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รายงานการเสวนา 
เร่ือง “ผูผลิต พบ ผูบริโภค และผูประกอบการ ในผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม” 

พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2546 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
งานโครงการหลวง 2546 และงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 

 ณ. สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมในการ
จัดเสวนาโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับการผลิตและบริโภคสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอมูลขาวสารดานการผลิต การ
ตลาด และหาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรปลอดสารพิษในอนาคต
รวมกัน   
ผูรวมเสวนา  

• ผูผลิตเขตชานเมือง/นอกเมือง 
• ผูประกอบการ/ผูบริโภค 
• ศวพก 

วัตถุประสงค  
• แลกเปลี่ยนความรูกับเกษตรกรผูผลิต 
• ผูผลิตพบกับผูบริโภค/ผูประกอบการ 

 
ผลการดําเนินงานผักปลอดสารพิษ ป 2546 โดย คุณ กุศล ทองงาม 
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ไดดําเนินงานวิจัยดานการผลิตผักปลอดสารพิษทั้งใน
สถานีทดลอง และในพื้นที่เกษตรกร และงานดานการตลาดและการบริโภคของผักปลอดสารพิษ  
ซ่ึงไดเนนกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิตผักปลอดสารพิษ และผูประกอบการผักปลอดสารพิษ 
โดยไดมีกิจกรรมหลายอยางในชวงที่ผานมา อาทิเชน การเสวนา การบริการดานการตลาด การ
พบปะพูดคุยระหวางผูผลิตและผูรับซ้ือ นอกจากนี้ยังรวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ
กิจกรรมดานการตลาด 
 
 
 
 
 
 

ผูผลิตผักปลอดสารพิษ พบผูประกอบการและผูบริโภค  

ผูประกอบการ
/ผูบริโภค 

เกษตรกร 

ศวพก. 

          เทคโนโลยีการผลิต  กิจกรรมการตลาด
เสวนา

บริการดานการตลาด 

พบปะ พดคย
ชองทางการตลาด
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ปจจุบันระบบการผลิตผักปลอดสารพิษที่มีการกลาวถึงสามารถแบงได 4 ประเภทดังน้ี ผักปลอด
ภัย ผักไมใชสารเคมี ผักอินทรีย และ ผักธรรมชาติ 
 
ลักษณะของผูผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม 
พบวามีความหลากหลาย เชนเกษตรกรรายเดี่ยว ขนาดตางๆ ผูผลิตขนาดเล็ก กลาง และผูผลิต
อิสระ และธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังมีผูผลิตภายใตสัญญาผูกพัน และผูผลิตภายใตโครงการ
พัฒนาตางๆ สวนประเภทผูรับซ้ือ มีตั้งแตหางราน รานอาหาร หนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน 
โรงแรม โรงพยาบาล พอคาทองถิ่น และพอคารับซ้ือภายนอกทั้งจําหนายสง และปลีก นอกจาก
น้ียังรวมไปถึงผูบริโภคทั่วไปที่ซ้ือผักปลอดสารพิษ (ดังน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการจําหนายผักปลอดสารพิษในปจจุบันยังไมหลากหลาย แตถือไดวามีการขยายมากกวา
อดีต ตัวอยางไดแก 

•  จําหนายเองที่ฟารม  แหลงผลิต ในหมูบาน  
• จําหนายเองที่ตลาดจัดตั้งเฉพาะ บางจุด บางวัน: คําเที่ยง โรงเรียน 
• นําไปจําหนายเองตามหนวยงาน   รานอาหาร   
• ฝากขายตามรานคา ซุปเปอรมาเก็ต 

 • ขายใหกับผูรับซ้ือประจํา 
 • ขายใหผูรับซ้ือตามสัญญา ขอตกลง 
 
กิจกรรมของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ที่เก่ียวของกับระบบการผลิต
และการตลาดผักปลอดสารพิษ       

1.  ศวพก.- เกษตรกร 
 
 

ลักษณะผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
•  เกษตรกรรายเดี่ยว  ขนาดเล็ก อิสระ 
•  เกษตรกรรายเดี่ยวขนาดกลาง อิสระ 
•  กลุมผูผลิต  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง อิสระ 
•  ธุรกิจเอกชน    
•  การผลิตภายใตสัญญาผูกพัน 
• โครงการหลวง 
•  กลุมผูผลิตภายใตโครงการพัฒนา 

ประเภทผูรับซ้ือผัก 

• สรางความรู ความเขาใจแกเกษตรกร ดานอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมี 
• ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  ติดตาม รวมเรียนรู แกปญหารวมกัน 
 
 
 

