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การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์ 1.เพือศึกษาบริ บทการผลิต การแปรรู ป และการจําหน่ ายสิ นค้าใน
ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง 2.ศึกษากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัยใน
ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เครื องมือทีใช้ คือ แบบสอบถาม, แบบเก็บข้อมูล, และประชุมกลุ่ม โดยศึกษาข้อมูลบริ บท วิเคราะห์วางแผน
ปฏิบตั ิการ สรุ ปบทเรี ยนและนําเสนอทีประชุมกลุ่ม พร้อมทังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่ วมกัน
ผลการศึกษาพบว่า ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวงเปิ ดทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 7.00 น.-13.00 น.
ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง มีสมาชิกทีมาจําหน่ายสินค้าในตลาดเป็ นประจํา 13 คน(9 แผง) สมาชิกผ่าน
การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดี หรื อจีเอพี(GAP) จํานวน 8 คน และผ่านการรับรองการ
ผลิตข้าวเหนียวเขาวงเป็ นสิ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรื อจีไอ(GI) จํานวน 8 คน สมาชิกมีผลผลิตข้าวประมาณ
30 ตันต่อปี และมีผลผลิตผัก 9,395 กิโลกรัมต่อปี ตลาดมีสินค้าจําหน่ายรวมทังสิ น จํานวน 222 รายการ แยก
เป็ นสิ นค้าประเภทพืชผักอาหารสด ร้อยละ 52.7, อาหารปรุ งสําเร็ จพร้อมบริ โภคร้อยละ 42.8,และสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 4.5 มูลค่าการจําหน่ ายสิ นค้ารวมเฉลีย 11,243 บาทต่อครัง(SD=926, Min=9,713,
Max=12,192) รายได้เฉลียต่อราย 1,143 บาทต่อราย(SD=593, Min=375, Max=2,377) สําหรับกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เริ มจากการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันตังคณะกรรมการ
ตลาด, กําหนดระเบี ยบปฏิบตั ิ , อบรมหลัก สุ ขาภิบาลอาหาร,ตรวจเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร, มี
กองทุนพัฒนาตลาด, มีกองทุนเงินออมของสมาชิก, จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด, จัดทําฐานข้อมูล, จัดทํา
สื อประชาสัมพัน ธ์หลากหลายช่องทาง, สํารวจความคิดเห็นผูบ้ ริ โภค, กําหนดยุทธศาสตร์ และโครงการ
พัฒนา, ติดตามประเมินผล, ประชุมพบปะแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน
การขับเคลือนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัย ต้องมีการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน ร่ วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินการ ร่ วมประเมินผลเรี ยนรู้ และร่ วมรับผลประโยชน์ หน่ วยงานภาครัฐเป็ นผูช้ ่วย
สนับสนุนส่งเสริ มให้เกลุ่มเกษตรกรคิดเป็ นทําเป็ นพึงตนเองได้ จึงจะสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างยังยืน
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บทนํา
ประเทศไทย มีป ระชากรประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ37.4 ของผู้
ประกอบอาชีพในประเทศ(1) มีการผลิตบริ โภคภายในประเทศ และส่ งออกสิ นค้าทางการเกษตรไปจําหน่ าย
ในต่างประเทศเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก แต่พบว่าสถานการณ์ สินค้าทางการเกษตรมีสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ตกค้างอยูใ่ นสภาพทีน่ากังวลต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคอย่างยิง พบผักผลไม้ทีประเทศไทยส่งออกมีการ
ปนเปื อนของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชคิดเป็ นร้อยละ 12.2 มีการปนเปื อนสูงทีสุ ดเป็ นอันดับที 6 จากประเทศที
ส่งออกผักผลไม้ทงหมด
ั
38 ประเทศ(2) ส่ วนผักผลไม้ทีจําหน่ ายในประเทศตรวจพบสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึงร้อยละ 46.4 และพบว่าผักผลไม้ซึงได้รับมาตรฐานคิว(Q) และมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย(์ Organic Thailand) จากภาครัฐพบสารเคมีตกค้างสูงถึงร้อยละ 57.1 และ ร้อยละ 25.0 ของจํานวน
ตัวอย่าง ตามลําดับ โดยทีแหล่งจําหน่ ายสิ น ค้าระหว่างโมเดิร์น เทรดกับตลาดสดพบจํานวนตัว อย่างสาร
ตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 46.0 กับร้อยละ 48.0 ตามลําดับ พร้อมทังพบมีสารกําจัดศัตรู พืชทีถูกห้ามใช้แล้ว
และไม่ได้รับอนุญาตให้ขึนทะเบียนรวม 3ชนิดตกค้างในผักผลไม้ทีจําหน่ ายในตลาด(3) ผลกระทบสารเคมี
กําจัดศัตรู พืชตกค้างในพืชผักส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคโดยตรงพบอัตราผูป้ ่ วยโรคพิษจากสารเคมีกาํ จัด
ศัตรู พืช เท่ากับ 12.2 คนต่อประชากรแสนคน และจากการตรวจเลือดเกษตรกรหาสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ตกค้างในร่ างกายพบผลเลือดมีความเสียงหรื อไม่ปลอดภัย ถึงร้อยละ 32.4(4)
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นอําเภอทีขึนชือด้านเกษตรกรรม เช่น เป็ นพืนทีทดลองเกษตร
ทฤษฎีใหม่แห่งแรกๆ ของประเทศ และมีโครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ อีกหลายโครงการทีพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมในพืนที มีผลผลิตทางการเกษตรทีขึนชือ คือ ข้าวเหนียวเขาวง ซึงได้รับการขึนทะเบียนเป็ น
สิ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ แต่ปัจจุบนั พบปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ มมากขึนส่งผลต่อการตกค้างของ
สารเคมีในพืชผัก จากการตรวจเลือดเกษตรกรหาสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชตกค้างในร่ างกาย พบผลเลือดมีความ
