักของเกษตรกรหลายๆ รายในทุกภาคของประเทศ  

และรูปแบบกิจการมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุด

เพาะเห็ดเพียงวันละไม่กี่กองหรือมีโรงเรือนขนาดเล็ก

เพียงโรงเดียว  ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนเป็น

ตวัเลข 7 หลกั (สญัชยั, 2554) อย่างไรกด็งีานวจิยัส่วน

ใหญ่จะมุ ่งเน้นที่เทคนิคทางการเกษตร  การเพิ่ม

ผลผลติและการแปรรปูเหด็ของปัจเจกฟาร์มหรอืฟาร์ม

ใดฟาร์มหนึง่  ไม่ได้กล่าวถงึการเชือ่มโยงกนัเป็นระบบ

การผลติเมือ่มจี�านวนเกษตรกรเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในระบบ  

การศึกษาในลักษณะดังกล่าวนี้  ได้แก่  ไพบูลย์ 

(2544); นพมาศ (2546); Danny (1997); Beetz and 

Kustudia  (2004);  Bram van Nieuwenhuijzen 

(2007) การศึกษาในครั้งนี้จึงเน้นไปที่การศึกษาการ

ท�างานของระบบการผลติเหด็  ทีป่ระกอบด้วยเกษตรกร

ที่ท�าฟาร์มเห็ดในหลายๆ ขนาดที่ต่างกัน  เพื่อให้เห็น

การเชื่อมโยง  การท�างานของระบบทั้งระบบ

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview) หรือแบบ

สัมภาษณ ์ที่ประกอบด ้วยหัวข ้อย ่อย  เครื่ อง



281KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 2 : (2014).

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส�าเร็จรูป SPSS ลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการศึกษา  ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling)  

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน�าของ

หน่วยตัวอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่โดยการศึกษาใน

ครั้งนี้  ผู้วิจัยเริ่มต้นสุ่มตัวอย่างแม่ค้าจ�าหน่ายเห็ดที่

ตลาดชุมชนบ้านโนนม่วง จากนั้นให้แม่ค้าแนะน�า

แหล่งผลิตเห็ด  ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนได้กลุ่มตัวอย่าง

ครบองค์ประกอบของระบบการผลิตเห็ด  ซึ่งผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ทั้งหมด 11 ราย  ดังรายละเอียดใน Figure 

1  และท�าการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง  โดยท�าการสมัภาษณ์และสงัเกตแบบมส่ีวน

ร่วมกับเกษตรกรโดยตรงที่ฟาร์มเห็ดของเกษตรกร   

หลังจากที่รวบรวมข้อมูลเพียงพอส�าหรับการวิเคราะห์

แล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่ม  (cluster analy-

sis) จ�าแนกตามลักษณะการด�าเนินกิจกรรมในระบบ

การผลติเหด็  ประสบการณ์ในการผลติเหด็  และแหล่ง

ที่มาของความรู ้ในการผลิตเห็ด  โดยเกษตรกรที่มี

ลักษณะการด�าเนินกิจกรรมที่เหมือนกันถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มเดียวกัน

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ผลการศึกษาพบว่า  ระบบการผลิตเห็ดของ

เกษตรกรในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองขอนแก่น 

เป็นระบบการผลิตแบบแยกส่วนตามความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ของเกษตรกร  ที่เชื่อมโยงกันทั้ง

โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งสามารถจ�าแนกกลุ่มตาม

ลักษณะการด�าเนินกิจกรรมในระบบการผลิตเห็ดได้ 4 

กลุ่ม  (Figure 1, Table 1)
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 Figure 1 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่ม 

(cluster analysis) ที่ได้จากโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

โดยโปรแกรมจะให้ค่าระยะห่างที่แต่ละกลุ่มตัวอย่าง

สามารถรวมกลุ่ม ได้ตามค่าตัวแปรที่ผู้วิจัยระบุลงไป

ในโปรแกรม ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ตัวแปร

ดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น  ได้แก่  ลักษณะการด�าเนิน