•  หางสรรพสินคา 
•  พอคาขายสง  สงออก 
•  พอคาในทองถิ่น  รานคาผัก  
•  โรงพยาบาล  โรงแรม  รานอาหาร 
•  โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
•  บุคลากรในหนวยงานราชการ 
•  ผูบริโภคทั่วไป 
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• สรางสรรคภูมินิเวศนที่ดี เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกร เกษตรชานเมือง 
• เชื่อมโยง ผสานการผลิตกับการตลาด 
•     เสริมสรางศักยภาพดานการผลิตแกเกษตรกร 

 
   2. ศวพก. - ผูบริโภค 
 
 
 
 
 
     3. การสํารวจผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
การสํารวจเบื้องตน 

ผลการสํารวจการบริโภคผักปลอดสารพิษ จากการสัมภาษณผูบริโภคทั่วไป  จํานวน  
903 ตัวอยาง  พบวาผูบริโภคซื้อผักปลอดสารพิษเปนประจํารอยละ  36    ซ้ือเปนบางครั้งรอย
ละ    52    ไมเคยซื้อรอยละ   2 รอยละ 10 ไมใหขอมูล นอกจากนี้ยังพบวาความถี่ในการ
ซ้ือประมาณ  7 ครั้ง/เดือน เปนมูลคา 268 บาทตอการซื้อตอเดือน  
 
เหตุผลที่ผูบริโภคซื้อบาง/ไมคอยซื้อผักปลอดสารพิษ 
 

รอยละหาซื้อยาก       50 
ไมมีชนิดผักที่ตองการ  39 
ราคาสูง    39  
คุณภาพผัก       34  
อ่ืนๆ       7 

 
 

•  ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค: การบริโภคผัก ผักปลอดสารพิษ 
•  ความรู ความเขาใจ และการตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีตกคาง 
•  การใหบริการแกผูบริโภค: จําหนายผัก  การใหขาวสาร สถานที่ปลูกผัก  

• บริโภคทั่วไป: สํารวจเบื้องตน  
• ผูบริโภคที่ทํางานในสวนราชการ เชียงใหม 
• ผูบริโภคผักปลอดสารพิษ: พัฒนาการผลิต ตลาด         
• กลุมผูซ้ือผักปลอดสารพิษเนนศึกษาเฉพาะกลุม: หาชองทางขยายการตลาด  
•      ผูบริหาร ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
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ความตองการซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภค   
 

รอยละตองการมาก     55 
ปานกลาง      29 
นอย/ไมสนใจ       5 
ไมใหขอมูล                    11 
 

วิธีการผลิตผักที่ผูบริโภคตองการ  (รอยละ)   
 
    ผักอินทรีย     55  
  ผักไมใชสารเคมี               23 
   ผักปลอดภัย     15 
   ไมใหขอมูล       5 
 
ความคิดเห็นของผูบริโภคตอการรับรองสินคา (%) 
 

คิดวาจําเปนมาก   83 
จําเปนปานกลาง   11 
จําเปนนอย/ไมจําเปน       2 
ไมใหขอมูล         4 

 
ความสนใจของผูบริโภคในการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยการเปนสมาชิกจายเงิน
ซ้ือผักลวงหนา:  CSA 
 

  รอยละ   สนใจเปนสมาชิก   20 
  ไมสนใจ/ตองการซื้อเองอิสระ  31 
  ไมแนใจ/ม่ันใจ         29 

     ไมใหขอมูล    20 
 
การสํารวจเฉพาะกลุม 

 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 12 โรงเรียน    
           จํานวนผูปกครอง 422 ตัวอยาง            ผูบริหารโรงเรียน      9  ตัวอยาง  
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นอกจากนี้ทางคณะวิจัยไดเขาสัมภาษณในสวนของโรงเรียน โดยทําการสัมภาษณ ผูปกครอง
เด็กนักเรียน และผูบริหารโรงเรียน ผลการสํารวจพบวา ผูปกครองมีความความสนใจใหนักเรียน
ไดบริโภคอาหารที่ปรุงจากผักปลอดสารพิษในโรงเรียน  เน่ืองจาก อยากใหลูกไดบริโภคผัก/
อาหารที่ปลอดภัย  และเห็นวาที่โรงเรียนสามารถจูงใจใหเด็กสนใจ ยินยอมบริโภคผักมากกวาที่
บาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  กรณีถาผูปกครองเห็นดวย เพ่ือใหโรงเรียนซื้อผัก
ปลอดสารพิษมาปรุงอาหารใหเด็ก แตมีเง่ือนไขตางๆดังน้ี 
 