เสียงหรื อไม่ปลอดภัย สูงถึงร้อยละ 43.1 พบสารเคมียาฆ่าแมลงตกค้างในระดับทีเป็ นอันตรายในพืชผัก ร้อย
ละ 7.5 ของจํานวนตัวอย่าง(5) และพบว่าพืชผักส่วนใหญ่ทีจําหน่ ายในตลาดรับมาจากแหล่งผลิตนอกอําเภอ
เขาวง ซึงยากต่อการติดตามควบคุม ส่วนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชผักทีมีแนวคิดในการผลิตอาหารปลอดภัย
ในอําเภอเขาวงยังพบปั ญหาการปรั บเปลียนพฤติก รรมจากการเกษตรแบบใช้สารเคมีสู่ การเกษตรแบบ
อินทรี ยท์ งเรื
ั ององค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุน พร้อมทังยังขาดการส่งเสริ มกระบวนการแปรรู ปสิ นค้าสร้าง
มูลค่ าเพิ มเป็ น ที ต้องการของผูบ้ ริ โภคที เป็ นรู ปธรรม รวมถึงการจัด การตลาดสิ น ค้า เกษตรอิน ทรี ย ท์ ี มี
ประสิ ทธิภาพ ประกอบกับที ผ่านมาพบปั จจัยทีลดทอนความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ปั จจัยจาก
ภาครัฐทีมีการดําเนินการแบบสังการตัดสินใจแทนเกษตรกรขาดการมีส่วนร่ วมทีแท้จริ ง ส่ งผลให้โครงการ
ทีผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสร้างความขัดแย้งให้กบั กลุ่มเกษตรกรในเรื องความไม่เข้าใจในการ
จัดสรรงบประมาณและการแจกแบ่ งปั นปั จจัยการผลิตลงมาในพืนที เกษตรกรรอรับความช่วยเหลือจาก
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ภาครั ฐแต่ เพียงอย่างเดี ยวขาดการพึงตนเอง จากปั ญหาดังกล่าวฝ่ ายเภสัชกรรมและคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภค
โรงพยาบาลเขาวง ร่ ว มมือกับเครื อข่ ายกลุ่มเกษตรทฤษฎี ใหม่ ฮ ักแพง-แบ่ งปั น อําเภอเขาวง ได้ร่ วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการพัฒ นาการเกษตรที มันคง มังคั ง และยังยืน จึ งได้จ ัด ให้มี แหล่ง
จําหน่ายสินค้าตลาดอาหารปลอดภัยขึนทีโรงพยาบาลเขาวง เพือเป็ นตลาดเรี ยนรู้การผลิต การแปรรู ปสิ นค้า
และจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรี ยพ์ ร้อมทังผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
การบริ โภคอาหารทีปลอดภัยเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคนําไปสู่ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการผลิตอาหารทีปลอดภัย ตามบริ บทของชุมชนวัฒนธรรมชาวผูไ้ ทเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ชือตลาดว่า “ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง” ซึงการดําเนิ นการดังกล่าวสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์จงั หวัดกาฬสินธุ(์ 2558-2560) ทีว่า กาฬสิ นธุ์ถิ นท่องเทียววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย ผ้า
ไหมแพรวาลือเลือง เมืองคนดีมีนาํ ใจ แม้ว่าตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง ได้ดาํ เนิ นงานมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี แล้ว
แต่ยงั พบปัญหาการการดําเนินงานพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรู ปสินค้า การตลาด และกระบวนการใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชผักอาหารปลอดภัย
ดังนัน เพือแก้ปัญหาในพืนทีข้างต้น จึงทําการวิจยั ศึกษาบริ บทการผลิต การแปรรู ป และการ
จําหน่ายสินค้าในตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง และศึกษากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิต
อาหารปลอดภัยในตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึงเชือว่า แนวทางนี จะส่ งผล
ให้เกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัยเห็นความสําคัญในการรวมกลุ่ม อีกทังยังส่ งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพ
สิ น ค้า ทางการเกษตร แปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์เ พิ มมูล ค่ า และสร้ างรายได้ใ ห้ก ับ กลุ่ม สอดคล้อ งกับ วิ ถีชี วิ ต
วัฒนธรรมของชาวผูไ้ ท อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครังนี ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม(Participatory Action
Research: PAR) ดําเนินการวิจยั ในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัยในตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง ระยะเวลา
ดําเนินการทังสิ น 9 เดือน (ธันวาคม 2558 ถึง สิ งหาคม 2559) ขอบเขตการวิจยั กลุ่มเป้ าหมาย คือ สมาชิก
ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง ทังหมด 13 คน ขอบเขตเนือหา มุ่งศึกษาบริ บทการผลิต การแปรรู ปสิ นค้า และการ
จําหน่ายสินค้าในตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวงในอดีตและปัจจุบนั แนวคิดวิธีปฏิบตั ิของกลุ่ม กระบวนการมีส่วน
ร่ วม การวางแผน ปฏิบตั ิการและติดตามประเมินผล การเรี ยนรู้ แลกเปลียนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหาร
ปลอดภัยในตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวงเพือให้เกิดความเข้มแข็ง เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบเก็บข้อมูล, แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ผูบ้ ริ โภค, การประชุ มกลุ่ม วิเคราะห์ สถานการณ์ ข องกลุ่ม
เกษตรกร หาจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน ภัยคุ ก คามและโอกาสของกลุ่ม พร้ อมทังกลุ่มร่ ว มกัน วางแผนสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัย รวบรวมข้อมูลทังหมดมาจัดเวทีการตรวจสอบโดยนําเสนอ
ข้อมูลให้กบั คณะกรรมการตลาดตรวจสอบข้อมูลให้มีความสอดคล้องและมีความน่ าเชือถือมากยิ งขึน การ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้ อยละ การดําเนิ นการวิจ ัย (1)พัฒนาโจทย์วิจยั (2)เตรี ยมทีมวิจยั /ทีมชุ มชน
