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ชุมชนกบัการ
ประกอบอาชีพ 

• ประชากร  ๒๒๘ • ประชากร  ๒๒๘ 
– อาชีพหลักคือการทาํนาปีละ ๒ ครั�ง  ทาํนา ๑๑๕ 

ครอบครัว 
– ปลูกผัก ตลอดทั �งปี  ๑๑๐  ครอบครัว
– เลี �ยงสัตว์ ๓๕ ครอบครัว  
– ค้าขาย ๓ ครอบครัว 
– รับจ้าง  ๕ ครอบครัว 
–  ราชการ ๓ ครอบครัว



พื�นที�: โอกาสกบัการปลูกผกั
-มีแหล่งนํ �า ระบบชลประทานครอบคลุมพื �นที,
- ใกล้เมืองขอนแก่น ๒๐ กโิลเมตร 
- ปลูกผักเป็นวิถีเดมิ และเป็นอาชีพหลักของชุมชน 
ตั �งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ 
มีการปลูกพชืผักหลายประเภท เพื,อการกนิ และปลูก 
เพื,อการขาย ผักบางชนิด ปลูกทั �งปี เช่นหอมแดง หอม
แบ่ง และคะน้า แตงกวาและถาฝักยาวปลูกในช่วง หลัง
เกบ็เกี,ยวข้าว และปลูกกระเทียมในช่วงฤดูหนาว เกบ็เกี,ยวข้าว และปลูกกระเทียมในช่วงฤดูหนาว 

วกิฤตภิายใต้โอกาส  : แบบเชงิเดี,ยว  มีปัญหา
ทั �งระบบนิเวศ  แปลงเกษตร การดูแลรักษา และ
การตลาด การปลูกเชงิเดี,ยว แปลงใหญ่  ปลูก
พืชซํ �าๆ ปลูกอย่างหนาแน่น ละเลยการปรับปรุง
ดนิ ต้องใช้สารเคมีเข้มข้น ต่อเนื,องยาวนาน
หลายปี ไม่คุ้มทุนและผลผลติไม่ปลอดภัย



ระยะ ๕-๑๐ วนั หลงัหว่าน
เมล็ด ฉีดสารเคมีฆ่าด้วง
หมดัดิน (ไดโครโตฟอส  ) 
และฉีดสารเคมีคลมุหญ้า

ใบแหลม
ระยะ การบํารุงต้นใบ ช่วง 
๑๐ –๒๐ วนั  ใช้ฮอร์โมน

บํารุงต้น ใบ  สารเคมีในการ
ป้องกนั กําจดัด้วงหมดัผกั 
หนอนหนงัเหนียว หนอนใย

ผกั/หนอนใบ และกําจดั

เตรียมดิน เตรียมแปลง 
โดยฉีดพน่สารเคมีคลมุ

เมล็ดวชัพืช 

ผกั/หนอนใบ และกําจดั
แมลงทกุชนิด

ระยะการเจริญเติบโต หลงั 
๒๐ วนั ถึงเก็บเกี8ยว เป็น
ช่วงที8เกษตรกรใช้สารเคมี
ฉีดพน่เพื8อกําจดัหนอนใบ 

หนอนหนงัเหนียว  ด้วงหมดั
ผกั ฮอร์โมน ๓-๔ วนัต่อครั <ง 

พกัดิน เตรียมดิน



ด้วงหมดัผกั โรคใบแดง



ตลาดไม่ตอ้งการ 
พอ่คา้ไม่ซื�อ 



ความสวยงามที�ตลาด
ตอ้งการ



ข้อมลู: ตลาดสี8มมุเมือง 
สงูสดุตอ่กิโลกรัม  ๕๐ บาท / ตํ8าสดุ ๓ บาท 



กรณีตวัอยา่ง : พื�นที�การปลูก ๑ไร่  ๒ งาน 

• ข้อมูลการลงทุน ๑ ฤดู
การผลิต 
– ค่าแรง/ค่าการจัดการ 

๘,๘๐๕ บาท

– ค่าสารเคมี  ๓,๒๕๐ 
บาท 

ราคาสงูสดุ ช่วงพ.ย. ก.ก.
ละ ๖  บาท ๔,๖๘๕ ก.ก.   