กิจกรรมในระบบการผลิตเห็ด  ประสบการณ์ในการ

ผลิตเห็ด  และแหล่งที่มาของความรู้ในการผลิตเห็ด  

ผลการวิเคราะห์ได้กลุ่มที่แตกต่างกัน 4 กลุ่ม  ตาม

จ�านวนลูกศรที่ชี้ในภาพ 4 เส้น  ซึ่งทั้งนี้จ�านวนกลุ่มที่

เหมาะสมว่าควรเป็นกีก่ลุม่นัน้  กข็ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์

ของผู้วิจัยด้วย  จาก Figure 1 เราจะเห็นได้ว่า  ที่ระยะ

ห่างที่ 5 ผู้วิจัยจะได้ 3 กลุ่ม  ที่ระยะห่างที่ 10 ผู้วิจัยจะ

ได้ 2 กลุม่ และจะสามารถรวมกนัเป็นกลุม่เดยีวทัง้หมด

ที่ระยะห่างที่ 25 โดยจากการศึกษาพบว่าจ�านวนกลุ่ม

ที่เหมาะสมคือ 4 กลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการ

ด�าเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตเห็ดที่ต่างกันของ

ทั้ง 4 กลุ่ม  (Table 1)

 Table 1 แสดงถงึปัจจยัทีท่�าให้เกษตรกรแตกต่าง

กนัในระบบ  ได้แก่  ประสบการณ์  ลกัษณะการด�าเนนิ

กิจกรรมในระบบ  และแหล่งความรู้การผลิตเห็ด  ซึ่ง

พบว่า  เกษตรกรกลุ่มที่ 1 มีประสบการณ์มากกว่า

เกษตรกรอีก 3 กลุ่มที่เหลือ  และได้รับความรู้ในการ

ผลิตเห็ดจากวิทยาลัยเกษตร  ในขณะที่เกษตรกรอีก 3 

กลุ่มได้รับจากประสบการณ์การเป็นพนักงานและการ

ฝึกอบรม ซึ่งท�าให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์กับขั้น

ตอนการผลิตเห็ดหลัก  (Figure 2) โดยเกษตรกรกลุ่ม

ที่ 1 ท�าหน้าที่ผลิตเห็ดในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นขั้น

ตอนทีเ่กษตรกรอกี 3 กลุม่ไม่มคีวามรูใ้นขัน้ตอนนี ้ ส่วน

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 และ 3 ท�าหน้าที่ผลิตในขั้นตอนที่ 3 

และ 4 ในขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ 4 ที่ไม่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการผลิตเห็ดมาก่อน  อยู่ในขั้นตอนที่ 

4 คือ ซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอกจ�าหน่าย
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 Table 1 แสดงถึงปจจัยที่ทําใหเกษตรกรแตกตางกันในระบบ  ไดแก  ประสบการณ  ลักษณะการดําเนินกิจกรรม
ในระบบ  และแหลงความรูการผลิตเห็ด  ซึ่งพบวา  เกษตรกรกลุมที่ 1 มีประสบการณมากกวาเกษตรกรอีก 3 กลุมที่เหลือ  
และไดรับความรูในการผลิตเห็ดจากวิทยาลัยเกษตร  ในขณะที่เกษตรกรอีก 3 กลุมไดรับจากประสบการณการเปน
พนักงานและการฝกอบรม ซึ่งทําใหสอดคลองกับความสัมพันธกับขั้นตอนการผลิตเห็ดหลัก  (Figure 2) โดยเกษตรกรกลุม
ที่ 1 ทําหนาที่ผลิตเห็ดในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนขั้นตอนที่เกษตรกรอีก 3 กลุมไมมีความรูในขั้นตอนนี้  สวนเกษตรกร
กลุมที่ 2 และ 3 ทําหนาที่ผลิตในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในขณะที่เกษตรกรกลุมที่ 4 ที่ไมมีความรูและประสบการณในการผลิต
เห็ดมากอน  อยูในขั้นตอนที่ 4 คือ ซื้อกอนเชื้อเห็ดมาเปดดอกจําหนาย 