(3)สร้างเครื องมือเก็บข้อมูล (4)ลงพืนทีเก็บข้อมูล (5)รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ (6)วางแผนงาน/กิจกรรม
พัฒนา (7)ปฏิบตั ิการและบันทึกผลลัพธ์ (8)สรุ ปบทเรี ยนและนําเสนอทีประชุมกลุ่ม โดยมีกรอบแนวคิดการ
วิจยั ดังนี

นิยามศัพท์เฉพาะ
กระบวนการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่ม หมายถึง กิจกรรม วิธีการทีทําให้สมาชิกทีมาจําหน่าย
สินค้าในตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวงมีการทํากิจกรรมร่ วมกัน มีการแลกเปลียนความรู้ทกั ษะซึงกันและกันบ่อย
ขึ น ซึ งส่ งผลให้ก ลุ่ มมีค วามสามัค คี มีส่ว นร่ ว มในการระดมความคิ ด เห็ น วิเคราะห์ และวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ติดตามประเมินผล สรุ ปบทเรี ยน และปรับแผนงานโครงการพัฒนาต่อไป
ตลาดวิถีผ้ไู ทชาวเขาวง หมายถึง ตลาดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรทีผลิตด้วยกระบวนการที
ปลอดภัย หรื อเกษตรอินทรี ย ์ จําหน่ายสินค้าอาหารปรุ งสําเร็ จพร้อมบริ โภคทีปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เปิ ดทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 7.00 น.-13.00 น. ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง
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พืชผักอาหารสด หมายถึง อาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ไข่ ปลา เนื อสัตว์และสิ นค้าอืนๆทีมี
สภาพเป็ นของสด
อาหารปรุ งสําเร็จพร้ อมบริโภค หมายถึง อาหารทีได้ผา่ นการทํา ประกอบ ปรุ งจนสําเร็ จพร้อม
ทีจะรับประทานได้ รวมทังของหวาน และเครื องดืมชนิดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน หมายถึง สิ นค้าที ผลิตโดยชาวบ้านหรื อกลุ่มชาวบ้านในชุมชน โดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ นชุมชนมาผลิตแปรรู ป เช่น ผ้า, เครื องจักรสาน เป็ นต้น
ผลการศึกษา
บริบทการผลิต การแปรรู ป และการจําหน่ ายสินค้าในตลาดวิถีผ้ไู ทชาวเขาวง
ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง มีคณะกรรมการตลาด จํานวน 13 คน มีสมาชิกทังสิ น 38 คน โดยมี
สมาชิกทีมาจําหน่ายสินค้าในตลาดเป็ นประจํา 13 คน(แผงสิ นค้า จํานวน 9 แผง) ผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้าในตลาด
ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดี หรื อจีเอพี(GAP) จํานวน 8 คน และผ่านการรับรอง
การผลิตข้าวเหนี ยวเขาวงเป็ นสิ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรื อจีไอ(GI) จํานวน 8 คน ผ่านการอบรมสุ ขาภิบาล
ด้านอาหาร จํานวน 13 คน ผูจ้ าํ หน่ายสินค้าในตลาด 13 คน มีพืนที ทํานาทังสิ น 74 ไร่ ผลผลิตข้าวประมาณ
30 ตันต่อปี มีพืนทีปลูกผัก 15 ไร่ 3 งาน ผลผลิตพืชผักประมาณ 9,395 กิโลกรัมต่อปี ตลาดมีสินค้าจําหน่ าย
รวมกันทังสิ น จํานวน 222 รายการ แยกเป็ นสินค้าประเภทพืชผักอาหารสด ร้อยละ 52.7 , อาหารปรุ งสําเร็ จ
พร้อมบริ โภคร้อยละ 42.8, สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 4.5 มูลค่าการจําหน่ายสินค้ารวม(ข้อมูล ม.ค.-มิ.ย.
59) พบว่ามีค่าเฉลีย 11,243 บาทต่อครัง(SD=926, Min=9,713, Max=12,192) รายได้เฉลียต่อราย 1,143 บาท
ต่อราย(SD=593, Min=375, Max=2,377) หรื อมีค่าเฉลีย 75,839 บาทต่ อเดือน( SD=9,370, Min=67,811,
Max=92,760) รายการสิ นค้าทีขายดี คือ อาหารพืนบ้าน, ขนมพืนบ้านผูไ้ ท(ข้าวแดะงา), แหนมหมู, ผัก , ผ้า
พืนเมือง กระติบข้าว เป็ นต้น ผลการตรวจสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชตกค้างเกิ นมาตรฐานร้อยละ 3.6 (จํานวน
ตัวอย่างพืชผักส่งตรวจ 28 ตัวอย่าง พบในต้นอ่อนทานตะวัน ซึงเป็ นสมาชิกตลาดรายใหม่) ตลาดมีกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาด เช่น ประชาสัมพันธ์ทางเวบไซด์ Khaowongshop.com, และ Facebook.com/ตลาดวิถีผไู้ ท
ชาวเขาวง, จัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดในช่วงเทศกาลวันขึนปี ใหม่ และวันสงกรานต์, จัดทําโรงทานและ
บริ จาคในงานบุญต่างๆ เป็ นต้น มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิของสมาชิก และมีกองทุนพัฒนาตลาด(จ่ายแผง
ละ10บาทต่อครัง) มีเงินในกองทุนสะสม 11,760 บาท, กองทุนเงินออม(ออมเงินไม่นอ้ ยกว่า 50 บาทต่อครัง)
มีเงินออมสะสม 82,090 บาท(ข้อมูล มิ.ย.59) เมือสํารวจความคิดเห็นลูกค้า จํานวน 116 คน พบว่าเป็ นเพศ
หญิงร้อยละ 83 เพศชายร้อยละ17 เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 82 ผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาล ร้อยละ
18 ผูต้ อบแบบสอบถามมาซือของในตลาดเฉลีย 4 ครังต่อเดือน เป็ นลูกค้าประจํา ร้อยละ 12 (6- 9 ครังต่อ
เดือน) ลูกค้าใช้จ่ายเงินในการซือของในตลาดน้อยกว่า 100 บาทต่อครังร้อยละ 47 ระหว่าง 100-300 บาทต่อ
ครัง ร้อยละ 43 และมากกว่า 300 บาทต่อครังร้อยละ 10 ลูกค้าเห็นว่าคุณภาพสิ นค้าสด สะอาดให้คะแนน
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ระดับมากและมากทีสุดร้อยละ 76 สินค้ามีความน่าเชือถือระดับมากและมากทีสุด ร้อยละ 70 สาเหตุทีมาซือ
สิ น ค้า ในตลาด เพราะ สิ น ค้า สดและสะดวกใกล้ที พัก โดยมี ข ้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีก ารเพิ มความ
หลากหลายสินค้า มีผลิตภัณฑ์ชุมชน, มีการประชาสัมพันธ์และจัดสถานทีให้โดดเด่นน่าเดินน่าเทียวมากขึน
เป็ นต้น
กระบวนการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
1. การก่อร่ างสร้ างกลุ่ม
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮกั แพง-แบ่งปั นอําเภอเขาวง เริ มรวมกลุ่มอย่างเป็ นทางการเมือปี พ.ศ.
