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              รายงานวิจัย “เครือขา่ยธุรกิจเชิงคุณค่า” ฉบับนีเ้ป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

โดยมี สวนสามพราน เป็นแกนน าในการในการขับเคลื่อน สร้างตัวแบบการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นการต่อยอดและขยายผลจากต้นทุนเดิมของกลุ่มธุรกิจ ทั้งในส่วนของ

การส่งเสริมการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ โดยในการวิจัยจะให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโซ่

อุปทานส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ ในอนาคต โดยการใช้เวทีเรียนรู้เป็น

เครื่องมือพัฒนาไปสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงผู้เช่ียวชาญทั้งด้านกิจกรรมต้น

น้ า (การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว) กิจกรรมกลางน้ า (การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพ) กิจกรรมปลายน้ า ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการตลาดตา่ง ๆ เพื่อน าผลผลิตไปสู่

ผู้บริโภค อาทิ การบริหารจัดการตลาดในกลุ่มพันธมิตรของโรงแรมสวนสามพราน การบริหารจัดการ

ตลาดสุขใจ และพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจอย่างเป็นระบบมีแบบแผน 

 จาการด าเนินโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า มีทีมพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน า

เกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงและต่อเนื่อง เพื่อให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดและกระบวนการแก้ไขตลอดจนการพัฒนาสู่

ระบบสินค้าอินทรีย์ได้ในอนาคต ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงในการพัฒนา

สินค้าเกษตรของตนเพื่อการยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตสามารถ

วางแผนกระบวนการผลิต การจัดการผลผลิต การจ าหน่าย สู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนส่งเสริมและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรผู้ผลิตโดยทีมพี่เลี้ยงและปราชญ์ผู้เช่ียวชาญในแขนงต่างๆ เพื่อให้

เกษตรกรผูผ้ลติ ซึ่งน ามาเป็นผลงานในงานวิจัยชิ้นนี้ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ที่ขาดไปเสียมิได้ขอขอบคุณประธานบริหารโรงแรม

สวนสามพราน ที่เอื้อเฟื้อพืน้ที่ให้ใช้ประโยชน์ในการท าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ท่าน ที่ท าให้โครงการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิง

คุณค่า จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตระบบสินค้าเกษตรเพื่อการยกระดับสินค้า

เกษตรปลอดภัยสู่ระบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต 

 

        หัวหนา้โครงการวิจัย 

           กันยายน 2554 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 การขับเคลื่อนโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานในปีที่ 2 เป็นการต่อยอดจาก

ผลการวิจัยในปีที่หนึ่ง ซึ่งมีต้นทุนเดิมโดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นศูนย์กลางร่วมกับภาคี 6 เครือข่าย 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการสนับสนุนองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

3 ประการ คือ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุ่มธุรกิจ,เพื่อศึกษารูปแบบและแนว

ทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์และเพื่อ

ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัย  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีสว่นชว่ยในการสนับสนุนองค์ความรู้ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปยังกลุ่มภาคีเครือข่ายเป็นแกนกลางในการประสานงานและส่งผ่านองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  

โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมอื เกษตรอินทรีย์ภายใต้การด าเนนิงานในรูปของกลุ่มธุรกิจโดยมีเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาสินค้าเกษตรยกระดับเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ภายใต้ทีมพี่

เลี้ยง เพื่อสร้างตัวแบบการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งในส่วนของการ

ส่งเสริมการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ โดยในการวิจัยจะให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

ส าหรับสินคา้เกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคต   

 การพัฒนาเครือข่ายต้นน้ าจะใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับความรู้และทักษะในการ

พัฒนาการผลิตแก่เกษตรกรผูผ้ลติสินคา้เกษตรของภาคีเครือข่าย ในระยะยาวของโครงการวิจัย คือ ค่อยๆ

ปรับเปลี่ยนยกระดับการท าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ สิ่งส าคัญที่สุดที่นักวิจัยคาดหวังคือการท า

ความเข้าใจให้เกษตรกรมีจิตส านึก มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพเกษตร นักวิจัยได้ด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์

เรียนรู้สูชุ่มชน โดยการจัดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ เป็นปฏิทินเรียนรู้ประจ าเดือน โดยมีการติดต่อประสาน

วิทยากรผู้ที่มีความเชียวชาญหรือช านาญการเฉพาะทาง มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนักวิชาการจาก

หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งตัว

เกษตรกรผู้ผลิตและตัวผู้บริโภค ให้รู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดและกระบวนการแก้ไขตลอดจนการ

พัฒนาสู่ระบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต ได้แก่ การปลูกผักอินทรีย์และวิถีเกษตรธรรมชาติ, น้ าฟัก

ข้าว ตา้นมะเร็ง, พืชสมุนไพรกับการป้องกันแมลงศัตรูพชื, การปลูกผักคอนโด, ภัยของสารเคมีมีผลกระทบ

ต่อระบบต่างๆของร่างกายอย่างไร, ถังหมักแก๊สหุงต้มชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และการจัดการ

ผลผิตหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนีต้้องได้รับความรว่มมอืจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงในการพัฒนาสินค้าเกษตร



ข 

 

ของตน ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตสามารถวางแผนกระบวนการผลิต การจัดการผลผลิต การจ าหน่าย สู่

ผูบ้ริโภคโดยตรง  

 กระบวนการวางแผนจัดการกลไกตลาด ตลาดสุขใจเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตร และอาหาร

ปลอดภัย เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ อันประกอบไปด้วยภาคีเครือข่าย สวนสามพราน นักวิจัย สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

และกลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ ภายใต้ปณิธานรว่มกัน โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลาดสุขใจ

จะเป็นศูนย์กลางและเป็นแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่ง

จ าหนา่ยสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

ทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตได้มีโอกาสน าผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มาจ าหน่ายถึงมือ

ผูบ้ริโภคในราคาที่เป็นธรรม เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือและบริหารรว่มกันระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย 

เป็นตลาดที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบ 

ณ จุดขาย และมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 

10.00-17.00 น.  

 รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรยี์ มีการการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรระดับต้นน้ า โดยการลงพื้นที่สู่ชุมชน

กลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมแนะน าถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่าย 

เรื่องการจัดการและการปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิตตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษาควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี

และวิธีทางชีวภาพ ตลอดจนการจัดการผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดจนถึงมือผู้บริโภค โดยยึดหลักการน า

ทรัพยากรทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติ

จัดการผลผลติโดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เข้าสู่ตลาดสุขใจมีคุณภาพและความปลอดภัย

ถึงมอืผูบ้ริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม 

 การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรระดับปลายน ้า  เป็นกระบวนการตรวจรับรอง

คุณภาพสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้ามาในตลาดสุขใจ จะมีการสุ่มตรวจทุก 2 

สัปดาห์ นักวิจัยจะใช้ชุดตรวจ TM Kit และ M J P K เป็นชุดทดสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าผลผลิตทางการเกษตรที่

น าเข้าสู่ตลาดสุขใจ เป็นผลผลติที่มีความปลอดภัย มคีุณภาพ หากมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิต

ทางการเกษตรชนิดใด จะห้ามมิให้จ าหน่ายสินค้าเกษตรประเภทนั้นทันที และเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากมีการตรวจพบอีกจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมกับตลาดสุขใจทันที ถือว่าภาคีเครือขาดความซื่อสัตย์ และเป็น

การเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าเกษตรของตลาดสุขใจมคีุณภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอน 
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 การประชาสัมพันธ์ตลาดสุขใจผ่านสื่อแขนงต่างๆ  เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบตลาดที่ส่งผล

ให้ตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น เป็นแรงจูงใจดึงดูดให้บุคคลทั่วไปอยากเข้ามา

สัมผัสใช้บริการตลาดสุขใจตามกระแสสื่อแขนงตา่งๆที่ถ่ายทอดออกไป ท าให้ร้านค้าภาคีเครือข่ายจ าหน่าย

สินค้าของตนเองได้มากขึ้น เกิดกระบวนเรียนรู้ระบบการจัดการการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ

สินค้าปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม เมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นยิ่งส่งผลให้มีการขยาย

แนวคิด เกิดเป็นตัวแบบแก่ผู้สนใจสามรถน าไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการ

กระตุ้นเดือนให้สังคมไทยเห็นความส าคัญของตลาดชุมชน เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน

ท้องถิ่นได้อกีทางหนึ่ง 

 การจัดการโซ่อุปทานผู้ผลิตสินค้าเกษตรในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า  มุ่งเน้น

กระบวนการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมในการสรา้งเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภายใต้แกนน า คือ 

สวนสามพราน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในกลุ่ม เกษตรสู่สินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน กระบวนการวิจัยได้จัดให้มีเวที

เรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่าย ได้ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า 

เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจเชิงคุณค่ารูปแบบใหม่ที่สามารถลดข้อจ ากัดของระบบการบริหาร

จัดการธุรกิจเชิงคุณค่าแบบเดิมที่เน้นกฎระเบียบ เงื่อนไข เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาใช้เป้าหมายและ

ปณิธานร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จร่วมกัน  

 การจัดการโซ่อุปทานการตลาดในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ตลาดสุขใจเป็นตลาด

ทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นตลาดที่รองรับ

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่สามารถผลิตผักและ

ผลไม้ที่ปลอดภัย ซึ่งในอนาคตเป็นการสร้างกระแสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักเห็นคุณค่าของการผลิต

สินค้าปลอดภัยและน าไปสู่การผลติสิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต เป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยมาจ าหนา่ยเองสูผู่บ้ริโภคโดยตรง ตลาดสุขใจเป็นศูนย์รวมสนิค้าเกษตรปลอดภัย  

 ในระยะยาวจะเป็นการตอ่ยอดการวิจัยจากต้นทุนเดิม โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรูใ้นการพัฒนาไปสู่

ระบบธุรกิจที่มีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนกลาง ซึ่งจะมีกิจกรรมส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา

เครือขา่ยในระดับต้นน้ า จะใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิต

สินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย จากการผลิตสินค้าเกษตรพัฒนาสินค้า

เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ โดยจะพิจารณาตามศักยภาพและความพร้อมของตัวเกษตรกรผู้ผลิตเป็น

ส าคัญ ตลอดจนการท าแปลงตัวอย่างเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐานสินค้า

เกษตรปลอดภัย 2) การพัฒนาเครือขา่ยกลางน้ า จะเป็นการพัฒนารูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหาร

จัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าภายใต้ปณิธานที่ก าหนดเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า 
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3) การพัฒนาเครือข่ายระดับปลายน้ า จะเป็นเรื่องของการพัฒนา กลไกการบริหารจัดการตลาดสุขใจ  

ปรับเปลี่ยนระเบียบข้อตกลง พัฒนารูปลักษณ์ตลาดใหจู้งใจผูบ้ริโภค เพื่อเป็นแนวทางหลักปฏิบัติให้แก่ภาคี

เครือข่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่สินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์ อย่างชัดเจนขึ้น เพื่อให้ภาคี

เครือข่ายได้เล็งเห็นความแตกต่างและระดับขั้นของการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการ

เชื่อมโยงภาคีเครือขา่ยใหมท่ี่สนใจอยากมีสว่นร่วมในการยกระดับสินค้าเกษตรของตนเพิ่มมากขึ้น 
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Executive Summary 

 Sampran Co-op Research Project, in its second year, is a continuity of the first year’s 

project where Suan Sampran (Rose Garden Riverside) is the core of 6 community network 

groups with support from Kasetsart University and Thailand Research Fund. The Project has 3 

main objectives: to develop system of knowledge transfer to the community, to find ways to 

upgrade agricultural products to organic status and to study ways to develop supply chains for 

organic agricultural products. The Co-operative Academic Institute of Kasetsart University 

plays an important role in the knowledge transfer from organic farming techniques to farmers 

at the start of the supply chain, through to production, harvest, packaging and marketing at 

the end of the supply chain. Forms of training vary from group lectures on certain topics 

related to organic farming through to hands-on training at the community network farms. 

 Development at the start of the supply chain is a gradual process, whereby 

researchers expect to sought farmers with honest consciousness who would remain with the 

Project in the long run. Monthly group lectures are organized at the Sukjai Community Market, 

Suan Sampran, where speakers are university lecturers, government officials, experienced 

farmers or local experts. Past topics include organic farming techniques, pest control, 

production methods and holistic health. Visitors to the market are welcomed to join as it is 

important to educate the consumers to have more awareness with organic agricultural 

products. 

 Sukjai Community Market was established in November 2010, primarily as a venue to 

promote organic products for the community network groups. It’s opened every weekend from 

10am – 5pm where visitors can find organic vegetables, fruits, herbs and homemade local 



 B 

delicacies. As mentioned earlier, there is a monthly open lecture on topics related to organic 

farming and natural health. 

 Ways to upgrade farming methods to certified organic level is a long term process. 

Researchers would regularly visit network farms giving them advice on organic techniques as 

well as checking if any chemical products are used. At the end of the supply chain, random 

tests on chemical residues are carried out at the Sukjai Market every two weeks. Severe 

action is taken to vendors found with products containing harmful chemicals. This reassures 

product quality to consumers and weeds out dishonest farmers. 

 Thus, the Project promotes organic farming to the Sampran community and fair trade 

by connecting directly producers to consumers. It’s a model where development and 

knowledge transfer in a community is enhanced with the help from a local private enterprise 

as a core. In the long term, we hope to see the following developments with the Project: 1. 

Upgrading certain farms from chemical-free status to certified organic. 2. Development of 

management of the middle of supply chain of the network group. 3. Development of Sukjai 

Community market with products accreditation and expansion of its network. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

               การริเริ่มโครงการเครือข่ายคุณค่าสวนสามพรานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชน 

ภายใต้แกนน า คือ โรงแรมสวนสามพราน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการเชื่อมโยงโซ่

อุปทานในกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

กระบวนการวิจัยได้จัดใหม้ีเวทีเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่าย โรงเรียน ผู้ประกอบการ

รายย่อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 16 ครั้ง ได้ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเชิง

คุณค่าสามพราน โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  6 เครือข่าย  (รูปที่ 1) ประกอบด้วย    

1. เครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน (กลุ่มเกษตรยั่งยืน รวมกับกลุ่มเกษตร 2000) 2. กลุ่ม 

OTOP ไร่ขิง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต. สามพราน  4. กลุ่ม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ ์         

จ. นครปฐม 5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. ยายชา และ  6.เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์          

16 จังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เครือขา่ยพันธมิตรของกลุ่มธุรกิจสามพราน 
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 ผลของการจัดเวทีเรียนรู้และการตกผลึกความคิดหลายครั้ง ในที่สุดที่ประชุม

ผู้แทนเครือข่ายได้ร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

โดยเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้เวทีเรียนรู้ปลุกจิตส านึกเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยมี

โรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้ช่ือกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน ดังรายละเอียดในรูปที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน 

 

 มติของที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เห็นชอบที่จะขับเคลื่อนการ

ด าเนินการโครงการน าร่องรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรเครือข่าย เช่น ฝรั่ง มะพร้าวน้ าหอม 

มะพร้าวแห้ง และมะนาว ภายใต้กลไกของฝ่ายจัดซื้อโรงแรม เพื่อการทดสอบระบบการท า

ธุรกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือขา่ย และโรงแรม เป็นเวลา 3 เดือน และจะได้ด าเนินการติดตาม

ประเมินผลโดยนักวิจัยเพื่อการปรับปรุงต่อไป ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายคลองจินดาพัฒนา

ยั่งยืนได้มอบหมายให้แกนน าจัดท าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพื่อการเตรียมการ

ในอนาคต 

              ผลการด าเนินการวิจัยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นปัญหาการประกอบอาชีพของ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นอยู่ ได้แก่ การขาดองค์ความรู้ เรื่องการผลิตพืชผลเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตก่อนน าสู่
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ตลาด โดยมีโรงแรมสวนสามพรานในฐานะองค์การธุรกิจที่เห็นคุณค่าของการท าธุรกิจเพื่อ

สังคมและความส าคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจส าหรับสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในระยะ

ต่อไป ในรูปแบบของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่า โดยการขับเคลื่อนกระบวนการเติมเต็ม

ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมพี่เลี้ยง ที่เป็นผู้เช่ียวชาญที่จะ

ก่อให้เกิดสินค้าปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดท าแปลงทดลองเรียนรู้ 

เพื่อฝึกความช านาญก็มีความจ าเป็น ปัญหาด้านการตลาดก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่กลุ่มธุรกิจจะ

ประสานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการให้เกิดเป็นช่องทางการตลาดต่างๆ ในการ

กระจายสินค้าของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องการรับรอง

คุณภาพของสินคา้ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดการอย่างมี

แบบแผน ที่จะไปอ านวยแก่ผู้ผลิต และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 

 

 การขับเคลื่อนงานวิจัยในระยะตอ่ไปจงึเป็นการต่อยอดและขยายผลจากต้นทุนเดิม

ของกลุ่มธุรกิจ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพ การจัดการ

ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ โดยใน

การวิจัยจะให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโซ่อุปทานส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อ

พัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ ในอนาคตโดยจะใช้เวทีเรียนรู้ การจัดท าโครงการน าร่องในแปลง

ทดลองส าหรับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงผู้เช่ียวชาญทั้งด้านกิจกรรมต้นน้ า (การผลิตและการจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว) กิจกรรมกลางน้ า (การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ) 

กิจกรรมปลายน้ า ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการตลาดตา่ง ๆ เพื่อน าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ได้แก่ 

การบริหารจัดการตลาด Farmer’s market และการท าตลาดขายตรง (Direct Marketing) ใน

กลุ่มพันธมิตรของโรงแรมโรสการ์เด้น โดยคาดหวังว่าการผนึกก าลังการท างานร่วมกันใน

ลักษณะดังกล่าวจะน าไปสู่การท าธุรกิจอย่างเป็นระบบมีแบบแผน มีสมรรถนะที่สามารถเผชิญ

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่แข่งขันอย่างรุนแรงร่วมกัน อีกทั้งเกิดเป็นสังคมเรียนรู้

และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีของการด าเนินธุรกิจร่วมกันของชุมชนอ าเภอสามพราน  และภาคี

เครือขา่ยพันธมิตรของกลุ่มธุรกิจสามพรานเพื่อการเป็นตัวแบบที่ดีส าหรับธุรกิจฐานสังคมที่ใช้

หลักการพึ่งพาและร่วมมือกันมาแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร และการท าธุรกิจ

ร่วมกัน 
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2. ค าถามวิจัย 

               1.  การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ในรูป

ของกลุ่มธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างการผลิต และการตลาดอย่างยั่งยืน ควรเป็นอย่างไร 

 2. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สมาชิกภายใต้เป้าหมายร่วม ควรด าเนินการอย่างไร 

 3. แนวทางการสนับสนุนจากภาควิชาการ และภาครัฐควรเป็นอย่างไร 

 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูสู้่ชุมชนของกลุ่มธุรกิจ 

 2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่

สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ ภายใต้การด าเนนิงานในรูปของกลุ่มธุรกิจ 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เกิดเป็นสังคมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยโดยมีโรงแรมสวนสาม

พรานเป็นแกนน า 

 2. การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากสินค้าเกษตรทั่วไปเป็นสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมในเครือข่ายของภาคี

พันธมิตร 

 3. เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่สามารถลดข้อจ ากัด

ของระบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบเดิมที่เน้นที่กฎระเบียบ เงื่อนไข เป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนมาใช้เป้าหมายและปณิธานรว่มในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จร่วมกัน 

 

4. กรอบคิดการด าเนินการวจิัย 

 กรอบคิดการวิจัยในปีที่ 2  ของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานนั้น จะเป็นการต่อ

ยอดการวิจัยที่ผ่านมา โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาไปสู่ระบบธุรกิจที่มีโรงแรมสวน

สามพรานเป็นแกนน า ซึ่งจะมีกิจกรรมส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. การพัฒนาเครือข่ายในระดับต้นน้ า ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ    

6 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน (กลุ่มเกษตรยั่งยืน และกลุ่มเกษตร 2000) 
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กลุ่ม OTOP ไร่ขิง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต.สามพราน กลุ่มโรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ จ.นครปฐม 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.ยายชา และเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 16 จังหวัด การพัฒนาเครือข่าย

ต้นน้ าจะใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิตแก่

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย จากการผลิตสินค้าเกษตรทั่วไปไปสู่สินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยจะพิจารณาตามศักยภาพและความพร้อมของตัวเกษตรกร

เป็นส าคัญ 

 2. การพัฒนาเครือข่ายกลางน้ า จะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบโครงสร้างและ

ระบบการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าภายใต้ปณิธานที่ก าหนดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ร่วมของกลุ่มธุรกิจ โดยมีทีมพี่เลีย้งจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

ให้การสนับสนุน 

 3. การพัฒนาเครือข่ายปลายน้ า ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าของ

กลุ่มธุรกิจภายใต้ช่องทางการตลาดต่าง ๆ ได้แก่ เครือข่ายพันธมิตรของโรงแรม ประกอบด้วย 

สมาคมโรงแรม เครือข่ายสายการบิน ผู้ประกอบการ และการด าเนินงาน Farmer’s Market ณ 

บริเวณพืน้ที่โรงแรมสวนสามพรานในรูปแบบของตลาดขายตรง (Direct Marketing) ส าหรับ 

ผูผ้ลติและผูบ้ริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรปลอดภัย (รูปที่ 3)  

          

              
                 

             
      OTOP
       

              
                   

        

      1         
1          

      
          

                       

             

      

            

      

                

          
             

                  

               

              
          

Farmer’s Market

                                                  

 

 

 

ภาพที่ 3  กรอบคิดการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าสามพราน ปีที่ 2 
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5. ขั้นตอนและวิธีการวจิัย 

 การด าเนินการวธิีวิจัยเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี ้(รูปที่ 4) 

               1. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ มีการวางแผนการท างานร่วมกัน การ

มอบหมายภารกิจ  ตามตัวชีว้ัดระหว่างภาคีสมาชิกในกลุ่ม 

               2. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกร การด าเนินการ Farmer’s Market การ

บริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ และการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย 

              3. การประสานงาน กับหน่วยงาน/องค์กร/ผู้ประกอบการ ในการขยายผล แก่ภาคี

อื่นๆของ กลุ่มธุรกิจ การศกึษาดูงาน   

              4. การติดตามและประเมินผล การสังเคราะห์/ถอดบทเรียนร่วมกัน การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจรว่มกัน  

 

·                 
·                       
·              

            

·                                 
·                  Farmer’s 

Market

·                          
                          
           

·                      
                        

·                    /
      /                  
                 

·             

·                  

·            /          

·                

·                               
                  /        

·                       
                                    
       

·                              
                             

·                             
                   

·                        
                     /      

                  /              /                     
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6. แผนการวิจัย ปีที่ 2 

 

ตารางที่ 1 แผนการวิจัย ปีที่ 2 

กิจกรรม 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น             

2.  การเปิดตลาดช่องทางใหม่ (Farmer’s market)             

3. การด าเนินงานกลุ่มธุรกิจ             

4.  การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ประสานงานในภาคี             

5. การจัดท ารายงานความก้าวหน้า             

6.  การติดตามประเมินผล             

7.  การสังเคราะห์/ถอดบทเรียน             

8.  การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์             

 

 จากการขับเคลื่อนงานวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมาทางทีมนักวิจัยจึงขอน าเสนอรายงาน

การวิจัยในรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชงิคุณค่าระยะที่ 2 เป็นหัวข้อ

หลัก ดังนี้ 

 



บทท่ี 2 

 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า 

 

2.1 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายธุรกจิเชิงคุณค่า 

 ทีมนักวิจัยมีการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยในระยะที่ 2 ภายใต้

การจัดการโซ่อุปทานที่มี สวนสามพรานเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการด าเนินงานผ่านสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการสนับสนุนองค์ความรู้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ เพื่อส่งไปยังกลุ่มภาคเีครือขา่ยที่มีสวนสามพรานเป็นแกนกลางใน

การประสานงานและส่งผ่านองคค์วามรู้ในด้านต่างๆ  ผลจากการประชุมปรึกษาในแต่ละครั้ง 

ทีมนักวิจัยจะได้กรอบคิดและแนวทางในการท างานร่วมกัน ระหว่างสวนสามพรานและภาคี

เครือขา่ยหรือกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตกผลึกทางความคิด 

แลกเปลี่ยนถ่ายโอนขอ้มูลที่แท้จริงใช้เป็นแนวทางการด าเนินโครงการวจิัย ส าหรับสินค้าเกษตร

ปลอดภัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคต โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

พัฒนาไปสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกที่อยูใ่นตัวตนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกฝุาย 

กระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่แท้จริง เข้าใจถึง

หลักและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคทั้งทีมนักวิจัยตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพี่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ตั้งเปูาหมายไว้   

 การด าเนินโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จะเป็นการต่อยอดการ

วิจัยที่ผ่านมา โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาไปสู่ระบบธุรกิจที่มีโรงแรมสวนสาม

พรานเป็นแกนน า ซ่ึงจะมีกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเปูาหมาย แต่เดิมที่เริ่มโครงการวิจัยใน

ระยะแรกกลุ่มเปูาหมายซ่ึงประกอบไปด้วยภาคเีครือขา่ยที่ส าคัญ 6 กลุ่ม ได้แก่ เครือขา่ยคลอง

จินดาพัฒนายั่งยืน (กลุ่มเกษตรยั่งยืน และกลุ่มเกษตร 2000) กลุ่ม OTOP ไร่ขิง กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชีวภาพ ต าบลสามพราน กลุ่มโรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม กลุ่มเกษตรอินทรีย ์

ต าบลยายชา และเครือขา่ยผู้ปลูกขา้วอินทรีย์ 16 จังหวัด การพัฒนาเครือขา่ยต้นน้ าจะใช้กลไก

ของศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิตแก่เกษตรกรที่เป็น
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สมาชิกของภาคีเครือข่าย จากการผลิตสินค้าเกษตรทั่วไปไปสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย์ โดยจะพิจารณาตามศักยภาพและความพร้อมของตัวเกษตรกรเป็นส าคัญ 

ระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มเปูาหมายเหล่านี้บางกลุ่มก็ขอถอนตัวเนื่องจากไม่มีความพร้อม

เท่าที่ควร เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพต าบลสามพราน กลุ่มเกษตรต าบลยายชา กลุ่มโรงเรียน 1 

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครือขา่ยผู้ปลูกขา้ว 16 จังหวัด แต่ยังมีกลุ่มทีมี่การเริ่มพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 

คอืกลุ่มธรรมชาติผลิตส้มโอ กลุ่มพัฒนายั่งยืนคลองจินดา ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีกลุ่มเกษตรกร

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากแต่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรเคมี มเีพียงราย

ยอ่ยไม่กี่รายที่มีการลดการใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนสู่ข้ันเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม

เกษตรกรรายยอ่ยเหล่านี้ทางทีมวจิัยเล็งเห็นความตั้งใจจริงของกลุ่มเปูาหมายรายย่อยเหล่านี ้

ทีมนักวิจัยจึงเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายโดยการใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง

กระบวนการจัดการปฏิบัติดูแลรักษา การจัดการผลผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการ

จ าหน่ายผลผลิต หลังจากโครงการด าเนินไปได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมีกลุ่มเปูาหมายใหม่ที่สนใจเข้า

ร่วมด าเนินโครงการเพิ่มขึ้น อาทิ 1)มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 2)

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรี 3)ศูนย์เรียนรู้พี่น้อง 2 ต าบลจังหวัด

นครปฐม 4)เครือขา่ยตลาดสีเขียวกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ผลิตผักผลไม้ปลอด 

สารพษิและเป็นแหล่งเผยแพร่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในกระบวนการจัดการ 

 

2.2 กระบวนการวางแผนจัดการองค์ความรู้ 

 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ในปีที่  2 กระบวนการวิจัยมุ่งเน้น

กระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาจากความต้องการที่แท้จริง อีกทั้งเกิดการระดมความคดิในการหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ให้

บรรลุวัตถุประสงคท์ี่ตั้งเปูาหมายไว้  

 ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ

โรงแรมสวนสามพราน โดยมีอุดมการณ์ร่วมกัน คือ เช่ือม่ันในเกษตรอินทรีย์ ห่วงใยผู้บริโภค 

เห็นชอบแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่ือม่ันในการพึ่งพาและร่วมมือกัน ตลอดจนกลุ่มภาคี

เครือข่ายต้องมีปณิธานร่วมกัน คือ ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสาม

พรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่ความกินดีอยูด่ี มคีวามสุขถ้วนหน้า โดยการจัดตั้ง

ศูนยก์ารเรียนรู้ควบคูก่ับการพัฒนาตลาดสุขใจเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ให้แก่กลุ่มเครือข่าย

และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์และยกระดับการผลิตและการจ าหน่ายเป็น
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แหล่งรวมสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมให้มี

ปริมาณการผลิตต่อเนื่องเพยีงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนสามพรานท าธุรกิจมากว่า 50 ปีแล้ว ตั้งอยู่ในอ าเภอสามพราน ติดกับแม่

น้ าท่าจีน ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของอ าเภอสามพราน มีพนักงานประมาณ 500 ที่เป็นคน

ท้องถิ่นชาวสามพราน นโยบายจุดแข็งของสวนสามพรานคอืวถิีชีวิตของความเป็นไทย ที่ปลอด

สารเคมี ในอดีตเม่ือ 40-50 ปีที่แล้วแถบแม่น้ าท่าจีนจะมีกุ้งตัวใหญ่สามารถด าลงไปจับได้ มี

ปลาตัวใหญ ่ซ่ึงแตกต่างกับในปัจจุบันเนื่องจากสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปส่งผลให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนวธิีการผลิตหันมาใช้สารเคมีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แม่น้ าท่าจีน

เองก็ได้รับผลกระทบ เช่นกัน ตอนนีส้ารเคมีที่มาจากสวน ไร่ นา ต้นน้ า เป็นตัวที่ท าให้แม่น้ าท่า

จีนมีสารเคมี ปลาหรือกุ้งที่เคยตัวใหญ่ก็ลดน้อยลง ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อม

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตชาวสวนสามพรานอยา่งแน่นอน จึงเป็นที่มาของนโยบายสวนสาม

พรานทีต่้องการจะคืนชีวิตความเป็นไทยในอดีตกลับมาอีกครั้งคอืการปลูกเองกินเอง โดยสวน

สามพรานได้เริ่มท าสวนเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงเป็นเรื่องยากที่จะท าเกษตรอินทรีย์ 100 % เพราะว่า
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สวนขา้งๆก็ยังใช้สารเคมีอยู ่ซ่ึงอยูใ่นระดับเกษตรปลอดภัย แต่อยา่งไรก็ตามสวนสามพรานได้

ด าเนินการจัดการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง  

 จากการด าเนินโครงการวิจัยท าให้สวนสามพรานเริ่มมีระบบสัมพันธ์กับชาวบ้าน

ใกล้เคียงพื้นที่บางส่วนต้องการผลิตจัดการเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะสาเหตุที่ท าให้

ชาวบา้นขาดทุนก็มาจากต้นทุนจากสารเคมีที่ใช้ เกษตรกร/ชาวบ้านมีความตั้งใจในการปฏิบัติ

จริง แต่ขาดองค์ความรู้หรือพี่เลี้ยงอย่างเป็นรูปธรรม จากการที่มีทีมพี่เลี้ยงลงไปสัมผัสกับ

เกษตรกรจึงได้รับข้อมูลตรงจากเกษตรกร ที่ว่า เคยมีหน่วยงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเกษตร

จังหวัด เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล หรือแม้แต่หมอดินอาสา เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกษตร

เกษตรกรถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตามโครงการบังคับหรือมาใช้งบประมาณให้หมด มาสอน

ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เม่ือเกษตรกรปฏิบัติตามที่ได้

เรียนรู้แต่พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างกระบวนการจัดการผลผลิตเกษตร เกษตรกรไม่

สามารถหาท่ีปรึกษาได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงหันกลับสู่ระบบการผลิตแบบเคมีเหมือนที่เคยปฏิบัติ

เพราะรู้เข้าใจวา่เม่ือพบปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูก็ต้องสารเคมีอยา่งเดียวจึงจะแก้ไขได้  

 ด้วยเหตุผลนี้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า จึงมีเปูาหมายในระยะยาวของ

โครงการวิจัย คือค่อยๆ ปรับเปลี่ยนยกระดับการท าเกษตรอินทรีย์ สิ่งส าคัญที่สุดที่นักวิจัย

คาดหวังคือการท าความเข้าใจให้เกษตรกรมีจิตส านึก มีความซ่ือสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทีมนักวจิัยได้ด าเนินการขับเคลื่อนศูนยเ์รียนรู้ โดยการจัดองค์ความรู้

ในแขนงต่างๆ เป็นปฏิทินการอบรมประจ าเดือน ในเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มา

ถ่ายทอดต่อผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการอบรมในแต่ละเดือนควบคูก่ับทีมนักวจิัยลงพื้นที่ต้นน้ า  

 การอบรมเรียนรู้ในแต่ละครั้งทีมวิจัยมีการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชียวชาญหรือ

ช านาญในหลักสูตรนั้นมาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนักวิชาการผู้เชียวชาญจากหน่วยงาน

ของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบา้นผู้มีประสบการณ์และมีการปฏิบัติองคค์วามรู้นั้นอยา่งต่อเนือ่ง

มาเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมใน

แต่ละครั้งมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง ซ่ึงในแต่ละเดือนมีการจัดองค์

ความรู้แขนงต่างๆแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ประโยชน์ทัง้ตัวเกษตรกรผู้ผลิตและตัวผู้บริโภค 

กระบวนการวางแผนจัดการองค์ความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ามีการวางแผนจัดการก าหนดแผนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทุก

เสาร์สุดท้ายของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  ณ เรือนกิจกรรม สวนสามพราน  
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วัน/เดือน/

ปี 
หลักสูตร วทิยากร 

กลุ่มผู้

อบรม/

คน 

จุดมุ่งหมาย 
การ

ประเมินผล 
ข้อแนะน า กิจกรรม การติดตามผล 

27/11/53 การปลูกผัก

อนิทรีย์และวิถี

เกษตร

ธรรมชาติ 

นายพัฒน์พงษ์  

บุญเลิศ 

087-1207679 

30 ให้ความรู้เรื่องการ

ปลูกผักอนิทรีย์

และวิถีเกษตร

ธรรมชาติ 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

9/01/54 เรื่องฟักข้าว 

ต้านมะเร็ง 

นางทิวาพร  

ศรีวรกุล 

081-8572500 

30 ให้ความรู้เรื่อง

ประโยชน์ของฟัก

ข้าว กับการรักษา

โรคมะเร็ง 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

27/03/54 พชืสมุนไพรกับ

การปูองกัน

แมลงศัตรูพืช 

รศ.ดร.สุรพล  

วิเศษสรรค์ 

30 ให้ความรู้เรื่องพืช

สมุนไพรกับการ

ปูองกันก าจัด

แมลงศัตรูพืช 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

30/04/54 

 

 

 

 

การปลูกผัก

คอนโด 

รศ.ดร. อรรควฒุ ิ 

ทัศน์สองชั้น 

081-4411219 

 

30 

 

 

 

 

 

ให้ความรู้เรื่องการ

ปลูกพืชผักไว้

บริโภคเอง ตาม

บ้านท่ีไม่มีพื้นท่ี

เพาะปลูก 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

 

28/05/54 ภัยของสารเคมี

มีผลกระทบต่อ

ระบบต่างๆของ

ร่างกายอย่างไร 

ดร. สราวุฒิ  รุ่ง

เมฆารัตน์ 

085-1363449 

30 ให้ความรู้ภัยของ

สารเคมีมี

ผลกระทบต่อ

ระบบต่างๆของ

ร่างกาย 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อืน่ๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

25/06/54 เกษตร

ส่ิงแวดล้อม 

การท าน้ ายา

เอนกประสงค์ 

นายพัฒน์พงษ์  

บุญเลิศ 

087-1207679 

30 ให้ความรู้เรื่องการ

ท าน้ ายา

เอนกประสงค์ 

 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-ดูการสาธิต 

-ฝึกปฏิบัติ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

30/07/54 ถังหมักแก๊สหุง

ต้มชีวภาพจาก

เศษอาหารใน

ครัวเรือน 

นายสังเวียน  

เอกจีน 

089-8375230 

30 ให้ความรู้เรื่องการ

ท าถังหมักแก๊ส

และวิธีการปฏิบัติ 

เศษอาหารท่ีเหลือ

จากการบริโภค  

ประเมินความ

คิดเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-ดูการสาธิต 

-ฝึกปฏิบัติ 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 

27/08/54 การจัดการผล

ผิตหลังการเก็บ

เก่ียว 

ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ 

081-16990955 

30 ให้ความรู้เรื่องการ

จัดการหลังการ

เก็บเก่ียวผลผลิต 

-ประเมินความ

คดิเห็น

ผู้เข้าร่วมอบรม 

-ความเห็น

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การน าไปใช้ 
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อาทิ การฝึกอบรมเร่ืองการปลูกผักอินทรีย์และวิถีเกษตรธรรมชาติ ณ เรือนกิจกรรม สวน

สามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่27 พฤศจิกายน 2553 โดยนายพัฒน์พงษ์ บุญเลิศ 

วทิยากรผู้เช่ียวชาญจากมูลนิธเิกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการปลูกผักแบบอินทรีย์ไว้บริโภคเองในครัวเรือนโดยวิธีทางชีวภาพตลอดจนการ

เรียนรู้วิถีเกษตรธรรมชาติแบบรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการ

รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึง

มีผู้สนใจเขา้ร่วมรับฟังทั้งสิน้ 38 คน ผู้เข้าร่วมรับฟังได้รับความรู้วิถีเกษตรธรรมชาติแบบรักษา

สิ่งแวดล้อมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ทั้งทางด้านการ

เกษตรกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือน อีกทั้งเป็นการลดค่าต้นทุนในการผลิตสินค้า

เกษตรอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2.1 บรรยายเรื่องการปลูกผักอินทรีย์และวถิีเกษตรธรรมชาติ วันเสาร์ ที่ 27 พ.ย. 53 

 

 การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง ฟักข้าว ต้านมะเร็ง ณ เรือนกิจกรรม สวนสาม

พราน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2554 โดยนางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อ านวยการ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านบรรยายให้

ความรู้เรื่องประโยชน์ของฟักขา้ว ฟักขา้ว Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng.  