 
Figure 2  Mushroom Production Steps 

 นอกจากปจจัยดานลักษณะการดําเนินกิจกรรมในการผลิตเห็ด  ประสบการณในการผลิตเห็ด  และแหลงที่มา
ของความรูในการผลิตเห็ด  ที่ทําใหมีกลุมเกษตรกรที่แตกตางกันทั้ง 4 กลุมแลว  ยังมีประเด็นดานสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกันดวย  ดังนี้  
1) รูปแบบการทําอาชีพเห็ด  พบวา  กลุมที่ 4 เพาะเห็ดขายเปนอาชีพเสริม  โดยมีอาชีพหลักคือคาขาย เกษตรกรกลุมที่ 
2 และ 3 บางรายทําเปนอาชีพหลัก แตสวนใหญทําเปนอาชีพเสริม เพราะมีแหลงรายไดหลักจากเงินที่สงกลับมาโดย
ลูกหลานที่ไปทํางานตางจังหวัด  ในขณะท่ีกลุมที่ 1 ทําเปนอาชีพหลัก เพราะตองเอาใจใสในการผลิตเชื้อเห็ดกอนเชื้อเห็ด  
และกระจายกอนเชื้อเห็ดไปใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ  สวนเกษตรกรกลุมที่ 4 เพียงซื้อกอนเชื้อเห็ดนําไปรดน้ําดูแลและเปด
ดอกขาย 
2)  กระบวนการและเทคโนโยลีในการผลิตเห็ด จากการศึกษาพบวา  กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตของ
เกษตรกรควรไดรับการสนับสนุนและพัฒนาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเกษตรกรใชเทคนิคแตกตางกันโดยไมทราบวา
แบบไหนมีขอดีขอเสียหรือเหมาะสมกับตนเองอยางไร   
 รูปแบบการวางเห็ดเพื่อเปดดอกในโรงเรือน  ของเกษตรกรกลุมที่ 4 บางคนใชวิธีวางทับซอนกันในแนวดิ่ง โดยใช
เชือกผูกรอย บางคนใชวิธีวางเรียงซอนทับกันในแนวเฉียงประมาณ 50-60 องศา (Figure 3) 
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 นอกจากปัจจยัด้านลกัษณะการด�าเนนิกจิกรรมใน

การผลติเหด็  ประสบการณ์ในการผลติเหด็  และแหล่ง

ทีม่าของความรูใ้นการผลติเหด็  ทีท่�าให้มกีลุม่เกษตรกร

ที่แตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่มแล้ว  ยังมีประเด็นด้านสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันด้วย  ดังนี้ 

 1)  รูปแบบกำรท�ำอำชีพเห็ด  พบว่า  กลุ่มที่ 4 

เพาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริม  โดยมีอาชีพหลักคือ

ค้าขาย เกษตรกรกลุม่ที ่2 และ 3 บางรายท�าเป็นอาชพี

หลกั แต่ส่วนใหญ่ท�าเป็นอาชพีเสรมิ เพราะมแีหล่งราย

ได้หลักจากเงินที่ส่งกลับมาโดยลูกหลานที่ไปท�างาน

ต่างจงัหวดั  ในขณะทีก่ลุม่ที ่1 ท�าเป็นอาชพีหลกั เพราะ

ต้องเอาใจใส่ในการผลิตเชื้อเห็ดก้อนเชื้อเห็ด  และ

กระจายก้อนเชื้อเห็ดไปให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ  ส่วน

เกษตรกรกลุม่ที ่4 เพยีงซือ้ก้อนเชือ้เหด็น�าไปรดน�า้ดแูล

และเปิดดอกขาย

 2)   กระบวนกำรและเทคโนโยลีในกำรผลิต

เหด็ จากการศกึษาพบว่า  กระบวนการและเทคโนโลยี

ในการผลิตของเกษตรกรควรได้รับการสนับสนุนและ

พัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเกษตรกรใช้

เทคนิคแตกต่างกันโดยไม่ทราบว่าแบบไหนมีข้อดีข้อ

เสียหรือเหมาะสมกับตนเองอย่างไร  

 รูปแบบการวางเห็ดเพื่อเปิดดอกในโรงเรือน  ของ

เกษตรกรกลุ่มที่ 4 บางคนใช้วิธีวางทับซ้อนกันในแนว

ดิ่ง โดยใช้เชือกผูกร้อย บางคนใช้วิธีวางเรียงซ้อนทับ

กันในแนวเฉียงประมาณ 50-60 องศา (Figure 3)