2552 สมาชิกกลุ่มจะผ่านการอบรมจากศูนย์พฒั นาคุณธรรม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ นายวิเศษ คําไชโย ซึงได้รับ
คัดเลือกจากสมาชิก 447 รายให้ประธานกลุ่ม โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานทีว่า “พึงตนเอง ,พึงพา
กันเอง, สร้างภาคีเครื อข่ายเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้” มีการดําเนินการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ มีจาํ นวน
เกษตรกรเป็ นสมาชิกเพิ มขึนเป็ น 720 ราย โดยใช้เครื องมือทีเรี ยกว่า “1 ไร่ ไม่ยากไม่จน” ภายใต้ 3 ตัวชีวัด
คือ 1)หลุมพอเพียง 2)พืชปลอดสารพิษ และ 3)การทําบัญชีครัวเรื อน พร้อมทังสร้างเกษตรประณี ต จาก 1 ไร่
ไม่ยากไม่จน เป็ น 1 ไร่ 1 แสน โดยมีวิธีการลดรายจ่าย เพิ มรายได้ พัฒนาตลาดนัดสีเขียว(เริ มดําเนินการวันที
16 กรกฎาคม 2553)ขายสิ น ค้าทางการเกษตรทุก วัน ศุก ร์ ทีตลาดเทศบาลตําบลกุดสิ ม ดําเนิ น การภายใต้
โครงการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่อนั เนืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จากผลลัพธ์
ดังกล่าวทําให้จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ ได้รับรางวัลความเป็ นเลิศด้านการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ ว มระดับ
จังหวัด รางวัลดีเยียม ประจําปี 2553 กลุ่มได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตจนสมาชิกกลุ่ม จํานวน 60 ราย
ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดี จี เอ พี(GAP:Good Agricultural Practice) และข้าว
เหนียวเขาวงผ่านการรับรองมาตรฐานสิ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ มาตรฐาน จี ไอ(GI:Geographical Indication)
ต่อมาเกษตรกรสมาชิกได้ร่วมกลุ่มก่อตังเป็ นสหกรณ์ขา้ วเหนียวเขาวง จํากัด การดําเนิ นงานตลาดนัดสี เขียว
ของกลุ่มเปิ ดดําเนิ น การได้ 8 เดื อน ประสบปั ญหาการบริ หารจัด การตลาด ผลผลิต ทางการเกษตรมีไม่
ต่อเนืองประกอบกับสถานทีจําหน่ ายสิ นค้าไม่เอือต่อการทําตลาดสี เขียว ต่อมาปี พ.ศ.2556 กลุ่มเกษตรกร
ร่ วมกับ เภสัชกรโรงพยาบาลเขาวง วิเคราะห์และวางแผนเปิ ดตลาดอาหารปลอดภัย ในชือว่า ตลาดวิถีผไู้ ท
ชาวเขาวง มีเป้ าหมาย 1)เพือเป็ นตลาดอาหารปลอดภัย ผลิตสินค้าเกษตรอินทรี ย ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีชาว
ผูไ้ ท 2)เพือเป็ นตลาดแห่งการแบ่งปัน ส่งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผูไ้ ท 3)เพือเรี ยนรู้การตลาดพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน บนพืนฐานการมีส่วนร่ วมของสมาชิกสอดคล้องกับ ศักยภาพของชุมชนภายใต้โครงการ
ขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่อนั เนื องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ปี 2557 งบประมาณ
ดําเนินการเริ มต้น 33,000 บาท เปิ ดดําเนินการตังแต่ วันที 28 กุมภาพันธุ์ 2557 มีผจู้ าํ หน่ ายสิ นค้าในตลาดที
เป็ นสมาชิก 30 ราย มีแผงจําหน่ายสินค้าเป็ นประจําประมาณ 2 ถึง 20 แผงต่อวัน โดยเริ มต้นเปิ ดตลาดเฉพาะ
วัน ศุก ร์ เวลา 7.00 น.-13.00 น. ต่ อมาต้นเดื อนกรกฎาคมได้เพิ มดําเนิ นการเปิ ดตลาดในวัน อังคารด้ว ย
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ดําเนินการมาต่อเนือง ถึงแม้ว่าวันอังคาร หรื อวันศุกร์จะตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวงก็
ยังเปิ ดดําเนินการ ข้อมูลตังแต่เดือน ก.พ.57 ถึง มิ.ย.59 เปิ ดตลาดจํานวนทังสิ น 236 ครัง
2. การจัดองค์กรและบริหารจัดการกลุ่ม
คณะกรรมการตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง 2557-2558 มีคณะกรรมการจํานวน 14 คน โดยมีนาย
วิเศษ คําไชโย เป็ นประธานคณะกรรมการ ต่อมามีการเลือกตังคณะกรรมการตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง 25592560 มีจาํ นวน 13 คน โดยมีนางศุภาพิชญ์ พันลํา เป็ นประธานคณะกรรมการ ปัจจุบนั มีสมาชิก 21 คน มีการ
ประชุมประจําเดือนๆ ละ 1 ครัง มีการกําหนดระเบียนแนวทางปฏิบตั ิหลักๆ ดังนี
- ผูจ้ าํ หน่ ายสิ น ค้าในตลาด ต้องใส่ เสื อพืนบ้าน หรื อ เสื อผูไ้ ทแบบมีแขน สวมผ้ากันเปื อน
สวมหมวก หรื อเน็ ต คลุ ม ผมขณะปรุ งประกอบอาหารในตลาด กรณี ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้อกําหนดปรับครังละ 10 บาท
- สมาชิกที มาจําหน่ ายสิ น ค้าในตลาดต้องมีการออมเงิ นฝากธนาคาร วันละไม่น้อยกว่า 50
บาท
- สมาชิกทีมาจําหน่ายสินค้าในตลาด จ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาตลาด ครังละ 10 บาท