ในกรณีที่ไมสามารถสนับสนุนคาอาหารเพิ่มขึ้น  
ผูสนใจมากที่สุด   -  ผูสนใจปานกลาง   7 ราย 
ผูสนใจนอย   1  ราย  ผูที่ไมตอบ  1 ราย 
ผูสนใจนอย   1  ราย  ผูไมตอบ  1 ราย 
 
สวนกรณีที่สามารถสนับสนุนคาอาหารเพิ่มขึ้น 
มีผูสนสนใจมากที่สุด   3  ราย 
มีผูสนใจปานกลาง   5 ราย    ไมตอบ  1  ราย  
 
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ VS ผูประกอบการ/ผูบริโภค  
ปญหาดานผลิตพบวาผลิตผักไดเฉพาะบางฤดู โดยเฉพาะฤดูหนาว สวนฤดูอ่ืนๆผลิตไดยากเอง
จากมีแมลงรบกวน และนอกจากนี้ยังพบวาการตลาดเปนปญหาที่สําคัญในการที่ขยายฐานการ

สนใจ
มากท่ีสุด

59%สนใจ
ปานกลาง

9%

สนใจนอย
1%

สนใจมาก
31%
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ผลิต  สวนดานผูบริโภค พบวาผูบริโภคตองการบริโภคตลอดเวลามาจํากัดฤดู  และตองการ
ความสะดวกในการซื้อ และในระดับที่ไมแพงมากนัก  
 
ปญหาการผลิต    ความตองการของผูบริโภค  
ขอจํากัดในการผลิต (ฤดู)  
หาตลาดยากการผลิตกระจาย 
 
หนวยงานสนับสนุน 
พบวาหนวยงานตางๆที่มีสวนสนับสนุนการขยายผลดานผักปลอดสารพิษทั้งดานการผลิตและ
การตลาด ทั้งหนวยงานการศึกษา เอกชน องคกรพัฒนาเอกชนไดแก 
 สถาบันการศึกษา วิจัยองคกรของรัฐในพื้นที่ และลักษณะการใหการสนับสนุนสํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 สํานักงานเกษตรอําเภอ 
 สาธารณสุขจังหวัด 
 พาณิชยจังหวัด 
 องคกรพัฒนาเอกชน 
 สถาบันการศึกษาวิจัย 

 ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 
 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) 
 สํานักงานสงเสริม 
 หนวยงานของรัฐ 
 พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด อําเภอ 
 สํานักงานสงเสริม 
 หนวยงานจากตางพื้นที่: ลําพูน อุดร 

 
การผลิตผักปลอดสารพิษที่สอดคลองกับการตลาด 
งานดานการผลิตผักปลอดสารพิษที่สอดคลองกับการตลาดจําเปนตองเก่ียวของหลายปจจัย เชน 
กลยุทธการผลิต  การตลาด และการเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางผูผลิต กับผูประกอบการ/ผู
บริโภคแผนการดําเนินงานของหนวยงาน/กลุมที่เกี่ยวของ 
  
การแบงกลุมยอย (45 นาที) 
ประเด็น: การผลิตผักปลอดสารพิษที่สอดคลองกับการตลาด 

หาซื้องาย  มีตลอดเวลาผักหลาก
หลายราคาเหมาะสมรับรองผลผลิต 
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กลยุทธ  
การผลิต 
 ชนิด (ความหลากหลาย) 

คุณภาพและมาตรฐาน 
 ปริมาณ 
 เวลา (ตรงเวลา) 
การตลาด 
การเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางผูผลิตกับผูประกอบการและผูบริโภค 

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน หรือ กลุมที่เกี่ยวของ 
วิธีการ 
แบงกลุมยอยออกเปน 5 กลุม โดยใชผูประกอบการเปนเกณฑ เน่ืองจากมีผูประกอบการนอย
ราย 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมยอย 
ริมปง 
(คุณ ออย) 

TOPS  
(คุณอดิศร) 

ADEN  
(คุณจตุพร) 

โรงพยาบาล  
(คุณจันทรฉาย) 

คุณวัฒนา 

 
ผลการอภิปรายกลุม 
กลุมที่ 1 
การผลิต 

- แบงโซนการผลิต แตละพ้ืนที่มีความเหมาะสมที่แตกตางกัน 
- ควบคุมคุณภาพสินคา โดยทําปายแสดงการตรวจสอบ 
- ผูปลูกควรมีสินคาที่หลากหลายของพืชผัก 

การตลาด 
- การสรางราคามาตรฐาน 
- มีตลาดกลาง เปนศูนยรวมผลผลิต 
- เก็บขอมูลเรื่องความตองการของผูบริโภค 
- การจัดตั้งกลุมกลาง 