อยูใ่นวงศแ์ตงกวาและมะระคอืวงศ ์ Cucurbitaceae ช่ือเรียกอื่นคอื ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักขา้ว 

(ตาก ภาคเหนือ) มะขา้ว (แพร่) แกก็ (Gac  เวยีดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd, 

Sweet Gourd, และ Cochin-chin Gourd) 
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 ฟักขา้ว มถีิ่นก าเนิดในประเทศจีน พม่า ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ 

เป็นพชืที่ชาวเวียดนามใช้ประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือนฟักข้าวเป็น

ไม้เถาเลือ้ยพัน  มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข ่กวา้งยาวเทา่กัน

ประมาณ ๖-๑๕ เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ๓-๕ แฉก ดอกเป็นดอกเดี่ยวพบที่

ซอกใบ ต้นแยกเพศอยู่คนละต้น กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ าตาลแกมม่วง ใบ

ประดับมีขน ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เจริญได้เองโดยไม่ต้อง ถูกผสม เม่ือผลสุกจะมีสีแดง 

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือแยกรากปลูก ฟักขา้ว เริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ ๒ เดือน 

เริ่มผลิดอกราวเดือนพฤษภาคมและให้ดอกจน  ถึงราวเดือนสิงหาคม  ผลสุกใช้เวลาประมาณ 

๒๐ วัน และใน ๑ ฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวผลฟักขา้ว ได้ ๓๐-๖๐ ผล  โดยเก็บผลสุกได้ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลของฟักขา้ว ม ี๒ ชนิด ผลยาวมีขนาดยาว ๖-๑๐ เซนติเมตร 

ส่วนผลกลมยาว ๔-๖ เซนติเมตร เปลือกผลอ่อนสีเขียวมีหนามถี่ เปลี่ยนเป็นสีส้มแก่หรือแดง

เม่ือผลสุก แต่ละผลหนักตั้งแต่ ๐.๕-๒ กิโลกรัม 

เยื่อเมล็ดของฟักข้าว มีปริมาณบีตาแคโรทีนมาก  กว่าแครอต ๑๐ เท่า มีไลโคพีน

มากกวา่มะเขอืเทศ ๑๒ เท่า  และมีกรดไขมันขนาดยาวประมาณร้อยละ ๑๐ ของมวล การกิน

บีตาแคโรทีนจากฟักขา้วพบว่าดูดซึมในร่างกายได้ดีเพราะละลายได้ในกรดไขมันดังกล่าว  ใน

งานวจิัยในประเทศเวียดนาม พบว่าเด็กในกลุ่มมีปริมาณบีตาแคโรทีนและไลโคพีนในพลาสมา

สูงขึ้น และกลุ่มที่มีปริมาณความเข้มข้นของเฮโมโกลบินต่ ามีความเข้มข้น เพิ่มขึ้นด้วย  จึง

แนะน าให้ผู้มีเลือดจางกินข้าวหุงเยื่อเมล็ดฟักข้าวสุกด้วย ปัจจุบันมีผู้น าเยื่อเมล็ดนี้ผลิตเป็น

เครื่องดื่มอาหารเสริมจ าหน่ายในต่างประเทศไลโคพีนเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์  พบได้ในผัก

และผลไม้บางชนิด ท าหน้าที่เป็นรงควัตถุรวบรวมแสงให้แก่พืช และปูองกันพืชผักจาก

ออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว (อนุมูลอิสระ) และแสงที่จ้าเกินไป  การกินไลโคพีนที่มีฤทธิ์ต้านออกซิ

เดช่ันได้รับการพสิูจน์จากวงการแพทย์ว่ามีผลลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร  เนื่องจากเยื่อเมล็ดฟักข้าว 

มีไลโคพีน มากกว่าผลไม้อื่นๆ ทุกชนิด  จึงถือว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งจาก

ฤทธิ์ของไลโคพีน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ขณะนี้มีหลายประเทศน าฟักข้าวมา

พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพหรือเครื่องส าอางราคาแพง  ผล

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆของฟักขา้วพบวา่ ปริมาณสารไลโคปินในกลุ่มเบตา้

แคโรทีนของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสุกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง     และได้มีพัฒนาต ารับ

เครื่องส าอางชะลอความแก่โดยใช้สารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว  มีประสิทธิภาพการลดรอย

เหี่ยวย่นได้ดี ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการ
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บรรยายเล็งเห็นประโยชน์ของฟักข้าวที่มีต่อร่างกายของผู้บริโภค ผู้เข้ารับฟักการบรรยายให้

ความสนใจเป็นอยา่งดี ซ่ึงมผู้ีเข้าร่วมฟังทั้งสิน้ 25 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2.2 บรรยายให้ความรู้เรื่อง ฟักขา้ว ต้านมะเร็ง วันเสาร์ ที่ 9 ม.ค. 54 

 

 การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง พืชสมุนไพรกับการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  

การฝึกอบรมเรียนรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2554 ทีมนักวจิัยได้เรียนเชิญ รศ.

ดร.สุรพล  วิเศษสรรค์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้

ความรู้แก่ผู้สนใจ เรื่องพชืสมุนไพรปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพชื มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนใหค้วาม

สนใจในการผลิตสารปูองกันแมลงศัตรูในแปลงเกษตรของตนเอง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้

สารเคมีในการปูองกันก าจัด และยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเรื่องของการซ่ือยาฆ่าแมลง

มาใช้ในการปูองกันก าจัดได้อีกด้วย อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบของร่างกายผู้ใช้ 

วัสดุอุปกรณ์หรือตัววัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิต เกษตรกรก็สามารถหาได้จากแปลงพื้นที่ของ

ตนเองในท้องถิ่น สามรถผลิตน าไปใช้ในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรู เช่น ขา่ ตะไคร้หอม สะเดา 

ไพล บอระเพ็ด ยาสูบ หรือแม้แต่วัชพืชต้นสาบเสือ หางไหล แห้วหมู ก็สามารถน ามาผลิตได้ 

เป็นต้น สมุนไพรแต่ละชนิดที่น ามาท าการหมักต้องเลือกชนิดพชืสมุนไพรให้ตรงกับแมลงศัตรูที่

ระบาดอยู ่น ามาท าการหมักแล้วน าไปฉีดพ่นในสวนเกษตรเป็นการปูองกันแมลงศัตรูระบาดได้

เป็นอยา่งดี มผู้ีสนใจเขา้รับฟัง จ านวน  40  คน 
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ภาพที่ 2.2.3 บรรยายเรื่อง พชืสมุนไพรกับการปูองกันก าจัดศัตรูพชื  วันเสาร์ ที่ 27 มี.ค. 54 

 การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง การปลูกผักคอนโด ณ เรือนกิจกรรม สวนสามพราน 

จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2554 โดยรศ.ดร.อรรควุฒิ  ทัศน์สองช้ัน อาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อการปลูกผักคอนโดวิทยากร

บรรยายพร้อมภาพกระบวนการผลิตท าให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายสามารถเขา้ใจง่ายและสามารถ

น ากลับไปประยุกต์ใช้ในบ้านของตนเองได้ เป็นวิธีการที่ง่ายและประหยัดตลอดจนรู้หลักและ

วธิีการปลูกผักไวบ้ริโภคเองในครัวเรือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีพืน้ที่ปลูกผัก ก็ยังสามารถที่จะผลิตผัก

ไวบ้ริโภคเองได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นของประดับตกแต่งบ้านเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย และที่

ส าคัญที่สุด คือ การน าวัสดุที่เหลือใช้น ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ยางรถยนต์ 

กระถางแตก โอง่แตก เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทัง้สิน้ 45 คน มีองคค์วามรู้ที่วา่ การปลูก                 

ผักคอนโดหรือการปลูกผักสวนครัวกระถาง หมายถึง การปลูกผักพื้นที่จ ากัดปรับแนวคิด

ที่ว่าการปลูกผักมีพื้นที่มากๆและต้องเป็นเกษตรกรจึงจะท าได้ คนอยู่บนตึกไม่มีพื้นที่ท า

เพาะปลูกได้  อาศัยอยูไ่ปวันๆ ความคดิขา้งต้นของคนอยูบ่นตึกจริงๆแล้วก็ไม่ผิด แต่ส่วนใหญ่ที
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จะเลือกซ้ือต้นไมม้าปลูกจะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับในกระถางที่มีความสีสันสวยงามและกลิ่

ส่วนหนึ่งสิน้หวังหรือหดกับการนั่งดูต้นไมท้ี่เขาเฝูาทะนุถนอมเหี่ยวเฉาค่อยๆตายไปทีละต้นสอง

ต้น(แม้ว่าจะซ้ือมาชดเชยได้ก็ตาม)  อาจจะเป็นสาเหตุท าให้คนที่อยูใ่นห้องที่มีพืน้จ ากัด ไม่คิดที่

จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เป็นได้ ท าให้ไม่เคยคิดถึงไม้ประดับที่รับประทานได้ที่เติบโตง่ายกว่าไม้

ดอกไม้ประดับทั่วไปก็ตาม การเลอืกผักท่ีจะปลูก ควรเลือกปลูกผักที่ใช้บ่อย ดูแลรักษาง่าย

ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้สามารถ เก็บผักรับประทานได้ และควรเป็นผัก ที่สมาชิกในบ้านชอบ ปลูกง่าย 

เช่น ผักชี ผักชีฝรั่ง คึ่นฉา่ย คะน้า ผักกาดเขยีวปลี ตะไคร้ กะเพรา แมงลัก โหระพา สาระแหน่ 

พริก เป็นต้น ซ่ึงผักจ าพวกนีมี้อายุในการเก็บเกีย่วผลผลิตได้เร็ว การปลูกก็ท าได้ง่ายๆ คือการ

ใช้ปลูกแบบทั่วไปแต่เปลี่ยนจากพื้นดินเป็นการปลูกในกระถางหรืออาจจะใช้วัสดุที่เหลือใช้มา

เป็นวัสดุในการปลูกเช่นกระเช้า ยางรถยนต์ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะให้เวลาให้กับตนเองเพิ่มขึ้น

อีกเพียงหนึ่งในสิบของชีวิต กับการหาความสุขส่วนตัวยามว่างกับครอบครัวแทนการเดิน

ศูนยก์ารคา้หรทอซุปเปอร์มาเก็ต ด้วยการท ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากหลายๆทางเลือกมาเป็น

การสร้างพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนเป็นการปลูกผักปลอดภัยไว้เป็นทั้งดอกและไม้กินได้ซ้ึง

สามารถท าได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านเดียวพื้นที่แคบๆทาว์นเฮาส์ แฟลต หรือคอนโดก็สามารถท าได้ 

แต่ส าหรับผู้ที่มีพื้นที่กว้างขวางก็สามารถน าหลักการดังกล่าวนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สะดวก

ยิ่งขึ้นได้ ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการปลูกผักในพื้นที่แคบๆ(ปลูกผักคอนโด)สร้างพื้นที่สีเขียว

แทนการปลูกไม้ประดับที่กินไมไ่ด้ มคีวามเป็นไปได้มากเพียงแต่ชุมชนเมืองคนที่อยู่บนตึกต้อง

เปลี่ยนความคดิที่ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องการเกษตรจะท าได้อย่างไรแล้วท าไมห้องอื่นๆเขายังไม้

ประดับกระถางได้สวยงามเขาก็ไม่มีความรู้เช่นกัน ความผิดพลาดและความเสียหายจากการที่

พชืผักโตช้าบางครั้งก็ตายก่อนก าหนดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างน้อยเราก็ได้ความเพลิดเพลินกับ

การคอ่ยๆจากไปของผัก โดยไม่รู้ตัวด้วยความตั้งใจจริงการเริ่มปลูกใหม่ปรับเปลี่ยนวธิีการดแูล

ผักที่ปลูกใหม่หรือเปลี่ยนชนิดของพชืผักใหม่ เราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยความสุขใจ 
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ภาพที่ 2.2.4 บรรยายเรื่อง การปลูกผักคอนโด  วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. 54 

 

 การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง ภัยของสารเคมีตกค้างมีผลกระทบต่อระบบ

ร่างกายอย่างไร   การฝึกอบรมเรียนรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ทีม

นักวิจัยได้เรียนเชิญ ดร. สราวุฒิ  รุ่งเมฆารัตน์ อาจารย์จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีกลุ่มผู้สนใจที่เป็นกลุ่ม

เกษตรกรท าสวนผลไม้ในจังหวัดนครปฐมเขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมรับฟังได้รับรู้ถึง

โทษของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง และมีผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างไรที่

ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บปุวยได้ง่ายข้ึน ตลอดจนวธิีการปูองกันและการหลีกเลี่ยงการใช้

สารเคมี ท าให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายมีความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีมากขึ้น 

เล็งเห็นความส าคัญของวิถีเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืนมากขึ้น อีกทั้งมีความปลอดภัยและลด

ปัญหาเรื่องเงินทุน ภาระหนีส้ินในการลงทุนเรื่องสารเคมีในการจัดการผลิตผลทางการเกษตร

ได้อีกด้วย หลักส าคัญของเนื้อหา คือการดูดซึมของสารพิษทางระบบทางเดินอาหาร 1)การ
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ปนเปื้อนในอาหารหรือน้ า 2)การกินยาเกินขนาด 3)จากอุบัติเหตุในเด็กหรือการแพ้ 4)

สารอินทรีย์ที่เป็นกรด ถูกดูดซึมบริเวณกระเพาะอาหาร 5)สารที่เป็นเบส ถูกดูดซึมบริเวณ

ล าไส้เล็ก เม่ือสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย และจะส่งผลกระทบต่อระบบในร่างกาย

ทั้งหมด  เลือดจะพาสารเคมีเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกาย และจะส่งผลต่อ ตา หัวใจ ปอด 

กระเพาะอาหาร ล าไส้ ตับไต กล้ามเนื้อ สมอง และประสาท  อาการที่เกิดจากการได้รับพิษ

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะมีอาการเป็นพิษมากหรือน้อย และ

รวดเร็วเพียงใดขึ้นอยูก่ับชนิดของสารเคมี เวลาที่สัมผัส ปริมาณหรือความเป็นพิษของสารเคมี

นั้นว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน  30  คน  กลุ่มผู้เข้าร่วม

อบรมครั้งนีส้่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตทั้งในชุมชนและสวนหนึ่งเป็นพนักงานฝุายสวนของ

สวนสามพราน เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ได้ทราบถึงพิษภัยของสารเคมีเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้

ความรู้เบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้ผลิตที่ยังคงใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิตอยู่เพื่อให้เกษตร

เหล่านั้นมีจิตส านึกห่วงใยสุขภาพและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิตหันมา

จัดการผลผลิตโดยวธิีทางชีวภาพโดยสิน้เชิง  

ภาพที่ 2.2.5 บรรยายเรื่อง ภัยของสารเคมีมีผลต่อร่างกายอยา่งไร วันเสาร์ ที่ 28 พ.ค. 54 
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 การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง เกษตรสิ่งแวดล้อม การท าน้ ายาเอนกประสงค์ จัด

ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554 ทีมนักวิจัยได้เรียนเชิญ นายพัฒน์พงษ์  บุญเลิศ จาก

มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

เกี่ยวกับเกษตรสิ่งแวดล้อมและการท าเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน ตลอดจนการรักษา

สิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการจัดการระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

ครัวเรือน การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นน้ ายาล้างจานและน้ ายาเอนกประสงค์ประเภท

ต่างๆ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับความรู้และสามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวั น 

ตลอดจนผลิตเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว  มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 

จ านวน  30  คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2.6 บรรยายเรื่อง เกษตรสิ่งแวดล้อม การท าน้ ายาเอนกประสงค์ วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 

54 

 



 21 

 การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง ถังหมักแก๊สหุงต้มชีวภาพจากขยะในครัวเรือน จัด

ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2554 ทีมนักวิจัยได้เรียนเชิญ นายสังเวียน เอกจีน  ปราชญ์

ชาวบา้น จากศูนยเ์รียนรู้พ่ึงตนเองพี่น้องสองต าบล จังหวัดนครปฐม มาเป็นวทิยากรบรรยายให้

ความรู้เรื่องถังหมักแก๊สหุงต้มชีวภาพจากขยะครัวเรือน  ซ่ึงวิทยากรมีการน าวัสดุอุปกรณ์การ

สร้างถังหมักแก๊สหุงต้มอยา่งง่ายและมีการสาธิตการถอดประกอบตลอดจนขัน้ตอนวธิกีารหมัก

บ่มจนเกิดเป็นแก๊สหุงต้ม และวธิีการแก้ไขปัญหาหากเกิดการอุดตันของถังหมักแก๊ส ผู้เข้ารับ

ฟังการบรรยายให้ความสนใจเป็นอยา่งยิ่ง เพราะถังหมักสามารถประดิษฐ์ข้ึนเองได้ในครัวเรือน 

อีกทั้งเป็นการช่วยก าจัดขยะเปียกจากเศษอาหารให้เกิดประโยชน์ ลดการทิ้งท าให้เน่าเสียและ

เกิดกลิ่นอันมพิงึประสงค ์เป็นการช่วยรณรงคเ์รื่องสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนที่ดีได้อีก

ทางหนึ่งด้วย มีผู้สนใจเขา้ร่วมฟังบรรยาย จ านวน  30  คน 

 

 

ภาพที่ 2.2.7 บรรยายเรื่อง ถังหมักแก๊สหุงต้มชีวภาพจากขยะในครัวเรือน วันเสาร์ ที่ 30 ก.ค. 

54 
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 การอบรมเร่ืองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลติ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 

2554 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผ่านทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เชิญ ดร.อภิรดี 

อุทัยรัตนกิจ นักวิชาการผู้เชียวชาญจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซ่ึงเกษตรกรผู้เข้าร่วมได้

เรียนรู้กระบวนการจัดการผลผลิตของตนเองเพื่อเป็นการเพิ่มมูลคา่และยดือายตุลอดจนวธิกีาร

เก็บรักษา การขนส่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค  มีผู้สนใจเขา้ร่วมฟังบรรยาย จ านวน  21  

คน 

 

 

ภาพที่ 2.2.8 บรรยายเร่ืองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลติ วันเสาร์ ที่ 27 ส.ค. 54 

  

 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนยก์ารเรียนรู้ นอกจากทางทีมวจิัยด าเนินการจัดการเผยแพร่

องคค์วามรู้ในปฏิทินแต่ละเดือนแล้ว นอกเหนือจากนั้นยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจที่

อยา่งจะศึกษาเรื่องวถิีเกษตรและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในแขนงต่างๆ  เพื่อน ากลับไป

ประยุกต์ใช้กับสถาบัน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของตนเอง อาทิ โรงเรียนเรียนต่างๆ 
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มหาวิทยาลัย องค์การบริหารงานต าบลต่างๆ เป็นต้น เพื่อเรียนรู้และน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ

เกษตรแบบยั้งยืนกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ ตัวแทนกลุ่มผู้น าเกษตรธรรมชาติ

ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย มีความสนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของสวนสามพรานโดย

ระบบวิธีทางชีวภาพตลอดจนการท าเกษตรแบบอินทรีย์ และการตรวจรับรองมาตรฐาน

ผลิตผลทางการเกษตรของตลาดสุขใจ โดยให้ความส าคัญกับชุดตรวจสอบหาสารเคมีตกค้าง

ในผลิตผลทางการเกษตรของไทย ซ่ึงภายในประเทศของตนไม่มีระบบการตรวจสอบเช่นนี้ ใน

การผลิตผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นที่ยอมรับและมีความม่ันใจในผลิตผลทางการเกษตรของ

ไทย โดยเฉพาะผลผลิตของตลาดสุขใจที่ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตร

อยา่งต่อเนื่อง 

 

 

ภาพที่ 2.2.9 ผู้น าเกษตรธรรมชาติประเทศต่างๆ ศึกษาดูงานสวนสามพราน วันที่ 21 ก.ค. 54 
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 กลุ่มนักเรียนเยาวชนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บัวขาว กทม. และอีก

หลากหลายโรงเรียนสนใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ชีวภาพทางการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่จ านวน 240 คน คณะครู 12 คน ณ เรือน

กิจกรรม ทีมนักวจิัยน าองคค์วามรู้เรื่องการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในรูปแบบต่างๆ ในกับ

นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและมีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้

ประโยชน์และสามารถเผยแพร่องคค์วามรู้ต่อไปได้ เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.2.10 นักเรียนเยาวชนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บัวขาว วันที่ 23 

กรกฎาคม 54 

 

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จ านวน 20 คน โครงการจิตอาสา ศึกษา

เรียนรู้การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทีมนักวิจัยได้น าองค์ความรู้

เรื่องการประยุกต์จุลินทรีย์จากน้ าซาวข้าว และการท าลูกบอลชีวภาพ เพื่อสามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทั้งด้านการเกษตร ด้านบ าบัดกลิ่นเหม็นของสิ่ง

ปฏิกูลต่างๆ ตลอดจนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้กับบุคคลอื่นได้ต่อไป เรียนรู้ประโยชน์และวธิีการน าไปใช้ในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือกับการใช้

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประยุกต์ใช้กับด้านการเกษตร เป็นต้น  หลังจากการเรียนรู้

ทางผู้บรรยายได้เตรียมลูกบอลชีวภาพ ให้ส าหรับนักศึกษาในการโยนลงแม่น้ าท่าจีน เพื่อเป็น

การรณรงค์เรื่องการบ าบัดน้ าเสียของแม่น้ าล าคลอง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงประโยชน์การ

น าไปใช้ในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ 

 

ภาพที่ 2.2.11 นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 ก.ค. 

54 
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 การบรรยายให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM แก่สถาบันบัณฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายมีความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM กับการท า

เกษตรด้านต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการอธิบายให้ความหมาย และ

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ EM แก่คณะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ว่า E.M. ย่อมาจาก

ค าว่า Effective Micro-organisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพคิดค้นพบโดย 

ศาสตราจารย์ ดร.เทรโอะ ฮิงะ (TEROU HIGA) แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา่ ประเทศ

ญ่ีปุุน โดยใช้เทคนิคทางชีวภาพ รวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ หมวดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ช่วยปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

จุลินทรีย์หมวดสร้างสรรคท์ี่มีใน EM ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แลกโตบาซิลัส  เพนนิ

ซีเลี่ยม ไตรโคเดอมา ฟูซาเรียม สเตรปโตไมซิส  อโซโตแบคเตอ ไรโซเบียม ยีสต์  รา  ฯลฯ 

จุลินทรีย์ใน EM ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ และมีพลัง “แอนติออกซิเดช่ัน” ซ่ึง

เป็นพลังสร้างสรรคข์องชีวิต ปูองกันมิให้มีการท าลายชีวภาพที่ส าคัญของ เซลล์ได้ปูองกันฤทธิ์

ของสารพษิได้หลายชนิด รักษาสภาพธรรมชาติของเซลล์ ได้มิให้เสื่อมสภาพรักษาสุขภาพของ

คนและสัตว ์มิให้เป็นโรคหรือเจ็บปุวยได้ง่าย ลักษณะโดยทั่วไปของ EM เป็นของเหลวสีน้ าตาล

กลิ่นหอมอมเปรีย้วอมหวาน (เกิดจากการท างานของกลุ่มจุลินทรีย์ต่าง ๆ ใน E.M.) เป็นกลุ่ม

จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีหรือ ยาปฏิชีวนะและยาฆา่เช้ือต่าง ๆ ได้ โดยไม่

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์ ช่วยปรับสภาพความ

สมดุลของสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2.12 การบรรยายให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM 
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2.3 กระบวนการวางแผนจัดการกลไกตลาดในการขับเคลื่อนตลาดสุขใจ 

 ความเป็นมา  ตลาดสุขใจเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย ส่ง

ความสุขใจจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของการท างานผ่านระยะเวลา 1 

ปีของโครงการวจิัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน อันประกอบไปด้วยภาคีเครือข่าย สวนสาม

พราน  นักวจิัย  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย และกลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ ภายใต้ปณิธานร่วมกัน โดย

มุ่งหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ ตลาดสุขใจจะเป็นศูนยก์ลางและเป็นแบบอย่างของระบบการค้าเกษตร

และอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยจากมือ

เกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่

เกษตรกรได้มีโอกาสน าผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มาจ าหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เป็น

ธรรม เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือและบริหารร่วมกันระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย เป็น

ตลาดที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบ ณ จุดขาย 

และมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ตลาดสุขใจเป็นตลาดทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพ

และรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นที่ของ

โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน บริเวณด้านหน้า ถนนเพชรเกษม มีพืน้ที่ประมาณ 

5 ไร่  เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดสุขใจที่แตกต่างจากตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 

เป็นตลาดที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่สามารถผลติผัก

และผลไม้ที่ปลอดภัย ซ่ึงในอนาคตเป็นการสร้างกระแสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักเห็น

คุณคา่ของการผลิตสินค้าปลอดภัยและน าไปสู่การปลอดสารเคมีในอนาคต เป็นการรวมกลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยมาจ าหน่ายเองสู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งเป็นการให้ข้อมูลทางกระบวน

ทางการผลิตโดยตรงแก่ผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจยิ่งขึ้นในการซ้ือผลผลิตและสินค้า

ต่างๆในตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจจะเปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-

17.00 น. จากการขับเคลื่อนตลาดสุขใจส่งผลให้เห็นกลไกการพัฒนาตลาด ดังนี้ 

 

 2.3.1 จ านวนร้านค้าตลาดสุขใจ จากผลการด าเนินงานตลาดสุขใจเริ่มเปิดตั้งแต่

วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2553  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวม 10 เดือน ทีมนักวจิัยมีการเก็บ

ขอ้มูลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมการขับเคลื่อนตลาดสุขใจ

ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดสุขใจ เริ่มเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 53 ถึงเดือนกันยายน 54 เป็นดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลร้านค้าตลาดสุขใจ 

ท่ี เดือน จ านวนร้านคา้ (ร้าน) 

1 ธันวาคม 53 46 

2 มกราคม 54 46 

3 กุมภาพันธ์ 54 47 

4 มีนาคม 54 47 

5 เมษายน 54 49 

6 พฤษภาคม 54 49 

7 มิถุนายน 54 56 

8 กรกฎาคม 54 56 

9 สิงหาคม 54 59 

10 กันยายน 54 57 

 

ตารางที่ 2.3.1 ตารางแสดงขอ้มูลร้านคา้ตลาดสุขใจ 
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กราฟที่ 2.3.1 กราฟแสดงจ านวนร้านคา้ตลาดสุขใจ 

 จากผลการเก็บข้อมูลจ านวนร้านคา้ ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดจนถึงปัจจุบันจากกราฟแสดง

จะเห็นได้ว่า มีร้านค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละละเดือนเนื่องจากตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่ม

เกษตรกรและกลุ่มชุมชนใกล้เคียงเริ่มสนใจและอย่างเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าเพิ่มขึ้น

ตามล าดับ 
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  2.3.2 รายรับรวมหมุนเวียนภายในตลาดสุขใจ จากผลการเก็บข้อมูลโดยการ

บันทึกรายรับของร้านค้าแต่ละร้านตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดสุขใจ มีการจดบันทึกขอ้มูลรายรับรวม

แต่ละร้านแล้วเก็บคนืในวันอาทิตย์ เพื่อท าเป็นขอ้มูลรายเดือน เป็นดังนี ้  

 ตารางแสดงข้อมูลรายรับรวมหมุนเวียนภายในตลาดสุขใจ 

ท่ี เดือน รายรับรวม (บาท) 

1 ธันวาคม 53 360,473 

2 มกราคม 54 171,497 

3 กุมภาพันธ์ 54 262,025 

4 มีนาคม 54 265,633 

5 เมษายน 54 555,545 

6 พฤษภาคม 54 714,311 

7 มิถุนายน 54 747,114 

8 กรกฎาคม 54 951,715 

9 สิงหาคม 54 718,584 

10 กันยายน 54 1,861,123 

 

ตารางที่ 2.3.2 ตารางแสดงข้อมูลรายรับรวมหมุนเวียนภายในตลาดสุขใจ 
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กราฟที่ 2.3.2 กราฟแสดงรายรับรวมตลาดสุขใจ 
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 จากผลการเก็บข้อมูลรายรับรวมของแต่ละร้านจากกราฟแสดง จะเห็นได้ว่าช่วงเดือน

ธันวาคม 53 เป็นช่วงของการเริ่มเปิดตลาดมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าระหว่างกลุ่มจึงท าให้

เดือนธันวาคมจึงมียอดขายรวม 360,473 บาท ในเริ่มลดลงในเดือนมกราคม-เดือนมีคม 54 

จึงท าให้ทางทีมวจิัยและทางสวนสามพรานเล็งเห็นวา่ควรต้องมีกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพนัธ์

เพื่อให้ตลาดสุขใจเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น มีการเชิญสื่อมวลชน รายการทีวีมาช่วยท าข่าว

ประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนเมษายน 54 ยอดขายหรือรายรับรวมเริ่มเพิ่ม

สูงขึ้นเป็น 555,545 บาท เนื่องจากรายการครอบจักรวาล ของ ม.ร.ว. ถนัดศรี ออกอากาศ ใน

วันที่ 10 เมษายน 54 เป็นผลให้ยอดขายสูงขึ้น วันที่ 15 พฤษภาคม 54 รายการครอบจักรวาล

ของ ม.ร.ว. ถนัดศรี ออกอากาศเรื่องเห็ดที่มาจ าหน่ายในตลาดสุขใจอีกครั้ง ส่งผลให้รายรับ

ของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 714,311 บาท อย่างต่อเนื่องและหลังจากรายการตลาดสดสนานเปูา

ออกอากาศ ในวันที่ 4 กันยายน 54 ส่งผลให้รายรับของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น 

1,861,123 บาท ท าให้เห็นวา่สื่อการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกหนึ่งที่มีผลต่อระบบการขับเคลื่อน

ตลาดเป็นอยากมากเนื่องด้วยผู้บริโภคที่เข้ามาตลาดสุขใจเข้ามาตามสื่อที่ออกไปอย่างต่อ

นั่นเอง 

 

  2.3.3 จ านวนลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการตลาดสุขใจ จากผลการเก็บข้อมูลโดย

การบันทึกจ านวนลูกคา้ที่ใช้บริการตลาดสุขใจโดยวธิีการใช้เครื่องมือกดนับจ านวน  เป็นดังนี้ 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการตลาดสุขใจ 

ท่ี เดือน รายรับรวม (บาท) 

1 ธันวาคม 53 2,280 

2 มกราคม 54 1,870 

3 กุมภาพันธ์ 54 2,630 

4 มีนาคม 54 2,280 

5 เมษายน 54 5,270 

6 พฤษภาคม 54 5,630 

7 มิถุนายน 54 4,890 

8 กรกฎาคม 54 5,527 

9 สิงหาคม 54 4,989 

10 กันยายน 54 9,192 

ตารางที่ 2.3.2 ตารางแสดงขอ้มูลจ านวนลูกคา้ที่เข้าใช้บริการตลาดสุขใจ 
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กราฟที่ 2.3.3 กราฟจ านวนลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการตลาดสุขใจ 

 จากกราฟแสดงลูกคา้ที่เข้าใช้บริการซ้ือสินค้าในตลาดสุขใจเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการ

ท าสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดในด้านต่างๆออกไป ท าให้ตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึน้ตัง้แต่

เดือนเมษายน 54 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีก าลังซ้ือเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายรวมของตลาดสุขใจ

เพิ่มขึ้นอยา่งเห็นได้ชัดในเดือนกันยายน 54  

 