- อาหารที นํามาขายในตลาดเป็ นสิ น ค้าที ผลิต เอง ผูป้ ระกอบอาหารต้องผ่านการอบรม
สุขาภิบาลด้านอาหารจากเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล
- สินค้าทางการเกษตรมีกระบวนการผลิตทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นการผลิตแบบเกษตร
อินทรี ย ์
- สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื องจักรสาน ผ้า และอืนๆ ต้องเป็ นสินค้าผลิตในชุมชน
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีชุมชน กลุ่มผูป้ ่ วยผลิตขึน ผ่านการตรวจเฝ้ าระวังคุณภาพ
จาก เจ้าหน้าทีโรงพยาบาล
- กรณี สุ่มตรวจสิ นค้า ผลการตรวจด้านชีวภาพและเคมี ถ้ามีการตรวจพบสารปนเปื อนใน
อาหารผู้จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า ต้อ งหยุ ด นํา สิ น ค้ า มาจํา หน่ า ยในตลาดทัน ที พัก ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต และต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตใหม่
- การสมัครสมาชิก ตลาดต้องบันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนสมาชิก พร้อมแนบสําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชน
- สมาชิ กทุก คนต้องเข้ารับการอบรมเรื องอาหารปลอดภัย และผ่านการตรวจสถานทีผลิต
อาหาร/ สถานทีปลูก โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในชุมชนรับรองกระบวนการผลิตในการ
ประชุมประจําปี
3. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
การประชุมเตรี ยมทีม พบว่ากลุ่มได้กาํ หนดเป้ าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม คือ
1)กลุ่มจะเข้มแข็งได้ตอ้ งมีการบริ หารจัดการกลุ่ม มีคณะกรรมการ แนวทางปฏิบตั ิร่วมกันการสื อสาร ทุน
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และมีสมาชิ ก หรื อทายาทเกษตรกร 2)กลุ่มต้องผลิต สิ น ค้าที มีคุ ณ ภาพมาตรฐาน สิ น ค้าอาหารปลอดภัย
กระบวนการผลิต แบบเกษตรอิน ทรี ย ์ 3)กลุ่มต้องมีก ารจัด การความรู้ เรี ยนรู้ ก ารผลิต การแปรรู ป และ
การตลาดร่ วมกัน ซึงนําไปสู่ การวางแผนดําเนิ นงานพัฒ นากลุ่มหาแนวทางสร้างอัต ลักษณ์ ตลาดวิถีผไู้ ท
ชาวเขาวงทีจะเป็ นตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดแห่ งการแบ่งปั นและเรี ยนรู้พฒั นาเศรษฐกิจชุมชนแบบวิถี
ผูไ้ ท และพบว่ามีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563) มีวิสัยทัศน์ข องกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮ ัก
แพง-แบ่งปั น ว่าเป็ น “เครื อข่ายเกษตรทฤษฎี ใหม่สืบทอดภูมิปัญญาวิถีผไู้ ทอย่างยังยืน” มีพนั ธกิ จดังนี
1)ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อนั เนื องมาจากพระราชดําริ และการทําเกษตรผสมผสานตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีดีอย่างยังยืน 2)สิ งเสริ มเกษตรกรเพือการพึงตนเอง พึงพา
กันเอง สร้างเครื อข่าย เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ดา้ นการเกษตรวิถีผไู้ ท 3)พัฒนาข้าวเหนี ยวเขาวงให้มี
คุณ ภาพมาตรฐาน เพิ มมูลค่ าข้าว ผลิตภัณ ฑ์แปรรู ป และผลพลอยได้จากข้าว 4)พัฒ นาตลาดสิ น ค้าทาง
การเกษตรแบบวิถีผไู้ ทมีมาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคทังในระดับ
ท้องถิ น และระดับประเทศ กําหนดยุทธศาสตร์ พฒั นา 4 ประเด็นดังนี 1)สร้างความเป็ นผูน้ าํ การผลิตข้าว
เหนี ยวเขาวง พืชผักเกษตรอินทรี ย ์ อําเภอเขาวง 2)สร้างสิ นค้านวัตกรรมภูมิปัญญาผูไ้ ท 3พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้านการตลาด 4)บริ หารจัดการกลุ่มและแลกเปลียนเรี ยนรู้แบบวิถีผไู้ ท จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
สมาชิกตลาดมีการดําเนินโครงการ หรื อกิจกรรมในรอบปี ทีผ่านมาทีสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ดังนี
3.1 กิจกรรมการส่งเสริ มการตลาดในช่วงเทศกาลวันปี ใหม่ และวันสงกรานต์ จุดมุ่งหมาย
เพือส่งเสริ มการตลาดจัดให้มีการแสดงหมอลําส่ งเสริ มสุ ขภาพ แจกของชําร่ ว ยเป็ นเมล็ดพืชผัก หน่ อกล้วย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ และมีการแจกคูปองส่งชิงโชคแจกรางวัล ผลทําให้มีลกู ค้าให้ความสนใจมาก
ขึน และเป็ นการประชาสัมพันธ์ตลาด พร้อมทังสร้างกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่ วมพบว่าในรอบปี ทีผ่าน
มามีกลุ่มลูกค้านอกโรงพยาบาลทีตังใจมาซือสินค้าในตลาดเพิ มมากขึน
3.2 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง สุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหาร มีผเู้ ข้า
ประชุม 13 คน เพือพัฒ นาคุ ณภาพสิ น ค้าในตลาดให้ผบู้ ริ โภคมีค วามเชือมันในเรื องความสะอาด และ