ความเชื่อมโยง 
- ลงทะเบียนระกวางผูผลิตและแทนผูขาย เพ่ือทราบแหลงซ้ือขาย ปริมาณการผลิต 
- สรางตลาดรับซ้ือที่แนนอน 
- ทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง 
- การวางแผนการผลิตรวมกัน 
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- แลกเปลี่ยนความรู 
- ประชาสัมพันธ แหลงผลิต ตัวแทนจําหนาย เพ่ือใหผูบริโภคทราบ 

เพิ่มเติม 
ความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูซ้ือ เชน ราชทัณฑ โรงพยาบาล จําเปนตองอาศัยขอมูลที่ชัด
เจน และตองมีการประชาสัมพันธจากทางภาครัฐ 
 
กลุมที่ 2 
ปญหาการผลิต 

- ผลผลิตลนตลาด 
- ผลิตแลวขาย ขาดทุนหมุนเวียน ตองการขายเงินสด 
- ผักไมปลอดสารเคมีจริง (ความนาเชื่อถือ) 
- ราคาไมจูงใจ (ราคาถูก)  

ราคาไมนาแตกตางกันมาก 
การตลาด 

- TOPs ซ้ือสินคาเปนระบบ credit จายทุกสิ้นเดือนเกษตรกรไมสามารถรับได เน่ืองจาก
ตองการเงินสดเปนทุนหมุนเวียน 

- อยากใหมีการบรรจุภัณฑที่เรียบรอยกอนการจําหนาย เกษตรกรรายเล็กไมสามารถทํา
ได ไมมีมาตรฐาน ทําใหทางหางตองรับผลผลิตจาก supplier เพียงรายเดียว ไม
สามารถรับซ้ือจากทองถิ่นได 

 
ปญหาปจจุบันขาดการเชื่อมโยงจากผูผลิตและผูบริโภค บางครั้งผูบริโภคในจ.เชียงใหมตอง
บริโภคสินคาจากแหลงอ่ืนที่ไมใชในตัวจังหวัด ตองอาศัยความชวยเหลือจากภาครัฐ 
 
กลุม 3  
การผลิต 

- ตนทุนสูง ปจจัยการผลิตแพง 
- ขาดประสบการณ 
- ขาดขอมูลการตลาด 
- ขาดความรูเรื่องการกําจัดแมลง, วัชพืช, ดิน 
- ขาดระบบควบคุมคุณภาพ 
- ใชภูมิปญญาชาวบาน สมุนไพร 

ตลาดสินคาเกษตรปจจุบัน 
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แบงตามความเขมขนของการใชสารเคมี 
- เคมีเขมขน 
- เคมีปานกลาง มีการใชปุยอินทรียเขาชวย 
- เกษตรอินทรีย 

อยากใหเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรูในการลดการใชสารเคมี โดยการใชสารชีวภาพทด
แทน 
การตลาด 

- ตองมการวางแผนลวงหนา ตลาดรองรับ 
- ตองมีการประกันราคา ประกันความเสี่ยง 
- หาพืชผลทางเศรษฐกิจ พืชแปลกๆ 
- ตองมีวิสัยทัศนที่ดี วางแผนลวงหนากับผูซ้ือรายใหญ 

การเชื่อมโยง 
- การรวมตัวของเกษตรกร ฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี ถายทอด 
- ขอความชวยเหลือจากทางการ หรือ ตางประเทศ 
- ฐานขอมูลภัตตาคาร เครือขายผูผลิต สามารถขอขอมูลไดจากสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม 
- ซ้ือของในทองถิ่น 

 
กลุม 4 
การผลิต 
คุณภาพและมาตรฐาน 

ผูบริโภค ตองการใหผูผลิตมีบทบาทในการควบคุม 
มีหนวยงานรับรองคุณภาพจากภาครัฐ 
ปจจุบันเปนภาระของผูบริโภคในการตรวจสอบ 
มีตรารับรองการตรวจสอบ (บรรจุภัณฑ สติกเกอร) 

ผูผลิต 
 ผูผลิตมีความสามารถในการรวมกลุมอยูแลว และสามารถใหหนวยงานในทองถิ่นตรวจ
สอบได 
 ตองการใหผูบริโภคเยี่ยมแปลง ดูการผลิตของกลุม เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน 
 หนวยงานภาครัฐรับรองการตรวจสอบ 
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ปริมาณ 
ผูบริโภค รพ.สามารถกําหนดความตองการได แตผูผลิตไมสามารถผลิตไดตามความ

ตองการ และชนิดของผักยังไมมีความหลากหลาย 
ผูผลิตบางกลุมมีศักยภาพในการผลิตอยูแลว ถาปริมาณและราคาคุมคากับการลงทุน 