= ๒๘,๑๑๐  บาท 
รายได้ ๑๓,๔๕๘ บาท 

ราคาสงูสดุที8
ผา่นมา ๔๐ X   
๔,๖๘๕ ก.ก. 
= ๑๘๗,๔๐๐ บาท 

– ปุ๋ย ฮอร์โมน ๑,๙๙๗  
บาท 

– เมลด็พันธุ์ ๖๐๐ บาท  

รวมต้นทุนการผลติ 
๑๔,๖๕๒ 

ได้ผลผลติ ๔,๖๘๕ กก. 

ราคาที8ขายได้จริง ณ เดือน 
พ.ย. ก.ก.ละ ๒ บาท X 
๔,๖๘๕ ก.ก. = ๙,๓๗๐ 

บาท  
- ๕,๒๘๒ 

= ๑๘๗,๔๐๐ 
บาท   



สารเคมี : แหล่งที�มา หาง่าย เข้าถึงง่าย
• เกษตรกรด้วยกันเอง เป็นผู้ ที8เคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโรคและแมลง ด้วยการใช้สารเคมี

ตา่งๆ เห็นเพื8อนเจอปัญหาโรคให้ข้อมลูหลงัการใช้กบัเพื8อนเกษตรกร การใช้สารเคมีจงึเป็นการใช้ตามคํา
บอกเล่าของเพื8อนบ้าน 

• พ่อค้าผักกับเกษตรกร เป็นการให้สินเชื8อ  โดยสั8งสารเคมีที8ต้องการจากพ่อค้าผกัมาใช้  ในราคาที8สงู
กว่าประมาณ ๕-๑๐ บาท และมีการสร้างเงื8อนไขโดยต้องขายผกัให้กบัพ่อค้าในช่วงเวลาที8พ่อค้าคนนั <น
ต้องการด้วย  

•  ร้านค้าขายสารเคมีในชุมชน ขายสารเคมีในลกัษณะซื <อเชื8อ และเงินสด  ให้คําแนะนําการใช้ตาม•  ร้านค้าขายสารเคมีในชุมชน ขายสารเคมีในลกัษณะซื <อเชื8อ และเงินสด  ให้คําแนะนําการใช้ตาม
ประสบการณ์ของเกษตรกรรายอื8น  และให้ข้อมลูอธิบายข้อมลูตามคําแนะนําของบริษัท

• ร้านค้าในอาํเภอโกสุม เมืองขอนแก่น ขายสารเคมีและให้คําแนะนําการใช้ตามประสบการณ์ของ
เกษตรกรรายอื8น   

• เกษตรกรกับรถเร่ (รถแดง) ขายถึงแปลง มีกลยทุธ์การขาย ที8มีการแนะนําสินค้าใหม่ๆ ออกฤทธิIรุนแรง 
และเป็นที8นิยม  บางชนิดไมม่ีฉลาก ไม่มีสรรพคณุ ให้ใช้ตามคําแนะนําของรถเร่ เช่น คาใบ อมูามิ

• ตัวแทนร้านค้า/บริษัท   มาจากการสง่เสริมการขาย โดยวิธีการสง่เสริมการขาย  มีรูปแบบ

 



ทศันะของเกษตรกร 
• การใช้สารเคมีการเกษตรไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที8ชดัเจน 

เกษตรกรให้ความสําคญัเรื8องการปกป้องผลผลติมากกวา่สขุภาพของ
ตวัเอง

• การขายที,ไม่ต้องจัดการเอง การมีพอ่ค้ารับสง่ผกัจากแปลงและเป็น
พอ่ค้าที8อยูใ่นชมุชนเกษตรกรไมต่้องออกจากพื <นที8ไปขายเอง เป็นพอ่ค้าที8อยูใ่นชมุชนเกษตรกรไมต่้องออกจากพื <นที8ไปขายเอง เป็น
หลกัประกนัที8เป็นความมั8นใจ วา่มีคนมาซื <อ แน่นอน ปลกูผกัคะน้าใน
แปลงใหญ่ แม้ความเสี8ยงอยูท่ี8การขึ <นลงของราคา  แตก่็พอลุ้น

•  เกษตรกรเชื,อว่าการใช้สารเคมีเป็นทางเลือกเดยีวในการแก้ไข
ปัญหา  ช่วยป้องกนัความเสียหาย และเป็นหลกัประกนัในการได้ผล
ผลติที8ดี สวยงาม แตไ่มไ่ด้คํานงึถงึความปลอดภยั  