ปลอดภัย
3.3 การสุ่ มตรวจเฝ้ าระวังคุ ณภาพสิ น ค้าในตลาด เช่ น ตรวจเฝ้ าระวัง สารเคมียาฆ่าแมลง
ตกค้างในพืชผัก พบสินค้าพืชผักมีความปลอดภัย ร้อยละ 96.4
3.4 การพัฒ นาระบบสารสนเทศของตลาด โดยมี ก ารพัฒ นาฐานข้อมูล พื นฐาน และ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเวบไซด์ และสือสังคมออนไลน์ ผลพบว่ามีหน่ วยงานราชการและภาคเอกชนมาขอ
ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ตลาด 2 ค รั ง และ ข้ อ มู ล ข้ า วเหนี ย วเข าวง 2 ครั ง จํ า นวน ผู้เ ข้ า ชม เวบไซ ด์
Khaowongshop.com ประมาณเฉลีย 249 ครังต่อวัน และผูถ้ ก
ู ใจเฟสบุก๊ ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง 155 คน
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3.5 มีก ารทบทวนระเบี ย บแนวทางปฏิ บัติ ข องตลาด กํา หนดให้ส มาชิ ก ต้อ งทํา บัญ ชี
ครัวเรื อนการจําหน่ายสินค้าตลาด และมีการออมทรัพย์ทีเน้นการสะสมไม่เน้นกูย้ ืม ผลพบว่าเริ มดําเนิ นการ
ออมเดือนกุมภาพันธุ์ – มิถุนายน 2559 มียอดเงินออมสะสม 82,090 บาท
3.6 มีแผนพัฒนาตลาดด้านปรับภูมิทศั น์ทีเอือต่อการเป็ นตลาดอาหารปลอดภัย โดยมีก าร
เข้าแผนโรงพยาบาลเขาวง และมีการระดมทุนรับบริ จาคเน้นการมีส่วนร่ วมสร้างความรู้สึกเป็ นเจ้าของ
3.7 มีจดั ทําเสื อทีมคณะกรรมการตลาด เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์ตลาดเวลาสมาชิกเข้า
ร่ วมกิจกรรมในชุมชน
3.8 การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่ากลุ่มมี
ส่ วนร่ ว มในการประชุมของกลุ่มเดื อนละ 1 ครั ง ส่ ว นใหญ่ก ลุ่มจะมีการประชุมในวันศุก ร์ เวลา 13.00น.
– 15.00 น. หรื อประชุมกลุ่มย่อย ช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ร่ วมกันวางแผนโครงการ ดําเนินงานกิจกรรม การ
ประเมินผลโครงการโดยมีทีปรึ กษาตลาดเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลทําบทบาทเป็ นคุณอํานวยร่ วมกระบวนการ
กลุ่มทังแบบไม่เป็ นทางการ และแบบทีเป็ นทางการ
4. บทเรียนจากการดําเนินงานของกลุ่ม
4.1 กระบวนการผลิต และแปรรู ป กลุ่มมีผลผลิตพืชผักประมาณ 9,395 กิโลกรัมต่อปี คิด
เป็ นมูลค่ารวมถึง 345,900 บาท ส่วนใหญ่ผลผลิตทีได้มีการจําหน่ ายหมดทังทีจําหน่ ายในตลาดวิถีผไู้ ทชาว
เขาวง และตลาดในชุมชน มีเพียงผักอยู่ 4 รายการเท่านันทีจําหน่ ายไม่หมด ได้แก่ ถัวฝักยาว ผักบุง้ ผักกาด
ดอก และผักสลัด เนืองจากกลุ่มจะพยายามปลูกพืชผักให้ผลผลิตมีปริ มาณตามความต้องการของตลาด การที
จะพัฒนาเพิ มผลผลิตและเพิ มช่องทางการตลาดผักปลอดสารเคมีในพืนทีต้องทีพฒั นาทังกลุ่มผูผ้ ลิตในด้าน
ชนิด คุณภาพและปริ มาณผักทีตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค พร้อมกับหากลุ่มลูกค้าเฉพาะทีตระหนัก
ถึงความสําคัญของการบริ โภคผักปลอดสารและมีกาํ ลังซือ เช่น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มทํางานบริ ษทั เอกชน,
โรงครัวโรงพยาบาล, และร้านอาหารเป็ นต้น ซึงต้องมีการสํารวจความต้องการผูบ้ ริ โภคและพัฒนารู ปแบบ
การส่ งเสริ มการบริ โภคผักปลอดสาร จึงจะทําให้เกิดตลาดสี เขียวผัก ปลอดสารเคมีในพืนทีอย่างยังยืนได้
ส่ ว นกระบวนการรับรองคุ ณภาพสิ น ค้าทางการเกษตรทีภาครั ฐกําหนดที มีค วามยุ่งยากและซับซ้อนไม่
สอดคล้องกับบริ บทของตลาดในชุมชนแทนทีจะเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัย อาจเป็ น
การกีด กันหรื อกําแพงปิ ดกันผูผ้ ลิตไม่ให้มีโ อกาสได้มาเรี ยนรู้ก ารรวมกลุ่มเพือพัฒนากระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัย และบางครังผูบ้ ริ โภคก็ไม่รับรู้ หรื อไม่ม นใจในตราคุ
ั
ณภาพนันๆ ไม่สามารถนําไปสู่การ
ส่งเสริ มการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรได้ สําหรับการแปรรู ปสิ นค้าของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัย
โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าต้องอาศัยการส่ งเสริ มสนับสนุ นจากภาครัฐทีเกียวข้องทังเรื องทุน
รู ปแบบแนวคิด การจัดซือจัดหา และการตลาด เพราะด้วยศักยภาพของกลุ่มไม่สามารถพัฒนาสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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4. 2 การตลาด เมือวิเคราะห์ส่ว นผสมทางการตลาดของตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวง พบว่า
1)เรื องสินค้า(Product) พบว่าตลาดยังมีสินค้าไม่หลากหลายส่ วนใหญ่เป็ นอาหารปรุ งสําเร็ จพร้อมบริ โภคที
ขายดี มีการพัฒนาสินค้าในตลาดทังสร้างขึนมาใหม่และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ขนมพืนบ้านผูไ้ ทข้าวหวาน,