แตผูซ้ือตองการราคาที่ถูก และมีความกลัวจะไมมีตลาดรองรับเพียงพอ 
 
ราคา 

- ราคาผักปลอดสารสูงกวาผักทั่วไป รอยละ 10 ทําใหตนทุนของผูบริโภค เชน รพ.สูงขึ้น 
รพ. มีขอจํากัดในดานงบประมาณ 

- ปจจุบันใชวิธีประมูลราคา ผักทั่วไปยังราคาถูกกวามาก 
- กลุมผูผลิตควรมีการประกันราคา และคุณภาพ 
- ผูผลิต มีตนทุนสูง แมวาจะไมใชสารแตตนทุนคาแรงในการจัดการผักปลอดสารคอน

ขางสูงกวาเคมี 
 
กลุม 5 
การผลิต 

- ใชหลักการบํารุงดินดวย มูลสัตว ปุยพืชสด IMO 
- นาจะมีการรวบรวมขอมูลในการผลิต เพ่ือการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึง

แหลงของสมุนไพรที่เกษตรกรสามารถหามาใชทดแทนสารเคมีได 
- ใชหลักการปลูกพืชที่หลากหลาย หมุนเวียน สลับพ้ืนที่  

การตลาด 
- เนนการใหความรูกับผูบริโภค 

o ใหขอมูลบนฉลาก ขอมูลการผลิต วิธีการผลิต เปนตน 
o เนนความแตกตางของบรรจุภัณฑตามประเภทการผลิตผัก 
o ดูความตองการของผูบริโภค 

- ใชหลักการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย หมุนเวียน และสลับพ้ืนที่ 
- รวมกลุมผลิตและขาย 

o ผักปริมาณ และหลากหลาย 
o ไดเปรียบในการตอรองราคา 

ตลาดรับรองผลผลิต 
การรับรองโดยหนวยงานมีราคาสูงมาก ควรจะใหผูผลิตมีการควบคุมกันเอง (มีความซื่อสัตว) 
บริษัทและผูรับซ้ือเปนผูตรวจสอบและรับรองเอง 
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การจัดตั้งชมรมผูปลูกผักปลอดสารพิษประจําจ.เชียงใหม และภาคเหนือตอนบน เพ่ือ: 

1. เงินุทน ทุนสําหรับเกษตรกร มีเงินเดือน, ทุนสําหรับผูประกอบการใชในการหมุนเวียน
ซ้ือขายผลผลิตไปจําหนาย (ขยายตลาด และการติดตอ) และทุนที่ใชในการตรวจสอบ
สารตกคางและประชาสัมพันธ 

 
สรุปประมวลผล 
กลุม 1 

แบงโซน 
ตลาดกลาง / หนวยงานประสานงานกลาง 
o ลงทะเบียนผูผลิตปลอดสาร (จ.เชียงใหม รวมกลุมแลวขึ้นทะเบียน เพ่ือขอโครง

การความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐดานการฝกอบรม เมล็ดพันธุ ฯลฯ) 
ราคามาตรฐาน 
สถิติในการผลิต การจําหนาย 
 จะมีสถิติจากกลุมที่ขึ้นทะเบียนระดับอําเภอ 
ลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ 
เวทีผูผลิต ผูประกอบการ 

กลุม 2 
รวมกลุมผลิต ตรวจสอบมาตรฐานโดยมีหนวยงานกลางรับรอง 
กลุม 3  
          สัดสวน 
ตลาดบนสุด อินทรีย และสงออก รวมผูผลิตอินทรียทั่วประเทศ 30 ราย 
กลาง ปลอดภัย ปลอดสารเคมี 
ลาง ผักเคมี         95 
ความเขาใจเรื่องสารสกัดชีวภาพ 
รานอาหารสุขภาพ / รายชื่อจากสาธารณสุขจังหวัด 

รานอาหารเมนูชูหัวใจ จ.เชียงใหมมีรานคาขึ้นทะเบียนแลว 30 ราน 
กลุม 4 
มีการตรวจสอบการผลิตทั้งกอนและหลัง 
 
กลุม 5 

- จัดทําการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะถิ่น เชน สมุนไพร 
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- ตองมีหลายกลุมปลูก 
- ชมรมผูผลิตผักปลอดสารพิษ / ปลอดภัย / อินทรีย 
- กระบวนการระดมทุน (ผูผลิต ผูประกอบการ ประชาสัมพันธ) โครงการสนับสนุนดาน

เงินทุนสําหรับผูผลิต ผูประกอบการ ในการผลิตผักปลอดสารพิษ เพ่ือจําหนายของ
จังหวัดเชียงใหม 

