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เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
เบบี้แครอท

ข้ำว-ผักอินทรีย์
สิ่งดีๆ ที่เกษตรกรอยำกมอบให้

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านนะคะ หลายๆท่าน คงได้เคยได้ยินกระแสรักษ์สุขภาพ เช่น การทานอาหารคลีน การออก
กำ ลังกาย การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ และบางท่านอาจจะกำ ลังที่จะเริ่มและลองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้
เข้าสู่การรักษ์สุขภาพมากขึ้น และในบทความนี้ เราจะมาเล่ากันถึงโครงการหนึ่งของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่เป็น
โครงการเพื่อผู้รักษ์สุขภาพทุกคนกันค่ะ

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน 
: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร หรือในภาษา
อังกฤษ คือ Community Supported 
Agriculture โดยเราจะเรียกกันสั้นๆว่า 
โครงการ CSA  เป็นความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ ์สำานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. 
และภาคีเครือข่าย ที่ได้ดำาเนินการตาม
แผนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับ
เคลือ่นการพฒันาการสหกรณแ์ละการคา้ที่
เปน็ธรรม” ซึง่ในโครงการจะมกีารจำาหนา่ย
สนิคา้ปลอดภยั ซึง่กค็อืขา้วอินทรย์ีและผกั
อินทรีย์  โดยข้าวอินทรีย์จะมีอยู่จำาหน่าย 
2 ชนิด คือ ข้าวกล้องอำานาจเจริญและ
ข้าวหอมอำานาจเจริญ  ที่เป็นผลผลิตจาก 
“เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนกลุม่ขา้วสจัธรรม
อำานาจเจรญิ” สำาหรบัผกัอนิทรยีจ์ะมาจาก 
“กลุม่เกษตรกรรุน่ใหม”่ ทีด่ำาเนนิการภาย

ใต้ภารกิจงานของ ส.ป.ก.
โครงการ CSA เกิดขึ้นจากการ

ประชุมร่วมกันในเวทีงานวิจัยเพื่อเป็นการ
กระตุน้อปุสงคแ์ละหาชอ่งทางการตลาดให้
กบักลุม่เกษตรกร โดยทีเ่กษตรกรผูป้ลกูขา้ว
และผกัอนิทรียเ์ปน็กลุ่มที่ได้รบัการรับรอง
มาตรฐาน และมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้
บรโิภคไดท้านอาหารทีป่ลอดภยั เกษตรกร
ได้วางแผนการผลิต ทำาการเพาะปลูกและ
ทำาการขนส่ง โดยจะคัดเลือกข้าวและผัก
ที่มีคุณภาพเพื่อมาจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

โครงการ CSA มีกำาหนดจัดขึ้นทุก
วันจันทร์เว้นจันทร์ เวลา 07.30-14.00 
น. ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และในปจัจบุนั โครงการ CSA 
ไดด้ำาเนนิการมาแลว้ 16 ครัง้ โดยโครงการ 
CSA ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 58 
มีเกษตรกรหลายกลุ่มหมุนเวียนกันมาทำา

หน้าที่ให้บริการกับผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกร
รุ่นใหม่ผู้ขายผักอินทรีย์ได้เดินทางมาจาก
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และวงัน้ำาเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ในการ
ขายคร้ังแรกๆน้ัน ยงัมีเหตุการณฉุ์กละหกุให้
เกษตรกรได้คิดแก้ปัญหาอยู่บ้าง เช่น เกิด
ฝนตกในระหว่างเดินทางเพื่อมาจำาหน่าย
สินค้าในโครงการฯ ไม่มีเหรียญเพียงพอที่
จะทอนเงนิผูบ้รโิภค หรอืเกษตรกรไมท่ราบ
ขอ้มลู สรรพคณุของผกัทีต่นเองปลกูอยู่ แต่
เมื่อได้ดำาเนินการต่อไปไม่กี่ครั้ง เกษตรกร
ไดม้กีารปรับตวั เร่ิมวางแผนในการเดนิทาง
ล่วงหน้า ในวันท่ีคาดว่าฝนจะตก หรือใน
ครั้งที่เป็นวันหยุดสามวันติดต่อกันที่จะส่ง
ผลใหก้ารจราจรตดิมากกวา่ปกต ิเกษตรกร
จะทำาการออกเดนิทางมาจำาหนา่ยกอ่นเวลา 
มีการ เตรียมเงินทอนมีอุปกรณ์ใส่เงินที่ได้
จากการขาย และเกษตรกรสามารถตอบ
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ข้อมลูสิง่ทีต่นเองปลูกวา่มีสรรพคณุอยา่งไร 
สามารถบอกและแนะนำาให้แก่ผู้บริโภคได้ 
เกษตรกรบางคนสามารถแนะนำาผูบ้รโิภคได้
คำาวา่ผกัชนดิใดสามารถนำาเอาไปประกอบ
อาหารอย่างไรได้บ้าง ทำาให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อมั่น สนใจและอุดหนุนผักอินทรีย์
มากขึ้น สำาหรับข้าวอินทรีย์ เมื่อผู้บริโภค
ได้ทราบประโยชน์และวิธีการผลิตที่ได้
มาตรฐาน มีการรับรองก็เกิดความเชื่อมั่น
และไมเ่พยีงแตจ่ะซือ้ไปบรโิภคในครวัเรอืน
เทา่นัน้ แตย่งัซือ้ไปเพือ่ไปเปน็ของฝากด้วย 
จากการดำาเนนิโครงการในเรือ่งยอดขายใน
การจำาหนา่ยแตล่ะครัง้จะมกีารเพิม่ขึน้และ
ลดลง ซึง่จะเปน็ไปตามปรมิาณทีเ่กษตรกร
ได้นำามาจำาหน่ายในโครงการฯ และเกือบ
ทุกครัง้เกษตรกรสามารถจำาหน่ายสนิคา้ได้
จนหมดและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้
มีการพูดคุยกันเพื่อวางแผนการผลิตต่อไป 
ในปี พ.ศ. 2559