ข้าวโลมะอูบ, ข้าวหัวหงอก, ข้าวแดะงา, แหนมหมูพนั ตอก เป็ นต้น ส่ วนประเด็นคุณภาพสิ นค้าในตลาด
พบว่ามีความสดใหม่ แต่ มีก ารตรวจพบสารเคมีก าํ จัดศัตรู พืช ตกค้างเกิ นมาตรฐานร้อยละ 3.6 เนื องจาก
กระบวนการคัด กรองตรวจสอบผูผ้ ลิต และคุณ ภาพสิ น ค้ายังต้องมีการพัฒ นา โดยเฉพาะการตรวจสอบ
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชตกค้างทีมีตน้ ทุนค่อนข้างสูง และมีวิธีการทียุง่ ยากซับซ้อน ผูจ้ าํ หน่ายสินค้าต้องร่ วมกัน
สร้ างความน่ าเชื อถือ ในคุ ณ ภาพสิ น ค้าที จําหน่ า ยในตลาด สร้ า งการรั บรู้ ท ําความเข้า ใจกับ ลูก ค้า อย่า ง
สมําเสมอ เพือให้ลูก ค้ามีค วามจงรั กภัก ดี เลือกซื อสิ น ค้าจากเรา หรื อที เรี ยกว่าการสร้างตราสิ น ค้า หรื อ
แบรนด์(Brand) ซึงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างคุณค่า 2)เรื องราคา(Price)สิ นค้าส่ วนใหญ่มีราคาเท่ากับ
ตลาดในอําเภอ มีสินค้าบางรายการอาจแพงกว่าหรื อถูกกว่าท้องตลาด 3)เรื องสถานที (Place) ใช้ลานจอดรถ
หน้าโรงพยาบาล พบว่าปัจจัยหลักทีส่งเสริ มให้ตลาดวิถีผไู้ ทชาวเขาวงดําเนิ นการได้อย่างราบรื น เนื องจาก
ความสะดวกสบายในการซือสินค้าของผูบ้ ริ โภค กลุ่มลูกค้าหลักคือเจ้าหน้าที และผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาล
โดยเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ เป็ นวันคลินิกโรคเบาหวานซึงมีผมู้ าใช้บริ การและญาติผปู้ ่ วยจํานวนมาก
ส่งผลให้มีลกู ค้าเดินผ่านตลาดจํานวนมาก ซึงแนวคิดนีควรมีการส่งเสริ มให้ส่วนราชการทีจะทําตลาด หรื อ
ศูนย์จาํ หน่ายสินค้าชุมชนพิจารณาสถานทีตังให้เป็ นแหล่งชุมชน และมีผบู้ ริ โภคเดินทางผ่านจํานวนมากที
เอือต่อการจําหน่ายสินค้าไม่ใช่มีทีว่างของทีไหนก็จะทําตลาดทีนันซึงเราพบเห็นการสร้างอาคารทีถูกทิ งร้าง
ศูน ย์จาํ หน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ชุมชนได้ทั วไปในส่ วนราชการ 4)การส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) ต้องมี ก าร
สือสารทีดีทีทําให้ลกู ค้าเกิดความเชือใจและเชือถือในตัวสินค้า ทีจะส่ งผลให้เกิดการสั งซือเพิ มมากขึน โดย
ตลาดใช้ช่องทางสือสารผ่านกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ผ่อนสือออนไลน์ และแผ่นป้ าย แต่เนืองจากตลาดของ
ชุมชนส่วนใหญ่จะไม่มีงบประมาณมากในการส่งเสริ มการตลาดเหมือนบริ ษทั ห้างร้านทัวไป ดังนันจึงต้อง
ใช้เวลา และการสือสารสร้างคุณค่าการตลาดเพือสังคม ค่อยๆพัฒนาไปพร้อมกับชุ มชน ไม่ใช่พิธีเปิ ดตลาด
อย่างใหญ่ แต่ตลาดอยูไ่ ม่ได้ผซู้ ือไม่มี ผูข้ ายก็ไม่มา
4.3 การจัด การความรู้และสารสนเทศ เมือมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหาร
ปลอดภัยในการมาจําหน่ายสินค้าในตลาดสัปดาห์ละ 2 วัน พบมีการแลกเปลียนข้อมูลกันภายในกลุ่ม มีการ
นัดประชุมปรึ กษาหารื อในวันดังกล่าว หรื อกรณี ส่วนราชการจะขอพบกับกลุ่มเกษตรกรจะมีการนัดมาพบที
ตลาดโรงพยาบาล ทําให้เกิด ศูนย์กลางการแลกเปลียนข้อมูล และพบว่าเกษตรกร 5 ใน 13 คนเริ มใช้สือ
ออนไลน์ประชาสัมพันธ์สือสารข้อมูลถึงสมาชิกในเครื อข่ายหรื อผูบ้ ริ โภค การพัฒนาคลังความรู้เป็ นระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ผา่ นเวบไซด์ทาํ ให้กลุ่มเกษตรตอบสนองการขอข้อมูลจากส่วนราชการได้เป็ นอย่างดี แต่
ศักยภาพในการใช้ขอ้ มูล หรื อการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเกษตรกรยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพในส่วนทีขาด
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4.4 การบริ หารจัด การกลุ่ม เกษตรกร พบว่า ผูน้ ําพาทําพาทบทวนปั ญหาและหาแนว
ทางแก้ไขเป็ นประเด็นสําคัญทีจะทําให้ตลาดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องและช่วยแก้ปัญหาของสมาชิกกลุ่ม
พร้อมทังทบทวนเป้ าหมายของการร่ วมกลุ่ม หรื อการสร้างตลาด เพือให้สมาชิกเห็นคุณค่าของการดําเนิ น
กิ จ กรรม ซึ งจะส่ งผลต่ อความยังยืน ของตลาดสี เขี ยวอาหารปลอดภัย และความมีก ารประเมิ น ผลการ
ดําเนิ น งานร่ ว มกัน ทังในเรื องการเงิ น (รายได้/ต้น ทุ น /กําไร), ด้านลูก ค้า(กระบวนการด้านการตลาด),
กระบวนดําเนินงาน, และการเรี ยนรู้พฒั นาเครื อข่าย
วิจารณ์
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัย พบว่า กลุ่มมีเข้มแข็ง
ในการพึงพาตนเองโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม กลุ่ม ผูผ้ ลิต อาหารปลอดภัยในตลาด ร้ อยละ 91.7 มี
กระบวนการทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี หรื อแบบเกษตรอินทรี ย ์ มีทีดินเป็ นของตนเองพืนทีทํานา 74