 
สันปาตอง 
รวมกลุมขึ้นทะเบียน มีการผลิตผัก 5 ชนิด สงตลาดลําพูน 
สารภี 
ขยายผักกางมุง 3 หมูบาน งบอบต. 500000 บาท 
ปงนอย จะจัดทําโครงการ 
แมแตง  ดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก 
จะรวมกลุม 4 กลุม บานเปา ชอแล อินทขิล และขี้เหล็ก 
สันทราย  ต.แมแฝกใหม  
จดทะเบียนและตั้งกลุม จําหนายภายในชุมชน หมูบานยังไมไดเรือนทําโครงการสงอําเภอ 
สมาชิกมี 29 ครัวเรือน 
บ.ไทยอกรี มีปริมาณความตองการเฉลี่ย 5 ตันตอวัน  
ตัวอยางการบริโภคของสิงคโปรตองการผักและผลไม วันละ 1500 ตัน ตองการใหทางชม.สงให
วันละ 1% (15 ตัน) ก็มีความพอใจแลว 
ความตองการผลผลิต 
ตลาดยังขาดตนหอมญี่ปุน โกโก 
ตลาดสิงคโปร มีความตองการคะนาฮองกง ที่มีลักษณะตนอวบ 
ยังขาดขอมูลเรื่องความตองการของผูจัดจําหนายที่เกษตรกรยังไมมีความเขาใจ 
มีตลาดแตยังไมไดเจอกัน 
ทางจังหวัดและอําเภอ ไมมีเจาหนาที่ติดตามผลโดยตลอด 
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รายชื่อผูเขารวมเสวนา เร่ือง “ผูผลิตเกษตรปลอดพิษ พบผูประกอบการและผูบริโภค” 
งานโครงการหลวง 2546 และ งานวันเกษตรภาคเหนือ คร้ังที่ 3 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 ธันวาคม 2546 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ. สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 

1 บุญสง  ทายะ 41/1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

2 วรรณิดา  สีแกว 32/4 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

3 บัวผา  ปนตา 44/1 ม.1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

4 สุพรรณ  ถ่ินไกล 94/1 ม.1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

5 ทินกร  ประสงคทรัพย 107/1 ม.1 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-5385-7153 
6 นางแดง  ยอดเงิน 169/1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม. 0-6192-5322 
7 นางดาว  ปุริกา 17/3 ม.1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม. 0-7180-8661 
8 เกษม  จิตตะไสย 192 ม.5 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 0-9265-1412 
9 (ช่ือ)  ยะลา 54 ม.5 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  

10 ตุย  วรรณศรี 708 ม.5 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  

11 นายแกว  ปุริกา 17/1 ม.8 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม. 0-7180-8661 
12 คุณถือ  แกวทา กลุมเกษตรปลอดสารฯ จ.อุดรธาน ี  

13 ทัศไล  (นามสกุล) 14 ม.5 อ.แมแตง ชม.  

14 ศรีเวช  ดวงศรี 76/4 ม.5 อ.แมแตง ชม.  

15 ทรงวุฒิ  พรหมขันแกว 115 ม.2 ต.ทาวังตาล อ.สารภี ชม. 
Emai: songwood_p@hotmail .com 

0-9998-7145 

16 พิภพ  โสวะนา 117 ม.8 บานปงนอย ต.สันทราย อ.สารภี ชม.  

17 นิภาศรี  ช่ืนริน 76 ม.12 อ.แมวาง ชม. 0-9999-2857 
18 ลวน  บุญสม 9 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สันปาตอง ชม. 0-5382-4258 
19 นายสิทธิเดช  อุปนันท 15/3 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

20 นายวิรุตถ  เลื่อนลอย 143/1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

21 ณรงค  วงแกว 11/1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

22 (ช่ือ)  (สกุล) 434/1 บานชอแล อ.แมแตง ชม. 0-1961-2669 
23 มนตรี  (สกุล) 68 ม.1 บานแมแฝกใหม ต.เจดียแมครัว อ.สันทราย ชม. 0-6181-7600 
24 (ขื่อ)  (สกุล) 22 ม.1 บานแมแฝกใหม ต.เจดียแมครัว อ.สันทราย ชม. 0-5384-8298 
25 นายทวีศักดิ์  ขันทอง 428/2 ม. ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-8385-7931 
26 นายนนทนันท  เนตรนอย 32/2 ม.3 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-5385-7057 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 
27 นางพรรนากร   นุตตะโม 13 บานนุชนารี อ.เมือง ชม.  

28 นายอาย  หินคํา 84 ม.7 อ.สารภี ชม.  