  2.3.4 การจัดท าบอร์ดสื่อสารตลาดสุขใจ  บริเวณตลาดสุขใจมีการจัดท า

บอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการตลาดสุข

ใจได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึน้ในตลาดสุขใจ อีกทั้งเป็นแหลง่รวมองค์

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และวถิีสุขภาพ แม้แต่ขอ้มูลขา่วสารที่สื่อแขนงต่างๆได้มาท าขา่วหรือ

ลงไวต้ามหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มาเผยแพร่ให้ได้รับรู้ รวมถึงภาพกิจกรรมความร่วมมือ

ของภาคเีครือขา่ยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลาด อาทิ การมุงหลังคา กาซ่อมแซมหลังคารั่ว เป็น

ต้น  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ปฏิทนิอบรมเรียนรู้ประจ าเดือนให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าสนใจ

เขา้รับการอบรมก็สามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ในตลาดได้ 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

ภาพที่ 2.3.4 การจัดท าบอร์ดสื่อสารตลาดสุขใจ  

  

  2.3.5 การใช้ประชาสัมพันธ์ประจ าตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจมีการ

ประชาสัมพันธ์ภายในตลาดตลอดทั้งวันโดยใช้นักเรียนที่ มีความสามารถด้านการพูด

ประชาสัมพันธ์อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อเป็น

ทุนการศึกษาของนักเรียน โฆษกประจ าตลาดจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าว่าในตลาดสุขใจมีสินค้า

อะไรบ้าง และสินค้ามาจากกลุ่มใด เขา้สู่ตลาดสุขใจได้อยา่งไร ตลอดจนมีการให้ข้อมูลขา่วสาร

ที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม สลับกับการแนะน าร้านค้าภายในตลาด 

เพื่อเป็นขอ้มูลเบื้องต้นให้แก่ลูกคา้ที่เข้ามาครั้งแรกจะได้รู้จักตลาดสุขใจมากขึ้น หรือแม้แต่การ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ร้านค้าอยากส่งเสริมการขาย อาทิ ช่วงโปรโมช่ันร้านค้าต่างๆที่มี

ส่วนลด และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าถึงต้นก าเนิดของตลาดสุขใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร หน่วยงาน

ใดบ้างที่มีส่วนร่วม ทีมนักวิจัยเล็งเห็นว่าการใช้โฆษกประชาสัมพันธ์ตลาดเป็นกลไกหนึ่งที่
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สามารถสื่อให้ลูกค้าหรือบุคลทั่วไปที่เข้าสู่ตลาดสุขใจแล้วได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากการ

ประชาสัมพันธ์วา่ตลาดสุขใจมีความแตกต่างจากตลาดอื่นอย่างไร 

 

 

ภาพที่ 2.3.5 ประชาสัมพันธ์ประจ าตลาดสุขใจ 

 

2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนตลาดสุขใจ สวนสามพรานท าหน้าที่

เป็นแกนน าในการรวมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตลาด

เป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้เกิดเป็นตลาดอินทรีย์สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง มี

การแลกเปลี่ยนทัศนะคติของแต่ละกลุ่มเพื่อหาแนวทางการด าเนินกิจกรรมตลาดให้ขับเคลื่อน

ไปได้อย่างต่อเนื่อง แนะน าให้แต่ละร้านค้ารวบรวมข้อมูลสินค้าที่โดดเด่นของแต่ละร้านเพื่อ

จัดท าเป็นบอร์ดความรู้ไว้ที่ร้านของตนเองเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มความ

ม่ันใจให้แก่ลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดสุขใจ หากเกิดกรณีร้านค้าใหม่ไม่เข้าใจในหลัก

ระเบียบการปฏิบัติของตลาดสุขใจ ทีมนักวจิัยของสวนสามพรานถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทราบ
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ถึงหลักการด าเนินงานของตลาดสุขใจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักการส าคัญ คือ 

ภาชนะบรรจุต้องมาจากวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถยอ่ยสลายเองตามธรรมชาติได้ หลีกเลี่ยง

การใช้ลวดเย็บกระดาษและถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย สินค้าต้องไม่ซ้ ากัน มาจากแหล่งที่ผลิต

เองหรือสมาชิกภายในกลุ่มผลิต ไม่ได้รับซ้ือมาจากตลาดเข้ามาจ าหน่าย กรณีเกิดมีสินค้า

ซ้ าซ้อนกันกับร้านคา้ที่มีอยูเ่ดิม ทีมนักวจิัยให้หลักการวา่การเขา้ร่วมเครือขา่ยตลาดสุขใจสนิคา้

ที่จะเขา้ร่วมจะต้องไมซ้ าซ้อนกับร้านคา้เดิมที่มีอยูเ่กิน 2 ร้าน วัตถุประสงค์เพื่อไม่อยากให้เกิด

การแขง่ขันกดราคากันเองในระบบร้านคา้จะก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีของระบบตลาดได ้

ส่วนเรื่องของสินค้าจะต้องมีการพจิารณามาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า ตลอดจนผ่านการ

รับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ในกรณีของผลิตภัณฑ์ สวนสามพรานมีการจัดอบรมการเป็น

เจ้าบ้านที่ดีร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 54 เป็น

การถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านงานบริการให้แก่ภาคเีครือขา่ยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา

งานบริการให้ลูกคา้ที่ใช้บริการตลาดสุขใจเกิดความพงึพอใจมากที่สุด 

 

ภาพที่ 2.4 การถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การขับเคลื่อนตลาดสุขใจ 
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        2.5 ข้อค้นพบจากการพัฒนาจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่า 

  2.5.1  การจัดอบรมแต่ละครั้งจ านวนผู้เข้าอบรมไม่คงที่ การจัดวางแผนปฏิทิน

อบรมประจ าเดือน หัวข้อเรื่องอาจไม่ตรงตามความต้องการและไม่น่าสนใจ ทีมนักวิจัยแก้ไข

ปัญหาโดยให้ภาคีเครือข่ายเสนอเรื่องหรือเนื้อหาที่อยากได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม มีภาคี

เครือขา่ยได้น าเสนอเรื่องที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติม อาทิ เรื่องการปลูกผักคอนโด  การใช้พืช

สมุนไพรปูองกันแมลงศัตรูพืช เป็นต้น ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตามข้อมูลได้จากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จากร้านค้าตลาดสุขใจ 

ประชาสัมพันธ์ประจ าตลาดสุขใจ  

 

ภาพที่ 2.5.1 ปูายประชาสัมพันธ์การอบรมเรียนรู้ล่วงหน้า 

 

 2.5.2 สือ่ประชาสัมพันธ์ มีผลต่อตลาดสุขใจอย่างไร การประชาสัมพันธ์ตลาดสุข

ใจผ่านสื่อแขนงต่างๆ ส่งผลให้ตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น เป็น

แรงจูงใจดึงดูดให้บุคคลทั่วไปอยากเขา้มาสัมผัสใช้บริการตลาดสุขใจตามกระแสสื่อแขนงต่างๆ

ที่ถ่ายทอดออกไป ท าให้ร้านคา้ภาคเีครือขา่ยจ าหน่ายสินค้าของตนเองได้มากขึ้น เกิดกระบวน

เรียนรู้ระบบการจัดการการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่

ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม มีผู้สนใจมากขึ้นเท่าใดยิ่งส่งผลให้มีก าลังการซ้ือเพิ่มมากขึ้น

ตามไปด้วย  แม้แต่ปาูยบอกทางเป็นสื่อน าทางสู่ตลาด ทีมวิจัยใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้ตลาด

เป็นที่รู้จักและแวะเขา้ชมตลาด มีการติดปูายทั้งข้างทางก่อนถึงตลาด หรือแม้แต่สะพานลอย

ของถนนเพชรเกษมทั้งขาเขา้และขาออกยังมกีารแขวนปูายตลาดสุขใจเป็นสัญลักษณ์โดยใช้วิธี

ติดปูายวันศุกร์และเก็บในวันจันทร์ เป็นต้น หรือบริเวณทั่วไปของสวนสามพรานก็จะมีปูาย

ประชาสัมพันธ์ตลาดสุขใจติดไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของสวน
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สามพรานในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถมาไปใช้บริการตลาดสุขใจได้

อีกด้วย  

 

ภาพที่ 2.5.1 ปูายบอกทางตลาดสุขใจ 

 

 2.5.3 อะไรที่ท าให้ภาคเีครือขา่ยมาขายสินค้าในตลาดสุขใจ แรงจูงใจส าคัญที่ท า

ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าปลอดภัย คือ ได้เรียนรู้

กระบวนการจัดการตลาดผลผลิตเนื่องจากภาคเีครือขา่ยส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ผลิตผลิตผลทาง

การเกษตรและสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่มีโอกาสได้ส่งผ่านผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภคเองได้ 

สาเหตุเพราะเกิดระบบพอ่คา้คนกลางกั้นระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าให้ผู้ผลิตถูกกดราคา

ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองจากพ่อค้าคนกลางท าให้ผลผลิตที่ผลิตได้เม่ือจ าหน่ายผ่าน

ระบบพอ่คา้คนกลางแล้วเกิดการไม่คุ้มทุนถ้าเทียบกับต้นทุนการผลิต เม่ือเกิดตลาดสุขใจขึ้น

เป็นการตัดวงจรพอ่คา้คนกลางออกจะระบบการตลาดของภาคีเครือข่ายท าให้ภาคีเครือข่าย

ผลิตสินค้าและจ าหน่ายได้ในราคายุติธรรมสู่มือผู้บริโภคโดยตรง 
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ภาพที่ 2.5.3 ผลผลิตภาคเีครือขา่ยสู่ตลาดสุขใจ 

 

 2.5.4 เหตุผลที่เกิดลูกค้าประจ าของตลาดสุขใจ เป็นตลาดทางเลือกของคนรัก

สุขภาพ สินค้ามีราคาถูกเม่ือเทียบกับตลาดสินค้าปลอดสารแหล่งอื่นๆ มีพืชผักพื้นบ้านที่ไม่

สามารถหาได้จากตลาดแหล่งอื่น เช่น ผักกูด,ใบบัวบก,ต าลึงหวาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง  สถานที่สะอาด ที่จอดรถสะดวก ภาคีเครือข่ายมีอัธยาศัยเป็น

กันเองกับผู้บริโภค มกีารตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอยา่งต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้บริโภคมี

ความม่ันใจในคุณภาพสินค้าระดับหนึ่งว่าเป็นสินค้าปลอดสารพษิและปลอดภัยเป็นแรงจูงใจให้

ผู้บริโภคกลับมาตลาดสุขใจอกีครั้ง 

 

 

ภาพที่ 2.5.4 ความพงึพอใจของลูกคา้ตลาดสุขใจ 
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 2.5.5 ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดสุขใจ สินค้ายังไม่หลากหลาย

เนื่องจากตลาดสุขใจมีการพิจารณาคัดเลือกสินค้าตามกฎเกณฑ์ของตลาดสุขใจก่อนเข้า

จ าหน่ายในตลาดสุขใจเพื่อมิให้สินค้าซ้ าซ้อนกันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแขง่ขันกันเองของภาคี

เครือขา่ยเกิดการแตกความสามัคคีได้ภายหลัง  สินค้าบางครั้งไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดสุขใจ

ผลผลิตจะมาจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่าที่มีมาจ าหน่ายเตรียมพร้อม

ส าหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ หากบางสัปดาห์ผู้บริโภคมีมากในวันเสาร์ผลผลิตที่เหลือจะมี

นอ้ยในวันอาทิตย์ ซ่ึงเกษตรกรยังขาดการวางแผนที่ดีในการจัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคเพราะหากผลผลิตเหลือมากในวันอาทิตย์เกษตรกรไม่มีตลาดรองรบัท าให้

ผลผลิตเกษตรกรเน่าเสียหาย จากประสบการณ์ตรงจุดนี้ท าให้ภาคีเครือข่ายวางแผนจัดการ

สินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคตลอดทั้งวัน การขับเคลื่อนตลาดจึง

เป็นไปได้ต่อเนื่องเพยีงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

   

  

 



 

 

บทท่ี  3 

 

รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

 

 3.1 การตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสนิค้าเกษตร 

  3.1.1 การตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสนิค้าเกษตรระดับต้นน ้า ทางทีม

นักวิจัยได้มีการลงตรวจรับรองมาตรฐานระดับต้นน้้าโดยการลงพื้นที่สู่ชุมชนกลุ่มภาคีเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมแนะน้าถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่าย ในเรื่องการ

จัดการและการปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิตตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษาควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี

และวิธีทางชีวภาพ ตลอดจนการจัดการผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดจนถึงมือผู้บริโภค แลกเปลี่ยน

แนวความคดิวถิีเกษตรเคมี ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ค่อย

ปรับเปลี่ยนวถิีเกษตรขัน้ปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว และการจัดจ้าหน่าย โดยยดึหลักการน้าทรัพยากรทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงของภาคีเครือข่ายด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งทีมนักวิจัยช่วย

สืบค้นข้อมูลที่กลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่ายสนใจเพื่อเติม มีการติดต่อเชิญวิทยากรผู้เชียวชาญ

เฉพาะด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

ปฏิบัติจัดการผลผลิตโดยยดึหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เขา้สู่ตลาดสุขใจมีคุณภาพและ

ความปลอดภัยถึงมอืผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม 

 นักวจิัยลงพื้นที่เขา้สู่ต้นน้้าโดยการแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดในการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้

เองแทนการซ้ือปุ๋ยเคมีมาใช้ในการปฏิบัติดูแลรักษาผลิตผลทางการเกษตร นักวิจัยมีการแนะน้า

วธิีการผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยหาวัตถุดิบที่มีอยูต่ามชุมชนน้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และผลิตได้แล้ว

ให้ทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างศึกษาแก่เกษตรกรรายอื่นๆ เป็นการช่วยประหยัด

ต้นทุนการผลิตในการสั่งซ้ือปุ๋ยเคมีมาใช้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้ผลิต

สินค้าเกษตรในการใช้อีกด้วย 
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ภาพที่ 3.1.1 การแลกเปลี่ยนแนวคิดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการปุ๋ยเคมี 

 

 นักวจิัยลงพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเริ่มท้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความ

สนใจในการท้าเกษตรอินทรีย์ แต่ยังขาดองคค์วามรู้ในทางปฏิบัติ เกษตรกรมีพื้นที่แต่ขาดการวาง

แผนการผลิตที่ดีว่าการท้าเกษตรอินทรีย์นั้น จะต้องมีการด้าเนินการอย่างไรบ้าง เนื่องจากเกิด

ความเคยชินกับการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ทีมนักวิจัยจึงมีการแนะน้าให้มีการวางแผนที่ดีในการ

ผลิตว่าจะผลิตพชืผัก ผลไม้อยา่งไรให้มีผลผลิตหมุนเวยีนตลอดฤดูกาล และตัวเกษตรกรเองก็ต้อง

ใส่ใจกับการท้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังด้วย ทางทีมนักวิจัยจะหาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้

ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจที่จะเลิกใช้สารเคมีอยา่งแท้จริง 
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ภาพที่ 3.1.1 การแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ในการเริ่มท้าเกษตรอินทรีย์ 

 

  ทีมนักวจิัยลงพื้นที่ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ. กาญจนบุรี ทีมนักวิจัย

ลงพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทา่มะขา่ม ต. ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชมการ

ท้าเกษตรอินทรีย์อยา่งแท้จริง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองคค์วามรู้ในการท้าเกษตรอิทรีย ์โดยมี

คุณทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้พาเยี่ยมชมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท้า

เกษตรอินทรีย ์ตลอดจนศูนยแ์ห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย 

อาทิ แปลงปลูกพืชผัก นาข้าว การเลี้ยงหมูหลุม การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ความรู้เรื่องฟักข้าว แปลง

เกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.1.1 นักวจิัยลงพื้นที่ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติทา่มะขาม จ. กาญจนบุรี 
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 ทีมนักวจิัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มโอไทยทวี อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม โดยมีคุณ

ทิม ไทยทว ีเจ้าของสวนส้มโอ พันธุ์ขาวน้้าผ้ึง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มโอ GAP ตลอดจน

การปฏิบัติดูแลรักษาส้มโอ โรคและแมลงศัตรูส้ม รวมไปจนถึงช่องทางการจ้าหน่ายส้มโอ มีการ

จ้าหน่ายทัง้ภายในประเทศ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดสุขใจ และส่งจ้าหน่ายยัง

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1.1 ทีมนักวจิัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มโอไทยทวี อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 

 

  3.1.2 การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรระดับปลายน ้า ทีมนักวิจัยมี

กระบวนการตรวจรับรองคุณภาพสินคา้ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มภาคีเครือข่ายตลาดสุขใจ 

จะมีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ นักวจิัยจะใช้ชุดตรวจ TM Kit และ M J P K เป็นชุดทดสอบสารพิษ

ตกคา้งในผักผลไม้ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความ
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ม่ันใจว่าผลผลิตทางการเกษตรที่น้าเข้าสู่ตลาดสุขใจ เป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ 

หากมีการตรวจพบสารเคมีตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรชนิดใด และเป็นของเกษตรกรกลุ่มใด 

ทางตลาดสุขใจจะห้ามมิให้จ้าหน่ายสินค้าเกษตรประเภทนั้นทันที และเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากมีการตรวจพบอีกจะถูกตัดสิทธิ์เขา้ร่วมกับตลาดสุขใจทันที ถือว่าภาคีเครือขาดความซ่ือสัตย ์

นักวจิัยจะท้าการสุ่มสินค้าเกษตรในแต่ละร้านทั้งสิน้ 10 ชนิด และน้ามาท้าการตรวจหาสารเคมีตก

คา้ในผักผลไม้นั้นๆ ตามขั้นตอนและวิธีการของชุดตรวจ การสุ่มตรวจรับรองจะไม่ระบุว่าเป็นวัน

เสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อมิให้เกิดการคาดเดาของกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ไม่มีความซ่ือสัตย์ท้าผิด

ระเบียบตลาดโดยการรับซ้ือผักผลไม้จากตลาดแหล่งอื่นในจังหวัดนครปฐมมาจ้าหน่ายในตลาดสุข

ใจโดยผลผลิตมิได้มาจากกลุ่มของเกษตรกรที่ผลิตเอง การด้าเนินการสุ่มตรวจรับรองมาตรฐาน 

ทางทีมนักวจิัยได้ด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผลปรากฏที่ออกมาพบว่าในระที่เริ่ม

เปิดตลาดครั้งแรกมีการตรวจพบสารเคมีตกคา้ง 1 ครั้ง ในฝรั่งกิมจูของกลุ่มพัฒนายั่งยืน และได้มี

การเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและมิให้จ้าหน่ายในสัปดาห์นั้น หากเกิดการตรวจพบอีกครั้งก็จะถกู

ตัดสิทธิ์ทันที หลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร

ของเกษตรกรกลุ่มใดเลย  อีกทั้งหากลูกคา้น้าผักผลไม้ที่ซ้ือมาจากแหล่งอื่น อยากจะตรวจทดลอง 

ถ้ามาตรงช่วงระยะเวลาที่ท้าการตรวจอยู ่ทีมนักวจิัยก็สามารถที่จะท้าการตรวจให้กับลูกคา้ได้โดย

ตรวจไปพร้อมกันกับสินค้าที่นักวิจัยสุ่มตรวจในตลาดสุขใจ เพื่อเป็นการเพิ่มความม่ันใจให้แก่

ผู้บริโภคในการบริโภคผักผลไม้ของตลาดสุขใจ และท้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อีกด้วย  

ภาพที่ 3.1.2 การตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา้เกษตรระดับปลายน้้า 
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 ตารางการสุ่มตรวจรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรตลาดสุขใจ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี สนิค้าเกษตรสุ่มตรวจ ผลการตรวจ 

1 5/3/54 กวางตุ้ง,แตงกวา,ผักกาดขาว,ถั่วฝักยาว,ชมพู,่ฝรั่งกิมจู,ฝรั่งไร้เมลด็ ไม่พบสารตกคา้ง 

2 19/3/54 ผักบุ้ง,ถั่วพู,มะเขอืยาว,คะน้า,หอม,ผักชี,มะเฟอืง,มะม่วง,ผักหวาน ไม่พบสารตกคา้ง 

3 27/3/54 ถั่วฝักยาว,มะระจีน,บวบ,กวางตุ้ง,ชมพู,่มะเขอืเปราะ,ฝรั่งกิมจู,โสน ไม่พบสารตกคา้ง 

4 9/4/54 
กะหล่้าปลี,ผักกาดขาว,ผักสลัด,แตงกวา,ชุนฉ่าย,ตั้งโอ,๋คะน้า,ฝรั่ง,

มังคุด 
ไม่พบสารตกคา้ง 

5 17/4/54 
บวบ,ผักบุ้งน้้า,ผักบุ้งจีน,ผักหวานบ้าน,ถั่วฝักยาว,หอม,ผักชี,

กวางตุ้ง,ชมพู,่มะม่วง 
ไม่พบสารตกคา้ง 

6 30/4/54 
ถั่วฝักยาว,มะระ,มะเขอืยาว,สลัด,ชุดผักแกงส้ม,ฝรั่งกิมจู,เผือก

,ลองกอง 
ไม่พบสารตกคา้ง 

7 7/5/54 
กะหล่้าปลี,กวางตุง้,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ชุนฉ่าย,แตงกวา,ชมพู่

,ฝรั่ง 
ไม่พบสารตกคา้ง 

8 15/5/54 
ชะอม,หอม,ผักชี,คะน้า,ผักบุ้งน้้า,ตั้งโอ,๋หน่อไม้ฝรั่ง,ถั่วฝักยาว

,มังคุด 
ไม่พบสารตกคา้ง 

9 28/5/54 ถัวฝักยาว,สลดั,คะน้า,ผักหวาน,ฟักแม้ว,โสน,ชมพู,่ฝรั่งกิมจู,สละ ไม่พบสารตกคา้ง 

10 11/6/54 กวางตุ้ง,กะหล่้าปลี,ผักกาดขาว,ชะอม,พริกช้ีฟาู,มะม่วง,สละ,เผือก ไม่พบสารตกคา้ง 

11 25/6/54 ถั่วฝักยาว,กวางตุ้ง,แตงกวา,มะเขอื,ผักหวาน,ตั้งโอ,๋ฝรั่งกิมจู,มังคุด ไม่พบสารตกคา้ง 

12 9/7/54 กวางตุ้ง,มะระ,หน่อไม้ฝรัง่,คะน้า,หอม,ผักชี,ผักกาดหอม,ผักหวาน ไม่พบสารตกคา้ง 

13 23/7/54 คะน้า,ถั่วฝักยาว,ผักกาดขาว,สลดั,ผักบุ้งจีน,ผักบุง้น้้า,ถัว่พู,โสน ไม่พบสารตกคา้ง 

14 30/7/54 
ชะอม,หน่อไม้ฝรั่ง,หอม,ผักชี,บวบ,มะเขือยาว,ผักหวานบ้าน,ชมพู่,ฝรั่งไร้

เมล็ด 
ไม่พบสารตกคา้ง 

15 14/8/54 
คะน้า,ถั่วฝักยาว,กวางตุ้ง,ถั่วแขก,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ตั้งโอ๋,ฝรั่งกิมจู

,เผือก 
ไม่พบสารตกคา้ง 

16 28/8/54 คะน้า, ผักกาดขาว,,ผักบุ้งจนี,ผักบุ้งน้้า,ถั่วพู,หน่อไม้ฝรั่ง,แตงกวา ไม่พบสารตกคา้ง 

17 4/9/54 ผักกาดขาว,หอม,ผักชี,กวางตุ้ง,คะน้า,ชุนฉ่าย,ชมพู,่ฝรั่งกิมจ ู ไม่พบสารตกคา้ง 

18 10/9/54 
ผักบุ้งน้้า,กวางตุ้ง,หน่อไม้ฝรั่ง,ถั่วฝักยาว,ผักกาดเขียวปลี,โสน,ชมพู่,มะม่วง

,ฝรั่ง 
ไม่พบสารตกคา้ง 
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 3.2 การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้ภาคีเครือข่ายทุกสัปดาห์ การประชุม

ภาคเีครือขา่ยทุกวันอาทิตย์ หลังตลาดปิด เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ภาคีเครือข่าย

ได้รับข้อเสนอแนะโดยตรงจากลูกคา้ หรือขอ้เสนอแนะที่ร้านคา้แต่ละร้านได้สัมผัสหรือได้พูดคุยกับ

ลูกค้าโดยตรง เพื่อน้ามาปรับปรุงแก้ไขหรือน้ามาพัฒนาตลาดให้มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง หากร้านคา้หรือภาคเีครือข่ายท่านใด มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการพัฒนาตลาดก็สามารถ

เสนอแนะและร่วมกันพจิารณาในการประชุมแต่ละครั้ง ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า 

และขอ้มูลขา่วสารที่จะเกิดขึน้ในสัปดาห์ถัดไป เพื่อให้ภาคีทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นการพบปะพูดคุยกัน อาทิ  

 3.2.1 เรื่องปูายบอกทางยังไม่ชัดเจนและยังไม่สะดุดตา ทางทีมวจิัยแก้ไขเรื่องปูายโดย

การจัดท้าปูายบอกทางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสีสันสะดุดตาติดเป็นระยะก่อนถึงทางเข้าตลาดสุขใจ 

เพื่อให้ลูกคา้เขา้ตลาดได้อยา่งถูกต้อง ส่วนคา่ใช้จ่ายในการการจัดท้าปูายบอกทางภาคเีครือขา่ยจะ

มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยร้านละเท่าๆกัน ค่าใช้จ่าอีกส่วนหนึ่งสวนสาม

พรานเป็นผู้ออกให้ เพื่อให้ภาคทีุกคนมสี่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

ภาพที่ 3.2.1 ปูายบอกทาง 

 

 3.2.2 รปภ. ทางเขา้ควรมี 2 คน ทางสวนสามพรานแก้ไขปัญหาโดยการจ้าง รปภ.เพิ่ม

อีก 1 คน เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้าออกและลานจอดรถ เพื่ออ้านวยความสะดวก

ให้แก่ลูกคา้  
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 3.2.3 ร้านคา้บางร้านยังไม่มีปาูยกระดานบอกช่ือร้าน   ทีมนักวิจัยได้มีการจัดท้าปูาย

กระดานด้าส้าหรับเขียนติดไวใ้ห้ประจ้าทุกร้าน ร้านค้าสามารถเขียนบอกช่ือร้านหรือรายละเอียด

สินค้าที่จ้าหน่ายได้เพ่ือเป็นการบ่งบอกให้ลูกคา้ทราบวา่เป็นร้านขายสินค้าอะไร มาจากแหล่งใด 

ภาพที่ 3.2.3 ปาูยกระดานบอกช่ือร้านภาคเีครือขา่ย 

 

 3.2.4 ที่นั่งพักส้าหรับลูกคา้ไม่เพียงพอ  ทีมวจิัยได้ท้าการสั่งซ่ือแคร่ไม้ไผ่ส้าหรับนั่งพัก

เพิ่มเติมอีก 6 ตัว วางกระจายบริเวณตลาดสุขใจ เพื่อเป็นที่พักผ่อนและนั่งรับประทานอาหาร

ส้าหรับลูกคา้ที่มาใช้บริการตลาดสุขใจ  

ภาพที่ 3.2.4 ปูายกระดานบอกช่ือร้านภาคเีครือขา่ย 
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 3.2.5 การต่อหลังคาตลาดเพิ่มเติม ตลาดสุขใจด้าเนินการได้ประมาณ 3 เดือน พื้นที่ที่

รองรับจ้านวนร้านคา้ภาคเีครือขา่ยและรองรับการใช้บริการของลูกคา้ยังไม่เพียงพอ ทางสวนสาม

พรานจึงมีการต่อเติมหลังคาตลาดเพิ่ม และให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการมุงหลังคาตัวแทน

ภาคเีครือขา่ยที่มีความสามารถในการมุงหลังคาจากได้ร่วมมือกันมุงหลังคาที่ต่อเติมใหม่จนส้าเร็จ 

เพื่อรองรับร้านคา้ภาคเีครือข่ายและลูกค้าที่มาใช้บริการตลาดสุขใจ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เห็นว่า

ภาคเีครือขา่ยมีความสามัคคีตลาดสุขใจภาคทีุกคนเป็นเจ้าของ 

 

ภาพที่ 3.2.4 ปูายกระดานบอกช่ือร้านภาคเีครือขา่ย 

 

 3.2.6 ร้านคา้ภาคเีครือขา่ยที่ขาดบ่อยครั้งโดยไม่แจ้งกรรมตลาดก่อนล่วงหน้า ทีมวิจัย

แก้ไขปัญหาโดยแจ้งในที่ประชุมว่าร้านค้าที่ขาดโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้าถือว่าท้าผิดระเบียนของ

ตลาดจะถูกพจิารณาตัดสิทธ์ในการจ้าหน่ายสินค้าในตลาดสุขใจ ส่งผลให้ร้านค้าส่วนจะใช้วิธีการ

น้าสินค้ามาและให้ร้านคา้ขา้งเคยีงจ้าหน่ายให้แทนหรือหาตัวแทนมาขายหากเกิดกรณีไม่สามารถ

มาขายได้จริงๆ เพื่อปูองกันมิให้ร้านคา้วา่งลง 

 

 3.2.7 กรณีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์มีจ้านวนจ้ากัด พื้นที่ปลูกมีจ้ากัดบางอยา่งก็เก็บตามรั้วสวนหลัง

บ้าน ปริมาณของสินค้าเกษตรจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีการตรวจ

มาตรฐานสินค้าเกษตรถึงเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ท้าให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจในสินค้า

เกษตรตลาดสุขใจ ส่งผลให้ปริมาณของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ทีมนักวิจัยให้การ
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แนะน้าภาคเีครือขา่ยเรื่องการวางแผนการจัดการผลผลิตของตนเองให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค ควรมกีารวางแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากตลาดสุขใจเปิดทุก

สัปดาห์สินค้าก็ควรจะต้องมีให้เพยีงพอในทุกสัปดาห์ด้วย 

 

 3.2.8 ที่จอดรถไม่เพียงพอ ทีมนักวจิัยแก้ไขโดยให้รถภาคเีครือข่ายให้ไปจอดในที่จอด

ของสวนสามพรานส่วนที่จอดบริเวณตลาดสุขไว้ไว้รองรับรถผู้ที่มาใช้บริการตลาดสุขใจ เนื่องจากผู้

มาใช้บริการจอดเพื่อซ้ือสินค้าแล้วออกไปไมไ่ด้จอดตลอดทั้งวันดังนั้นการอ้านวยความสะดวกด้าน

การจราจรก็จะเพียงพอและสามารถถ่ายเทเข้าออกได้ต่อเนื่อง 

ภาพที่ 3.2 เวทแีลกเปลี่ยนเวทเีรียนรู้ภาคเีครือขา่ยทุกสัปดาห์ 
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 3.3 สื่อประชาสัมพันธ์ส่งผลในการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดระยะเวลาที่เริ่มเปิดตลาดสุขใจ ตั้งแต่งานแถลงขา่วเปดิตลาดสุข

ใจจนถึงปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด้าเนินการตลาดสุขใจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

สื่อมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่างๆ ได้ให้ความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นตลาด

ทางเลือกของคนรักสุขภาพแห่งใหม่และมีการบริหารด้าเนินการโดยภาคเีครือขา่ยร่วมกัน เป็นการ

ช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้มีโอกาสจ้าหน่ายผลผลิตที่ปลอดภัยของตนเองสู่ผู้บริโภคได้

โดยตรงการประชาสัมพันธ์ก็เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เป็นการจูงใจให้

ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพเข้ามาสนใจสินค้าเกษตรปลอดภัยภายในตลาดสุขใจมากขึ้น 

เกษตรกรมีโอกาสได้สัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง ซ่ึงจะแตกต่างจากเดิม ที่มีแต่พ่อคา้คนกลางเขา้มา

รับซ้ือผลผลิตถึงในสวนของเกษตรกร และเกิดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ท้าให้เกษตรกร

จ้าเป็นเป็นต้องจ้าหน่ายให้แก่พ่อคา้คนกลางในราคาที่พ่อคา้คนกลางก้าหนดให้เท่านั้น  ก่อให้เกิด

การไม่คุ้มทุนเม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเกิดการขาดทุน และเกิดหนี้

สิน้ขึ้น จากการผลิตและจ้าหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง การเปิดตลาดสุขใจจึงเป็นช่องทาง

การกระจายผลผลิตของเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก

ของบุคคลทั่วไป 

  3.3.1 การจัดแถลงข่าวการเปิดตลาดสุขใจ การจัดงานแถลงข่าวจัดขึ้นในวัน

อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ สวนสามพราน โรสกา

เด้นริเวอร์ไซด์ มีผู้เข้าร่วมงานการแถลงขา่วตัวแทนภาคีเครือข่าย คณะสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่สวน

สามพรานก่อนเริ่มงานแถลงขา่ว นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา

ปาฐกถาในหัวขอ้ “กินอยูป่ลอดภัย สุขใจ สบายกาย” หลังจากนั้นเริ่มงานแถลงขา่ว การเปิดตลาด

สุขใจ โดยมีผู้ร่วมแถลงขา่วการเปิดตลาดสุขใจดังนี ้ 

 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อ้านวยการ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แถลงใน

หัวขอ้ “บทบาทของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัยในการด้าเนินงานตลาดสุขใจ” กล่าวว่า ใน

ฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการสร้างองคค์วามรู้ทัง้ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดย

ใช้การวจิัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส้าหรับการแก้ปัญหาให้สังคม ส้านักงานกองทุนสนบัสนนุการ

วจิัยพบวา่การมีปฏิบัติการร่วมมือโดยใช้ความรู้ผ่านการท้าวจิัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่มีพลัง

มากในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพราะเกิดการสานสัมพันธ์ในระหว่างคนที่แตกต่างกันได้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน ในกรณีของ ตลาดสุขใจ เป็นรูปธรรมหนึ่งของการสร้าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มเกษตรกร และสถาบันวิชาการ เพื่อศึกษาว่าการ

เติบโตด้วยกันจะเป็นไปได้หรือไม่ มปีัจจัยเงื่อนไขอะไรที่จะท้าให้ย่ังยนื 

 รศ .จุ ฑ าทิ พย์   ภัท ร าวาท   ผู้ อ้ าน วยก ารสถาบั น วิ ช าก ารด้ านสหกร ณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงในหัวข้อ “บทบาทของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ

ด้าเนินงานตลาดสุขใจ” เปิดเผยวา่ การจัดตั้งและการด้าเนินงานตลาดสุขใจ เป็นไปภายใต้ความ

ร่วมมือของภาคเีครือขา่ย นักวจิัย ภายใต้โครงการ “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย กลุ่มพัฒนายั่งยืนต้าบลคลองจินดา มูลนิธเิกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี  

เครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ เครือข่ายข้าวหอมมะลิไทย 

ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติทา่มะขาม จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตลาดสีเขียว กลุ่มชาวนาคุณธรรม โดยมี

สวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม ให้การสนับสนุนสถานที่และจัดตั้งตลาด

ขึ้นมารองรับ  ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อ

พัฒนาให้เป็นตลาดต้นแบบสินค้าอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยจะมีจุดตรวจสอบสินคา้ไวบ้ริการ

แก่ลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจว่าสินค้าที่น้ามาจ้าหน่ายมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข นอกจากนั้นสวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ ยังสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้

ส้าหรับเกษตรกรและผู้น้าชุมชุมชน โดยมีแผนงานที่จะเชิญปราชญ์ชาวบ้านและกูรูทั้งหลายมาให้

เรียนรู้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 นายวลิิต  เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาสภาเครือขา่ยองคก์รเกษตรแห่งประเทศไทย “ตลาด

สุขใจ จะช่วยสนับสนุนการผลิตและการจ้าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพได้อยา่งไร”  กล่าวว่า ผมเองมองเห็นถึงความตั้งใจดีของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและร่วมกันท้า

ตลาดสุขใจแห่งนีข้ึ้นมา และยนิดีที่จะเข้าร่วมโดยสินค้าที่ทางกลุ่มจะน้าเข้ามาเป็นข้าวอินทรียืเป็น

หลัก ผมเช่ือวา่ตลาดแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการพัฒนาระบบการค้าพืชผลเกษตรที่เป็น

ธรรมกับเกษตรกรและเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดเกษตรอินทรีย์ 

 นายอรุษ  นวราช  กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ “บทบาท

ของสวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ ในฐานะให้การสนับสนุนด้านสถานที่” กล่าวว่า สวนสาม

พรานเขา้มามีส่วนร่วมสนับสนุนการด้าเนินงานของตลาดสุขใจเพราะมีความสอดคล้องกับนโยบาย

ของทางสวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ ในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมแบบไทย และ

นอกจากจะเป็นแหล่งจ้าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค แล้วยัง

จัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แห่งใหม่ส้าหรับคนรักสุขภาพ เพราะทุกเดือนจะมีการจัดกิจกรรม
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เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ซ่ึงจะเป็นความรู้

ประสบการณ์แก่ผู้บริโภคด้วย การเกษตรแบบธรรมชาติและการคา้โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซ้ือ

เป็นวถิีดั้งเดิมของไทย เช่น สมัยก่อนชาวสวนก็จะนิยมหาบหรือพายเรือเอาสินค้าไปขายให้ผู้ซ้ือ ทุก

ฝุายมีส่วนร่วมกันพัฒนา ตลาดสุขใจจึงหวังว่าจะรักษาวิถีนี้เอาไว้ และเพิ่มกิจกรรมให้เกิดการ

เรียนรู้แบบเพลิดเพลินเขา้ไปด้วยเพื่อให้ตลาดสุขใจเป็นสถานที่พักผ่อนวันหยุดไปในตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3.1 การจัดแถลงขา่วการเปิดตลาดสุขใจ 

 

 3.3.2 การจัด Press Tour คณะสื่อมวลชน กิจกรรม Press Tour ของคณะ

สื่อมวลชนมีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นการให้คณะสื่อมวลชน เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจ้าหน่ายของเกษตรกรเอง

โดยไม่ต้องผ่านพอ่คา้คนกลาง ในราคาที่เป็นธรรมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค คณะสื่อมวลชนสามารถ

สอบถามขอ้มูลได้โดยตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตและได้ชมพื้นที่เพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรของ

กลุ่มเกษตรกร อาทิ กลุ่มส้มโอไทยทวี อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของนายทิม ไทยทว ี

สวนส้มไทยทวีเป็นสวนที่มีการผลิตส้มโอที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP และ GI เพื่อการส่งออก

ผลผลิตจ้าหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลผลิตส่วนหนึ่งจะน้ามาจัดจ้าหน่ายยังตลาด

สุขใจ ด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยเห็นตรงกันว่าสวนส้มโอไทยทวีน่าจะพร้อมและเหมาะสมส้าหรับการ

ต้อนรับคณะสื่อมวลชนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในการผลิตส้มโอ

ให้แก่คณะสื่อมวลชนได้เป็นอยา่งดี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต้าบลท่ามะขาม อ้าเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทางทีมวจิัยเล็งเห็นวา่ควรน้ามาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจวถิีเกษตรพอเพียงได้

รับรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้แห่งนีเ้ป็นการสร้างวถิีเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
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หน่วยงาน องคก์รต่างๆ กลุ่มเกษตรกร ที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ ภายในศูนย์ฯ มีฐานการเรียนรู้

ถึง ๘ ฐาน คอื 1)ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2)ฐานน้้ายาอเนกประสงค์ 3)ฐานน้้าส้มควันไม้ 4)

ฐานปุ๋ยชีวภาพ/สมุนไพรไล่แมลง 5)ฐานก๊าซชีวภาพ 6)ฐานเกษตรธรรมชาติ 7)ฐานหมูหลุม 8)ฐาน

แปรรูปอาหาร และมีสถานที่ฝึกอบรมพร้อมที่พักสามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ ๕๐-๑๐๐ 
คนศูนย์เรียนรู้มีการจัดการทั้งด้านการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ และ

ด้านการประมง เม่ือคณะสื่อมวลชนได้เข้าไปสัมผัสศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัด

กาญจนบุรี นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อ้านวยการศูนยฯ์ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเป็นอย่างดีและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เหตุผลที่จัดตั้งศูนย์ฯขึ้นมา ตลอดจนการเข้าร่วมเครือข่ายกับตลาดสุขใจ

เนื่องจากตลาดสุขใจมีแนวคิดที่ตรงกันกับศูนยข์องตนเองและอยา่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังถึงเรื่องวิถี

เกษตรและเรื่องของสุขภาพ และเป็นการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์ผลิตให้ผู้บริโภคได้

บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพษิจริงๆ จึงเป็นเหตุผลที่อยากเขา้ร่วมเป็นภาคเีครือขา่ยตลาดสุขใจ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3.2 การจัด Press Tour คณะสื่อมวลชน 

 3.3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ  การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ 

หนังสือพมิพ ์นิตยสาร วารสาร หนังสือแมกซีน เว็บไซด์ต่างๆ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ตลอด

ระยะเวลาที่ เริ่มเปิดตลาดสุขใจ ตั้งแต่งานแถลงข่าวเปิดตลาดสุขใจจนถึงปัจจุบัน การ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด้าเนินงานของตลาดสุขใจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสื่อมวลชน และสื่อ

สิ่งพมิพแ์ขนงต่างๆได้ให้ความส้าคัญเป็นอยา่งมาก ท้าให้ตลาดสุขใจเริ่มมีคนรู้จักเพิ่มขึ้น แต่ยังรู้จัก

ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นตลาดทางเลือกของคนรักสุขภาพแห่งใหม่ มีสินค้าไม่หลากหลาย

เหมือนตลาดนัดทั่วไป และมีการบริหารด้าเนินการโดยภาคีเครือข่ายร่วมกัน ภาคีทุกคนเป็น

เจ้าของร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆเหล่านี้ มีอิทธพิลต่อตลาดสุขใจ ท้าให้ตลาด

สุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และในเดือนเมษายน 54 ตลาดสุขใจได้มีรายการครอบจักรวาล
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ของ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ออกอากาศทาง ททบ.5 ท้าให้ตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักและมี

ผู้สนใจเขา้มาซ้ือสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลให้ภาคเีครือขา่ยจ้าหน่ายสินค้าเกษตร

มากขึ้นในระยะ 2 เดือนหลังจากออกรายการ ท้าให้ตลาดเริ่มคกึคักเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ก้าลังการซ้ือ

เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนคือในช่วงเดือนกันยายน 54 เนื่องจากรายการตลาดสดสนามเปูา 

ออกอากาศทาง ททบ.5 สัปดาห์หลังรายการออกอากาศไป ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเริ่มเข้าสู่

ตลาดสุขใจ ส่งผลให้สินคา้เกษตรในตลาดสุขใจไมเ่พยีงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจาก

ผู้บริโภคมีมากกวา่ที่ได้คาดเดาไว ้สินค้าเกษตรจึงขายหมดแคเ่พยีงครึ่งวัน ผู้บริโภคที่เข้ามาในช่วง

บ่ายจึงไม่ได้สินคา้ตามที่ต้องการกลับไป ทีมนักวจิัยจ้าเป็นต้องให้ประชาสัมพันธ์ประจ้าตลาดสุขใจ 

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ผลิตสินค้าในตลาดสุขใจมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้บริโภค

เขา้มามากสินค้าจึงไม่เพียงพอ จึงขอให้ผู้บริโภคเข้ามาใหม่ในสัปดาห์ถัดไป และขอให้ภาคเีครือขา่ย

เตรียมสินค้ามาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วย ด้วยเหตุผลนีก้ารประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่มีอิทธพิลต่อการด้าเนินงานขับเคลื่อนตลาดสุขใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3.3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ 
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 3.4 กจิกรรมตลาดสุขใจยกระดับคุณภาพการผลติสนิค้าเกษตร 

  3.4.1 การบริการตะกร้าจ่ายตลาด  กิจกรรมภายในตลาดสุขใจ มีการรณรงค์

เรื่องการลดมลภาวะโลกร้อน และให้คงความเป็นไทยสมัยโบราณ ทางตลาดสุขใจจึงได้มีการ

จัดเตรียมตะกร้าไม้ไผ่ไวบ้ริการลูกคา้ที่เข้ามาใช้บริการตลาดสุขใจส้าหรับเดินเลือกซ้ือสินค้าตลาด

สุขใจตามความพอใจ เม่ือได้สินตามความต้องการก็น้าสินค้าไปใส่รถและคืนตะกร้าไว้ ณ จุดคืน

ตะกร้า มีจุดคนืตะกร้าทั้งที่ลานจอดรถ และบริเวณตลาด เหตุผลที่ทมีนักวจิัยเตรียมตะกร้าบริการ

เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้าให้แก่ลูกค้าให้มีการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุดเท่าที่

จ้าเป็น หากลูกคา้ที่ถือถุงผ้า หรือตะกร้ามาเองจากบ้าน  ทางตลาดสุขใจจะมีรางวัลเป็นบัตรเขา้ชม

สวนสามพรานให้ฟรี 1 ใบ ให้แก่ลูกคา้เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยกันรณรงคเ์รื่องของการลดมลภาวะ

โลกร้อน ซ่ึงผลจากมีการบริการตะกร้าจ่ายตลาดในตลาดสุขใจในการอ้านวยความสะดวกให้แก่

ลูกคา้สามารถถือเดินเลือกซ้ือสินค้าได้อยา่งสะดวก ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าจนท้าให้ตะกร้า

ที่เตรียมไวบ้ริการลูกคา้ไม่เพียงพอเป็นผลจากการเพิ่มจ้านวนมากขึ้นของลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการ

ตลาดสุขใจ 

 

ภาพที่ 3.4.1 การบริการตะกร้าจ่ายตลาดของตลาดสุขใจ   

 

  3.4.2 กิจกรรมสาธิตการสานตะกร้าจากทางมะพร้าว การสาธิตการสาน

ตะกร้าจากทางมะพร้าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อจูงใจให้กับผู้สนใจทั่วไปเข้ามาตลาดสุขใจอีกทั้ง

เป็นการรณรงคแ์ละสืบสานภูมิปัญญาชาวบา้น ผู้ที่สนใจอยากเรียนสานตะกร้าก็สามารถที่จะเรียน

ได้มีผู้เช่ียวชาญคอยให้ค้าแนะน้าปฏิบัติไปพร้อมกันกับการสาธิต มีผู้สนใจเขา้ร่วม 12 คน  อีกทั้งยัง



56 
 

สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้จริงใช้จัดเป็นนกระเช้าของขวัญในงานพิธีต่างๆ หรือเป็นกระเช้าของ

ฝากผู้ใหญไ่ด้อีกด้วย การสร้างกิจกรรมนีเ้ป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เป็นการปลูกฝังให้

เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยังคงอยูต่่อไป 

 

 

ภาพที่ 3.4.2 สาธิตการสานตะกร้าจากทางมะพร้าว 

 

  3.4.3 มนเสน่ห์แห่งมะพร้าว กิจกรรมมนต์เสน่ห์แห่งมะพร้าว มีวัตถุประสงค์

จดัขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้กับตลาดสุขใจ เป็นเสน่ห์ของตลาดแบบเก่าๆ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปญัญา

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ยังคงอยูคู่ก่ับคนไทย การแขง่ขันปอกมะพร้าวขูดมะพร้าว  มีกติกา

คอืการปอกและขูดมะพร้าวต้องท้าให้เสร็จในเวลาที่จ้ากัด 10 นาที และวัดน้้าหนักของเนือ้มะพร้าว

ที่ได้ การขูดจะใช้กระต่ายไม้ขูดมะพร้าวแบบโบราณ มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันปอกมะพร้าวขูด

มะพร้าวจ้านวน 10 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 4 คน การแขง่ขันเป็นรอบคัดเลือกผู้ที่ได้เนื้อมะพร้าว

น้้าหนักมาที่สุด 2 อันดับ เพื่อมาแข่งขันกันในรอบสุดท้ายหาผู้ชนะที่ได้เนื้อมะพร้าวน้้าหนักมาก

ที่สุด บรรยากาศของการแข่งขันมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากมายทั้งร้านค้าและลูกค้าที่ เข้ามาใน

ตลาดสุขใจต่างพากันเชียร์และให้ก้าลังใจผู้เข้าแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทุกคน

ต่างมีความสุขในกิจกรรมนี ้ทั้งผู้แขง่ขันและผู้ชม เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีของคนไทยในการปอก

และขูดมะพร้าวโดยใช้กระต่ายขูดมะพร้าวเพื่อใช้ในการเตรียมประกอบอาหาร ให้ยังคงมีอยู่ให้

เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็น 
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ภาพที่ 3.4.3 กิจกรรมมนต์เสน่ห์แห่งมะพร้าว 

 

 3.5 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในตลาดสุขใจ การต่อหลังคาตลาดเพิ่มเติม 

ตลาดสุขใจด้าเนินการได้ประมาณ 3 เดือน พื้นที่ที่รองรับจ้านวนร้านค้าภาคีเครือข่ายและรองรับ

การใช้บริการของลูกคา้ยังไม่เพียงพอ ทางสวนสามพรานจึงมีการต่อเติมหลังคาตลาดเพิ่ม และให้

ภาคเีครือขา่ยมีส่วนร่วมในการมุงหลังคาตัวแทนภาคีเครือข่ายที่มีความสามารถในการมุงหลังคา

จากได้ร่วมมือกันมุงหลังคาที่ต่อเติมใหม่จนส้าเร็จเพียงวันเดียว เพื่อรองรับร้านค้าภาคีเครือข่าย

และลูกค้าที่มาใช้บริการตลาดสุขใจ ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาจากของตลาดสุขใจ 

เพื่อกันฝนรั่ว ภาคีเครือข่ายทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เห็นได้จากการร่วมมือกัน

ซ่อมแซมหลังคาจากตลาดสุขใจเมื่อนัดวันและเวลาที่จะด้าเนินการซ่อมแซม ภาคเีครือข่ายก็มากัน

อย่างพร้อมเพียงตามวันและเวลาที่ก้าหนด ส่งผลให้การซ่อมแซมหลังคาจากตลาดสุขใจ 

ด้าเนินการส้าเร็จเพียงวันเดียว ส่วนค่าใช้จ่ายในการการซ้ืออุปกรณ์การซ่อมแซม ทางภาคี

เครือขา่ยจะมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์โดยเฉลี่ยร้านละเท่าๆกันทุกร้าน บ่งช้ีให้เห็น

ว่าภาคีเครือข่ายมีความสามัคคี มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  เพราะภาคีเครือข่ายทุกคนเป็น

เจ้าของตลาดร่วมกัน 
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ภาพที่ 3.5 ความร่วมมือของภาคเีครือขา่ยตลาดสุขใจ 

  

 3.6 ข้อค้นพบการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์  

 3.6.1 สิ่งที่ต้องด้าเนินการอยา่งต่อเนื่อง การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่ภาคี

เครือขา่ยเพื่อให้ภาคเีครือขา่ยได้มีการจัดการที่มีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรยกระดับสินค้า

เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ เช่ือมโยงประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน

ต่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ภาคีเครือข่าย เช่ือมโยงแหล่งองค์

ความรู้เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ภาคีเครือข่ายในการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์  

 3.6.2 เกษตรกรพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการยกระดับคุณภาพสินค้า

เกษตรปลอดภัยสู่ข้ันเกษตรอินทรีย์ ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการจัดการระบบการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยในพื้นที่ของตนเองให้ตรงตามมาตรฐานตรวจรับรอง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานตรวจ

รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ต้องมีทีมพี่เลี้ยงเข้าไปแนะน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นแรง

กระตุ้นให้เกษตรกรยกระดับพัฒนาสินค้าเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ได้ และสามารถเป็นแบบอย่างให้

เกษตรกรอื่นได้ศึกษาน้าไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อีกทางหนึ่ง  
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 3.6.3 ภาคเีครือขา่ยที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีการพัฒนายกระดับสู่เกษตรอินทรยี์

มีระบบกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างไร ภาคีเครือข่ายสามารถถ่ายทอดหรือ

เช่ือมโยงภาคีเครือขา่ยอ่ืนที่อยากจะยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเน้นกลุ่มเปูาหมายในเขต

พื้นที่ชุมชนใกล้เคียง รอบสวนสามพรานเป็นกลุ่มเปูาหมายหลัก  

 3.6.4 การขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือมาตรฐาน (Q) ให้กับภาคี

เครือขา่ยที่มีการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความม่ันใจให้กับ

ผู้บริโภคถึงคุณภาพของสินค้าเกษตร  

 3.6.5 ความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงกลุ่มภาคเีครือขา่ยในแต่ละกลุ่มจากการวจิัยครั้ง

นี ้ได้ผลความสัมพันธ์เป็นดังนี้ 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6.5 แสดงความสัมพันธ์กระบวนการพัฒนายกระดับกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

กลุ่มภาคีเครอืข่าย สวนสามพราน 

ผู้บริโภค 

เครอืข่ายใหม่ 
นักวิจัย 

ศูนย์เรียนรู้ 



บทท่ี 4 

 

รูปแบบและแนวทางการจัดโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัยสู่สินค้าเกษตรอนิทรีย์

ภายใต้การด าเนินงานในรูปของกลุ่มธุรกิจ 

 

 4.1 การจัดการโซ่อุปทานการผลติสนิค้าเกษตรในรูปของกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่า  

  4.1.1 ผู้ผลติ  มุ่งเน้นไปที่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ

สร้างเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภายใต้แกนน า คือ สวนสามพราน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม

แนวทางการเช่ือมโยงโซ่อุปทานในกลุ่มเกษตรสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน

สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน กระบวนการวิจัยได้จัดให้มีเวทีเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชน ผู้น า

เครือข่าย ได้ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ผลของการจัดเวที

เรียนรู้และการตกผลึกความคิดหลายครั้ง ในที่สุดได้ร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน

เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้เวทีเรียนรู้ปลุกจิตส านึกเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

 ภาคทีุกคนต้องเขา้ใจและเขา้ถึงเกษตรอินทรีย์โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการ

ให้ความรู้และปัญญาไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า เช่ือม่ันในเกษตรอินทรีย์ ห่วงใย

ผู้บริโภค เห็นชอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่ือม่ันในการพึ่งพาและร่วมมือกัน เกิดตัวแบบการ

บริหารจัดการธุรกิจเชิงคุณค่ารูปแบบใหมท่ี่สามารถลดขอ้จ ากัดของระบบการบริหารจัดการธุรกจิ

เชิงคุณค่าแบบเดิมที่เน้นกฎระเบียบ เงื่อนไข เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาใช้เปา้หมายและปณิธาน

ร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จร่วมกัน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรต้องค านึงถึงความปลอดภัย

ทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค ในด้านผู้ผลิตค านึงถึงการจัดการผลผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการ

จัดการผลผลิตจนถึงอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตจัดการผลผลิตโดยวธิีทาง

ชีวภาพโดยการน าทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทดแทนการใช้สารเคมี ซ่ึงไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายผู้ผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ออกสู่

ผู้บริโภคมีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีชนิดต่างๆ ผู้บริโภคสามารถ

เลือกบริโภคได้อยา่งม่ันใจและได้สินคา้เกษตรที่มีคุณภาพ 
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 4.1.2 นักวิจัย จากการด าเนินการวจิัยในรอบปีที่ผ่านมา ช้ีให้เห็นปัญหาการประกอบ

อาชีพของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นอยู่ ยังต้องการองค์ความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตก่อนน าสู่

ตลาด สวนสามพรานในฐานะองค์การธุรกิจที่ เห็นคุณค่าของการท าธุรกิจเพื่อสังคมและ

ความส าคัญของการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยนื จึงมีการขับเคลื่อนกระบวนการเติมเตม็

องค์ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมพี่เลี้ยง ที่เป็นผู้เช่ียวชาญที่จะ

ก่อให้เกิดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง มีการท าแปลงเกษตรอินทรีย์

ตัวอยา่งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า อีกทั้งส่งเสริงกลุ่มที่ธุรกิจที่มีการท าเกษตร

ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ ภายใต้การตรวจรับรองมาตรฐานระดับต้นน้ าโดยทีมนักวจิัยการลง

พื้นทีสู่่ชุมชนกลุ่มภาคเีครือขา่ยผู้ผลิตสินค้าเกษตร 

 นักวจิัยเข้าไปส่งเสริมแนะน าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่าย

ผู้ผลิต ในเรื่องการจัดการและการปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิตตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษาควบคุมโรค

และแมลงศัตรูโดยชีววธิีและวธิีทางชีวภาพ ตลอดจนการจัดการผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดจนถึงมือ

ผู้บริโภค แลกเปลี่ยนแนวความคดิวถิีเกษตรเคมี ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจนโทษของสารเคมีตกค้าในระบบต่างๆของร่างกายว่ามีผลกระทบอย่างไร

ต่อตัวผู้ผลิต จูงใจกลุ่มผู้ผลิตให้คอ่ยปรับเปลี่ยนการผลิตโดยวธิีทางเคมี มาสู่วิถีเกษตรขัน้ปลอดภัย

และวิถีเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัด

จ าหน่าย โดยยดึหลักการน าทรัพยากรทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกระบวนการผลิต 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของภาคี

เครือข่ายด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งทีมนักวิจัยช่วยสืบค้นองค์ความรู้ที่กลุ่ม

เกษตรกรภาคเีครือขา่ยสนใจเพื่อเติม มีการประสานผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจัดการผลผลิต

โดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ มีคุณภาพและมีความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค

โดยตรงในราคายุติธรรม  
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 4.2 การจัดการโซ่อุปทานการตลาดในรูปของกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่า 

  4.2.1 เป้าหมายในการจัดการตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจเป็นตลาดทางเลือก

ส าหรับคนรักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นพื้นที่ของสวนสามพราน บริเวณด้านหน้า ถนนเพชรเกษม มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่  เพื่อให้

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดสุขใจที่แตกต่างจากตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นตลาดทีร่องรบั

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรภาคเีครือขา่ยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่สามารถผลติ

ผักและผลไม้ที่ปลอดภัย ซ่ึงในอนาคตเป็นการสร้างกระแสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักเห็น

คุณคา่ของการผลิตสินค้าปลอดภัยและน าไปสู่การผลิตสิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต เป็นการ

รวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายเองสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลาดสุขใจเป็นศูนย์รวม

สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งความสุขใจจากเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ ผู้บริโภค 

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า อันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจภาคีเครือข่าย สวนสามพราน  

นักวจิัย  สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจิัย และกลุ่มเกษตรกรที่รักในวถิีเกษตรธรรมชาติ ภายใต้ปณิธานร่วมกัน โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง

วา่ ตลาดสุขใจจะเป็นศูนยก์ลางและเป็นแบบอยา่งของระบบการคา้เกษตรและอาหารปลอดภัยของ

ประเทศ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่

เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้มีโอกาสน าผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือและบริหารร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจภาคีเครือข่าย 

เป็นตลาดที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบ ณ จุดขาย 

และมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 

  4.2.2 ระบบการจัดการตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจเกิดจากความร่วมมือและ

บริหารร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจภาคีเครือข่าย เป็นตลาดที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐาน

สินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย มกีระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ณ จุดขาย 

และมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ  ในรูปแบบของปฏิทินการถ่ายทอดองค์ความรู้

ประจ าเดือน ผู้ผลิตจ าหน่ายผลผลิตตรงสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพอ่คา้คนกลาง  

 ในโครงการวิจัย มุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายค่อยๆปรับเปลี่ยนยกระดับการผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ สิ่งส าคัญที่สุดที่นักวิจัยคาดหวังคือการท าความเข้าใจให้กลุ่ม

ธุรกิจเชิงคุณค่ามีจิตส านึกที่ดี มีความซ่ือสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง นอกจากจัดการกลไกด้านตลาด

แล้ว ยังเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดต่อกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า มีการ
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ติดต่อประสานวทิยากรผู้ที่มีความเชียวชาญหรือช านาญเฉพาะทางมาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ทั้งนักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์ความช านาญมา

เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้แก่ภาคีเครือข่ายในการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสู่สินคา้เกษตรอินทรีย์อยา่งมีระบบ 

 

  4.2.3 ระเบียบการปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบตลาด ตลาดสุขใจมีระบบการ

ด าเนินการโดยกลุ่มธุรกิจภาคเีครือขา่ยร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อให้ตลาดสุขใจขับเคลื่อนไปได้อย่าง

ต่อเนื่องจึงมีการใช้ระเบียบข้อตกลงร่วมกันให้ภาคทีุกคนถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 1. ตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลาท าการ 10.00-17.00 น. ภาคีเครือข่าย สามารถ

มาจัดสถานที่ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปและต้องออกหลังตลาดปิด ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 2. การบริหารตลาดจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารตลาด 

 3. สินค้าที่น ามาขายจะต้องเป็นสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผ่านการพจิารณาจากกรรมการตลาดแล้ว จะมีจุดตรวจสอบที่ลูกค้าสามารถ

น าสินค้ามาตรวจสอบได้  ในกรณีที่สินค้าไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการตลาด

สามารถยกเลิกสิทธิ์การขายได้โดยไม่มีการโต้แย้ง 

 4. ประเภทของสินค้าจะต้องเป็นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย สินค้าที่ ได้มาจากภูมิ

ปัญญา เช่น สมุนไพรแปรรูป, เครื่องเล่นเด็กที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ, งานหัตถกรรมที่ท าจากสินค้าทาง

การเกษตรและอื่นๆ เป็นต้น  

 5. อาหารหรือขนมจะต้องเป็นผลผลิตในครัวเรือน ไม่ใช่ของส าเร็จที่ซ้ือมาขาย หรือบรรจุมา

ในหีบห่อส าเร็จรูป หรือมีส่วนผสมของวัสดุกันเสีย ผงชูรส หรือสีสังเคราะห์ ภายใต้การพิจารณาของ

กรรมการบริหารตลาด หรือมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้า 

 6. ภาชนะที่บรรจุจะต้องใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ถุงกระดาษ, ใบตอง ถ้าจะใช้กล่องโฟม กล่อง

โฟมจะต้องท าจากชานอ้อย หรือมันส าปะหลัง ถุงพลาสติก ต้องเป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 

(เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ทางตลาดจะจัดเตรียมถุงพลาสติกแบบย่อยสลายไว้ให้จ านวนหนึ่ง 

หากต้องการเพิ่มร้านคา้สามารถซ้ือได้ในราคาทุน) 

 7. ที่ตั้งร้านการขายเป็นสิทธเิฉพาะตัวของภาคเีครือขา่ย ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่สามารถโอน

สิทธใิห้กับผู้อ่ืนได้ 
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 8. ภาคเีครือขา่ย จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาสินคา้ตามมาตรฐานมาขายในวันที่ตลาดเปิด

ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารตลาดทราบ

ล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันขาย ทางคณะกรรมการสามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้ในวันที่ไม่สามารถมา

ขายได้ หากไม่มาใช้พืน้ที่ต่อเนื่อง หรือขาด 2 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูก

ตัดสิทธิ์ 

 9. การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากรายการที่ระบุไว้ในใบสมัคร จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

ทราบ และได้รับความยนิยอมก่อน จึงจะน าสินค้ามาขายได้ 

 10. การเลือกที่ตั้งร้าน อยูภ่ายใต้การพจิารณาของกรรมการบริหารตลาด 

 11. ในกรณีที่ผู้ค้าไม่น าสินค้ากลับ ทางเจ้าของพื้นที่จะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือ

เสียหาย 

 12. ภาคเีครือขา่ย จะต้องช าระคา่บริการสาธารณูปโภค วันละ 70.-บาท ในวันที่ท าการขาย 

โดยทางตลาดจะจัดโต๊ะวางผลผลิต ให้จ านวน 1 ตัว, ไฟแสงสวา่งในบริเวณร้านคา้, น้ าประปา, คา่ใช้จ่าย

ในการท าความสะอาดบริเวณ, ถุงพลาสติกแบบยอ่ยสลายให้จ านวนหนึ่ง, เจ้าหน้าที่จัดการจราจร และ

ดูแลความปลอดภัยในบริเวณ รวมทั้งการท าประชาสัมพันธ์ตลาด 

 13. ภาคีเครือข่าย จะต้องจัดเตรียมถุงขยะใสส าหรับใส่ขยะ และน าไปทิ้งยังที่ที่ได้จัดไว้ให้

หลังตลาดเลิกทุกครั้ง 

 14. ภาคเีครือขา่ย จะต้องวางสินค้าในแนวที่จัดให้เทา่นั้น ไม่สามารถล้ าออกมานอกบริเวณ 

 15. ภาคเีครือขา่ย ไม่สามารถดัดแปลง หรือต่อเติมพื้นที่ขายที่ทางเจ้าของพื้นที่จัดให้ 

 16. หากมีการทะเลาะววิาท หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน คณะกรรมการบริหารตลาด จะตัด

สิทธใินการขาย ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง กรณีที่อยูใ่นขอ้ตกลงสามารถแจ้งประชาสัมพันธ์กลาง

ได้ 

 17. การจอดรถ ภาคเีครือขา่ย เมื่อเอาของลงแล้วจะต้องน ารถไปจอดด้านนอก เพื่อสงวนที่

จอดรถไวส้ าหรับลูกคา้ 

 18. เม่ือเลิกท าการคา้แต่ละวัน กรรมการบริหารตลาด จะประชุมกับภาคเีครือขา่ย เพื่อสรุป

ปัญหา และหาข้อปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตลาด ถ้าไม่ร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์ (การนัดประชุมแล้วแต่

กรรมการบริหารตลาดระบุ) 

 19. ภาคเีครือขา่ย ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของตลาดได้ จะถูกยกเลิกสิทธทิันทีโดยไม่มีข้อ

โต้แย้ง 
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 20. ทางเจ้าของพื้นที่ และคณะกรรมการบริหาร สามารถเปลี่ยนกฎระเบียบได้ตามความ

เหมาะสม 

 21. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ 

   

  4.2.4 การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรระดับปลายน  า ทีมนักวิจัยมี

กระบวนการตรวจรับรองคุณภาพสินคา้ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มภาคีเครือข่ายตลาดสุขใจ 

เพื่อเพิ่มความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าเกษตรของตลาดสุขใจ จะมีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ 

โดยใช้ชุดตรวจ TM Kit และ ชุดตรวจ M J P K เป็นชุดทดสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจวา่ผลผลิตทางการ

เกษตรที่น าเขา้สู่ตลาดสุขใจ เป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัย มคีุณภาพ หากมีการตรวจพบสารเคมี

ตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรชนิดใด และเป็นของเกษตรกรกลุ่มใด ทางตลาดสุขใจจะห้ามมิให้

จ าหน่ายสินคา้เกษตรประเภทนั้นทันที และเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการตรวจพบอีกจะถกู

ตัดสิทธิ์เขา้ร่วมกับตลาดสุขใจทันที ถือว่าภาคีเครือขาดความซ่ือสัตย์ นักวิจัยจะท าการสุ่มสินค้า

เกษตรในแต่ละร้านทั้งสิน้ 10 ชนิด และน ามาท าการตรวจหาสารเคมีตกค้าในผักผลไม้นั้นๆ ตาม

ขัน้ตอนและวธิีการของชุดตรวจ การสุ่มตรวจรับรองจะไม่ระบุวา่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อมิ

ให้เกิดการคาดเดาของกลุ่มภาคเีครือขา่ยที่ไม่มีความซ่ือสัตย์ท าผิดระเบียบตลาดโดยการรับซ้ือผัก

ผลไม้จากตลาดแหล่งอื่นในจังหวัดนครปฐมมาจ าหน่ายในตลาดสุขใจโดยผลผลิตมิได้มาจากกลุ่ม

ของเกษตรกรที่ผลิตเอง การด าเนินการสุ่มตรวจรับรองมาตรฐาน ทางทีมนักวิจัยได้ด าเนินการมา

อยา่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผลปรากฏที่ออกมาพบว่าในระที่เริ่มเปิดตลาดครั้งแรกมีการตรวจพบ

สารเคมีตกคา้ง 1 ครั้ง ในฝรั่งกิมจูของกลุ่มพัฒนายั่งยืน และได้มีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

และมิให้จ าหน่ายในสัปดาห์นั้น หากเกิดการตรวจพบอีกครั้งก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที หลังจาก

เหตุการณ์นั้นก็ไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มใดเลย  

อีกทั้งหากลูกคา้น าผักผลไม้ที่ซ้ือมาจากแหล่งอื่น อยากจะตรวจทดลอง ถ้ามาตรงช่วงระยะเวลาที่

ท าการตรวจอยู่ ทีมนักวิจัยก็สามารถที่จะท าการตรวจให้กับลูกค้าได้โดยตรวจไปพร้อมกันกับ

สินค้าที่นักวจิัยสุ่มตรวจในตลาดสุขใจ 
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ตารางการสุ่มตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตลาดสุขใจ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี สนิค้าเกษตรสุ่มตรวจ ผลการตรวจ 

1 5/3/54 กวางตุ้ง,แตงกวา,ผักกาดขาว,ถั่วฝักยาว,ชมพู,่ฝรั่งกิมจู,ฝรั่งไร้เมลด็ ไม่พบสารตกคา้ง 

2 19/3/54 ผักบุ้ง,ถั่วพู,มะเขอืยาว,คะน้า,หอม,ผักชี,มะเฟอืง,มะม่วง,ผักหวาน ไม่พบสารตกคา้ง 

3 27/3/54 ถั่วฝักยาว,มะระจีน,บวบ,กวางตุ้ง,ชมพู,่มะเขอืเปราะ,ฝรั่งกิมจู,โสน ไม่พบสารตกคา้ง 