ไร่ พืนทีปลูกผัก 15 ไร่ 3 งาน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ น แปรรู ปเพิ มมูลค่าอันนําไปสู่รายได้
เฉลีย 375 ถึง 2,377 บาทต่อคนต่อครังในการนําผลิตภัณฑ์ทีตนเองผลิตมาขายในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มมีการ
ออมเงินเป็ นประจําภายในเวลา 5 เดือนสามารถออมเงินได้ถึง 82,090 บาท และมีเงินทีใช้ในการพัฒนาตลาด
ยอดสะสม 11,760 บาท ซึงเป็ นการพึงตนเองไม่รอการสนับสนุ นจากภาครัฐอย่างเดียว ส่ วนความเข้มแข็ง
ของกลุ่มด้านการมีส่วนร่ วม พบว่า สมาชิกในตลาดมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาตลาด และผลิตภัณฑ์
ของตนเอง โดยเกิดจากการประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู้กนั ทุกวันอังคารและวันศุกร์ และสมาชิกในตลาดส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มเครื อข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ฮกั แพง-แบ่งปัน อําเภอเขาวง ซึงมีการทํางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
ภาครัฐ ส่วนเรื องความเข้มแข็งด้านการบริ หารจัดการ กลุ่มมีการตังคณะกรรมการ แต่พบว่ากลุ่มยังขาดการ
บริ หารจัดการกลุ่มทีมีประสิทธิภาพ เช่นการสือสาร การเก็บข้อมูลให้ถกู ต้องน่าเชือถือ เป็ นต้น ซึงจะเห็นได้
ว่ากลุ่มผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัยในตลาดพบปั จ จัยทีมีผลต่อการสร้ างความเข้มแข็งของกลุ่มสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของทัศนี ย ์ ดวงแย้ม(6) ทีสรุ ปถึงปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จของกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มฯ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ รู ปแบบบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการ ซึงมีความสามารถในการวางแผน
บริ หารจัดการกลุ่มเป็ นอย่างดี ทังด้านกิจกรรมและการเงินของกลุ่ม การมีส่วนร่ วมของสมาชิก ซึงให้ความ
ร่ วมมือและเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน และเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ทําให้กลุ่มเกิดการพัฒนาจนเกิดความ
เข้มแข็ง 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานในพืนที ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ มี
องค์กรตรวจสอบบัญชีของกลุ่มในทุกปี และมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รุ่ งอรุ ณ ทาวรรณะ(7) ที พบว่าปั จจัยที มีผลต่อการสร้ างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 1) การ
บริ หารงานกลุ่มอยู่ในรู ปคณะกรรมการ 2) การมีส่ว นร่ ว มของสมาชิ ก กลุ่มในบทบาทร่ ว มออกแบบ
แผนปฏิบตั ิการเพือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 3) การมีผซู้ ึงทําหน้าทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัด
11

กระบวนการเรี ยนรู้ทีเอือต่อการมีส่วนร่ วมของสมาชิก 4) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพืนทีทัง
ในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณ

ข้ อเสนอแนะ
การขับเคลือนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารปลอดภัย ต้องมีการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน ร่ วมคิด
ร่ ว มวางแผน ร่ ว มดําเนิ น การ ร่ ว มประเมิน ผลเรี ย นรู้ และร่ ว มรั บผลประโยชน์ โดยมีก ารกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ร่วมกับสมาชิกเครื อข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ฮกั แพงแบ่งปั น อําเภอเขาวง สื อสารทําความเข้าใจ
ขับเคลือนกิจกรรมและติดตามประเมินผลเรี ยนรู้แลกเปลียนการทํางานร่ วมกัน หน่ วยงานภาครัฐเป็ นคุณ
อํานวยช่วยเหลือส่งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรคิดเป็ นทําเป็ นพึงตนเองได้ ทังการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และ
งบประมาณบางส่วนจึงจะสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มได้อย่างยังยืน
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จ ัย ในครั งนี สํา เร็ จลุ ล่ ว งได้ด ้ว ยดี โ ดยการสนั บ สนุ น ทุ น การวิ จ ัย ในงานประจํา จาก
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอเขาวง(คปสอ.เขาวง) ภายใต้โครงการลดโรคและภัยสุ ขภาพที
เป็ นปัญหาสําคัญของชุมชน ปี 2559 และขอขอบคณะเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลเขาวง และสมาชิกตลาดทีมีส่วน
ในการทําให้งานวิจยั ในครังนีบรรลุตามวัตถุประสงค์
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