29 นายสงวน  ปญญาบุญ 117 ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี ชม. 0-5396-6195 
30 ต๊ิบ  สมบูรณ 83/11 ม.8  ต.สันทราย อ.สารภี ชม. 0-6117-2392 
31 อินตา  ธรรมชัย 45/1 ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี ชม. 0—853-2718 
32 นายวรเดช  มาละเซม 112/1 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สันปาตอง ชม. 0-6180-4951 
33 (ช่ือ)  จิตต 3/2 ม.1 บานกึ้ดชาง อ.แมแตง ชม.  

34 นายศรีวงศ  กอนแตะ 9 ม.1 ต.ก้ึดชาง อ.แมแตง ชม.  

35 สิงหคํา  ศรีสงา 44/1 ม.5 บานชอแล อ.แมแตง ชม.  

36 กิติพร   นอยเจริญ 342 เชียงใหม-ลําพูน อ.สารภี ชม. 0-1386-0007 
37 นายเจนกิจ  รังษีจํารัส 126/24 ต.หนองหอย อ.เมือง ชม. 0-9635-5579 
38 นายสุทัศน  จันทมา 73 ม.8 ต.แมกา อ.สันปาตอง ชม. 

กลุมเกษตรกรทําสวน บานแมของใต ม.8 
0-5383-7429 

39 กันสิทธิ์  อุปติมา 114 ม.8 บานแมกา ต.แมของ อ.สันปาตอง ชม.  

40 นายสถาพร  ซอนสุข 10 ม.4 ต.วังใต อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 0-6919-6269 
41 คําตั๋น  หนออินทร 9 อินทนิล 0-5384-3327 
42 สมาน  ปมปา 81/2 ม.6 อินทนิล 0-9561-1292 
43 วสันต  บุญมูล 61/1 ม.7 ทาวังตาล อ.สารภี ชม. 0-9634-2923 
44 นายพิชัย  (สกุล) 138 ม.1 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-6197-9787 
45 แสงดาว  ปมปา 97 ม.4 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม.  

46 สุรีย  เหลาผจญ 50 ม.4 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม.  

47 อรชร  อวนล่ํา 63 ม.6 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 0-6060-3248 
48 ดวงจันทร  ไผนอย 205 ม.5 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  

49 สุรัตน  เตชอภิชาติ 63 ม.6 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 0-9823-1348 
50 ปนแกว  อรินตา 103 ม.5 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 0-7184-8389 
51 ราตรี  (สกุล) 28 ม.11 ต.อินทขิล อ.แมแตง ชม. 0-5384-3264 
52 ธวัช  อินทรกะ 31/3 ม.3 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 05385-7331 
53 ณรงค  กันแสง 19 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-5337-2442 
54 สมเจตุ  (สกุล) 48/1 ม.7 ทาวังตาล อ.สารภี ชม. 0-6182-9484 
55 พิภพ  หอมเตย 73 ม.10 0-5381-6624 
56 สมเกียรติ  มะลิเฝอ 46 ม.2 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม.  

57 เจริญ  (สกุล) 17 ม.5 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม.  

58 บุญสง  อินทจักร 518/2 ม.1 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-5385-7336 
59 นางวิไล  โสวะนา 38/1 ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี ชม. 0-5396-6455 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 
60 นางประไพ  โสวะนา 117/1 ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี ชม. 0-5396-6207 
61 นายนิรันดร  วังคํา 116/1 ม.2 มะขามหลวง อ.สันปาตอง ชม. 0-5382-4770 
62 นางภัทรา  (สกุล) 63/23 ม.8  

63 นายกัณฐี  (สกุล) 9 ม.2  0-5325-1047 
64 นายสุเมธ  พรหมรักษา 192 ม.3 ต.หนองลอง ก่ิงอ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 0-1386-5559 
65 ประพันธ  บุญมา 44/1  

66 วสันต  เครือปญญา 77 ม.2 ต.แมงอน อ.ฝาง ชม. 0-9952-2824 
67 ฉัตรนภา  พรหมานนท คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-9700-7996 
68 นายนิรุตต  จันตา 2 รมเย็นเพลส ต.ปาตัน อ.เมือง ชม. 0-1950-9054 
69 นายโพธิชัย  นาชัยเวียง สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย 0-5349-8986 
70 นายจําลอง  กีรติ ธีระกุล สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง 0-7173-9400 
71 นายเจริญ  อนทวม สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง 0-5331-1713 
72 นางนงนุช  (สกุล) สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย 0-5349-8986 
73 นายวรินทร  มั่งมูลยู สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง 0-5336-3153 
74 นายเกษม  ทาอิ่นคํา สํานักงานเกษตรอําเภอแมแจม 0-1993-3021, 