 รูปแบบการรดน�้าก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน  ของ

เกษตรกรกลุ่มที่ 4  บางคนใช้สายยางฉีดน�้ารดน�้า

เหมอืนปกตทิัว่ไป  ในขณะทีเ่กษตรกรบางรายประยกุต์

ใช้การรดน�้าด้วยสปริงเกอร์  (Figure 4) 

  

Figure 3 placement of mushroom packet of farmer group 4 
 รูปแบบการรดน้ํากอนเชื้อเห็ดในโรงเรือน  ของเกษตรกรกลุมที่ 4  บางคนใชสายยางฉีดน้ํารดน้ําเหมือนปกติ
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 รูปแบบการขยายตลาด  ของเกษตรกรกลุ่มที่ 1 

ด้วยการจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านความรู้

และเทคนิคในการผลิตเห็ด  แก่เกษตรกรในพื้นที่และ

ต่างพืน้ที ่ผลจากการอบรมเกษตรกรกลุม่ที ่1 จะได้ยอด

การสั่งผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง  

(Figure 6) ในขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ 2 3 และ 4 ใช้วิธี

การบอกปากต่อปากของลูกค้า

 3)   สภำพเศรษฐกิจสังคม  พบว่า กลุ่ม 1 และ 

2 มีความมั่นคงมากกว่า และรายได้มากกว่า และเป็น

ที่รู ้จักมากกว่า  เพราะใช้เทคโนโลยีมากกว่า และมี

ความเสี่ยงน้อยกว่า ทั้งนี้เพราะรายได้แปรผันตาม

ปริมาณก้อนเห็ดที่กระจายให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ 4 

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 4 ต้องเสี่ยงกับการจ�าหน่ายดอก

เห็ดได้หรือไม่ได้   แต่จากข้อมูลพบว่า  ความต้องการ

บ ริ โ ภ ค เ ห็ ด มี ม า ก ก ว ่ า ป ริ ม า ณ เ ห็ ด ที่ ผ ลิ ต ไ ด ้ 

 ท�าให้เกษตรกรกลุ่มที่ 4 สามารถคืนทุนได้ภายใน 2 

สัปดาห์แรกที่เปิดดอกเห็ดจ�าหน่ายได้  ในขณะที่

เกษตรกรกลุม่ที ่3 จะเป็นทีรู่จ้กัของคนในพืน้ที ่ซึง่ผลติ

ก้อนเชื้อเห็ดเองและเปิดดอกขายเองบริการลูกค้าใน

พื้นที่  แต่ก็มีเกษตรกรต่างพื้นที่ติดต่อขอซื้อก้อนเชื้อ

เห็ดไปเปิดดอกขายด้วย แต่ในปริมาณที่ไม่มากเท่า

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ท�าเป็นอาชีพหลัก

กำรเชือ่มโยงระหว่ำงเกษตรกรทัง้ 4 กลุม่ในระบบ

 Figure 7 แสดงต�าแหน่งที่ตั้งของเกษตรกรที่เป็น

ตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้  โดยจ�าแนกตามกลุ่ม 

ในขณะที่ Figure 8 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง

เกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มในระบบการผลิตเห็ด ในพื้นที่ตัว

เมืองและรอบๆ ตัวเมืองขอนแก่น   
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 เทคนคิการคลกุส่วนผสมเพือ่ผลติก้อนเชือ้เหด็  ขอ

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 และ 3 เกษตรกรบางรายใช้วิธีการ

คลุกเคล้าโดยกองบนพื้น  ในขณะที่บางรายใช้วิธีการ

คลุกเคล้าด้วยเครื่อง  (Figure 5)
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บริการลูกคาในพื้นที่  แตก็มีเกษตรกรตางพื้นที่ติดตอขอซื้อกอนเช้ือเห็ดไปเปดดอกขายดวย แตในปริมาณที่ไมมากเทา
เกษตรกรกลุมที่ 2 ที่ทําเปนอาชีพหลัก 
การเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรทั้ง 4 กลุมในระบบ 
 Figure 7 แสดงตําแหนงที่ต้ังของเกษตรกรที่เปนตัวอยางของการศึกษาในคร้ังนี้  โดยจําแนกตามกลุม ในขณะท่ี 
Figure 8 แสดงความเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรทั้ง 4 กลุมในระบบการผลิตเห็ด ในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมือง
ขอนแกน    