4 9/4/54 
กะหล่ าปลี,ผักกาดขาว,ผักสลัด,แตงกวา,ชุนฉ่าย,ตั้งโอ,๋คะน้า,ฝรั่ง,

มังคุด 
ไม่พบสารตกคา้ง 

5 17/4/54 
บวบ,ผักบุ้งน้ า,ผักบุ้งจีน,ผักหวานบ้าน,ถั่วฝักยาว,หอม,ผักชี,

กวางตุ้ง,ชมพู,่มะม่วง 
ไม่พบสารตกคา้ง 

6 30/4/54 
ถั่วฝักยาว,มะระ,มะเขอืยาว,สลัด,ชุดผักแกงส้ม,ฝรั่งกิมจู,เผือก

,ลองกอง 
ไม่พบสารตกคา้ง 

7 7/5/54 กะหล่ าปลี,กวางตุ้ง,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ชุนฉ่าย,แตงกวา,ชมพู่,ฝรั่ง ไม่พบสารตกคา้ง 

8 15/5/54 
ชะอม,หอม,ผักชี,คะน้า,ผักบุ้งน้ า,ตั้งโอ,๋หน่อไม้ฝรั่ง,ถั่วฝักยาว

,มังคุด 
ไม่พบสารตกคา้ง 

9 28/5/54 ถัวฝักยาว,สลดั,คะน้า,ผักหวาน,ฟักแม้ว,โสน,ชมพู,่ฝรั่งกิมจู,สละ ไม่พบสารตกคา้ง 

10 11/6/54 กวางตุ้ง,กะหล่ าปลี,ผักกาดขาว,ชะอม,พริกช้ีฟา้,มะม่วง,สละ,เผือก ไม่พบสารตกคา้ง 

11 25/6/54 ถั่วฝักยาว,กวางตุ้ง,แตงกวา,มะเขอื,ผักหวาน,ตั้งโอ,๋ฝรั่งกิมจู,มังคุด ไม่พบสารตกคา้ง 

12 9/7/54 กวางตุ้ง,มะระ,หน่อไม้ฝรัง่,คะน้า,หอม,ผักชี,ผักกาดหอม,ผักหวาน ไม่พบสารตกคา้ง 

13 23/7/54 คะน้า,ถั่วฝักยาว,ผักกาดขาว,สลดั,ผักบุ้งจีน,ผักบุง้น้ า,ถัว่พู,โสน ไม่พบสารตกคา้ง 

14 30/7/54 
ชะอม,หน่อไม้ฝรั่ง,หอม,ผักชี,บวบ,มะเขอืยาว,ผักหวานบ้าน,ชมพู่

,ฝรั่งไร้เมลด็ 
ไม่พบสารตกคา้ง 

15 14/8/54 
คะน้า,ถั่วฝักยาว,กวางตุ้ง,ถั่วแขก,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ตั้งโอ๋

,ฝรั่งกิมจู,เผือก 
ไม่พบสารตกคา้ง 

16 28/8/54 คะน้า, ผักกาดขาว,,ผักบุ้งจนี,ผักบุ้งน้ า,ถั่วพู,หน่อไม้ฝรั่ง,แตงกวา ไม่พบสารตกคา้ง 

17 4/9/54 ผักกาดขาว,หอม,ผักชี,กวางตุ้ง,คะน้า,ชุนฉ่าย,ชมพู,่ฝรั่งกิมจ ู ไม่พบสารตกคา้ง 

18 10/9/54 
ผักบุ้งน้ า,กวางตุ้ง,หน่อไม้ฝรั่ง,ถั่วฝักยาว,ผักกาดเขยีวปลี,โสน,ชมพู่

,มะม่วง,ฝรั่ง 
ไม่พบสารตกคา้ง 
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 4.3 ผลผลตอบรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดสุขใจ ทีมนักวิจัยมีการจัดท าแบบตอบ

รับแสดงความคดิเห็นการขับเคลื่อนตลาดสุขใจ โดยท าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น

ส าหรับผู้บริโภคที่มาใช้บริการตลาดสุขใจ  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดสุขใจให้

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ประเด็นส าคัญในแบบแสดงความคิดเห็น คือ 

อยากให้เพ่ิมสิ่งใดบ้างในตลาดสุขใจ ได้ผลสะท้อนหลากหลายที่จะน าสู่การพัฒนาขับเคลื่อนตลาด

สุขใจ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.3.1 อยากให้ร้านค้ามีมากกว่านี้ ทางทีมวิจัยได้ท าการประชาสัมพันธ์ รับร้านค้า

เพิ่มเติม ตลอดจนการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ เหตุผลที่ร้านค้าน้อยเนื่องจากในระยะเริ่มเปิด

ตลาดมีภาคีเครือข่ายน้อย จึงมีร้านค้าน้อยทีมวิจัยท าการเชิญชวนร้านค้าที่อยากเข้าร่วมก็ให้น า

สินค้ามาผ่านกระบวนการตรวจมาตรฐาน แต่มีร้านที่ติดต่อน้อยเพราะกลัวว่าตลาดไปไม่รอด

เพราะมีผู้บริโภคเข้ามาน้อยมาก หลังจากด าเนินการได้ 3 เดือน สวนสามพรานเริ่มท าการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั่วไปทราบว่ามีตลาดเพื่อ

สุขภาพเกิดขึ้นใหม่ ที่สวนสามพราน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน ตลอดจนสื่อโทรทัศน์ จึงท าให้

ตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่รู้จักและเริ่มมีร้านค้าสนใจที่อยากจะมาจ าหน่ายสินค้าเข้ามาพิจารณา

คัดเลือกเพิ่มขึ้น  

 4.3.2 อยากให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดสมุนไพร เช่น แชมพูสมุนไพร สบู่

สมุนไพร ยาสมุนไพร เป็นต้น  ทางทีมวจิัยได้คัดเลือกกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านกระบวนการ

พจิารณาคัดเลือกน าเขา้สู่ตลาดสุขใจเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค 

 4.3.3 ตลาดเล็กไป ตลาดสุขใจเปิดเพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรของภาคี

เครือขา่ยผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ จากกลุ่มผู้ผลิตสู้ผู้บริโภคโดยตรงใน

ราคายุติธรรมและสินค้าจะไม่ซ้ ากันเพื่อไม่ให้เกิดการแขง่ขันระหว่างภาคเีครือขา่ย 

 4.3.4 ควรมีการรณรงคเ์รื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก ทางตลาดสุขใจมีนโยบายเรื่อง

การลดการใช้ถุงพลาสติกและการใช้กล่องโฟม โดยการบรรจุสินค้าให้ใช้ภาชะบรรจุที่มาจากวัสดุ

ทางธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว เชือกกล้วย กล่องกระดาษ กล่องชานอ้อย ส่วนถุงพลาสติกที่ใช้

ในการบรรจุให้ใช้แบบย่อยสลายเองตามธรรมชาติ มีจ าหน่ายในราคาต้นทุนที่ตลาด หรือแม้แต่

ลูกคา้น าถุงผ้า หรือตะกร้า มาจ่ายตลาดทางภาคีเครือข่ายก็จะมีสินค้าแถมให้หรือลดราคาลงถือ

วา่เป็นการช่วยกันรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน หากลูกคา้ไม่ได้เตรียมตะกร้าหรือถุงผ้ามา ทางตลาด

สุขใจมีตะกร้าไม้ไผ่จ่ายตลาดไวบ้ริการส าหรับลูกคา้ที่มาใช้บริการตลาดสุขใจด้วย 
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 4.3.5 ป้ายบอกทางขึ้น-ลง ของคนพิการ ตลาดสุขใจมีทางขึ้น-ลงส าหรับคนพิการ 

ไม่ได้มีการติดป้ายบอกทาง แต่จะใช้การประชาสัมพันธ์จากประชาสัมพันธ์ประจ าตลาดแทน  

 4.3.6 บริเวณนั่งรับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ  ที่ส าหรับนั่งรับประทานอาหารจะ

จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์อาหารของสวนสามพราน แต่ มีการจัดที่นั่งเพิ่มเติมเป็นแคร่ไม้ไผ่ส าหรับนั่ง

รับประทานอาหาร บริเวณตลาดส าหรับบริการลูกคา้ 

 4.3.7 สินค้าบางชนิดราคาสูง ไม่มีคุณภาพ เช่น ปลาทู  หม่ีกะทิรสชาติแย่มาก ทีม

นักวิจัยได้มีการแนะน ากับภาคีเครือข่ายว่าให้มีการรักษาระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหาร

ปลอดภัยให้คงคุณภาพอยูเ่สมอ หากลูกคา้ประทับใจก็กลับมาตลาดอีกครั้งแต่ถ้าลูกคา้ไม่พึงพอใจ

ในสินค้าก็จะบอกต่อและไม่กลับมาอีกเลย 

 ผลตอบรับจากผู้บริโภคท าให้การขับเคลื่อนตลาดมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง น า

ขอ้มูลที่ได้รีบด าเนินการในส่วนที่แก้ไขพัฒนาได้ก่อนก็ด าเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคโดยเร็วเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจมากที่สุ 
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สรุปรายรับรายจ่ายของตลาดสุขใจ ตั งแตเ่ดือน พ.ย. 53 ถงึเดือน มิ.ย. 54  

รายรับ 

1. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน พ.ย. 53  2,900  บาท 

2. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน ธ.ค. 53  14,950  บาท 

3. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน ม.ค. 54  15,050  บาท 

4. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน ก.พ. 54  16,600  บาท 

5. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน มี.ค. 54  13,250  บาท 

6. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน เม.ย. 54  20,900  บาท 

7. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน พ.ค. 54  18,650  บาท 

8. คา่บริการสาธารณูปโภค เดือน มิ.ย. 54  20,650  บาท 

     รวม 122,950  บาท 

รายจ่าย 

1. คา่จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าตลาด  

จ านวน 3 นาย สัปดาห์ละ 4,012 รวม 30 สัปดาห์   120,360  บาท 

2. คา่จ้างคนท าความสะอาดตลาดคนละ 210 บาท  

จ านวน 2 คน รวม 30 สัปดาห์      25,200  บาท 

3. คา่ถุงยอ่ยสลาย      18,949.44 บาท 

4. คา่น้ า-คา่ไฟฟ้า      7,932.52  บาท 

   รวมรายจ่าย   172,441.96  บาท 

 

รายรับ หัก รายจ่าย    - 49,491.69  บาท 

(เฉลี่ยเดือนละ)     - 7,070.28  บาท 

 

 

 



บทท่ี 5 

 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อสรุปจากการด าเนินโครงการวิจัย 

 จากการด าเนินโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2 เป็นการต่อ

ยอดจากต้นทุนเดิม โดยมุ่งเน้นด าเนินการวจิัยในรูปแบบของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่า โดย

การขับเคลื่อนกระบวนการเติมเต็มความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมพี่

เลีย้ง ที่เป็นผู้เช่ียวชาญที่จะก่อให้เกิดสินค้าเกษตรยกระดับเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่าง

แท้จริง 

5.1 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายธุรกจิเชิงคุณค่า 

 การขับเคลื่อนโครงการวิจัยในระยะที่ 2 ภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มี สวนสาม

พรานเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ในการ

ด าเนินงานผ่านสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการสนับสนุนองค์

ความรู้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  เพื่อส่งไปยังกลุ่มภาคี

เครือขา่ยที่มีสวนสามพรานเป็นแกนกลางในการประสานงานและส่งผ่านองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  

โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาไปสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภายใต้

ทีมพี่เลีย้งคอยให้ค าแนะน าอยา่งต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกที่อยู่ในตัวตนของผู้ที่ มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกฝ่าย กระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิด เข้าใจถึงหลัก

และปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพื่อให้เกิดการระดมความคดิในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้ง

ทีมนักวิจัยตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพี่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้  การ

ด าเนินโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จะเป็นการต่อยอดการวิจัยที่ผ่านมา โดยใช้

กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาไปสู่ระบบธุรกิจเชิงคุณค่าที่มีสวนสามพรานเป็นแกนน า การ

พัฒนาเครือขา่ยต้นน้ าจะใช้กลไกของศูนยเ์รียนรู้ในการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการ

ผลิตแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย จากการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จากการวิจัยท าให้สวนสามพรานเริ่มมีระบบสัมพันธ์กับชาวบ้าน

ใกล้เคียงพื้นที่บางส่วนต้องการผลิตจัดการเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะสาเหตุที่ท าให้ชาวบ้าน
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ขาดทุนจากการท าเกษตรก็มาจากต้นทุนจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการจัดการ เกษตรกร/

ชาวบา้นมีความตั้งใจในการปฏิบัติจริงสู่เกษตรปลอดภัย แต่ยังขาดองคค์วามรู้หรือพี่เลีย้งอยา่งเปน็

รูปธรรม ในการสนับสนุนถ่ายทอดการบวนการจักการและถ่ายทอดองคค์วามรู้ เป้าหมายในระยะ

ยาวของโครงการวจิัยคอืคอ่ยๆปรับเปลี่ยนยกระดับการท าเกษตรอินทรีย์ สิ่งส าคัญที่สุดที่นักวิจัย

คาดหวังคอืการท าความเขา้ใจให้เกษตรกรมีจิตส านึก มีความซ่ือสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง นักวิจัย

ได้ด าเนินการขับเคลื่อนศูนยเ์รียนรู้สู่ชุมชน โดยการจัดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ เป็นปฏิทินเรียนรู้

ประจ าเดือน ในเรื่องเป็นประโยชน์มาถ่ายทอดต่อผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการอบรมในแต่ละเดือน 

โดยการติดต่อประสานวิทยากรผู้ที่มีความเชียวชาญหรือช านาญเฉพาะทางเป็นผู้ถ่ายทอดองค์

ความรู้ ทั้งนักวชิาการจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์และมีการ

ปฏิบัติองค์ความรู้นั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นผู้ถ่ายทอด ในแต่ละเดือนมีองค์ความรู้แขนงต่างๆ

แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้ประโยชน์ทัง้ตัวเกษตรกรผู้ผลิตและตัวผู้บริโภค กระบวนการวางแผน

จัดการองค์ความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ เชิง

คุณคา่มีการวางแผนจัดการก าหนดแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน เดือน

ละ 1 ครั้ง  ณ เรือนกิจกรรม สวนสามพราน 

5.2 กระบวนการวางแผนจัดการกลไกตลาดในการขับเคลื่อนตลาดสุขใจ 

 ตลาดสุขใจเป็นศูนยร์วมสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ 

อันประกอบไปด้วยภาคีเครือข่าย สวนสามพราน นักวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถี

เกษตรธรรมชาติ ภายใต้ปณิธานร่วมกัน โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลาดสุขใจจะเป็นศูนย์กลาง

และเป็นแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งจ าหน่าย

สินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม มี

วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตได้มีโอกาสน าผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

มาจ าหน่ายถึงมอืผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือและบริหารร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย เป็นตลาดที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานอาหารปลอดภัย มี

กระบวนการตรวจสอบ ณ จุดขาย และมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ตลาดสุขใจเป็นตลาด

ทางเลือก เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นที่ของสวนสามพราน 

บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่  เปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. 
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 5.3 รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  

 5.3.1 การตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรระดับต้นน  า นักวิจัยได้มี

การลงตรวจรับรองมาตรฐานระดับต้นน้ าโดยการลงพื้นที่สู่ชุมชนกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริม

แนะน าถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้กับกลุ่มเกษตรกรภาคเีครือขา่ย ในเรื่องการจัดการและการ

ปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิตตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษาควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธีและวิธีทาง

ชีวภาพ ตลอดจนการจัดการผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดจนถึงมือผู้บริโภค แลกเปลี่ยนแนวความคิด

วถิีเกษตรเคมี ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิตทางการเกษตร คอ่ยปรับเปลี่ยนวิถี

เกษตรขัน้ปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

และการจัดจ าหน่าย โดยยึดหลักการน าทรัพยากรทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

กระบวนการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงของภาคเีครือขา่ยด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งทีมนักวจิัยช่วยสืบคน้ขอ้มูลที่กลุ่ม

เกษตรกรภาคเีครือขา่ยสนใจเพิ่มเติม มีการติดต่อเชิญวทิยากรผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอด

องคค์วามรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรภาคเีครือขา่ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและปฏิบัติจัดการผลผลิตโดย

ยึดหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เข้าสู่ตลาดสุขใจมีคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือ

ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม 

 

 5.3.2 การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรระดับปลายน  า เป็นกระบวนการ

ตรวจรับรองคุณภาพสินคา้ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มภาคเีครือขา่ยที่เข้ามาในตลาดสุขใจ จะ

มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ นักวิจัยจะใช้ชุดตรวจ TM Kit และ M J P K เป็นชุดทดสอบสารพิษ

ตกคา้งในผักผลไม้ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความ

ม่ันใจว่าผลผลิตทางการเกษตรที่น าเข้าสู่ตลาดสุขใจ เป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ 

หากมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรชนิดใด จะห้ามมิให้จ าหน่ายสินค้า

เกษตรประเภทนั้นทันที และเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการตรวจพบอีกจะถูกตัดสิทธิ์ เข้า

ร่วมกับตลาดสุขใจทันที ถือว่าภาคีเครือขาดความซ่ือสัตย์ และเป็นการเพิ่มความม่ันใจให้แก่

ผู้บริโภคว่าสินค้าเกษตรของตลาดสุขใจมีคุณภาพและปลอดภัยอยา่งแน่นอน 
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 5..3.3 การประชาสัมพันธ์ตลาดสุขใจผ่านสื่อแขนงต่างๆ ส่งผลให้ตลาดสุขใจเริ่มเป็นที่

รู้จักของบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น เป็นแรงจูงใจดึงดูดให้บุคคลทั่วไปอยากเข้ามาสัมผัสใช้บริการ

ตลาดสุขใจตามกระแสสื่อแขนงต่างๆที่ถ่ายทอดออกไป ท าให้ร้านค้าภาคีเครือข่ายจ าหน่ายสินค้า

ของตนเองได้มากขึ้น เกิดกระบวนเรียนรู้ระบบการจัดการการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

และสินค้าปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม มีผู้สนใจมากขึ้นเท่าใดยิ่งส่งผล

ให้มีก าลังการซ้ือเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

 5.3.4 อะไรที่ท าให้ภาคีเครือข่ายมาขายสินค้าในตลาดสุขใจ แรงจูงใจส าคัญที่ท าให้

ภาคเีครือขา่ยเข้ามาจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าปลอดภัย คือ ได้เรียนรู้กระบวนการ

จัดการตลาดผลผลิตเนื่องจากภาคเีครือข่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตรและ

สินค้าเกษตรปลอดภัยไม่มีโอกาสได้ส่งผ่านผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภคเองได้ สาเหตุเพราะเกิดระบบ

พอ่คา้คนกลางกั้นระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าให้ผู้ผลิตถูกกดราคาผลผลิตทางการเกษตรของ

ตนเองจากพอ่คา้คนกลางท าให้ผลผลิตที่ผลิตได้เม่ือจ าหน่ายผ่านระบบพอ่คา้คนกลางแล้วเกิดการ

ไม่คุ้มทุนถ้าเทียบกับต้นทุนการผลิต เม่ือเกิดตลาดสุขใจขึ้นเป็นการตัดวงจรพอ่ค้าคนกลางออกจะ

ระบบการตลาดของภาคเีครือขา่ยท าให้ภาคเีครือขา่ยผลิตสินค้าและจ าหน่ายได้ในราคายุติธรรมสู่

มือผู้บริโภคโดยตรง 

 

 5.3.5 เหตุผลที่เกิดลูกคา้ประจ าของตลาดสุขใจ เป็นตลาดทางเลือกของคนรักสุขภาพ 

สินค้ามีราคาถูกเม่ือเทียบกับตลาดสินค้าปลอดสารแหล่งอื่นๆ มีพืชผักพื้นบ้านที่ไม่สามารถหาได้

จากตลาดแหล่งอื่น เช่น ผักกูด, ใบบัวบก, ต าลึงหวาน เป็นต้น สถานที่สะอาด ที่จอดรถสะดวก 

ภาคีเครือข่ายมีอัธยาศัยเป็นกันเองกับผู้บริโภค มีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่าง

ต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจในคุณภาพสินค้าระดับหนึ่งว่าเป็นสินค้าปลอดสารพิษและ

ปลอดภัยเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคกลับมาตลาดสุขใจอกีครั้ง  

 

 5.4 การจัดการโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า 

ผู้ผลติสนิค้าเกษตรปลอดภัย  มุ่งเน้นไปที่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ

สร้างเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภายใต้แกนน า คือ สวนสามพราน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม

แนวทางการเช่ือมโยงโซ่อุปทานในกลุ่มเกษตรสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน

สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน กระบวนการวิจัยได้จัดให้มีเวทีเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชน ผู้น า
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เครือขา่ย ได้ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า เกิดตัวแบบการบริหาร

จัดการธุรกิจเชิงคุณค่ารูปแบบใหม่ที่สามารถลดข้อจ ากัดของระบบการบริหารจัดการธุรกิจเชิง

คุณคา่แบบเดิมที่เน้นกฎระเบียบ เงื่อนไข เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาใช้เป้าหมายและปณิธาน

ร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จร่วมกัน นักวิจัย เล็งเห็นปัญหาการประกอบอาชีพของ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นอยู ่ยังต้องการองคค์วามรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตก่อนน าสู่ตลาด สวนสาม

พรานในฐานะองค์การธุรกิจที่เห็นคุณค่าของการท าธุรกิจเพื่อสังคมและความส าคัญของการ

ขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีการขับเคลื่อนกระบวนการเติมเต็มองค์ความรู้แก่

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมพี่เลี้ยง ที่เป็นผู้เช่ียวชาญที่จะก่อให้เกิดสินค้า

เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง มีการท าแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้แก่กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า อีกทั้งส่งเสริงกลุ่มที่ธุรกิจที่มีการท าเกษตรปลอดภัยสู่

เกษตรอินทรีย์ให้ได้ ภายใต้การตรวจรับรองมาตรฐานระดับต้นน้ าโดยทีมนักวิจัยการลงพื้นที่สู่

ชุมชนกลุ่มภาคเีครือขา่ย เพื่อส่งเสริมแนะน าแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้กับกลุ่มเกษตรกรภาคีเครอืขา่ย 

 

 5.5 การจัดการโซ่อุปทานการตลาดในรูปของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ตลาดสุขใจ

เป็นตลาดทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็น

ตลาดที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรภาคเีครือขา่ยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ที่สามารถผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัย ซ่ึงในอนาคตเป็นการสร้างกระแสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ตระหนักเห็นคุณค่าของการผลิตสินค้าปลอดภัยและน าไปสู่การผลิตสิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน

อนาคต เป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจ าหน่ายเองสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลาดสุข

ใจเป็นศูนยร์วมสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ปณิธานร่วมกัน โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลาดสุข

ใจจะเป็นศูนย์กลางและเป็นแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ 

เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม 

มีวัตถุประสงค ์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้มีโอกาสน าผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็น

ตลาดที่เกิดจากความร่วมมือและบริหารร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจภาคีเครือข่าย เป็นตลาดที่ให้

ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบ ณ จุดขาย และมีการ

เพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  
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ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการวิจัย 

 1.ภาคเีครือขา่ยกลุ่มธุรกิจเชิงคณุค่าสามารถยกระดบัคณุภาพสินคา้เกษตรปลอดภัยสู่

เกษตรอินทรีย์ ต้องอาศัยหลกัปจัจัยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่

เกษตรอินทรีย์  

 2.ท าอย่างไรจึงจะใช้กลไกตลาดจัดระเบียบการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับภาคี

เครือขา่ยที่ท าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์  

 3.ภาคีเครือข่ายสามารถยกระดับพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับรอง

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (มาตรฐาน Q) มีหลักการรูปแบบในการปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรม 

 4.การจัดการรูปแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเป็นแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่าย

เลียนแบบได้ต้องอาศัยปัจจัยใด เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ 

 5. กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าส่งผลกระทบอยา่งไรต่อภาคเีครือขา่ยและชุมชน  

  

  

 



ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกท่ี 1 : ตารางกจิกรรม 

ภาคผนวกท่ี 2 : ตารางการตรวจรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

ภาคผนวกท่ี 3 : ระเบียบการใช้พ้ืนท่ี ตลาดสุขใจ 

ภาคผนวกท่ี 4 : ใบสมคัรจ าน่ายสนิค้า 

ภาคผนวกท่ี 5 : ใบรายรับตลาดสุขใจ 

ภาคผนวกท่ี 6 : แบบสอบถามความเห็นภาคีเครอืข่ายตลาดสุขใจ 

ภาคผนวกท่ี 7 : ยอดขายรวมตลาดสุขใจ 

ภาคผนวกท่ี 8 : ปฏิทินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ภาคผนวกท่ี 9 : สื่อ/ประชาสมัพันธ ์

ภาคผนวกท่ี 10 : ชุดความรู้ประกอบการอบรม 
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ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรม 
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ตารางกจิกรรมโครงการวิจัยเครอืข่ายธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน 

ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

26/8/53 

 

 

 

 

 

30/9/53 

 

 

 

 

 

7/10/53 

 

 

 

 

 

 

1/11/53 

 

 

 

 

 

 

22/11/53 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

 

ประชุมนําเสนอ

รํางรํายงาน

ฉบับสมบูรณ๑ 

 

 

 

ประชุมชีแ้จง

การเงิน/การ

ดําเนินงานวิจัย

ระยะท่ี 2 

 

 

เวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู๎ถอด

บทเรียน

เครือขํายบ๎าน

คลองจินดา 

 

 

เตรียมการ

เปิดตัว farmer 

market 

 

 

 

 

จัดร๎าน Farmer 

shop ท่ีตลาด

สุขใจ สวนสาม

พราน 

 

 

 

 

ผ๎ูประสานงาน/

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ/

นักวิจัย/เจ๎าหน๎าท่ี

สถาบันวิชาการด๎าน

สหกรณ๑ 

 

 

ผ๎ูประสานงาน/

นักวิจัย 

 

 

 

ผ๎ูประสานงาน/

ผ๎ูบริหารโรงแรมสวน

สามพราน/นักวิจัย/

สมาชิกเครือขําย

บ๎านคลองจินดา 

 

 

ผ๎ูประสานงาน/

นักวิจัย 

 

 

 

 

 

ผ๎ูประสานงาน/

นักวิจัยโครงการ

พัฒนาตัวแบบ 

Farmer shop /

นักวิจัยโครงการ

กลํุมธุรกิจสามพราน 

 

 

5 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

ห๎อง 301 

ชั้น 3

อาคารวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

 

ห๎อง 214 

ชั้น 2 

อาคารวิจัย

และพัฒนา 

 

 

โรงแรมโร

สกาเด๎น 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

ห๎อง 214 

ชั้น 2 

อาคารวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎น 

สวนสาสม

พราน 

 

 

 

-ข๎อเสนอแนะ จาก

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

-แนวทางการดําเนินงานวิจัย/

แนวทางการบริหารจัดการ

การเงินในการดําเนินงานวิจัย 

-นักวิจัยรายงานปัญหา

อุปสรรค 

 

การบริหารจัดการกลํุม/การ

ต้ังราคารับซ้ือสินค๎าจากกลํุม/

แนวทางการบริหารจัดการ

ตลาด Famer market 

 

 

 

-การประชาสัมพันธ๑ 

-กฎระเบียบผ๎ูประกอบการใน

ตลาด 

-กรอบบริหารจัดการแบรนด๑ 

 

 

 

-รูปแบบการจัดวางสินค๎าใน

ร๎าน 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

23/11/53 

 

 

 

 

12/12/53 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

แถลงขําวเปิด

ตลาดสุขใจ 

 

 

 

พิธีเปิดตลาดสุข

ใจอยํางเป็น

ทางการ 

ผ๎ูประสานงาน/

นักวิจัย/นักขําว

ส่ือมวลชน 

 

 

องคมนตรี/ผ๎ูบริหาร

โรงแรมโรสการ๑เด๎น

ฯ/ผ๎ูประสานงาน/

นักวิจัย/ส่ือมวลชน/

ผ๎ูค๎าในตลาดสุขใจ/

ผ๎ูบริโภค 

300 โรงแรมโร

สกาเด๎น 

สวนสาสม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎น 

สวนสาสม

พราน 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 

 

 

 

 

-เปิดตลาดสุขใจอยํางเป็น

ทางการ 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/1/54 

 

 

 

 

 

 

12/1/54 

 

 

 

 

 

 

15/1/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมเรียนรู๎ 

เรื่องฟักข๎าว 

ต๎านมะเร็ง 

 

 

 

 

กลํุมภาคี

เครือขําย

ชํวยกันมุง

หลังคาจาก

ตลาดสุขใจ 

 

 

สํุมทดสอบ

สารพิษตกค๎าง

ในผักผลไม๎ 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรและผ๎ูสนใจ

ท่ัวไป 

 

 

 

 

 

ผ๎ูบริหารโรงแรมสวน

สามพราน/นักวิจัย/

กลํุมภาคีเครือขําย 

 

 

 

 

นักวิจัย/กรรมการ

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

 

ผ๎ูเข๎ารํวมฟังบรรยายได๎รับ

ความรู๎เรื่องประโยชน๑ของฟัก

ข๎าว กับการรักสุขภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

 

 

 

สร๎างความสามัคคีของกลํุม

ภาคีเครือขําย 

 

 

 

 

 

การสํุมทดสอบสารพิษตกค๎าง

ในผักผลไม๎ในครั้งน้ีมีการ

ตรวจพบสารเคมีตกค๎างใน

ฝรั่ง ทางกรรการตลาด

พิจารณา ลงเป็นลายลักษณ๑

อักษร หากมีการตรวจพบอีก

จะถูกตัดสิทธ์ิทันที 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

18/1/54 

 

 

 

 

 

 

 

22/1/54 

 

 

 

 

22/1/54 

 

 

 

 

 

 

23/1/54 

 

 

 

 

 

 

30/1/54 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลํุม

ธุรกิจเชิงคุณคําสาม

พราน 

 

 

 

 

 

ประชุมติดตาม

ความก๎าวหน๎า

โครงการฯ 

 

 

 

 

 

กรมควบคุมโรค

เท่ียวชมตลาด 

 

 

 

การแสดงศิลปะ

การปูองกันตัว

ของเยาวชนและ 

 

 

 

 

การประกวด

ร๎องเพลงลูกทํุง

ระดับประชาชน

ท่ัวไป 

 

 

 

การประกวด

ร๎องเพลงลูกทํุง

ระดับนักเรียน

ประถมศึกษา 

 

 

 

 

ผ๎ูประสานงาน/

นักวิจัย/ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/ 

กรมควบคุมโรค 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/กลํุมภาคี

เครือขําย/ผ๎ูสนใจ

ท่ัวไป 

 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/กลํุมภาคี

เครือขําย/ผ๎ูสนใจ

ท่ัวไป 

 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/กลํุมภาคี

เครือขําย/ผ๎ูสนใจ

ท่ัวไป 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

ห๎อง 214 

อาคารวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑  

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโรม

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

-แผนประชาสัมพันธ๑จัด

กิจกรรมแขํงขันร๎องเพลง 

ทําอาหาร 

-ปรับปรุงรูปแบบร๎าน Farmer 

shop เป็นบ๎านข๎าว นําผักอดัม

มาขายบริเวณตลาด 

-การสํุมตรวจสารปนเป้ือน 

 

-เท่ียวชมตลาดสุขใจ ชํวยใน

การประชาสัมพันธ๑ตลาดสุข

ใจ 

 

 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 

-สนับสนุนนความสามารถ

ของเยาวชนท่ีมีความสามารถ

กล๎าแสดงออก และใช๎เวลา

วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

 

 

-เชื่อมความสามัคคีของภาคี

เครือขํายและชุมชนภายนอก

ท่ีสนใจและมีความสามารถใน

การร๎องเพลงลูกทํุง 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 

 

 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 

-สนับสนุนนความสามารถ

ของเยาวชนท่ีมีความสามารถ

กล๎าแสดงออก และใช๎เวลา

วํางให๎เกิดประโยชน๑ ท่ีมีใจรัก

ในการร๎องเพลงลูกทํุง 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

29/1/54 

 

 

 

 

 

 

30/1/54 

 

 

 

 

 

 

13/2/54 

 

 

 

 

 

 

 

13/2/54 

 

 

 

 

 

 

26/2/54 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

คณะส่ือมวลชน

เย่ียมชมตลาด

สุขใจ 

 

 

 

 

คณะองค๑การ

บริหารสํวน

ตําบล จ. 