กลุม่เกษตรกรรุน่ใหม่ จะนำาผักและ
ผลไม้มาจำาหน่ายในโครงการครัง้ละไม่ตำา่กว่า 
10 ชนดิ ซึง่ผักท่ีขายดท่ีีสดุกคื็อ วอเตอร์เค
รส ทีส่ามารถนำาไปประกอบอาหารได้หลาย
อย่าง ทัง้ผดั ต้ม นำาไปยำาและยังสามารถกิน

สดๆได้ และเนื่องจากวอเตอร์เครสเป็นผัก
ที่ทานง่าย มีรสอร่อยและยังมีความกรอบ
สามารถเกบ็ไว้ได้หลายวนั จงึทำาให้วอเตอร์เค
รสเป็นผักที่ได้รับความนิยมและผู้บริโภค
จะถามหาตลอด และผลไม้ในการจำาหน่าย
จะมีผู้มาซือ้จนหมดภายในไม่ถงึสองชัว่โมง
แรกหลังจากที่วางขาย เนื่องจากผลไม้ที่
นำามานั้นมีราคาย่อมเยา มีคุณภาพ และผู้
บรโิภคให้ความเชือ่มัน่ สำาหรบัข้าวอนิทรย์ี 
ข้าวกล้องอำานาจเจริญจะขายได้ดีกว่าข้าว
หอมอนิทรย์ี เนือ่งจากผูบ้รโิภคมข้ีอมลูและ
รับรู้ถึงคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ

ของข้าวกล้องทีม่มีากกว่า รวมทัง้ราคาข้าว
กล้องทีจ่ำาหน่ายในโครงการมรีาคาแตกต่าง
จากข้าวหอมไม่มากนัก

การดำาเนินโครงการที่ผ่านมา ไม่
เพียงแต่จะให้เกษตรกรได้เพิ่มอุปสงค์ใน
การผลิตเท่านั้น แต่เมื่อให้เกษตรกรได้มา
พบเจอกบัผูบ้รโิภคจะสง่ผลใหเ้กษตรกร รบั
รูข้อ้มูลความตอ้งการของผูบ้รโิภค สามารถ
คำานวณจำานวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ
และปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการ และยัง
เปน็การเพิม่ศกัยภาพในการฝกึใหเ้กษตรกร
สามารถเปน็ผูป้ระกอบการ สามารถวางแผน
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การผลิต วางแผนการขนส่ง การตั้งราคา 
การจดัเกบ็ การจดัวางสนิคา้ฯ และในระยะ
หลงัๆเกษตรกรไดเ้ตรียมอุปกรณ์ประกอบ
การขาย เชน่ ปา้ยกระดานดำาเพือ่นำามาเขยีน
ราคาขายของข้าวและผักแต่ละชนิดและ
เตรยีมการจดัวางสนิคา้ใหดู้นา่สนใจมากข้ึน

สำาหรับผู้บริโภคท่ีเดินผ่านโครงการฯ 
กไ็ดใ้หค้วามสนเขา้มาสอบถามขอ้มลูของโค
รงการฯ และเมือ่ทำาการพูดคยุกบัเกษตรกร
ผู้ขายและทราบว่าเป็นข้าวและผักอินทรีย์ 
ก็ทำาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ากลับไป บางคนก็
พาเพื่อนหรือผู้ที่สนใจกลับมาซื้อด้วย จน
ในปัจจุบันโครงการมีลูกค้าประจำาที่มารอ
ซื้อข้าวและผัก และในบางวันท่ีเกษตรกร
เปิดจำาหน่ายช้ากว่าปกติ จะมีลูกค้ามาเฝ้า
รอเพื่อซื้อสินค้าอยู่ก่อนแล้ว และผู้บริโภค
ในโครงการไมไ่ดม้เีพยีงแตเ่ปน็ผูท่ี้อยู่ในวยั
กลางคนเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่เป็นวัยทำางาน 
รวมท้ังนิสิตก็ให้ความสนใจ ทำาให้เห็นว่า
กระแสการรักษ์สุขภาพ ไม่ใช่เพียงแต่วัย
กลางคนเทา่นัน้ มหีลายคนหลายวยัและไม่

ได้มีเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสนใจ 
มีผู้บริโภคที่เป็นผู้ชายไม่น้อยที่เป็นลูกค้า
ประจำาของโครงการฯ

สำาหรับผู้อ่านที่สนใจ สามารถไป
เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าในโครงการ 
CSA เพ่ือบรโิภคสินค้าปลอดภยั มคุีณภาพ
ราคาเปน็ธรรม และชว่ยอดุหนนุสนิคา้จาก
เกษตรกร และยังสามารถกรอกความคิด

เห็นหรือเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ใน
แบบสอบถาม ณ สถานที่จำาหน่ายสินค้า
โครงการ ท่ีโรงอาหารกลาง 2 ขอฝากโครงการ
ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยของสถาบัน
วชิาการด้านสหกรณห์รอืชว่ยบอกตอ่แกผู่ท้ี่
ใสใ่จสขุภาพใหเ้ขา้มาชว่ยกันอดุหนนุสินคา้
ในโครงการตามความตั้งใจของเกษตรกร
ด้วยนะคะ
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