0-5348-5369 
75 นายวีระพงศ  เวียงภูทอง สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง 0-5334-1213, 

0-5334-1222 
76 นายสนธยา  ฟองทา สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง 0-5383-1385, 

0-1386-8202 
77 นายสมพล  ใหมจันทร สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 0-5344-1902, 

0-9954-1587 
78 นายมงคล  แกวกลางเมือง สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 0-5344-3026, 

0-7185-5582 
79 นายสุพจน  ทิพยปญญา สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 0-5343-6218, 

0-9556-7918 
80 นายสมเมฆ  มหาวงศ สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 0-5343-2150, 

0-9955-0378 
81 นายมานพ  กุลศิริ สพท. ชม. เขต 4 0-9701-5902 
82 นางสิรี  พรหมม ี 263/31 ซ.เอกลักษณ  ถ.มหิดล อ.เมือง ชม. 0-5320-4117 
83 นายจํานง  แกวมา ทอป ซุปเปอรมารเกต สาขา แอรพอรต 0-9854-9282 
84 นายอินสอน  ชัยเลิศ ทอป ซุปเปอรมารเกต สาขา แอรพอรต 0-9266-9619 
85 ศรินลา  กิริยา ริมปง ซุปเปอรสโตร สาขา 1 0-5321-0007 
86 นฤพนธ  สุทธิพันธ ื บีก ซี เชียงใหม 0-5326-2300 



งานโครงการหลวง 2546 และงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 
17 – 21 ธันวาคม 2546 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 16

ลําดับ ช่ือ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 
87 ยุรีพร  ของฉัน โรงแรมอิพีเรียลแมปง 0-5328-3900 
88 นายสุทิน  ไชยแส โรงแรมอิพีเรียลแมปง 0-5328-3900 
89 ฐิติพร  วินิจฉัยกุล  0-5321-2383 
90 เวลา  กัลหโสภา  0-6670-0659 
91 นางจันทรฉาย  ศรีคํามา โรงพยาบาลสวนปรุง 0-6670-5267 
92 นายถัทราวุธ  ก่ิวแกว โรงพยาบาลสวนปรุง 0-1595-0608 
93 นงจิรวัฒน  (สกุล) โรงพยาบาลสวนปรุง 0-9755-2530 
94 นายปริวัตร  ไชยนอย โรงพยาบาลสวนปรุง 0-6672-9449 
95 เยาวลักษณ  (สกุล) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 0-6179-4328 
96 นางจินตนา  จาริกภากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 0-5321-0485-6 
97 น.ส. เรณู  (สกุล) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 0-5321-0485-6 
98 วัฒนา  รักราษฎร  0-6673-5118 
99 เสริมพงศ  ทรรปทิพากร บริษัท ไทยออรแกนิคอะกริ จํากัด  

100 วิมลลักษณ  ทรรปทิพากร บริษัท ไทยออรแกนิคอะกริ จํากัด 0-6911-0685 
101 อัญพร  เกษมสันต  0-5353-2692 
102 คมกฤช  เพียรอุตสาห  0-4041-8825 
103 ณัฐพล  อุตเรือน  0-6654-1960 
104 นพคุณ  พ่ึงเจริญ เศรษฐศิริ สปนดบอนด 0-9192-7190 
105 เกียรติศักดิ์  แกวหลอ ไบโอกรีน (สารเสริมชีวภาพ)  

106 นายตะวัน  หางสูงเนิน หนองอาบขาว แมริม ชม. 0-9954-7629 
107 Mr. Shintaro  Sugiyama  0-1980-6628 

108 พิพัฒน  ศรีอุปโย  0-1026-0651 
 
วิทยากร และผูดําเนินการประชุม  

1. อาจารย พฤกษ ยิบมันตะสิริ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม.เชียงใหม 
2. รศ.ดร. ธวัชชัย รัตนชเลศ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม.เชียงใหม 
3. นาง กุศล ทองงาม ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
4. น.ส. ประทานทิพย กระมล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
5. อาจารย นัทมน ธีระกุล คณะเศรษฐศาสตร ม. เชียงใหม 
6. น.ส. บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
7. น.ส. รุงทิพย อุทุมพันธ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
8. น.ส. จงรักษ มูลเฟย ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
9. น.ส. ณัชชา ล้ีวิศิษฏพัฒนา นักศึกษาปริญญาโท เกษตรศาสตรเชิงระบบ 
10. นาง ชอผกา มวงสุข นักศึกษาปริญญาโท เกษตรศาสตรเชิงระบบ  



งานโครงการหลวง 2546 และงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 
17 – 21 ธันวาคม 2546 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 17

 
 