บุรีรัมย๑เย่ียมชม

ตลาดสุขใจ 

 

 

รพ.รามาธิบดี

เท่ียวชมตลาด

สุขใจ 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาล

กุ๏กไกํ เย่ียมชม

ตลาดสุขใจ 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว๑

จังหวัด

สุราษฏร๑ธานี

ศึกษาดูงานการ

ดําเนินงาน

ตลาดสุขใจ 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/คณะ

ส่ือมวลชน 

 

 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/ 

คณะองค๑การบริหาร

สํวนตําบล 

 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/ 

คณะ รพ.รามธิบดี 

 

 

 

 

 

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/คณะ

ผ๎ูปกครองและเด็ก

นักเรียนโรงเรียน

อนุบาล 

 

 

ผ๎ูบริหารโรงแรม/

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/กรมปศุสัตว๑

จังหวัดสุราษฏร๑ธานี

กุ๏กไกํ 

 

22 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นฯ 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ

ออกทางส่ือแขนงตํางๆ 

 

 

 

 

 

-เย่ียมชมตลาดศึกษาแนว

ทางการเปิดตลาดสุขใจโดยท่ี

มีหลายหนํวยงานรํวมมือกัน 

เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดําเนินการ ท่ี จ .บุรีรัมย๑ 

 

 

-คณะรพ.รามาธิบดีหลังจาก

มีการสัมมนาท่ีโรงแรมโรสกา

เด๎นแล๎วได๎แวะเท่ียวชมตลาด

สุขใจเพื่อซ้ือสินค๎าในตลาดสุข

ใจกลับ และชํวยในการ

ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจอีก

ทางหน่ึง 

 

- ผ๎ูปกครองและนักเรียน

เท่ียวชมตลาดสุขใจ ซ้ือสินค๎า

ตํางๆ ในตลาดสุขใจ และมี

การถํายรูปสถานท่ีตําง

บริเวณตลาดสุขใจไว๎เป็นท่ี

ระลึก 

 

- ศึกษาการดําเนินงาน 

หลักการปฏิบัติ จนเกิดเป็น

รูปแบบตลาดท่ีมีหนํวยงาน

ภาครัฐและเอกชนดําเนินการ

รํวมกัน เพื่อนําไปประยุกต๑ใช๎

ในจังหวัดสุราษฏร๑ธานี 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/3/54 

 

 

 

 

 

 

19/3/54 

 

 

 

 

 

 

27/3/54 

 

 

 

 

 

 

 

1/454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเจี๊ยบ

ออ๎มพากินพา

เท่ียวถํายทํา

รายการตลาด

สุขใจ 

 

 

รายการ

ครอบจักรวาล

ถํายทํารายการ

ตลาดสุขใจ 

 

 

 

อบรมเรื่องพืช

สมุนไพรขับไลํ

แมลง 

 

 

 

 

 

การจัด Press 

Tour ทีม

ส่ือมวลชนแขนง

ตํางๆลงสัมผัส

วิถีเกษตรสวน

เกษตรภาคี

เครือขําย 

 

 

 

 

 

 

กรรมการตลาด/

ทีมงานรายการ/

นักวิจัย/เจ๎าหน๎าท่ี

สวนสามพราน/ภาคี

เครือขํายตลาดสุข

ใจ/ผ๎ูสนใจท่ัวไป 

 

กรรมการตลาด/

ทีมงานรายการ/

นักวิจัย/เจ๎าหน๎าท่ี

สวนสามพราน/ภาคี

เครือขํายตลาดสุข

ใจ/ผ๎ูสนใจท่ัวไป 

 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

 

 

 

คณะส่ือมวลชน/

นักวิจัยเจ๎าหน๎าท่ี

สวนสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

ศูนย๑กสิ

กรรม

ธรรมชาติ

ทํามะขาม 

กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ

ผํานส่ือโทรทัศน๑เพื่อให๎ตลาด

สุขใจเป็นท่ีรู๎จักของผ๎ูบริโภค

เพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ

ผํานส่ือโทรทัศน๑เพื่อให๎ตลาด

สุขใจเป็นท่ีรู๎จักของผ๎ูบริโภค

เพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

-เผยแพรํองค๑ความรู๎เก่ียวกับ

การใช๎สมุนไพรในการปูองกัน

กําจัดศัตรูพืชโดยวิทยากร

ผ๎ูเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  ผ๎ูเข๎า

รับฟังสามารถนํากลับไปใช๎

ประโยชน๑ได๎จริง 

 

 

-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ๑

ตลาดสุขใจ การตรวจ

มาตรฐานสินค๎าเกษตรของ

ภาคีเครือขํายตลาดสุขใจเพื่อ

สร๎างความมั่นใจให๎แกํ

ผ๎ูบริโภคท่ีซ้ือสินค๎าเกษตร

จากตลาดสุขใจวํามีความ

ปลอดภัย 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4/54 

 

 

 

 

 

 

30/4/54 

 

 

 

 

 

 

 

28/5/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/6/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มนต๑เสนํห๑แหํง

มะพร๎าว 

 

 

 

 

 

การอบรมเรื่อง

การปลูกผัก

คอนโด 

 

 

 

 

 

อบรมเรื่องภัย

สารเคมีตกค๎าง

ในรํางกาย 

 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขําย

รํวมกันซํอม

หลังคาตลาด

สุขใจ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะส่ือมวลชน/

กรรมการตลาด/

นักวิจัย/เจ๎าหน๎าท่ี

สวนสามพราน/ภาคี

เครือขําย/ผ๎ูแขํงขัน/

ผ๎ูบริโภค 

 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

 

 

 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขําย/

นักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

 

 

-สํงเสริมวัฒนธรรมไทยให๎คง

อยํู 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 

-สร๎างแรงจูงใจให๎ผ๎ูบริโภคได๎

มีสํวนรํวมในกิจกรรมมนต๑

เสนํห๑แหํงมะพร๎าว 

 

-เผยแพรํองค๑ความรู๎เก่ียวกับ

การปลูกผักคอนโด โดย

วิทยากรผ๎ูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด๎าน  ผ๎ูเข๎ารับฟังสามารถนํา

กลับไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง 

 

 

 

-เผยแพรํองค๑ความรู๎เก่ียวกับ

เรื่องภัยสารเคมีตกค๎างใน

รํางกายกํอให๎เกิดผลเสีย

อยํางไร และมีวิธีการปูองกัน

หลีกเล่ียงวิธีใด โดยวิทยากร

ผ๎ูเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  ผ๎ูเข๎า

รับฟังเข๎าใจและรู๎ถึงพิษภัย

ของสารเคมี  

 

-ภาคีเครือขํายรํวมมือกัน

ซํอมแซมหลังคาจากเพื่อปูอง

การการรั่วในชํวงฝนตก บํง

ชีใ้ห๎เห็นถึงความสามัคคีของ

ภาคีเครือขําย 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

25/6/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/7/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/7/54 

 

 

 

 

 

 

 

25/7/54 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

อบรมเรื่องภัย

เกษตร

ส่ิงแวดล๎อม 

การทํานํ้ายา

อเนกประสงค๑ 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนกลํุม

ผ๎ูนําเกษตร

ธรรมชาติ

ประเทศตํางๆ 

ศึกษาดูงาน

เกษตรสวนสาม

พรานเย่ียมชม

ศูนย๑เรียนรู๎ 

 

 

นักเรียน

โรงเรียนวัด

ราษฎร๑บัวขาว 

กทม. เรียนรู๎

การใช๎จุลินทรีย๑

ชีวภาพกับ

ส่ิงแวดล๎อม 

 

นักศึกษา ม.

เอเชียอาคเนย๑ 

เรียนรู๎การ

ประยุกต๑ใช๎

จุลินทรีย๑

ชีวภาพ 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนกลํุมผ๎ูนํา

เกษตรธรรมชาติ

ประเทศตํางๆ/

นักวิจัย/เจ๎าหน๎าท่ี

สวนสามพราน 

 

 

 

 

 

นักเรียน/ครู โรงเรียน

วัดราษฎร๑บัวขาว 

กทม./นักวิจัย 

 

 

 

 

 

นักศึกษา ม. เอเชีย

อาคเนย๑ 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑  

 

-เผยแพรํองค๑ความรู๎เก่ียว

เรื่องเกษตรชีวภาพและการ

ทํานํ้ายาอเนกประสงค๑ โดย

ผ๎ูเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  ผ๎ูเข๎า

รับฟังรู๎หลักการทําเกษตร

แบบรักษาส่ิงแวดล๎อม

ตลอดจนการทํานํ้ายา

อเนกประสงค๑ ผ๎ูรับฟัง

สามารถนํากลับไปใช๎

ประโยชน๑ในชีวติประจําวันได๎ 

 

-ศึกษาการทําเกษตรอนิทรีย๑

และการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล๎อมโดยวิธีทางชีวภาพ

และเย่ียมชมศูนย๑เรียนรู๎เรือน

กิจกรรม และมีความสนใจใน

การตรวจรับรองมาตรฐาน

สินค๎าเกษตรของตลาดสุขใจ

โดยการใช๎ชุดตรวจสอบ

สารพิษตกค๎าในสินค๎าเกษตร 

 

-เรียนรู๎เรื่องการประยุกต๑ใช๎

จุลินทรีย๑ชวีภาพในการรักษา

ส่ิงแวดล๎อมและด๎าน

การเกษตร 

 

 

 

 

-เรียนรู๎เรื่องการประยุกต๑ใช๎

จุลินทรีย๑ชวีภาพในการรักษา

ส่ิงแวดล๎อมและด๎าน

การเกษตร 
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

30/7/54 

 

 

 

 

 

 

30/7/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/8/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/9/54 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

 

รายการตลาด

สดสนามเปูา

ถํายทํารายการ

ตลาดสุขใจ 

 

 

 

อบรมเรื่องถัง

หมักแก๏สหุงต๎ม

ชีวภาพจากขยะ

ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมเรื่องการ

จัดการหลังการ

เก็บเก่ียว

ผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมการ

เป็นเจ๎าบ๎านท่ีดี 

 

 

 

 

ทีมงานรายการ/

นักวิจัย/เจ๎าหน๎าท่ี

สวนสามพราน/ภาคี

เครือขําย/ผ๎ูสนใจ

ท่ัวไป 

 

 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขําย/

นักวิจัย 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

 

เรือน

กิจกรรม 

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

 

 

 

 

ห๎องไพลิน

โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

-ประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ

ผํานส่ือโทรทัศน๑เพื่อให๎ตลาด

สุขใจเป็นท่ีรู๎จักของผ๎ูบริโภค

เพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

-เผยแพรํองค๑ความรู๎เก่ียว

เรื่องถังหมักแก๏สหุงต๎ม

ชีวภาพจากขยะครัวเรือน โดย

ผ๎ูเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  ผ๎ูเข๎า

รับฟังรู๎หลักการทําหมักแก๏ส

หุงต๎มไว๎ใช๎เองอกีท้ังเป็นการ

ลดมลภาวะกล่ินเนําเหม็นจาก

การท้ิงขยะครัวเรือน ผ๎ูรับฟัง

สามารถนํากลับไปใช๎

ประโยชน๑ในชีวติประจําวันได๎ 

 

-เผยแพรํองค๑ความรู๎เก่ียว

เรื่องการจัดการหลังการเก็บ

เก่ียวผลผลิต โดยผ๎ูเชี่ยวชาญ

เฉพาะด๎าน  ผ๎ูเข๎ารับฟังรู๎

หลักการจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรหลังเก็บเก่ียว

เพื่อรักษาคุณภาพผลิตให๎นาน

ย่ิงขึน้กํอนถึงมือผ๎ูบริโภค ผ๎ูรับ

ฟังสามารถนํากลับไปใช๎

ประโยชน๑ในชีวติประจําวันได๎ 

 

-กิจกรรมการอบรมเรียนรู๎

เรื่องการเป็นเจ๎าบ๎านท่ี ของ 

ททท. บรรยายให๎ความรู๎แกํ

ภาคีเครือขํายตลาดสุขใจ

เก่ียวกับการเป็นเจ๎าบ๎านท่ีดี  
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ล าดับ ว/ด/ป โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

38 25/9/54 โครงการวิจัย

เครือขํายกลํุมธุรกิจ

เชิงคุณคําสามพราน 

 

 

การอบรมเรื่อง

เกษตรอนิทรีย๑

วิถีแหํงอนาคต 

เกษตรกรผ๎ูสนใจ/

ภาคีเครือขําย/

พนักงานสวนสาม

พราน 

 

26 โรงแรมโร

สกาเด๎นริ

เวอร๑ไซด๑ 

สวนสาม

พราน 

-ถํายทอดองค๑ความรู๎เรื่อง

เกษตรอนิทรีย๑วถีิแหํงอนาคต 

-การผลิตข๎าวฮางอนิทรีย๑ 
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ภาคผนวกที่ 2 : ตารางการตรวจรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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ตารางการสุ่มตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตลาดสุขใจ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี สินค้าเกษตรสุ่มตรวจ ผลการตรวจ 

1 5/3/54 กวางตุ๎ง,แตงกวา,ผักกาดขาว,ถั่วฝักยาว,ชมพูํ,ฝรั่งกิมจู,ฝรั่งไร๎เมล็ด ไมํพบสารตกค๎าง 

2 19/3/54 ผักบุ๎ง,ถั่วพู,มะเขือยาว,คะน๎า,หอม,ผักชี,มะเฟือง,มะมํวง,ผักหวาน ไมํพบสารตกค๎าง 

3 27/3/54 ถั่วฝักยาว,มะระจีน,บวบ,กวางตุ๎ง,ชมพูํ,มะเขือเปราะ,ฝรั่งกิมจู,โสน ไมํพบสารตกค๎าง 

4 9/4/54 กะหล่ําปลี,ผักกาดขาว,ผักสลัด,แตงกวา,ชุนฉําย,ตั้งโอ๐,คะน๎า,ฝรั่ง,มังคุด ไมํพบสารตกค๎าง 

5 17/4/54 
บวบ,ผักบุ๎งน้ํา,ผักบุ๎งจนี,ผักหวานบ๎าน,ถั่วฝักยาว,หอม,ผักชี,กวางตุ๎ง,

ชมพูํ,มะมํวง 
ไมํพบสารตกค๎าง 

6 30/4/54 ถั่วฝักยาว,มะระ,มะเขือยาว,สลัด,ชุดผักแกงส๎ม,ฝรั่งกิมจู,เผือก,ลองกอง ไมํพบสารตกค๎าง 

7 7/5/54 กะหล่ําปลี,กวางตุ๎ง,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ชุนฉําย,แตงกวา,ชมพูํ,ฝรั่ง ไมํพบสารตกค๎าง 

8 15/5/54 ชะอม,หอม,ผักชี,คะน๎า,ผักบุ๎งน้ํา,ตั้งโอ๐,หนํอไม๎ฝรั่ง,ถั่วฝักยาว,มังคุด ไมํพบสารตกค๎าง 

9 28/5/54 ถวัฝักยาว,สลัด,คะน๎า,ผักหวาน,ฟักแม๎ว,โสน,ชมพูํ,ฝรั่งกิมจู,สละ ไมํพบสารตกค๎าง 

10 11/6/54 กวางตุ๎ง,กะหล่ําปลี,ผักกาดขาว,ชะอม,พริกชีฟู้า,มะมํวง,สละ,เผือก ไมํพบสารตกค๎าง 

11 25/6/54 ถั่วฝักยาว,กวางตุ๎ง,แตงกวา,มะเขือ,ผักหวาน,ตั้งโอ๐,ฝรั่งกิมจู,มังคุด ไมํพบสารตกค๎าง 

12 9/7/54 กวางตุ๎ง,มะระ,หนํอไม๎ฝรั่ง,คะน๎า,หอม,ผักชี,ผักกาดหอม,ผักหวาน ไมํพบสารตกค๎าง 

13 23/7/54 คะน๎า,ถั่วฝักยาว,ผักกาดขาว,สลัด,ผักบุ๎งจนี,ผักบุ๎งน้ํา,ถั่วพู,โสน ไมํพบสารตกค๎าง 

14 30/7/54 
ชะอม,หนํอไม๎ฝรั่ง,หอม,ผักชี,บวบ,มะเขือยาว,ผักหวานบ๎าน,ชมพูํ,ฝรั่งไร๎

เมล็ด 
ไมํพบสารตกค๎าง 

15 14/8/54 
คะน๎า,ถั่วฝักยาว,กวางตุ๎ง,ถั่วแขก,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ตั้งโอ๐,ฝรั่งกิม

จู,เผือก 
ไมํพบสารตกค๎าง 

16 28/8/54 คะน๎า, ผักกาดขาว,,ผักบุ๎งจนี,ผักบุ๎งน้ํา,ถั่วพู,หนํอไม๎ฝรั่ง,แตงกวา ไมํพบสารตกค๎าง 

17 4/9/54 ผักกาดขาว,หอม,ผักช,ีกวางตุ๎ง,คะน๎า,ชุนฉําย,ชมพูํ,ฝรั่งกิมจู ไมํพบสารตกค๎าง 

18 10/9/54 
ผักบุ๎งน้ํา,กวางตุ๎ง,หนํอไม๎ฝรั่ง,ถั่วฝักยาว,ผักกาดเขียวปลี,โสน,ชมพูํ,

มะมํวง,ฝรั่ง 
ไมํพบสารตกค๎าง 
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ภาคผนวกที่ 3 : ระเบียบการใช้พื้นที่ ตลาดสุขใจ 
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ระเบียบของการใช้พื้นที่ ตลาดสุขใจ สามพราน 

 1. ตลาดจะเปิดทุกวันเสาร๑ – อาทิตย๑ เวลาทําการ 10.00-17.00 น. ภาคีเครือขําย สามารถ

มาจัดสถานที่ได๎ตั้งแตํเวลา 08.00 น. เป็นต๎นไปและต๎องออกหลังตลาดปิด ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 2. การบริหารตลาดจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารตลาด 

 3. สินค๎าที่นํามาขายจะต๎องเป็นสินค๎าปลอดภัยตํอสุขภาพ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร๑ 

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผํานการพจิารณาจากกรรมการตลาดแล๎ว จะมีจุดตรวจสอบที่ลูกค๎าสามารถ

นําสินค๎ามาตรวจสอบได๎โดยมีคําใช๎จํายเล็กน๎อย ในกรณีที่สินค๎าไมํผํานมาตรฐานการตรวจสอบ ทาง

คณะกรรมการตลาดสามารถยกเลิกสิทธกิารขายได๎โดยไมํมีการโต๎แย๎ง 

 4. ประเภทของสินค๎าจะต๎องเป็นสินค๎าเกษตรและอาหารพร๎อมทานปลอดภัย สินค๎าที่มาจาก

ภูมิปัญญา เชํน สมุนไพรแปรรูป, เครื่องเลํนเด็กที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ, งานหัตถกรรมที่ทําจากสินค๎า

ทางการเกษตรและอื่นๆ  

 5. อาหารหรือขนมจะต๎องเป็นผลผลิตในครัวเรือน ไมํใชํของสําเร็จที่ซ้ือมาขาย หรือบรรจุมา

ในหีบหํอสําเร็จรูป หรือมีสํวนผสมของวัสดุกันเสีย ผงชูรส หรือสีสังเคราะห๑ ภายใต๎การพิจารณาของ

กรรมการบริหารตลาด 

 6. ภาชนะที่บรรจุจะต๎องใช๎วัสดุธรรมชาติ เชํน ถุงกระดาษ, ใบตอง ถ๎าจะใช๎กลํองโฟม กลํอง

โฟมจะต๎องทําจากชานอ๎อย หรือมันสําปะหลัง ถุงพลาสติก ต๎องเป็นถุงพลาสติกที่สามารถยํอยสลายได๎ 

(เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ทางตลาดจะจัดเตรียมถุงพลาสติกแบบยํอยสลายไว๎ให๎จํานวนหนึ่ง 

หากต๎องการเพิ่มร๎านคา๎สามารถซ้ือได๎ในราคาทุน) 

 7. บูทการขายเป็นสิทธเิฉพาะตัวของภาคเีครือขาํย ที่ผํานการคัดเลือก ไมํสามารถโอนสิทธิ

ให๎กับผ๎ูอ่ืนได๎ 

 8. ภาคเีครือขาํย จะต๎องรับผิดชอบในการจัดหาสินคา๎ตามมาตรฐานมาขายในวันที่ตลาดเปิด

ตลาดอยํางตํอเนื่อง ในกรณีที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎ จะต๎องแจ๎งให๎คณะกรรมการบริหารตลาดทราบ

ลํวงหน๎า 5 วัน กํอนวันขาย ทางคณะกรรมการสามารถหาสินค๎าอื่นมาทดแทนได๎ในวันที่ไมํสามารถมา

ขายได๎ หากไมํมาใช๎พืน้ที่ตํอเนื่อง หรือขาด 2 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร 

 9. การเปลี่ยนแปลงสินค๎าจากรายการที่ระบุไว๎ในใบสมัคร จะต๎องแจ๎งให๎คณะกรรมการ

ทราบ และได๎รับความยนิยอมกํอน จึงจะนําสินค๎ามาขายได๎ 

 10. การเลือกบูท อยูภํายใต๎การพจิารณาของกรรมการบริหารตลาด 
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 11. ในกรณีที่ผ๎ูค๎าไมํนําสินค๎ากลับ ทางเจ๎าของพื้นที่จะไมํรับผิดชอบในการสูญหาย หรือ

เสียหาย 

 12. ภาคเีครือขาํย จะต๎องชําระคาํบริการ และคําจัดการวันละ 70.-บาท ในเช๎าวันที่ทําการ

ขาย โดยทางตลาดจะจัดโต๏ะวางของ ให๎จํานวน 1 โต๏ะ, ไฟแสงสวํางในบริเวณร๎านค๎า, น้ําประปา, 

คําใช๎จํายในการทําความสะอาดบริเวณ, ถุงพลาสติกแบบยํอยสลายให๎จํานวนหนึ่ง, เจ๎าหน๎าที่จัด

การจราจร และดูแลความปลอดภัยในบริเวณ รวมทั้งการทําประชาสัมพันธ๑ตลาด 

 13. ภาคีเครือขําย จะต๎องจัดเตรียมถุงขยะใสสําหรับใสํขยะ และนําไปทิ้งยังที่ที่ได๎จัดไว๎ให๎

หลังตลาดเลิกทุกครั้ง 

 14. ภาคเีครือขาํย จะต๎องวางสินค๎าในแนวที่จัดให๎เทาํนั้น ไมํสามารถล้ําออกมานอกบริเวณ 

 15. ภาคเีครือขาํย ไมํสามารถดัดแปลง หรือตํอเติมพื้นที่ขายที่ทางเจ๎าของพื้นที่จัดให๎ 

 16. หากมีการทะเลาะววิาท หรือสํงเสียงดังรบกวนผ๎ูอ่ืน คณะกรรมการบริหารตลาด จะตัด

สิทธใินการขาย ไมํอนุญาตให๎ใช๎เครื่องขยายเสียง กรณีที่อยูใํนขอ๎ตกลงสามารถแจ๎งประชาสัมพันธ๑กลาง

ได๎ 

 17. การจอดรถ ภาคเีครือขาํย เมื่อเอาของลงแล๎วจะต๎องนํารถไปจอดด๎านนอก เพื่อสงวนที่

จอดรถไวส๎ําหรับลูกคา๎ 

 18. เม่ือเลิกทําการคา๎แตํละวัน กรรมการบริหารตลาด จะประชุมกับภาคเีครือขาํย เพื่อสรุป

ปัญหา และหาข๎อปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตลาด ถ๎าไมํรํวมอาจถูกตัดสิทธิ์ (การนัดประชุมแล๎วแตํ

กรรมการบริหารตลาดระบุ) 

 19. ภาคเีครือขาํย ที่ไมํสามารถปฏิบัติตามกฎของตลาดได๎ จะถูกยกเลิกสิทธทิันทีโดยไมํมีข๎อ

โต๎แย๎ง 

 20. ทางเจ๎าของพื้นที่ และคณะกรรมการบริหาร สามารถเปลี่ยนกฎระเบียบได๎ตามความ

เหมาะสม 

 21. ไมํอนุญาตให๎นําอุปกรณ๑ไฟฟูามาใช๎ 
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ภาคผนวกที่ 4 : ใบสมัครจ านา่ยสินคา้ 
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แบบฟอร๑ม 

โครงการ การวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน  (ตลาดสุขใจ Farmer Market) 

ดําเนินการโดย 

โรงแรมโรสกาเด๎น ริเวอร๑ไซด๑ สวนสามพราน รํวมกับ 

สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

             

1. ช่ือกลุํม........................................................................................................................... 

2. ช่ือ (ผ๎ูผ๎ูที่จะให๎การติดตํอประสานงาน)............................................................................. 

3. ที่อยูเํลขท่ี.......หมู.ํ......ตําบล.....................อําเภอ..........................จังหวัด....................... 

รหัสไปรษณยี๑......................................โทรศัพท๑............................................. 

ช่ือสนิค้าของกลุ่มท่ีจ าหน่าย 

ลําดับ รายการสนิคา๎ 

ประเภท 
ราคาขาย 

บาท/หนํวย อาหาร อุปโภค 
ของใช๎/ 

ของที่ระลกึ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  
ผู๎ให๎ข๎อมูล................................................................ 

(................................................................) 
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ภาคผนวกที่ 5 : ใบรายรับตลาดสุขใจ 
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 ใบรายรับตลาดสุขใจ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน(ตลาดสุขใจ) 

 ชื่อร๎าน............................................................. 

วัน.............ที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 

          รายรับ  จํานวน.........................................บาท 

วัน..............ที.่..........เดือน..........................พ.ศ............. 

         รายรับ  จํานวน..........................................บาท                                                                                          

ลงชื่อ..................................................   

โครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน(ตลาดสุขใจ) 

 ชื่อร๎าน............................................................... 

วัน..............ที.่..........เดือน..........................พ.ศ............. 

          รายรับ  จํานวน........................................บาท 

วัน................ที่..........เดือน........................พ.ศ............. 

         รายรับ  จํานวน..........................................บาท                                                                                          

ลงชื่อ..................................................   

โครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน(ตลาดสุขใจ) 

 ชื่อร๎าน............................................................ 

วัน.............ที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 

          รายรับ  จํานวน.........................................บาท 

วัน...............ที่..........เดือน.........................พ.ศ............. 

         รายรับ  จํานวน..........................................บาท                                                                                          

ลงชื่อ..................................................   

โครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน(ตลาดสุขใจ) 

 ชื่อร๎าน............................................................... 

วัน...............ที่...........เดือน........................พ.ศ............. 

          รายรับ  จํานวน.........................................บาท 

วัน................ที่...........เดือน........................พ.ศ............. 

         รายรับ  จํานวน.......................................บาท                                                                                          

ลงชื่อ..................................................   

โครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน(ตลาดสุขใจ) 

 ชื่อร๎าน............................................................. 

วัน...............ที่...........เดือน........................พ.ศ............. 

          รายรับ  จํานวน..........................................บาท 

วัน...............ที่..........เดือน.........................พ.ศ............. 

         รายรับ  จํานวน..........................................บาท                                                                                          

ลงชื่อ..................................................   

โครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชงิคุณคําสามพราน(ตลาดสุขใจ) 

 ชื่อร๎าน............................................................. 

วัน.................ที.่.........เดือน........................พ.ศ............. 

          รายรับ  จํานวน..........................................บาท 

วัน...............ที่..........เดือน.........................พ.ศ............. 

         รายรับ  จํานวน..........................................บาท                                                                                          

ลงชื่อ..................................................   
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ภาคผนวกที่ 6 : แบบประเมินความเห็นภาคีเครือข่ายตลาดสุขใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ค้าตลาดสุขใจ 

โครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

************************************************************************************************** 

วันท่ี 30 เมษายน 2554        

ค าชี้แจง : โปรดใสํเครื่องหมาย () ลงหน๎าข๎อความหรือใสํข๎อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทําน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ     หญิง    ชาย  

2. อายุ     20-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี     51 ปีขึน้ไป  

3. ภูมิลําเนา   อ.สามพราน จ.นครปฐม    อื่นๆ ระบุ

...............................................................................  

4 สินค๎าท่ีจําหนําย (ขายดี 5 ชนิด) ระบุ

.................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ค้า 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

1. ทําเลท่ีต้ังตลาดสุขใจมีความเหมาะสมดีอยํูแล๎ว      

2. สถานท่ีจอดรถมีความเหมาะสมดีอยํูแล๎ว      

3. นับเป็นโอกาสดีท่ีโรงแรมสวนสามพรานเปิดโอกาสให๎ทํานมาจําหนําย

สินค๎าในตลาดสุขใจ 

     

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ มีความเหมาะสมและมีความ

ตํอเน่ือง 

     

5. ปูายประชาสัมพันธ๑ มีความเหมาะสมดีอยํูแล๎ว      

6. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทุกสัปดาห๑ระหวํางผ๎ูค๎ามีประโยชน๑แกํตัวทํานเป็น

อยํางมาก 

     

7. เวลาจําหนํายสินค๎าในวันเสาร๑-อาทิตย๑มีความเหมาะสมดีอยํูแล๎ว      

8. สินค๎าในตลาดมีความหลากหลายดีอยํูแล๎ว      

9. ทํานพึงพอใจตํอยอดขายสินค๎าของทํานในแตํละสัปดาห๑      

10. ทํานมั่นใจวําสินค๎าท่ีขายในตลาดสุขใจมีคุณภาพเชื่อถือได๎      

11. ความแตกตํางระหวํางตลาดสุขใจและตลาดอื่นๆคือสินค๎าสํวนใหญํเป็น

สินค๎าท่ีปลอดภัยผลิตจากเกษตรกรและชุมชน อ.สามพราน โดยตรง 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3.1 อุปสรรค/ข๎อจํากัดสําคัญท่ีต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน ได๎แกํ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

.........…………………………………………... 

3.2 ข๎อเสนอแนะสําหรับตัวทํานในการพัฒนาตลาดสุขใจ ได๎แกํ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ข๎อเสนอแนะอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทํานท่ีได๎กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูค้้าตลาดสุขใจ 

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน 

วันท่ี 30 เมษายน 2554        

  
1. หลักการและเหตุผล 

 จากการดําเนินโครงการวจิัยกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน โดยการจัดตั้งตลาดสุขใจ เพือ่

เป็นต๎นแบบ การพัฒนาชํองทางการตลาดในนําผลผลิตไปสูํผ๎ูบริโภค คือการบริหารจัดการตลาด

และการทําตลาดขายตรง ในกลุํมพันธมติรของโรงแรมโรสการ๑เด๎น โดยการผนึกกําลังการทํางาน

รํวมกันจะนําไปสูํการทําธุรกิจอยํางเป็นระบบมีแบบแผนเกิดเป็นสังคมเรียนรู๎และมีแนวทางปฏิบตัทิี่

ดีของการดําเนินธุรกิจรํวมกันของชุมชนอําเภอสามพราน  และภาคีเครือขํายพันธมิตรของกลุํม

ธุรกิจสามพรานเพื่อการเป็นตัวแบบที่ดีสําหรับธุรกิจฐานสังคมที่ใช๎หลักการพึ่งพาและรวํมมือกนัมา

แก๎ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร และการทําธุรกิจรํวมกัน 

 ภายหลังที่ได๎ทําการเปิดทําการตลาดสุขใจมากวาํ 4 เดือน เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดสุขใจ 

นักวจิัยจึงได๎ทําการทําแบบประเมินความคดิเห็นผ๎ูค๎าตลาดสุขใจขึ้น โดย เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎ไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดสุขใจให๎มีความเหมาะสมตามปณิธานและอุดมการณ๑รํวมของ

กลุํมธุรกิจสามพราน  

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1. เพื่อเป็นการเก็บรํวมรํวมขอ๎มูลประเมินความคิดเห็นของผ๎ูค๎าตลาดสุขใจ 

 2.2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผ๎ูค๎าตลาดสุขใจตํอสถานการณ๑การดําเนินการ

ขับเคลื่อนตลาดสุขใจในปัจจุบัน 

  
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ได๎ทราบทัศนคติความคิดเห็นของผ๎ูค๎าตลาดสุขใจ ตลอดจนข๎อเสนอแนะตํางๆ ที่เป็น

ประโยชน๑ เพื่อใช๎เป็นข๎อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาตลาดสุขใจ โดยการมีสํวนรํวมของผ๎ูค๎า

ในการแสดงความคดิเห็นในแบบสอบถาม 
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4. สรุปผลการประเมนิความคดิเห็น 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตวั 

 
ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จํานวน (คน) ร๎อยละ 

ชาย 7 19.40 

หญิง 29 80.60 

รวม 36 100.0 

  

 จากตารางที ่1 ช้ีให๎เห็นวาํ จํานวนผ๎ูตอบแบบสอบถามความคดิเห็นมจีํานวน 36 คนเปน็

เพศชาย จํานวน 7 คน คดิเป็นร๎อยละ 19.4 และ เพศหญิง 29 คนคดิเป็นร๎อยละ 80.6 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 2 อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จํานวน (คน) ร๎อยละ 

 20-30 ปี  9 25.0 

31-40 ป ี 15 41.7 

41-50 ป ี 9 25.0 

51 ปี ขึน้ไป 3   8.3 

รวม 36 100.0 

 

 จากตารางที่ 2 ช้ีให๎เห็นวําผ๎ูตอบแบบสอบถามร๎อยละ 41.7 มีอายุระหวําง 31-40 ปี 

รองลงมาร๎อยละ 25.0 คอือายุระหวําง 20-30 ปี และ อายุ 41-45 ปี และร๎อยละ 8.3 มีอายุ 51 ปี

ขึ้นไป  

 

 

 

ตารางท่ี 3 ภูมิล าเนาผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภูมิลําเนา จํานวน (คน) ร๎อยละ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 22 61.1 

อื่นๆ 14 38.9 

รวม 36 100.0 

  

 จากตารางที่ 3 ช้ีให๎เห็นวําผ๎ูค๎ามีภูมิลําเนาอยูํใน อ.สามพราน จ.นครปฐม ร๎อยละ 61.1 

และเป็นคนนอกพื้นที่  อ.สามพราน จ.นครปฐม ร๎อยละ 38.9 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ค้าในตลาดสุขใจ 

ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นของผู้ค้า 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น  (n=36) 

X 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

เห็นด๎วย

อยํางย่ิง 

เห็น

ด๎วย 
ไมํแนํใจ 

ไมํเห็น

ด๎วย 

ไมํเห็น

ด๎วย

อยํางย่ิง 

1. ทําเลที่ตั้ งตลาดสุขใจมีความ

เหมาะสมดีอยํูแล๎ว 

14 18 1 0 3 
4.11 เห็นด๎วย 

38.9% 50.0% 2.8% 0% 8.3% 

2. สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดี

อยํูแล๎ว 
11 24 1 0 0 

4.28 
เห็นด๎วย

อยํางย่ิง 30.6% 66.6% 2.8% 0% 0% 

3. นับเป็นโอกาสดีที่โรงแรมสวนสาม

พรานเปิดโอกาสให๎ทํานมาจําหนําย

สินค๎าในตลาดสุขใจ 

18 18 0 0 0 
4.50 

เห็นด๎วย

อยํางย่ิง 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ 

มีความเหมาะสมและมีความตํอเนื่อง 
12 17 5 2 0 

4.08 เห็นด๎วย 
33.3% 47.2% 13.9% 5.6% 0% 

5.ปู า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑  มี ค ว า ม

เหมาะสมดีอยํูแล๎ว 

 

 

 

5 19 10 2 0 

3.75 เห็นด๎วย 

13.9% 52.8% 27.8% 5.6% 0% 

6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทุกสัปดาห๑ 5 22 7 2 0 3.83 เห็นด๎วย 
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ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น  (n=36) 

X 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

เห็นด๎วย

อยํางย่ิง 

เห็น

ด๎วย 
ไมํแนํใจ 

ไมํเห็น

ด๎วย 

ไมํเห็น

ด๎วย

อยํางย่ิง 

ระหวํางผู๎ค๎ามีประโยชน๑แกํตัวทํานเป็น

อยํางมาก 
13.9% 61.1% 19.4% 5.6% 0% 

7. เวลาจําหนํายสินค๎าในวันเสาร๑-

อาทิตย๑มีความเหมาะสมดีอยํูแล๎ว 
10 23 2 1 0 

4.17 เห็นด๎วย 
27.8% 63.9% 5.6% 2.8% 0% 

8.สินค๎าในตลาดมีความหลากหลายดี

อยํูแล๎ว 
2 15 12 6 1 

3.31 ไมํแนํใจ 
5.6% 41.7% 33.3% 16.7% 2.8% 

9. ทํานพึงพอใจตํอยอดขายสินค๎าของ

ทํานในแตํละสัปดาห๑ 
2 19 12 3 0 

3.56 เห็นด๎วย 
5.6% 52.8% 33.3% 8.3% 0% 

10. ทํานม่ันใจวําสินค๎าที่ขายในตลาด

สุขใจมีคุณภาพเชื่อถือได๎ 

16 16 3 0 1 

4.28 
เห็นด๎วย

อยํางย่ิง 
44.4% 44.4% 8.3% 0% 2.8% 

11. ความแตกตํางระหวํางตลาดสุขใจ

และตลาดอ่ืนๆคือสินค๎าสํวนใหญํเป็น

สินค๎าที่ปลอดภัยผลิตจากเกษตรกร

และชุมชน อ.สามพราน โดยตรง 

13 17 3 1 2 

4.06 เห็นด๎วย 

36.1% 47.2% 8.3% 2.8% 5.6% 

 

คําเฉลีย่รวม 

 

3.99 

 

 

เห็นด๎วย 

 