 
Figure 7 To show the location of mushroom farmer by group 

Figure 7 แสดงใหเห็นวาเกษตรกรกระจายตัวอยูในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองขอนแกน  ไมไดกระจุกอยูที่
ใดที่หนึ่ง  แตยังสามารถเชื่อมตอถึงกัน  เพื่อผลิตเห็ดรองรับตลาดในตัวจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียงได  ทั้งนี้เนื่อง
ดวยเกษตรกรแตละกลุมมีความเชี่ยวชาญในแตละขั้นตอนการผลิตเห็ดที่ตางกัน  ในขณะท่ีแตละขั้นตอนตองใชปจจัยการ
ผลิตรวมกัน เกษตรกรกลุมที่ 1 ผลิตปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรกลุมที่ 2 และ 3 ในขณะท่ีเกษตรกรกลุมที่ 2 และ 3 ผลิต

Figure 7 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรกระจายตัวอยู่

ในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองขอนแก่น  ไม่ได้

กระจกุอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่  แต่ยงัสามารถเชือ่มต่อถงึกนั  เพือ่

ผลติเหด็รองรบัตลาดในตวัจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั

ใกล้เคยีงได้  ทัง้นีเ้นือ่งด้วยเกษตรกรแต่ละกลุม่มคีวาม

เชี่ยวชาญในแต่ละขั้นตอนการผลิตเห็ดที่ต่างกัน  ใน

ขณะที่แต่ละขั้นตอนต้องใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน 

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ผลิตปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

กลุม่ที ่2 และ 3 ในขณะทีเ่กษตรกรกลุม่ที ่2 และ 3 ผลติ

ปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ 4 ดังกล่าวแล้ว

ข้างต้น   โดยลักษณะการเชื่อมโยงประสานกันของ

ระบบการผลิตเห็ดในพื้นที่ตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมือง

ขอนแก่น แสดงใน Figure 8
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วิจำรณ์

จากผลการศกึษา  ชีใ้ห้เหน็ว่า  ระบบการผลติเหด็

ในพืน้ทีต่วัเมอืงและรอบๆ ตวัเมอืงขอนแก่น เป็นระบบ

ที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนด้วยโครงสร้างของระบบที่

เกษตรกรแต่ละกลุ่มท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  ถึง

แม้ว่าเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่เป็นต้นน�้าสามารถท�าเองได้

ตลอดทัง้ 4 ขัน้ตอนหลกั  แต่เกษตรกรกลุม่ต้นน�้าใช้วธิี

การขยายขนาดกจิการด้วยการฝึกอบรมถ่ายทอดความ

รู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ซึ่งวิธีนี้ท�าให้เกษตรกรกลุ่ม

ต้นน�้ายังสามารถผลิตเชื้อเห็ดส่งต่อให้กับเกษตรกร

กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้อย่างต่อเนื่อง  ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 

2 และ 3 พยายามผลติก้อนเชือ้เหด็ให้ได้คณุภาพ  โดย

ไม่คิดที่จะขยับไปผลิตเชื้อเห็ดแข่งกับเกษตรกรกลุ่มที่ 

1 ในขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ 4 ที่อยู่ใกล้ชิดลูกค้ามาก

ทีส่ดุ  กท็�าหน้าทีเ่ลีย้งเหด็และเปิดดอกเหด็จากก้อนเชือ้

เหด็ทีเ่กษตรกรกลุม่ที ่2 และ 3 ผลติมาให้ตามศกัยภาพ

ของตน  ซึง่การเกดิขึน้ของกลุม่โดยธรรมชาตขิองระบบ

นี้  นับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าเป็นประโยชน์แก่นัก

วิชาการหรือนักส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ  ที่

สามารถใช้แนวทางการศึกษาในครั้งนี้  เป็นแนวทาง

การศึกษาในการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจ

ชุมชน  หรือกลุ่มการผลิตอื่นๆ ในจังหวัดหรือในพื้นที่

อื่นๆ ทั่วประเทศได้  เพียงการสนับสนุนในสิ่งที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อระบบโดยไม่ต้องลงทุนสถานที่  อุปกรณ์

หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกใดๆ  จะเป็นการประหยัด

งบประมาณและช่วยให้ใช้งบประมาณได้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เรายังเห็นประเด็นที่น่าสนใจหลาย

ประเด็น  ได้แก่  เกษตรกรในระบบไม่เคยรู้จักกันมา

ก่อน เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดทีอ่ยูใ่นระบบ  รูจ้กั

กันภายหลังการติดต่อซื้อขายปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้

ระหว่างกัน  เช่น  เชื้อเห็ด  ก้อนเชื้อเห็ด  เป็นต้น 

การได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างเกษตรกรในระบบ

มีน้อยหรือแทบไม่มีเลย แม้ว่าเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 

1 ที่เป็นต้นน�้า ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตเชื้อเห็ด อาจอยู่ใน

ต�าแหน่งที่ได้เปรียบ เช่นบางครั้งเชื้อเห็ดอาจไม่ได้

คณุภาพ เพือ่ให้ธรุกจิด�าเนนิไปได้  จงึเกดิระบบการคนื

สินค้าหรือเปลี่ยนเชื้อเห็ดที่ดีให้ระหว่างเกษตรกรกลุ่ม

ที่ 1 และกลุ่มที่ 2, 3 และระหว่างกลุ่มที่ 2 และ 3 กับ

เกษตรกรกลุ่มที่ 4 

หน่วยงานส่งเสริมมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยหรือไม่มี

ส่วนเกีย่วข้องเลยในการสร้างระบบ เราจะสงัเกตได้ว่า 

บ่อยครั้งที่หน่วยงานภาครัฐ  หรือนักวิชาการพยายาม

ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันเป็นกลุ่ม  แต่การรวมกลุ่ม

ภายใต้ข้อก�าหนดต่างๆ นั้น  การรวมกลุ่มกลับไม่

สามารถเกิดขึ้นได้  หรือแม้เกิดขึ้นได้  แต่รวมกลุ่มกัน

ได้ไม่นาน การรวมกันเป็นกลุ่ม cluster ไม่จ�าเป็นต้อง

อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

จาก Figure 3 ท�าให้เห็นว่าท�าเลที่ตั้งไม่ได้เป็น

อุปสรรคในการรวมกลุ่ม (cluster) แต่สิ่งที่ท�าให้เกิด

การรวมกลุ่มได้คือ  การที่เกษตรกรต้องใช้ปัจจัยการ

ผลิตร่วมกัน  ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่ง

กนัและกนัอยูต่ลอดเวลา ในจงัหวดัขอนแก่นอาจมกีลุม่

อื่นในลักษณะคล้ายกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตเห็ดที่ได้ท�าการ

ศึกษาในครั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจและควรแก่การศึกษา

ระบบการผลิตในสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่รวมกันเป็นกลุ่ม

เหนียวแน่นโดยธรรมชาติ  แม้ไม่มีหน่วยงานภายนอก

เกี่ยวข้อง สนับสนุน ช่วยเหลือแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี 

การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาด้านอปุทานหรอืกลุม่

ผูผ้ลติเพยีงด้านเดยีว  หากมกีารศกึษาด้านอปุสงค์หรอื

ด้านลูกค้า  จะท�าให้เห็นความเชื่อมโยงทั้งระบบ  เมื่อ

พิจารณาความต้องการของลูกค้าร่วมด้วยแล้ว  ระบบ

ฝั่งผู้ผลิตควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

สรุป

จากการศึกษาในครั้งนี้ท�าให้เห็นว่า  การแบ่ง

หน้าที่กันท�าตามความถนัดของตนของแต่ละองค์

ประกอบในระบบ  โดยไม่เหลื่อมล�้าหรือทับซ้อน  จะ

ท�าให้ระบบมีเสถียรภาพและยั่งยืน  แม้ไม่มีหน่วยงาน

ภายนอกเกี่ยวข้องก็ท�าได้  ดังนั้น  หน่วยงานวิชาการ

และหน่วยงานภาครฐัควรพฒันาสนบัสนนุระบบทีม่อียู่

แล้วให้ดีตามแนวทางที่ควรจะเป็น
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