การปรับเปลี�ยน



เงื�อนไข ข้อจํากดัที�เกษตรกรยงัไม่สามารถปรับเปลี�ยนได้ 

• ปัจจยัภายใน
– ข้อจํากดัด้านแรงงาน แรงงานในครัวเรือนมีน้อย คา่จ้างแรงงานที8สงูขึ <น วนัละ 

๒๐๐ – ๓๐๐ บาท  การใช้สารเคมีช่วยลดคา่ใช้จ่ายได้มากกวา่ และเหน็วา่มี
ประสทิธิภาพดีเหน็ผลรวดเร็ว  

– ความรู้และการได้รับความรู้ของเกษตรกร ความรู้ที8ได้รับโดยสว่นใหญ่เป็นความรู้ที8ความรู้และการได้รับความรู้ของเกษตรกร ความรู้ที8ได้รับโดยสว่นใหญ่เป็นความรู้ที8
ได้จากการแนะนําของผู้ขายสารเคมีเป็นหลกั  มีการโฆษณาแบบเข้าถงึ มีรถเร่เข้า
มา สาธิตการใช้และขายสารเคมีถงึแปลง 

– เกษตรกรเองก็เป็นสว่นสําคญัในการบอกตอ่ประสบการณ์การใช้สารเคมี สง่ผลให้
ใช้ตามกนั โดยไมไ่ด้วิเคราะห์สภาพปัญหาที8แท้จริงของตนเอง 

– ความรู้ทางเลือก ความรู้ในการพึ8งตนเองของ การได้รับความรู้ที8นําไปสูก่าร
พึ8งตนเองและแก้ไขปัญหาโดยไมใ่ช้สารเคมี ยงัจํากดัในกลุม่ผู้ นําชมุชนและ ความรู้
ที8ยงัไมไ่ด้นําไปสูก่ารปฏิบตัิการจนสามารถสร้างความมั8นใจในการปรับเปลี8ยนได้  



ปัจจยัภายนอก
- ความต้องการของตลาด ในปริมาณมากตลาดเป็นแรงกดดนั 

ให้ทําการผลติขนาดใหญ่นําไปสูก่ารใช้สารเคมี  

-  ผู้บริโภค ที8ไม่เข้าใจกระบวนการผลติไมท่ราบถงึที8มา ความไม่
ปลอดภยั และของผลผลติ   

– นโยบายของหน่วยงานที8ไมเ่คร่งครัดในการตรวจสอบ ติดตาม– นโยบายของหน่วยงานที8ไมเ่คร่งครัดในการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้สารเคมีของเกษตรกร ตวัอยา่งเช่น ยงัมีการใช้สารเคมีที8
ไมม่ีฉลาก และสารเคมีที8มีผลสรุปแล้ววา่ตกค้างในพืชผลทาง
การเกษตร   



ข้อเสนอต่อบทบาทผู้เกี�ยวข้องในการลดการใช้สารเคม ี

• ร้านค้าในชมุชนควรมี การควบคมุสารเคมีให้ขายสนิค้าที8ถกูต้อง โดยเฉพาะ
สารเคมีที8ห้ามใช้แล้ว 

• การจําหน่ายผกั ควรทํางานร่วมกบัพอ่ค้าที8เข้ามารับซื <อผกัผา่นกลไกตลาดใน
รูปแบบตา่ง ๆ  ให้เกิดกระบวนการตา่ง ๆ เช่น   การทําแผนร่วมกนัของพอ่ค้ากบั
เกษตรกรเพื8อให้ได้ผลผลติในระยะที8ปลอดภยั 

• ฝ่ายที8มีบทบาทสนบัสนนุต้องทํางานตอ่เนื8อง ให้เกษตรกรมีความรู้การใช้สารเคมี• ฝ่ายที8มีบทบาทสนบัสนนุต้องทํางานตอ่เนื8อง ให้เกษตรกรมีความรู้การใช้สารเคมี
ที8ถกูต้อง และมีความรู้ทางเลือกที8สามารถทดแทนสารเคมีได้และมั8นใจวา่
สามารถให้ได้ผลผลติไม่น้อยกวา่ที8เคยได้รับ

• การสร้างการเรียนรู้ระบบการผลติทางเลือกที8
      หลากหลาย ผสมผสาน เกื <อกลูสิ8งแวดล้อม 



“ เรียนรู้ร่วมกันสู่การสร้าง
ทางเลือกสุขภาพที,ด”ี ทางเลือกสุขภาพที,ด”ี 

สวัสด ี  