***หมายเหตุ 

 1.00-1.80  ไมํเห็นด๎วยอยํางย่ิง 

 1.81-2.61 ไมํเห็นด๎วย 

 2.62-3.42 ไมํแนํใจ 

 3.43-4.23 เห็นด๎วย 

 4.24-5.00 เห็นด๎วยอยํางย่ิง 

จากตารางที่ 4 ช้ีให๎เห็นวาํผ๎ูค๎าในตลาดสุขใจมีความคดิเห็นดังรายละเอียดคอื 
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1. ทําเลที่ตั้งตลาดสุขใจมีความเหมาะสมดีอยูแํล๎ว  

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํร้อยละ 50 เห็นด้วยวําทําเลที่ตั้งตลาดสุขใจมีความ

เหมาะสมดีอยูํแล๎ว โดยร้อยละ 38.9 เห็นด้วยอย่างย่ิง, อีกร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

และไม่แน่ใจร้อยละ 2.8 

 

2. สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูแํล๎ว 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ร้อยละ 66.6 เห็นด้วยสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูํ

แล้ว ร้อยละ 30.6 เห็นด้วยอย่างย่ิงสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูํแล๎ว และร้อยละ 2.8 

ไม่แน่ใจวาํสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูแํล๎ว 

 

3. นับเป็นโอกาสดีที่โรงแรมสวนสามพรานเปิดโอกาสให๎ทาํนมาจําหนํายสินค๎าในตลาดสุขใจ 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นร้อยละ 50 เห็นด้วยอย่างย่ิงวาํเป็นโอกาสดีที่โรงแรม

สวนสามพรานเปิดโอกาสให๎ผ๎ูค๎ามาจําหนํายสินค๎าในตลาดสุขใจ และอีก ร้อยละ 50 เห็นด้วยวํา

เป็นโอกาสดีที่โรงแรมสวนสามพรานเปิดโอกาสให๎ผ๎ูค๎ามาจําหนํายสินค๎าในตลาดสุขใจ 

 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ มีความเหมาะสมและมีความตํอเนื่อง 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นร้อยละ 47.2 เห็นด้วย ,ร้อยละ 33.3 เห็นด้วยอย่าง

ย่ิง, ร้อยละ 13.9 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 5.6 ไม่เห็นด้วยวาํกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ตลาดสุขใจ มี

ความเหมาะสมและมีความตํอเนื่อง 

 

5. ปูายประชาสัมพันธ๑ มีความเหมาะสมดีอยูแํล๎ว 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นวาํปูายประชาสัมพันธ๑ มีความเหมาะสมดีอยูแํล๎วร๎อยละ 

52.8 เห็นด้วย, ร้อยละ 27.8 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 13.9 เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 5.6 ไม่

เห็นด้วย 

6. เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทุกสัปดาห๑ระหวํางผ๎ูค๎ามีประโยชน๑แกํตัวทํานเป็นอยาํงมาก 
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 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทุกสัปดาห๑ระหวํางผ๎ูค๎ามี

ประโยชน๑แกํตัวผ๎ูค๎าเป็นอยํางมากร้อยละ 61.1 เห็นด้วย, ร้อยละ19.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ13.9 

เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 5.6 ไม่เห็นด้วย 

  

7. เวลาจําหนํายสินค๎าในวันเสาร๑-อาทิตย๑มีความเหมาะสมดีอยูแํล๎ว 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวําเวลาจําหนํายสินค๎าในวันเสาร๑-อาทิตย๑มีความ

เหมาะสมดีอยูํแล๎ว ร้อยละ 63.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 27.8 เห็นด้วยอย่างย่ิง, ร้อยละ 5.6 ไม่

แน่ใจ และร้อยละ 2.8 ไม่เห็นด้วย 

  

8. สินค๎าในตลาดมีความหลากหลายดีอยูแํล๎ว 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นวาํสินค๎าในตลาดมีความหลากหลายดีอยูํแล๎ว ร้อยละ 

41.7 เห็นด้วย, ร้อยละ 33.3 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.6 เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

 

9. ทํานพงึพอใจตํอยอดขายสินค๎าของทํานในแตํละสัปดาห๑  

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีพึงพอใจตํอยอดขายสินค๎าของตนเองในแตํละสัปดาห๑ร้อยละ 52.8 

เห็นด้วย, ร้อยละ 33.3 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 5.6 เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 

10 ทํานม่ันใจวาํสินค๎าที่ขายในตลาดสุขใจมีคุณภาพเช่ือถือได๎ 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามม่ันใจวําสินค๎าที่ขายในตลาดสุขใจมีคุณภาพเช่ือถือได๎มีความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 44.4, เห็นด้วยร้อยละ 44.4 ,ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.3 และ ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง ร้อยละ 2.8  

  

11. ความแตกตํางระหวํางตลาดสุขใจและตลาดอื่นๆ คอืสินค๎าสํวนใหญํเป็นสินค๎าที่ปลอดภัยผลิต

จากเกษตรกรและชุมชน โดยตรง 

 ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นวาํความแตกตํางระหวํางตลาดสุขใจและตลาดอื่นๆคือ

สินค๎าสํวนใหญํเป็นสินค๎าที่ปลอดภัยผลิตจากเกษตรกรและชุมชน โดยตรง ร้อยละ 47.2 เห็นด้วย
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, ร้อยละ36.1 เห็นด้วยอย่างย่ิง, ร้อยละ 8.3 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 5 .6 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง, 

และร้อยละ 2.8 ไม่เห็นด้วย 

 

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3.1 อุปสรรค/ข้อจ ากัดส าคัญท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 

ประเด็น ความถี่ (คน) 

1. สินค๎าไมํหลากหลาย ร๎านคา๎มีน๎อย 14 

2. หลังคา 10 

3. ความพร๎อมเพรียงผ๎ูค๎า 4 

4. เพลง (เสียงดัง เพลงช๎า) 2 

5. จุดนั่งพัก นั่งรับประทานอาหาร 1 

6. มด 1 

7. เปลี่ยนปูายประชาสัมพันธ๑ให๎ใหญํ 1 

  

3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับตัวท่านในการพัฒนาตลาดสุขใจ ได้แก่ 

 -พอํคา๎แม๎ค๎าต๎องชํวยกันรักษาความสะอาด 

 -กฎระเบียบต๎องเขม๎แข็ง เพื่อความเรียบร๎อยของตลาด 

 -ทําอะไรที่เป็นเอกลักษณ๑ของตลาด เชํนใสํเสื้อผ๎าเหมอืนกัน 

 -มีกิจกรรมให๎ลูกคา๎มีสํวนรํวม เชํน โหวตร๎านคา๎ที่ช่ืนชอบ 

 

3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 -ทุกอยาํงที่ทําดีแล๎ว 

 -ขณะนีผั้กตํางๆม่ัวมาก ซํ้ากันหลายร๎าน 

 -เสาร๑อาทิตย๑ลูกคา๎ยังไมํมาก ในวันหยุดสําคัญอยากให๎มาเปิดขายได๎ 

 -ชํวยประชาสัมพันธ๑ร๎าน Farmer shop  

 - ควรมีร๎านคา๎ ที่ขายของสามารถนั่งได๎นานๆ 

 -ลูกคา๎สํวนใหญํที่มาเพราะสื่อ การประชาสัมพันธ๑ ไมํประทับใจ เพราะร๎านน๎อย แดดร๎อน 
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 -ไมํควรเปิดเพลงช๎า รู๎สึกงํวง 

 -ไมํควรเปิดเพลงดัง 

 -ผ๎ูค๎าต๎องพร๎อมขายของตอน 10โมง บางร๎าน10 โมงยังไมํพร๎อม เวลาลูกคา๎มาเดินยัง ไมํมี

ของขาย 

 -ควรมีผักมากขึ้น ร๎านผักควรมาแตํเช๎าเพราะลูกคา๎บางกลุํมมาแตํเช๎า 

 -ภาชนะที่ใสํควรเป็นใบตอง 

 -นําจะเปิดตลาด 9.00-18.00 น.ชํวงเย็นอากาศดีเป็นเวลาจํายตลาด 

 - มีกิจกรรมอื่น เชํนดูดวงไพํยิป 

 - เพิ่มแผงมุงจากอีกหลัง 

 - ไมํควรมรี๎านวาํงต๎องมาทุกสัปดาห๑ 

 - ประชาสัมพันธ๑ให๎ตํอเนื่อง 

 - อยากให๎มีนวดสปา  

 -อยากให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทุกวันอาทิตย๑ เชํน 

 -เกี่ยวกับสมุนไพร 

 -เสริมสร๎างอาชีพเกี่ยวกับพชืเกษตร หรือ otop 

 -จัดประกวดร๎องเพลงเยาวชนน๎อยๆ 

 -จัดประกวดเทพตีลาดสุขใจ  

 - อยากให๎ร๎านคา๎ติดถนน มองจากขา๎งนอก เหมอืนปุา 

 -มีสถานที่นั่งรับประทานอาหาร นั่งพักผํอน 

 - การเปิดตลาดทางเลือกต๎องใช๎เวลา 

 -สินค๎าไมํหลากหลายหลาย เพิ่มร๎านคา๎ 

 -สินค๎าควรมีหลากหลาย มรี๎านคา๎ให๎มากกวาํนี้ 
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ภาคผนวกที่ 7 : แบบบันทกึรายรับตลาดสุขใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สมุดบันทึกรายรับกลุํมเครือขํายตลาดสุขใจ 

ที ่ ร๎าน/กลุํม รายรับรวม (บาท) 
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ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม 

1 
ศูนย๑กสิกรรมธรรมชาตทิํา

มะขาม จ.กาญจนบรุ ี
24,380 16,760 11,515 29,360 72,700 57,890 43,225  37,295 ลา ลา 

255,830 

2 
มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ๎ม จ.สระบุร ี
8,995 1,495 4,710 4,075 1,400 3,625 2,340  3,445 1,210 1,640 

29,490 

3 
อาชีพตาํบลทําตลาด 

(กํานันทิพวรรณ) 
14,160 2,650 9,325 4,925 10,930 11,935  14,089 10,880 8,750 45,005 

118,560 

4 
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรมหา

สวัสดิ์ (คุณวันชัย) 
 5,265  7,020 7,333 5,475 8,310 10,553 9,120 11,930 11,554 16,850 

81,125 

5 สวนไทยทว ี(คุณทิม) 29,210 23,795 20,975 35,550 61,280 56,817 52,042 57,770 63,809 100,785 502,033 

6 
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเรอืง

ศริิ (คุณศริิโสภา) 
23,080 8,400 9,600 3,900 7,660 9,240  7,127 8,333 7,891 10,228 

88,332 

7 วสิาหกจิชุมชนสนามจันทร๑  14,000 5,470 6,070 1,255 3,640 4,440 3,880 4,150 500 4,500 47,905 

8 
กลุํม Green Bangkok 

(ตลาดนัดสีเขียว) 
25,600 19,760 17,460 22,020 35,400 47,905 44,431 45,542 39,459 81,567 

379,144 

9 
เครื่องจักรสานหวายดอน

ตูม (คุณบุบผา) 
2,885 2,445 10,600 คืนร๎าน 

    
  

15,930 

10 กาแฟสูตรโบราณ (คุณโจ๎) 19,800 14,400 10,600 7,700 10,900 21,900 15,900 22,200 33,360 65,665 222,425 

11 น้ําแข็งใสปุยหิมะ(คุณนก) 42,730 150 คืนร๎าน 
   

      42,880 

12 กลุํมบุญนิยมปฐมอโศก 5,500 2,410 คืนร๎าน 
   

      7,910 

13 
พัฒนายัง่ยืนมะพรา๎ว

น้ําหอม (คุณสมภพ) 
4,635 4,600 คืนร๎าน 

   
      

9,235 

14 
พัฒนายัง่ยืนปุ๋ยหมักอัดเม็ด 

(คุณสุชิน) 
2,710 0 คืนร๎าน 

     
  

2,710 

15 
พัฒนายัง่ยืนฝรัง่แปูนสทีอง

(คุณสุชิน) 
8,000 10,600 11,700 10,500 16,500 22,700 20,200 24,400 21,800 32,410 

178,810 

16 
พัฒนายัง่ยืนเห็ดสด ผกัสวน

ครัว (คุณสมบัติ) 
3,710 4,530 6,300 7,300 11,100 12,700 11,800 17,900 10,100 19,440 

104,880 

17 
พัฒนายัง่ยืนมะเฟืองหวาน 

ชมพํู  (คุณประกฤติ) 
10,774 3,510 4,350 5,000 13,300 18,400 13,200 21,900 12,560 27,700 

130,694 

18 
พัฒนายัง่ยืนฝรัง่ไร๎เมล็ด 

(คุณสํารวม) 
15,200 10,600 8,200 3,600 5,500 14,800  10,460  10,700 11,928 21,530 

91,358 

19 พัฒนายัง่ยืนกล๎วยหอม  10,000 3,700 3,050 3,800 7,000 8,300 14,200 13,320 5,520 4,700 73,590 

20 
มะนาวปลอดสารพัฒนา

ยั่งยืน(เดอืนเพ็ญ)  
2,100 4,700 3,600 3,540 15,700 7,900 9,000 11,400 7,600 10,850 

76,390 

21 
พัฒนายัง่ยืนไขํไกํ ไขํเป็ด  

(คุณไพรฑูรย๑) 
13,300 13,500 15,400 14,900 27,500 28,160 23,940 32,500 30,860 44,220 

244,280 

   

สมุดบันทึกรายรับกลุํมเครือขํายตลาดสุขใจ  (ตํอ) 

ที ่ ร๎าน/กลุํม รายรับรวม (บาท) 



109 

 

ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 รวม 

22 
พัฒนายัง่ยืนผลไม๎แชํอิ่ม น้ํา

สมุนไพร (คุณจารุนนัท๑ 
3,700 2,200 2,995 1,825 4,295 4,130 6,720 9,115 3,010 9,190 

47,180 

23 
พัฒนายัง่ยืนสับปะรด (คุณ

ประนอม) 
11,080 6,460 7,180 8,290 14,780 15,300  18,200  31,000 30,365 44,050 

137,505 

24 
ใบลานสานศลิป์ (คุณถนอม

รัตน๑) 
12,950 7,320 7,680 5,730 5,130 12,185  9,860 14,510 9,910 38,525 

113,940 

25 ยําข๎าวทอดสมุนไพร  7,750 8,500 6,500 4,500 26,600 24,350 22,905 36,350 15,140 53,460 198,305 

26 น๎องพลอยกุ๎ยชาํย 4,200  5,185 6,430 5,535 11,660 17,870 16,261 23,210 14,130 34,180 133,476 

27 
ลูกกลางขนมไทย (คุณว

รินทร) 
5,140 4,255 5,600 6,840 29,950 18,528 16,265 25,790 13,010 34,990 

160,368 

28 เจ๏เนียรกล๎วยนึง่ 2,040 2,460 3,800 5,200 8,300 6,190 9,070 10,000 3,900 19ล200 50,960 

29 ผลิตภัณฑ๑สวน 11,040 6,505 5,470 540 11,225 7,880 11,230 4,650 คืนร้าน  58,540 

30 กรีนการ๑เด๎น 5,920 6,765 3,305 7,295 11,600 12,406 5,608 6,295 3,855 8,630 71,679 

31 ปูาแหวน ปลาตะเพียนไร๎กา๎ง 11,000 9,200 3,540 7,870 22,970 16,140 13,180 17,190 9,800 34,300 145,190 

32 เห็ดปลอดสาร (คุณณัฐดนัย) 3,580 3,900 2,130 7,700 12,700 31,551 20,198 26,690 17,335 28,445 154,229 

33 ขนมบ๎าบิน่มะพร๎าวอํอน  3,950 3,320 2,410 2,650 5,910 6,210  7,710  9,470 9,000 23,730 57,180 

34 ตุ๏กตาเดก็ออํน 7,450 5,590 3,510 1,960 8,410 6,180  6,900 9,400  5,550 62,130 100,780 

35 สตรีและเยาวชนกระทุํมล๎ม  2,010 1,040 3,330 2,443 8,245 11,125  8,425 5,725 4,620 16,225 54,763 

36 ข๎าวเมําทอด (คุณจันทิมา) 3,550 3,460 1,760 1,300 5,700 7,765 5,504 7,620 4,580 6,100 47,339 

37 ไทบุราณศลิป์ (คุณขนษิฐา) 10,302 6,696 4,128 ลา 10,084 10,062 7,300 7,427 7,067 32,193 95,259 

38 ผักอดัม 
 

3,860 7,588 4,305 2,835 คืน 
  

  18,588 

39 ร๎านเชือ่มใจ 
 

2,000 3,270 3,600 9ล200 10,710 11,000 12,000 8,760 15,500 66,840 

40 ผ๎าบาติกคุณน๎อง 
  

7,260 9,650 12,940 13,900  15,690  22,730 12,290 43,670 99,710 

41 ข๎าวโพดนึ่งคุณหญิง 
  

4,296 4,214 11,185 15,804 17,005 20,754 14,590 25,460 113,308 

42 ผลิตภัณฑ๑ถํานไม๎ไผ ํ
  

4,835 6,250 16,250 9,270 11,315 9,025 10,480 35,092 102,517 

43 ผักสวนครัวคลองใหมํ 
  

1,920 3,540 3,689 3,370 2,405 2,050 1,640 4,600 23,214 

44 สุดยอดกาแฟสด 
   

2,400 13,900 12,420 17,035 22,260 14,810 44,426 127,251 

45 สายใยต๎นกลา๎ จ.กาญจนบุร ี
    

10,355 13,790 43,450 44,155 52,810 124,755 289,315 

46 ศูนย๑บางแก๎วสมุทรสงคราม 
    

5,000 23,579 42,240 39,980 27,625 49,522 187,946 

47 ศูนย๑เรียนรู๎พ่ีน๎อง2ตําบล 
    

2,130 21,005 16,215 34,137 29,888 47,472 150,847 

   

สมุดบันทึกรายรับกลุํมเครือขํายตลาดสุขใจ(ตํอ) 

ที ่ ร๎าน/กลุํม รายรับรวม (บาท) 
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48 ผักปลอดสารบุญเฮอืง 

     

5,900 9,040 12,600 10,900 17,800 56,240 

49 น้ําตาลสดแมํเล็ก 

     

26,575 16,215  17,297 9,955 14,500 67,245 

50 เม้ียงคํานพพร 

     

800  3,660  4,840 4,340 9,270 14,410 

51 หัตถกรรมเปุาแก๎ว   

    
 

4,000 2,350 300 คืน 6,650 

52 ผลิตภัณฑ๑เกสรผึง้ 

     
 

5,360 31,250 6,400 47,690 90,700 

53 ขนมหวานบ๎านแฝด 

     
 

6,500  14,200 1,800 คืน 16,000 

54 หอยทอด 

     
  

12,400 21,635 52,050 86,085 

55 น้ําตาลโตนด 

     
  

8,960 9,000 16,540 34,500 

56 ของดสีวนสามพราน 

     
   

9,645 41,790 51,435 

57 ข๎าวหอํใบบัว 

     
   

8,000 33,600 41,600 

58 ข๎าวกลอ๎งทุงํกุลา 

     
   

17,700 50,050 67,750 

59 หม่ีกะท ิ

     
   

5,760 27,600 33,360 

60 ข๎าวฮางศรีวิสทูธ๑ 

     
   

 28,800 28,800 

61 น้ําพริกแมํจิ๋ม 

     
   

 43,420 43,420 

62 ชาสมุนไพรขุนชา๎ง 

     
   

 33,600 33,600 

63 แกงเหด็ปูาตุ๏ 

     
   

 40,000 40,000 

64 ข๎าวสหกรณ๑สุรินทร๑ 

     
   

 52,230 52,230 

65 ขนมเบือ้งโบราณ 

     
   

 8,500 8,500 
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ภาคผนวกที่ 8 : ปฏิทินถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/

ปี 
หลักสูตร วทิยากร 

กลุ่มผู้

อบรม/

คน 

จุดมุ่งหมาย 
การ

ประเมินผล 
ข้อแนะน า กิจกรรม การติดตามผล 
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27/11/53 การปลูกผัก

อนิทรีย๑และวิถี

เกษตร

ธรรมชาติ 

นายพัฒน๑พงษ๑  

บุญเลิศ 

087-1207679 

30 ให๎ความรู๎เรื่องการ

ปลูกผักอนิทรีย๑

และวิถีเกษตร

ธรรมชาติ 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 

9/01/54 เรื่องฟักข๎าว 

ต๎านมะเร็ง 

นางทิวาพร  

ศรีวรกุล 

081-8572500 

30 ให๎ความรู๎เรื่อง

ประโยชน๑ของฟัก

ข๎าว กับการรักษา

โรคมะเร็ง 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 

27/03/54 พืชสมุนไพรกับ

การปูองกัน

แมลงศัตรูพืช 

รศ.ดร.สุรพล  

วิเศษสรรค๑ 

30 ให๎ความรู๎เรื่องพืช

สมุนไพรกับการ

ปูองกันกําจัด

แมลงศัตรูพืช 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 

30/04/54 

 

 

 

 

การปลูกผัก

คอนโด 

รศ.ดร. อรรควฒุ ิ 

ทัศน๑สองชั้น 

081-4411219 

 

30 

 

 

 

 

 

ให๎ความรู๎เรื่องการ

ปลูกพืชผักไว๎

บริโภคเอง ตาม

บ๎านท่ีไมํมีพื้นท่ี

เพาะปลูก 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 

 

28/05/54 ภัยของสารเคมี

ตกค๎างมี

ผลกระทบตํอ

ระบบตํางๆของ

รํางกายอยํางไร 

ดร. สราวุฒิ  รุํง

เมฆารัตน๑ 

085-1363449 

30 ให๎ความรู๎เรื่องภัย

ของสารเคมี

ตกค๎างมี

ผลกระทบตํอ

ระบบตํางๆของ

รํางกายอยํางไร 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 

25/06/54 เกษตร

ส่ิงแวดล๎อม 

การทํานํ้ายา

เอนกประสงค๑ 

 

 

 

 

 

นายพัฒน๑พงษ๑  

บุญเลิศ 

087-1207679 

30 ให๎ความรู๎เรื่องการ

ทํานํ้ายา

เอนกประสงค๑ 

 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-ดูการสาธิต 

-ฝึกปฏิบัติ 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 
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30/07/54 ถังหมักแก๏สหุง

ต๎มชีวภาพจาก

เศษอาหารใน

ครัวเรือน 

นายสังเวียน  

เอกจีน 

089-8375230 

30 ให๎ความรู๎เรื่องการ

ทําถังหมักแก๏ส

และวิธีการปฏิบัติ 

เศษอาหารท่ีเหลือ

จากการบริโภค  

ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-ดูการสาธิต 

-ฝึกปฏิบัติ 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 

27/08/54 การจัดการผล

ผิตหลังการเก็บ

เก่ียว 

ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ 

081-16990955 

30 ให๎ความรู๎เรื่องการ

จัดการหลังการ

เก็บเก่ียวผลผลิต 

-ประเมินความ

คิดเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

-ความเห็น

ผ๎ูเข๎ารํวม

อบรม 

-ฟังบรรยาย 

-รับเอกสาร 

-อื่นๆ 

-หลังจาก 1 

เดือน ติดตามผล

การนําไปใช๎ 
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ภาคผนวกที่ 9 : สื่อ/ประชาสัมพันธ์ 
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9.1 ข่าวเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ / เคเบิ้ลทีวี / Clip Video on net  

 1.) CH.NBT – ขาํวเช๎า / เวลา 06.37 น./ วันที่ 24 พ.ย.53 

 2.) CH.TNN24 – News Variety / เวลา 14.31 น. / วันที่ 24 พ.ย.53 

 3.) CH.9 – รายการสโมสรสุขภาพ / เวลา 09.10 น. / วันที่ 25 พ.ย.53 

 4.) TNN24 – รายการสุดสัปดาห๑กับลัดดาซุบซิบ / เวลา 19.35 น. / วันที่ 26 ธ.ค.53 

 5.) TNN2 – รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง (สัมภาษณ๑คุณอรุษ - สวนสามพราน) / เวลา 

23.30 น. / วันที่ 24 ธ.ค.53  

 6.) TNN2 - รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง (สัมภาษณ๑คุณอรุษ - สวนสามพราน)  / เวลา 

23.30 น. / วันที่ 31 ธ.ค.53 

 7.) TNN2 - รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง (สัมภาษณ๑คุณทิวาพร - ศูนย๑กสิกรรม

ธรรมชาติทาํมะขาม)  / เวลา 23.30 น. / วันที่ 7 ม.ค.54 

 8.) TNN2 - รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง (สัมภาษณ๑คุณขอบฟูา - ปฐมอโศก )  / เวลา 

23.30 น. / วันที่ 14 ม.ค.54 

 9.) TNN2 - รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง (สัมภาษณ๑คุณขอบฟูา - ปฐมอโศก )  / เวลา 

23.30 น. / วันที่ 21 ม.ค.54 

 10.) Clip Video on Net สํานักขาํวแหํงชาติ (NNT)  

 11.) ETV (โทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา – กระทรวงศึกษาธิการ) 

 12.) CH.3 รายการเจี๊ยบอ๎อมพาเที่ยว 

 13.) CH.5 รายการครอบจักรวาล  

 14.) CH.5 รายการตลาดสดสนามเปูา 

 

9.2 ข่าวเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพมิพ์ (หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ)  

1) มติชน (กรอบบําย)  4 ก.พ. 54 / ประชาช่ืน  
2) มติชน 4 ก.พ. 54 / ประชาช่ืน 
3) โพสต๑ทูเดย๑ 4 ก.พ.54 / กิน ดื่ม 
4) กรุงเทพธุรกิจ 27 ม.ค.54 / จุดประกาย 
5) ผ๎ูจัดการ 360° รายสัปดาห๑ 7-13 ก.พ.54 / Taste 
6) เดลินิวส๑ 4 ม.ค. 54 / ภูมิภาค 
7) โพสต๑ทูเดย๑ 17 ธ.ค.53 / Magazine 
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8) กรุงเทพธุรกิจ 13 ธ.ค.53 / Daily Market 
9) ประชาชาติธุรกิจ 2-5 ธ.ค.53 / ทํองเที่ยว-บริการ 
10) ผ๎ูจัดการ 360° รายสัปดาห๑ 20 พ.ย.-5 ธ.ค.53 / เรดาร๑สังคม 360° 
11) เดลินิวส๑ (กรอบบําย) 28 พ.ย.53 / โลกหลากสี 
12) เดลินิวส๑ 28 พ.ย.53 / โลกหลากสี 
13) ไทยรัฐ (กรอบบําย) 23 พ.ย.53 / วทิยาการ-เกษตร 
14) ไทยรัฐ  23 พ.ย.53 / วทิยาการ-เกษตร 
15) เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มกราคม-กุมภาพันธ๑ 2554 
16) อสท. มกราคม 2554 
17) หญิงไทย มกราคม 2554 
18) สร๎างเงินสร๎างงาน มกราคม 2554 
19) สกุลไทย 11 มกราคม 2554 
20) เที่ยวรอบโลก มกราคม 2554 
21) ชํองทางทํามาหากิน 2554 
22) BEING BANGKOK ธันวาคม 2553 
23) อสท. กุมภาพันธ๑ 2554 
24) นิตยสาร HERB for HEALTH กุมภาพันธ๑ 2554 
25) ผ๎ูจัดการ 360° รายสัปดาห๑ 10-16 ม.ค.54 / สังคมธุรกิจ 
26) ไทยรัฐ (กรอบบําย) 8 ม.ค.54  
27) แนวหน๎า 7 ม.ค.54 / เกษตร-สิ่งแวดล๎อม 
28) ประชาชาติธุรกิจ 3-5 ม.ค.54 / สังคม 
29) โพสต๑ทูเดย๑ 28 ธ.ค.53 / ภูมิภาค 
30) ไทยโพสต๑ 23 ธ.ค.53 / ธุรกิจบริการ 
31) บ๎านเมือง 22 ธ.ค.53 / ภูมิภาค 
32) ขาํวสด (กรอบบําย) 20 ธ.ค.53 / สังคม 
33) ขาํวสด  20 ธ.ค.53 / สังคม 
34) สยามรัฐ 20 ธ.ค.53 / ขาํวสังคม 
35) มติชน 18 ธ.ค.53 / สังคม 
36) ไทยโพสต๑ 13 ธ.ค.53 / X-CITE / ธุรกิจ บริการ 
37) ขาํวสด (กรอบบําย) 9 ธ.ค.53 / สังคม 
38) ขาํวสด 9 ธ.ค.53 / สังคม 
39) สยามรัฐ 4 ธ.ค.53 / สังคมสยามรัฐ 
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40) แนวหน๎า 4 ธ.ค.53 / ภาพ-ขาํวสังคม 
41) กรุงเทพธุรกิจ 3 ธ.ค.53 / จุดประกาย 
42) โพสต๑ทูเดย๑ 3 ธ.ค.53 / สังคม 
43) มติชน (กรอบบําย) 2 ธ.ค.53 / สังคม 
44) มติชน  2 ธ.ค.53 / สังคม 

 
9.3  ข่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์   
  
1. www.greenlattes.com     เที่ยวตลาดสุขใจ 
2. www.dailynews.co.th    ตลาดสุขใจ ความสุขบนความพอเพยีง 
3. www.anywheremagazine.com   “ตลาดสุขใจ” ทางเลือกใหมํของคนรักสุขภาพ 
4. www.oknation.net    ชวนเที่ยวตลาดสุขใจ 
5. www.manager.co.th   สวนสามพรานแถลงเปิดตลาดสุขใจ 
6. http://thainews.prd.go.th  รายงานพเิศษ: ตลาดสุขใจ แหลํงสินค๎าเกษตร 
       อินทรีย๑... 
7. http://thainews.prd.go.th  นักวจิัย รํวมผลักดันตลาดสุขใจ ... 
8. http://thainews.prd.go.th  ประมวลขาํวทั่วไปนักวจิัยรํวมผลักดันตลาดสุขใจ 
9. www.mcot.net    คลิปวดิีโอรายการสโมสรสุขภาพ  
10. http://thailandcoop.blogspot.com สถาบันวชิาการด๎านสหกรณ๑    
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ตอบคําถามออนไลน๑ 
11. http://76.nationchannel.com  นครปฐม สวนสามพราน โรสกาเด๎นฯ   
       แถลงขาํว เปิดตลาดสุขใจ 
12. www.cai.ku.ac.th   งานแถลงขาํวเปดิตลาดสุขใจ  
13. http://prachachat.net   “ตลาดสุขใจ”โรสการ๑เด๎นฯแวะจุดเดียวเที่ยวชิม 
      ช๎อปครบ 
14. www.ryt9.com    เปิดตลาดสุขใจ 
15. www.bangkokbiznews.com  ทางเลือกที่ตลาดสุขใจ 

 

 

 

 

http://www.greenlattes.com/
http://www.dailynews.co.th/
http://www.anywheremagazine.com/
http://www.oknation.net/
http://www.manager.co.th/
http://thainews.prd.go.th/
http://thainews.prd.go.th/
http://thainews.prd.go.th/
http://www.mcot.net/
http://thailandcoop.blogspot.com/
http://76.nationchannel.com/
http://www.cai.ku.ac.th/
http://prachachat.net/
http://www.ryt9.com/
http://www.bangkokbiznews.com/
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ภาคผนวกที่ 10 : ชุดความรู้ประกอบการอบรม 
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ฟักข้าว 

 Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng.  

อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระคือวงศ ์ Cucurbitaceae  

ช่ือเรียกอ่ืนคือ ข้ีกาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก 

(Gac  เวียดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ Cochin-chin 

Gourd 

 

 ฟักขา๎ว มถีิ่นกําเนิดในประเทศจีน พมํา ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิลิปปินส๑ เป็น

พชืที่ชาวเวียดนามใช๎ประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบ๎านเรือนฟักข๎าวเป็นไม๎เถา

เลือ้ยพัน  มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข ํกวา๎งยาวเทาํกันประมาณ 

๖-๑๕ เซนติเมตร ขอบใบหยักเวา๎ลึกเป็นแฉก ๓-๕ แฉก ดอกเป็นดอกเดี่ยวพบที่ซอกใบ ต๎นแยก

เพศอยํูคนละต๎น กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมํวง ใบประดับมีขน ผลอํอนมี

สีเขียวอมเหลือง เจริญได๎เองโดยไมํต๎อง ถูกผสม เม่ือผลสุกจะมีสีแดง ขยายพันธุ๑โดยใช๎เมล็ดหรือ

แยกรากปลูก ฟักข๎าว เริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ  ๒ เดือน เริ่มผลิดอกราวเดือน

พฤษภาคมและให๎ดอกจน  ถึงราวเดือนสิงหาคม  ผลสุกใช๎เวลาประมาณ ๒๐ วัน และใน ๑ 

ฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวผลฟักข๎าว ได๎ ๓๐-๖๐ ผล  โดยเก็บผลสุกได๎ตั้งแตํเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กมุภาพันธ๑ ผลของฟักขา๎ว ม ี๒ ชนิด ผลยาวมีขนาดยาว ๖-๑๐ เซนติเมตร สํวนผลกลมยาว 

๔-๖ เซนติเมตร เปลือกผลอํอนสีเขียวมีหนามถี่ เปลี่ยนเป็นสีส๎มแกํหรือแดงเม่ือผลสุก แตํละผล

หนักตั้งแตํ ๐.๕-๒ กิโลกรัม 

เยื่อเมล็ดของฟักขา๎ว มปีริมาณบีตาแคโรทีนมาก กวาํแครอต ๑๐ เทํา มีไลโคพีนมากกวํา

มะเขอืเทศ ๑๒ เทํา  และมีกรดไขมันขนาดยาวประมาณร๎อยละ ๑๐ ของมวล การกินบีตาแคโรที

นจากฟักข๎าวพบวําดูดซึมในรํางกายได๎ดีเพราะละลายได๎ในกรดไขมันดังกลําว ในงานวิจัยใน

ประเทศเวียดนาม พบวําเด็กในกลุํมมีปริมาณบีตาแคโรทีนและไลโคพีนในพลาสมาสูงขึ้น และกลุํม

ที่มีปริมาณความเขม๎ขน๎ของเฮโมโกลบินต่ํามีความเขม๎ขน๎ เพิ่มขึ้นด๎วย จึงแนะนําให๎ผ๎ูมีเลือดจางกิน

ขา๎วหุงเยื่อเมล็ดฟักขา๎วสุกด๎วย ปัจจุบันมีผ๎ูนําเยื่อเมล็ดนีผ้ลิตเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมจําหนํายใน

ตํางประเทศไลโคพีนเป็นสารกลุํมแคโรทีนอยด๑  พบได๎ในผักและผลไม๎บางชนิด ทําหน๎าที่เป็นรงค

วัตถุรวบรวมแสงให๎แกํพืช และปูองกันพชืผักจากออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว (อนุมูลอิสระ) และแสงที่
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จ๎าเกินไป  การกินไลโคพีนที่มีฤทธิ์ต๎านออกซิเดช่ันได๎รับการพิสูจน๑จากวงการแพทย๑วํามีผลลด

ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคมะเร็งตํอมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็ง

กระเพาะอาหาร  เนื่องจากเยื่อเมล็ดฟักขา๎ว มไีลโคพีน มากกวําผลไม๎อื่นๆ ทุกชนิด  จึงถือวําเป็น

อ า ห า ร ต๎ า น ม ะ เ ร็ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ช นิ ด ห นึ่ ง จ า ก ฤ ท ธิ์ ข อ ง ไ ล โ ค พี น 

 จากการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นพบวํา ขณะนี้มีหลายประเทศนําฟักข๎าวมาพัฒนาเป็น

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นผลิตภัณฑ๑เสริม สุขภาพหรือเครื่องสําอางราคาแพง  ผลการศึกษาฤทธิ์

ต๎านอนุมูลอิสระในสํวนตํางๆของฟักขา๎วพบวาํ ปริมาณสารไลโคปินในกลุํมเบต๎าแคโรทีนของเยื่อ

หุ๎มเมล็ดฟักขา๎วสุกมีฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระสูง     และได๎มีพัฒนาตํารับเครื่องสําอางชะลอความแกํ

โดยใช๎สารสกัดเยื่อหุ๎มเมล็ดฟักขา๎ว  มีประสิทธภิาพการลดรอยเหี่ยวยนํได๎ดี 

ไมโครกรัม/กรัม น้ าหนัก

ผล 

เนื้อผล เย่ือเมล็ด 

บีตาแคโรทีน 22.1 101 

ไลโคพนี 0.9 380 

 

 

 

 

 

 

 

ผลไม ้ ปริมาณไลโคพนี 

ไมโครกรัม/กรัม น้ าหนักผล 

มะเขือเทศสุก 31 

แตงโม 41 

ฝร่ัง 54 

ส้มโอ 33.6 

เย่ือเม็ดฟักข้าว 380 



121 

 

 

ที่มาขอ๎มูล : หมอชาวบา๎น คอลัมน๑: บทความพเิศษ โดย รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัต ิ

บรรยายโดย นางทิวาพร ศรีวรกุล 09/01/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 กรัม

น้ าหนัก 

สัดส่วนท่ีกิน

ได ้

กรัม มิลลกิรัม 

มวล

แห้ง 

ใย

อาหาร 

น้ าตาล โปรตีน วิตามนิ

ชี 

บีตา

แคโร

ทีน 

แคลเซียม เหล็ก 

ผลอ่อนฟัก

ข้าว 

7 1.03 1.8 0.94 0.04 91 23 0.34 

http://www.doctor.or.th/taxonomy/term/124
http://www.doctor.or.th/taxonomy/term/3858
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การปลูกผกัคอนโด 

หนึ่งในสิบของชีวิตของมนุษย๑เพลิดเพลินอยูกํับการกิน สี่ในสิบสุขสงบด๎วยกานนอน สํวนที่

เหลือหมกมํุนอยูกํับการทํางาน “นี่คือชีวิต” หากมนุษย๑เราเจียดเวลาเพียงอีกหนึ่งในสิบของชีวิต

หาความสุขให๎กับตนเอง ไมํวําจะเป็นการทํองเที่ยว ออกกําลังกายและการเลีย้งสัตว๑ ถึงเวลาแล๎วที่

เราจะให๎เวลากับตนเองความสุขสํวนตัวหากิจกรรมเล็กน๎อยโดยมีทางเลือกใหมํเป็นการปลูกผัก

ปลอดภัยไว๎เป็นทั้งไม้ประดับท่ีสามารรับประทานได้ซ่ึงเหมาะกันสังคมในเมืองและยังเป็นการ

ชํวยเพ่ิมอากาศที่ริสุทธ๑ ลดมลพษิที่กํอให๎เกิดภาวะโลกร๎อน ยิ่งใน 

สภาพปัจจุบันอากาศที่ร๎อนจัดกวาํปกติทําให๎ปริมาณผักที่ออกสูํตลาดลดลง ประกอบกับ

สินค๎าเกษตรบางชนิดผํานพอํคา๎คนกลาง หลายคนทําให๎ราคาสูงขึ้น การปลูกผักคอนโดนั้นจึง เป็น

ทางเลือกหนึ่งที่ได๎ผลกําไรให๎กับชีวิต ทําให๎ลดคาํใช๎จําย ทําให๎สุขภาพแข็งแรงและจิตใจแจํมใส ได๎

การเรียนรู๎ใหมํๆ  มีเวลาที่จะทําให๎เกิดความคดิสร๎างสรรค๑และเป็นการบําเพ็ญตนให๎เป็นระโยชน๑ตํอ

สํวนรวมโดยไมํรู๎ตัว 

ปัจจุบันผ๎ูคนในเมืองหลวงตําง ๆ สํวนใหญํมักจะอาศัยอยูํในรูปแบบของคอนโดมีเนี่ยม,อ

พาร๑ทเมนท๑, แมนช่ัน ฯลฯ ซ่ึงการอาศัยอยูแํบบนีมี้พื้นที่จํากัดและไมํมีบริเวณที่ดินเพียงพอสําหรับ

เพาะปลูก นอกจากบางแหํงอาจจะมีระเบียงเพียงเล็กน๎อยเทํานั้นดังนั้นลักษณะของ "สวน"ที่จะ

เหมาะสําหรับครอบครัว ที่มีพืน้ที่อยูอําศัยจํากัด ควรที่จะไมํต๎องเน๎นเรื่องการปลูกลงดิน หรือที่เรา

เรียกอีกอยาํงหนึ่งวํา "ผักคอนโด" หรือ "สวนครัวกระถาง" 

การปลูกผักคอนโดหรือการปลูกผักสวนครัวกระถางหมายถึง การปลูกผักพื้นที่จํากัด

ปรับแนวคิดที่วาํการปลูกผักมีพืน้ที่มากๆและต๎องเป็นเกษตรกรจึงจะทําได๎ คนอยูํบนตึกไมํมีพื้นที่

ทําเพาะปลูกได๎  อาศัยอยูไํปวันๆ ความคดิขา๎งต๎นของคนอยูบํนตึกจริงๆแล๎วก็ไมํผิด แตํสํวนใหญํที่

จะเลือกซ้ือต๎นไม๎มาปลูกจะเป็นพวกไม๎ดอกไม๎ประดับในกระถางที่มีความสีสันสวยงามและกลิ่น

สํวนหนึ่งสิน้หวังหรือหดกับการนั่งดูต๎นไมท๎ี่เขาเฝูาทะนุถนอมเหี่ยวเฉาคอํยๆตายไปทีละต๎นสองต๎น

(แม๎วําจะซ้ือมาชดเชยได๎ก็ตาม)  อาจจะเป็นสาเหตุทําให๎คนที่อยูใํนห๎องที่มีพืน้จํากัด ไมํคิดที่จะเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวก็เป็นได๎ ทําให๎ไมํเคยคิดถึงไมป๎ระดับที่รับประทานได๎ที่เติบโตงํายกวําไม๎ดอกไม๎ประดับ

ทั่วไปก็ตาม 
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 การเลอืกผักท่ีจะปลูก ควรเลือกปลูกผักที่ใช๎บอํย ดูแลรักษางํายไมํยุํงยาก เพื่อให๎สามารถ เก็บ

ผักรับประทานได๎ และควรเป็นผัก ที่สมาชิกในบ๎านชอบ ปลูกงําย เชํน ผักชี ผักชีฝรั่ง คึ่นฉําย คะน๎า 

ผักกาดเขยีวปลี ตะไคร๎ กะเพรา แมงลัก โหระพา สาระแหนํ พริก เป็นต๎น ซ่ึงผักจําพวกนี้มีอายุใน

การ เก็บเกี่ยวไมํนาน  

การปลูกก็ทําได๎งํายๆ คือการใช๎ปลูกแบบทั่วไปแตํเปลี่ยนจากพื้นดินเป็นการปลูกใน

กระถางหรืออาจจะใช๎วัสดุที่เหลือใช๎มาเป็นวัสดุในการปลูกเชํนกระเช๎า ยางรถยนต๑  

ถึงเวลาแล๎วหรือยังที่จะให๎เวลาให๎กับตนเองเพิ่มขึ้นอีกเพียงหนึ่งในสิบของชีวิต กับการหา

ความสุขสํวนตัวยามวาํงกับครอบครัวแทนการเดินศูนย๑การค๎าหรทอซุปเปอร๑มาเก็ต ด๎วยการทํา

กิจกรรมเล็กๆน๎อยๆจากหลายๆ 

ทางเลือกมาเป็นการสร๎างพื้นที่สีเขียวลดโลกร๎อนเป็นการปลูกผักปลอดภัยไวเ๎ป็นทั้งดอกและไม๎กิน

ได๎ซ้ึงสามารถทําได๎ไมํวําจะอยูบํ๎านเดียวพืน้ที่แคบๆ ทาว๑นเฮาส๑ แฟลต หรือคอนโดก็สามารถทําได๎ 

แตํสําหรับผ๎ูที่มีพืน้ที่กวา๎งขวางก็สามารถนําหลักการดังกลําวนี้ไปปรับประยุกต๑ใช๎ใหส๎ะดวกยิง่ขึน้ได ๎

  ดังนั้น ความเป็นไปได๎ในการปลูกผักในพื้นที่แคบๆ(ปลูกผักคอนโด)สร๎างพื้นที่สีเขียวแทน

การปลูกไม๎ประดับที่กินไมํได๎ มีความเป็นไปได๎มากเพียงแตํชุมชนเมืองคนที่อยูํบนตึกต๎องเปลี่ยน

ความคิดที่วําไมํได๎มีความรู๎เรื่องการเกษตรจะทําได๎อยํางไรแล๎วทําไมห๎องอื่นๆเขายังไม๎ประดับ

กระถางได๎สวยงามเขาก็ไมํมีความรู๎เชํนกัน ความผิดพลาดและความเสียหายจากการที่พืชผักโตช๎า

บางครั้งก็ตายกํอนกําหนดไมํใชํเรื่องเลวร๎ายอยาํงน๎อยเราก็ได๎ความเพลิดเพลินกับการคอํยๆจากไป

ของผัก โดยไมํรู๎ตัวด๎วยความตั้งใจจริงการเริ่มปลูกใหมํปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลผักที่ปลูกใหมํหรือ

เปลี่ยนชนิดของพชืผักใหมํ เราก็จะได๎เรียนรู๎สิ่งใหมํๆด๎วยความสุขใจ 

 

บรรยายโดย รศ.ดร.อรรควุฒิ ทศัน๑สองช้ัน 30/04/54 
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ภัยของสารเคมีตกค้างมีผลกระทบต่อระบบร่างกายต่างๆ อย่างไร 

การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มีประสทิธิภาพ 

- มีการระบาดอยาํงรุนแรงของศัตรูพชื 

- สามารถลดปริมาณการระบาดของศตัรูพชืได๎อยาํงรวดเร็ว 

- เป็นวธิีการที่งําย เกษตรกรสามารถปฏิบัตกิารไดเ๎อง 

- ให๎ประสิทธิภาพในการปูองกนักําจดัได๎ทันตํอการระบาด 

- คาํใช๎จํายในการปฏิบตัิการถกู และประหยดั 

- ให๎ผลผลิตเพิ่มขึน้ 

การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มีประสทิธิภาพ 

1. ต๎องทราบชนิดของศัตรูพชืและกําหนดเวลาการใช๎ให๎เหมาะสม 

2. ต๎องใช๎ปริมาณและชนิดของสารปูองกันกําจดัศัตรูพชืให๎ถกูต๎อง 

3. ต๎องเลือกใช๎วิธกีารที่มีประสิทธภิาพ 

4. ต๎องทราบสภาพดินฟาูอากาศทีจ่ะทําการใช๎สาร 

อันตรายจากการใช้สารเป็นพิษ 

1. พยายามหลีกเลีย่งการใช๎สารเปน็พษิเพื่อกจิกรรมตําง ๆ 

2. ควรศึกษาให๎เขา๎ใจถึงอันตรายและวธิีการใช๎สารเคมีแตลํะชนิด  

3. ใช๎เครื่องมือ  อุปกรณ๑  เพื่อการปูองกันอันตรายขณะท่ีมีการทํางานหรือเกีย่วข๎องกับ

สารเคมี  

4. ควรมีการตรวจสุขภาพ  สําหรับผ๎ูที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับสารเคมีอยาํงน๎อยปลีะครั้ง  

5. หลีกเลี่ยงการอยูใํกล๎บริเวณที่มีการใช๎สารเคมีเพ่ือปูองกนัสารเปน็พษิเข๎าสูํรํางกายทาง

ปาก  จมูก และผิวหนงั  

6. เม่ือมีการใช๎สารเคมี  ควรอํานฉลากกํากบัโดยตลอดให๎เขา๎ใจกํอนใช๎ และต๎องปฏิบัติตาม

คําเตือนและขอ๎ควรระวังโดยเครํงครัด  

7. อยาํล๎างภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ๑เครื่องพนํยาลงไปในแมํน้ํา  ลํา

ธาร  บํอ  คลอง  ฯลฯ 

8. ภาชนะบรรจุสารเคมีเม่ือใช๎หมดแล๎วให๎ทําลายและฝังดนิเสีย 

9. ให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการควบคุมตลอดจนการเผยแพรปํระชาสัมพันธ๑ 
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การดูดซมึของสารพิษทางระบบทางเดินอาหาร 

1. การปนเปื้อนในอาหารหรือน้ํา 

2. การกนิยาเกนิขนาด 

3. จากอุบัติเหตุในเดก็หรือการแพ ๎

4. สารอินทรยี๑ที่เป็นกรด ถูกดูดซึมบริเวณกระเพาะอาหาร 

5. สารที่เป็นเบส ถกูดดูซึมบริเวณลําไส๎เลก็ 

6. สัมผัสสารพษิชนดิตํางๆ  

7. สารพษิแพรํเข๎าสูํกระแสโลหติได๎อยาํงรวดเร็ว 

ผลกระทบท่ีรุนแรงต่อระบบของร่างกาย 

1. เม่ือสารเคมีกําจดัศัตรูพชืเขา๎สูํรํางกาย และจะสํงผลกระทบตํอระบบในรํางกายทัง้หมด  

2. เลือดจะพาสารเคมีเข๎าสูํทุกสํวนของรํางกาย และจะสํงผลตํอ ตา หัวใจ ปอด กระเพาะ

อาหาร ลําไส ๎ตับไต กล๎ามเนือ้ สมอง และประสาท  

3. อาการที่เกดิจากการได๎รับพิษจากสารเคมีกําจดัศตัรูพชืตํอระบบตําง ๆ ของรํางกายจะมี

อาการเป็นพษิมากหรือน๎อย และรวดเร็วเพียงใด 

4. ขึ้นอยูกํับชนดิของสารเคมี เวลาทีส่ัมผัส ปริมาณหรือความเป็นพษิของสารเคมีนั้นวํา

รุนแรงมากน๎อยเพียงใด  

5. สารเคมีกําจดัศัตรูพชืจํานวนมากมีอันตรายตํอระบบสมองและประสาทมาก  

6. อาการบางอยาํงของโรคเนือ้เยื่อทางสมองที่มีสาเหตุมากจากสารเคมีกําจัดศตัรูพชื

กํอให๎เกิด 

7. ปัญหาทางด๎านความทรงจําอยาํงรนุแรง สมาธสิั้นและทาํสมาธิยาก บุคลกิภาพเปลี่ยนไป 

การเป็นอัมพฤต อัมพาต เป็นลม หมดสติ และอาจมอีาการสาหสั  

8. รํางกายใช๎ตับในการขจัดสารพษิที่เข๎าสูรํํางกายให๎มีพิษนอ๎ยลง  

9. ตับต๎องทําหน๎าที่อยาํงหนักในการขจัดสารพษิ หากรํางกายได๎รับสารพษิเข๎าไป และเป็น

ประจําก็สามารถทําอันตรายตํอตบัในระยะยาว 

10. ตับอักเสบและมะเร็ง 

11. การอาเจียน ปวดท๎อง ท๎องเสียเปน็อาการทั่วไปของการได๎รับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพชื  



126 

 

12. การไดร๎ับพษิเปน็ระยะเวลานาน อาจจะมีผลตํอกระเพาะอาหารที่รุนแรงมากขึ้น หลายคน

ที่ใช๎สารเคมีกําจดัศัตรูพชืติดตํอกนัเป็นเวลานานหลายป ีมักกนิอาหารลําบาก แม๎วําจะเป็น

อาหารปกติทั่วไป  

13. เฉพาะคนที่กนิสารเคมีกําจัดศัตรูพชืเขา๎ไปไมวําํจะโดยบงัเอิญหรือตัง้ใจ กระเพาะอาหาร

จะถูกทําลายเป็นอยาํงมากและสารเคมีจะซึมผํานผนังกระเพาะอาหารเขา๎สูํสํวนอื่น ๆ ของ

รํางกายตํอไปด๎วย  

อาการพิษเนื่องจากการใช้สารเคม ี กลุ่มออรก์าโนคลอรีน ผ๎ูได๎รบัสารเคมีจะอาเจียน 

ท๎องรํวง รู๎สกึเฝ่ือนทีร่ิมฝีปาก ลิน้ และหน๎า เบื่ออาหาร ชีพจรเต๎นผิดปกติ ปวดศีรษะ เจ็บคอ 

อํอนเพลีย มีอาการสั่น (บริเวณคอ ศีรษะ หนงัตา) มึนงง ชัก เป็นอัมพาต บางสํวนหมดสต ิ

เสียชีวิตได ๎

ออร์กาโนฟอสฟอรัส ออกฤทธิ์โดยการยับยัง้การทํางานของเอนไซม๑โคลีนเอสเตอเลสที่

ควบคุมการทํางานของระบบประสาทในรํางกาย หากได๎รับพิษรํางกายจะอํอนแอ มึนงง ใจสั่น 

วงิเวยีน และตาพรํา เม่ือมีอาการรุนแรง ใจเต๎นเร็ว คลื่นไส๎ อาเจียน ปวดเกร็งเป็นตะคริวที่ท๎อง 

ท๎องเสีย กล๎ามเนือ้เต๎นกระตุกที่บริเวณใบหน๎า เหนื่อยหอบ น้ําตาและน้ําลายไหลมาก เหงื่ออกมาก 

กล๎ามเนื้อหน๎าท๎อง แขนและขาสั่นกระตุก ตามัว  มํานตาดําหดเล็กลง หมดสติ และหายใจขัด  

หายใจช๎าลง และเสียชีวิต 

กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ผ๎ูที่ได๎รับสารจะมีอาการคัน ผ่ืนแดง บางรายมีอาการจาม 

คัดจมูก โดยเฉพาะในรายที่เคยเป็นหืด หอบ เม่ือสูดหายใจเอาสารเคมีนี้เข๎าไปจะแสดงอาการหอบ

ปรากฏขึ้นมา ได๎รับสารเขา๎ไปในจํานวนมากๆจะมีอาการชักกระตุก กล๎ามเนื้อกระตุก และสุดท๎าย

จะเป็นอัมพาต 

 

บรรยายโดย ดร.สราวุฒิ รุํงเมฆา 28/05/54 
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การท าการประยุกต์ใชน้้ าหมักชีวภาพ 

 

EM ยํอมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง กลุํมจุลินทรีย๑ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง 

ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร๑ ผ๎ูเช่ียวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว  เมืองโอกินาวา 

ประเทศญี่ปุนุ ได๎ศึกษาแนวคิดเรื่อง " ดินมีชีวิต" ของทํานโมกิจิ โอกะดะ (พ.ศ.2425-2498) บิดา

เกษตรธรรมชาติของโลกจากนั้น ดร.ฮิงะ เริ่มคน๎คว๎าทดลองตั้งแตํป ีพ.ศ 2510 และคน๎พบ EM เม่ือ 

พ.ศ. 2526 ทํานอุทิศทุํมเททําการวจิัยผลวาํกลุํมจุลินทรีย๑นี้ใช๎ได๎ผลจริง หลังจากนั้นศาสนาจารย๑

วาคุกามิ ได๎นํามาเผยแพรํในประเทศไทย โดยทํานเป็นประธานมูลนิธิบําเพ็ญสาธารณประโยชน๑

ด๎วยกิจกรรมทางศาสนา หรือ ควิเซ (ควิเซ แปลวาํ ชํวยเหลือโลก) ปัจจุบัน ตั้งอยูทํี่ อ.แกํงคอย  

จ.สระบุรี  

 

จากการคน๎คว๎าพบความจริงเกี่ยวกับจลุินทรีย๑วํามี 3 กลุํม คอื 

1. กลุํมสร๎างสรรค๑ เป็นกลุํมจุลนิทรีย๑ที่มีคุณภาพ มปีระมาณ 10 %  

2. กลุํมทําลาย เป็นกลุํมจลุินทรีย๑ที่เปน็โทษ ทําให๎เกดิโรค มปีระมาณ 10 % 

3. กลุํมเป็นกลาง มีประมาณ 80 % จุลินทรีย๑กลุํมนีห้ากกลุํมใด มีจํานวนมากกวํากลุํมนีจ้ะ

สนับสนุนหรือรํวมด๎วย 

ดังนัน้ การเพิ่มจุลนิทรีย๑ที่มีคุณภาพลงในดนิ ก็เพื่อใหก๎ลุํมสร๎างสรรค๑มีจํานวนมากกวาํ ซ่ึง

จุลินทรีย๑เหลํานีจ้ะชํวยปรับปรุงโครงสร๎างของดินให๎กลบัมีพลังขึ้นมาอีกหลังจากทีถู่กทําลายด๎วย

สารเคมีจนดินตายไป  

จุลินทรีย๑มี 2 ประเภท 

1. ประเภทต๎องการอากาศ (Aerobic Bacteria) 

2. ประเภทไมํต๎องการอากาศ (Anaerobic Bacteria)  

จุลินทรีย๑ทัง้ 2 กลุํมนี ้ตํางพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกนั และสามารถอยูรํํวมกันได๎ 

จากการคน๎คว๎าดังกลําว ได๎มีการนําเอาจุลนิทรีย๑ที่ไดร๎ับการคัดและเลือกสรรอยาํงดีจากธรรมชาติ 

ที่มีประโยชน๑ตํอพชื สัตว๑ และสิง่แวดล๎อม มารวมกัน 5 กลุํม (Families) 10 จีนัส (Genues) 80 ชนิด 

(Spicies) ได๎แก ํ 

กลุํมที่ 1 เป็นกลุํมจุลนิทรีย๑พวกเช้ือราที่มีเสน๎ใย (Filamentous fungi) ทําหน๎าที่เป็นตัวเรงํการยอํย

สลาย สามารถทํางานได๎ดีในสภาพที่มีออกซิเจน มีคุณสมบัติต๎านทานความร๎อนไดด๎ี ปกติใช๎เปน็
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หัวเช้ือผลิตเหล๎า ผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ  

กลุํมที่ 2 เป็นกลุํมจลุินทรีย๑พวกสังเคราะห๑แสง (Photosynthetic microorganisms) ทําหน๎าที่

สังเคราะห๑สารอินทรีย๑ให๎แกดํิน เชํน ไนโตรเจน (N2) กรดอะมิโน (Amino acids) น้ําตาล (Sugar) 

วติามิน (Vitamins) ออร๑โมน (Hormones) และอื่นๆ เพื่อสร๎างความสมบูรณ๑ใหแ๎กดํิน 

กลุํมที่ 3 เป็นกลุํมจลุินทรีย๑ที่ใช๎ในการหมกั (Zynogumic or Fermented microorganisms) ทําหน๎าที่

เป็นตัวกระตุน๎ใหด๎ินต๎านทานโรค (Diseases resistant) ฯลฯ เขา๎สูํวงจรการยอํยสลายไดด๎ี ชํวยลด

การ พังทลายของดิน ปูองกนัโรคและแมลงศตัรูพชืบางชนิด ของพชืและสัตว๑ สามารถบําบัดมลพษิ

ในน้ําเสียทีเ่กดิจากสิ่งแวดล๎อมเปน็พษิตํางๆ ได ๎

กลุํมที่ 4 เป็นกลุํมจุลินทรีย๑พวกตรงึไนโตรเจน (Nitrogen fixing microorganisms) มีทัง้พวกที่เปน็

สาหรําย (Algae) และพวกแบคทเีรีย (Bacteria) ทําหน๎าที่ตรึงก๏าซไนโตรเจนจากอากาศเพื่อใหด๎ิน

ผลิตสารที่เป็นประโยชน๑ตํอการเจริญเติบโต เชํน โปรตีน (Protein) กรดอินทรีย๑ (Organic acids) 

กรดไขมัน (Fatty acids) แปูง (Starch or Carbohydrates) ฮอร๑โมน(Hormones) วติามิน (Vitamins) 

ฯลฯ 

กลุํมที่ 5 เป็นกลุํมจลุินทรีย๑พวกสร๎างกรดแลคติก (Lactic acids) มีประสิทธภิาพในการตํอต๎านเช้ือ

รา และแบคทีเรียที่เป็นโทษ สํวนใหญํเปน็จุลนิทรีย๑ที่ไมํตอ๎งการอากาศหายใจ ทําหน๎าที่เปลี่ยน

สภาพดินเนําเปื่อย หรือดินกํอโรคให๎เป็นดินทีต่๎านทานโรค ชํวยลดจํานวนจลุินทรีย๑ที่เปน็สาเหตุของ

โรคพืชที่มีจํานวนนับแสน หรือใหห๎มดไป นอกจากนีย้ังชํวยยํอยสลายเปลือกเมล็ดพันธุ๑พืช ชํวยให๎

เมล็ดงอกไดด๎ีและแข็งแรงกวาํปกติอีกด๎วย  

ถ๎าเรานําหัวเช้ืออีเอ็ม (EM) หรือหัวเช้ือกลุํมจุลนิทรีย๑ที่มีประสิทธภิาพ (Effective 

Microorgarnisms) มาใช๎โดยตรงจะทําให๎เสียคาํใช๎จํายสงูโดยไมํมีความจําเป็นและได๎จลุินทรีย๑ที่มี

ความแข็งแรงน๎อยกวาํนําไปขยายเสียกํอนจงึใช๎  

วิธกีารขยาย อีเอ็ม (EM)  

อีเอ็ม (EM) 1 สํวน + กากน้ําตาล 1 สํวน + น้ําสะอาด 20 สํวน หมักไวใ๎นภาชนะที่มีผาปิดมิชิดอยาํ

ให๎อากาศเข๎าได๎เปน็เวลา 7 วัน แล๎วนํามาใช๎ให๎หมดภายใน 7 วัน เชํนเดียวกับวธิกีารใช๎ อเีอ็ม (EM)  

การรักษา อีเอ็ม (EM)  

เก็บไวท๎ี่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส - 45 องศาเซลเซียส (อยาํเก็บในตู๎เย็น) โดยปิดฝาให๎สนิทอยาํ

ให๎อากาศเข๎าได ๎ถ๎าเปดิใช๎แล๎วต๎องรีบปิดทนัที เก็บรกัษาไวไ๎ด๎ประมาณ 6-8 เดือน หรือมากกวาํนั้น  
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วิธกีารใช้ อีเอ็ม (EM) และ อีเอ็ม (EM) ขยายแล้ว  

1. การกสกิรรม  

ใช๎อีเอ็ม (EM) หรือ อีเอ็ม (EM) ขยายผสมน้ํา 1:1000 เทํา (อีเอ็ม 1ช๎อนโต๏ะตํอน้ํา 10 ลิตร) 

ฉีดพํน 

รดพชืผักสปัดาห๑ละ 1-2 ครั้ง แทนปุ๋ยเคมี  

2. การประมง  

2.1 ใช๎อีเอ็มขยายใสํบอํเลีย้งสัตว๑น้ํา (ปลา กุง๎ กบ ตะพาบน้ํา จระเข๎) ในอัตราสํวน 1:1000 

เทํา (อีเอ็มขยาย 1 ลิตร ตํอน้ําในบํอ 10 ลูกบาศก๑เมตร) ทุก ๆ 7-10 วัน เพื่อปูองกันน้ําเนํา

เสีย  

2.2 ใช๎อีเอ็มขยายคลุกอาหารสัตว๑น้ํากํอนให๎กนิประมาณ 4 ช่ัวโมง (มือ้ตํอมือ้)โดยปิดฝา

ภาชนะให๎สนิทอยาํให๎อากาศเขา๎ได ๎ 

3. การปศุสตัว๑  

3.1 ใช๎อีเอ็ม (EM) หัวเช้ือผสมน้ําสะอาดในอัตราสํวน 1:5000 เทํา (1 ช๎อนโต๏ะตํอน้ําสะอาด 

50 ลิตร) ใหส๎ัตว๑กินเปน็ประจํามูลสัตว๑จะไมํมีกลิน่เหมน็  

3.2 ใช๎อีเอ็ม (EM) ขยาย ผสมน้ําสะอาดในอัตราสํวน 1:500 เทํา(1 ช๎อนโต๏ะตํอน้ําสะอาด 5 

ลิตร) ฉีดพนํและล๎างคอกสัตว๑เพื่อกําจัดกลิ่นมูลเกําได๎ภายใน 24 ช่ัวโมง  

3.2 บําบัดน้ําเสียจากฟาร๑มปศุสตัว๑ภายใน 1-2 สัปดาห๑  

4. ด๎านสิง่แวดล๎อม  

4.1 ใช๎อีเอ็ม (EM) ขยาย ใสํส๎วมเพื่อกําจัดกลิ่นและยอํยสลายตะกอน  

4.2 ใช๎อีเอ็ม (EM) ผสมน้ําอัตราสํวน 1:500 เทํา ฉีดพนํเป็นฝอยในอาคารบ๎านเรือน ปรับ

อากาศให๎สดช่ืน กําจัดกลิน่อับช้ืนตําง ๆ และใช๎ ใช๎อีเอ็ม (EM) ขยายในอัตราสํวนเดิมทํา

ความสะอาดพื้นห๎องน้ํา ห๎องส๎วม กําจดักลิ่นคราบสกปรก  

4.3 ใช๎อีเอ็ม (EM) ขยาย ในอัตราสํวน 1:10,000-20,000 เทํา ฉีดพนํหรือราดรดน้ําเสีย

จากการเกษตร ประมง ปศุสตัว๑ โรงงานอุตสาหกรรมชุมชน และสถานประกอบการทั่ว ๆ 

ไป ในบํอบําบดัน้ําเสีย 

 

บรรยายโดย นายพัฒน๑พงษ๑ บุญเลิศ 25/06/54 
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ถังหมักแก๊สจากเศษวัสดุเหลอืใช้ในครวัเรือน 

 

 การผลิตแก๏สจากขยะและมูลสัตว๑ มีมานานแล๎วแตํไมํเป็นที่นิยม เพราะเป็นขนาดใหญํที่

เหมาะสําหรับปศุสัตว๑เทํานั้น แตํจากการศึกษาเห็นวาํหลักการก็เป็นเชํนเดียวกับบํอหมักขนาดใหญํ

จึงได๎มีการพัฒนาเรื่อยมา รวมทั้งได๎ศึกษาเรียนรู๎จากสถาบันการศึกษาที่ตําง ๆ และที่ได๎คิดค๎น

พัฒนามากํอน นํามาประยุกต๑เข๎าด๎วยกันจึงได๎ถังหมักแก๏สขนาดที่เหมาะสมที่จะใช๎ในครัวเรือน

ขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป  

 

ลักษณะถังหมักแก๊ส 

 ในแตํละชุดประกอบด๎วยถังผลิต และถังสําหรับเก็บแก๏ส โดยแยกกันดังนี ้   ถังผลิตหรือถัง

หมักเป็นถังขนาด  200  ลิตร  จะเป็นถังเหล็กหรือพลาสติกก็ได๎แล๎วแตํความต๎องการ  

 ตามต๎นแบบที่ได๎ผลิตขึ้นใช๎ถังพลาสติกขนาด 200  ลิตร  

 ภายในประกอบด๎วยทอํสําหรับเติมวัสดุ ทําด๎วย พี วี ซี  ขนาด 3 นิว้ ยาว  40  เซนติเมตร  

, ไม๎สําหรับกวนวัสดุให๎เข๎ากัน   ทํอระบายหรือชํองน้ําล๎น มีไว๎สําหรับเวลาเติมวัสดุ สํวนหนึ่งจะล๎น

ออกมาเพื่อไมํให๎ล๎นถังโดยเจาะบริเวณใกล๎ก๎นถัง ตํอทํอขึ้นมาประมาณ 70-75 เซนติเมตร ( หรือ

สํวนที่ 3 ของถัง )   ตามลักษณะดังกลําวจะเห็นวาํมีสํวนวํางอยูปํระมาณ 25  เซนติเมตรเหนือวัสดุ

ที่เป็นสํวนผสมในถัง  ไมํวําจะเติมมากเทําใดก็จะล๎นออกมาจนอยูํในระดับปลายทํอ   สํวนถังเก็บ

แก๏สประกอบด๎วยถังสองใบ ๆ หนึ่งเล็กกวาํ จะประกอบกันในลักษณะใบหนึ่งหงายบรรจุน้ําไว๎เต็ม 

อีกใบหนึ่งคว่ําลงในถังที่บรรจุน้ําไวแ๎ล๎วนั้น จากนั้นตํอทํอจากถังหมักมาที่ถังเก็บและตํอทํออีกทํอ

หนึ่งเพื่อนําแก๏สไปใช๎  

 

การเติมวัสดุ  

 วันที่ 1  ใช๎มูลสัตว๑ผสมน้ําให๎เหลวพอประมาณ จํานวน  50  ลิตร เทใสํในถังหมัก ๆ ทิ้งไว ๎

10 - 15 วัน 

วันที่  16  เติมน้ําพร๎อมเศษอาหาร 1 ก.ก. ให๎อยูํในระดับทํอน้ําล๎น ( หรือสํวนที่ 3 ของถัง

หมัก )  ประมาณ 24  ช่ัวโมง  จะเริ่มมีแก๏สให๎ใช๎ได๎แล๎ว  

 วันที่   16-17-18 ........และวันตํอๆ ไป เติมเศษอาหารหรือผักผลไม๎สับให๎เป็นช้ินเล็กที่สุด 1  

ก.ก.  ผสมน้ําครั้งละ  1-2  ลิตร  
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เทคนิคท่ีควรทราบ 

1. ไมํควรเติมวัสดุที่เป็นกรดจะทําใหไ๎มํเกดิแก๏ส เชํน ผลไม๎รสเปรีย้ว 

2. พชืที่เป็นเส๎นใยจะทําให๎ถํายเทออกยาก 

3. มะละกอ ผักตบชะวา หนํอไม๎ กากถั่วเหลือง จะเกิดแก๏สได๎ดี ( อยําลืมทําให๎เป็นช้ินเล็ก

ที่สุด )  

4. การเติมวัสดุมากหรือน๎อยให๎สังเกตจากการเกิดแก๏ส ทํานจะกําหนดได๎เอง  

5. เม่ือเติมวัสดุแล๎วควรใช๎ไม๎สําหรับกวนวัสดุในการดันเศษวัสดุลงไปเพื่อผสมกันกบัน้าํไดด๎ขีึน้  

6. การเก็บแก๏สนอกจากเก็บโดยถังที่คว่ําในน้ําแล๎วยังมีวิธีอื่น ๆ อีกเชํน เก็บไว๎ในยางใน

รถยนต๑ 

 
 

บรรยายโดย นายสังเวยีน เอกจีน 30/07/54 
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