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ทางเลือกอาชีพ...วิถีเกษตร “บานหวยพระ” 
…เกษตรทองถิ่นไทย  ปลูกผักปลอดภัยสารพิษสูครัวโลก 

 
บทความที่ 015 /2552 

ประกิต  เพ็งวชิัย  เรียบเรียง 

ชวง 4-5 ปที่ผานมา   เกษตรอินทรียเร่ิมเขามามีบทบาทในเมืองไทย เนื่องจากประเทศผูนําเขาตางตื่นตัว
และตระหนักถึงผลเสียของสารเคมีที่สะสมในอาหารและผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ตองรับเขาสูรางกายจนกัดกรอนชีวิต
ใหส้ันลงทุกวัน ๆ   ไทยในฐานะเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอาหารที่สําคัญระดับตน ๆ ของโลกจึงตอง
ปรับตัวเพื่อใหสอดรับกับความตองการของตลาดในตางประเทศ ที่เร่ิมหันมาใหความสําคัญเรื่อง ความปลอดภัย 
และสุขอนามัยอาหาร มากขึ้น  ถือเปนการสรางกระแสใหเกษตรอินทรียเร่ิมเปนที่สนใจของภาคเกษตรเพื่อสรางจุดแข็ง
ใหกับผลผลิตของตัวเอง  แตการทําเกษตรอินทรียใชวาจะเปนเรื่องงาย ๆ   และเราจะทราบไดอยางไรวาผักผลไมที่
ซ้ือหามาบริโภคบนโตะอาหารนั้นปลอดภัยจริง อาศัยการสังเกตวาผักที่มีใบเปนรูนั้นเปนเครื่องบงชี้จะเพียงพอ
หรือไม?  คําตอบที่ดีที่สุดคงตองมาจากผูปลูกเอง...  
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คุณปาสมจิต    ไพรสีมวง  หรือ “ปาแมว”   หัวหนากลุมแมบานเกษตรกรบานหวยพระ  อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม  หนึ่งในเกษตรกรผูรวมกันปลูกผักปลอดสารพิษ ตอบคําถามแรกใหเราทราบวา ความปลอดภัยของผักที่นี่ มา
จากการดูแลตั้งแตแปลงจนถึงมือผูบริโภค ดวยเครื่องหมายรับประกันที่มีการตอบรับสั่งซื้อผักชนิดตางๆออกสูตลาด
ทั้งในและตางประเทศ ทําใหมีคําถามตามมาคือ ปาแมวกับกลุมเกษตรกร มีวิธีดูแลผักใหมีคุณภาพสงออกไดอยางไร 
รวมถึงมีการจัดการหรือรวมกลุมกันผลิตผักไดอยางไร  ปาแมวตอบคําถามดวยการพาไปดูแปลงผักนานาชนิดที่กําลังมี
กลุมเกษตรกรเก็บผลผลิต  

“โครงการผลิตผักคุณภาพเพื่อการคาสําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยในจังหวัดนครปฐม” ดวยการ

สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เกิดจากเปาหมายในการตองการขจัดความยากจนโดย
ตองการเพิ่มรายได ลดรายจายและขยายโอกาสใหกับประชาชนในระดับรากหญา พรอมกับสรางความเขมแขง็ดาน
เศรษฐกิจภายในประเทศคูขนานไปกับการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกใหสามารถกาวสูเศรษฐกิจใหมอยางยั่งยืน ดวย
ศักยภาพในการผลิตทางเกษตรคอนขางสูงสําหรับในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีพื้นที่เกษตรที่รับน้ําชลประทาน
มากกวา 80%  ทําใหสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป ประกอบกับมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกใกลกรุงเทพฯ  ซ่ึง
เปนศูนยกลางตลาดภายในประเทศและสนามบินดอนเมือง เพื่อสงสินคาสงออก หัวเรี่ยวหัวแรงหนึ่งในโครงการนี้
ยังตอบคําถามของจัดการรวมกลุมวา เร่ิมตนประมาณ 10 ปกอน จากการรวมกลุมเกษตรกร 7 คน ชวยกันปลูกผัก
ปลอดสารพิษดวยวิธีการกางมุง ผักที่ปลูกเปนผักกวางตุง  

โดยเริ่มแรกพยายามหาตลาดเองดวยการนําผักไปขายตามตลาดนัด  แตมีผูสนใจบริโภคผักปลอดสารเปน
เพียงแคกลุมขาราชการที่พอจะมีความรูเร่ืองอันตรายจากการใชสารเคมีเทานั้น ทําใหบางวันขายไดบางไมไดบาง  
การจัดตั้งกลุมตองอดทน เสียสละ ชวงแรกที่รวมกลุมกันนั้นเชื่อวาจะตองมีปญหากันทุกคน แตเมื่อมีปญหาใน
กลุมของเราจะใชการฟงเหตุผลของแตละคน จากนั้นจะใชวิธียกมือโหวตเอาเสียงขางมากเปนใหญ จะทํางานชวยเหลือกัน
เหมือนเปนครอบครัวเดียว เมื่อพยายามหาตลาด ทําใหมีบริษัทเอกชนหลายแหง เขามาติดตอใหกลุมผลิตผักตางๆสง 
แตการสงผักตางๆที่วานี้จะตองไดมาตรฐานตามที่บริษัทกําหนดดวย เชน มีเทคโนโลยีในการผลิตผักที่เปนระบบ 
สามารถระบุไดวา หากผักที่ปลูกมีปญหาเกิดจากแปลงผักของเกษตรกรรายใด มีการตรวจสอบทั้งคุณภาพผักและ
คุณภาพดินที่ปลูกเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งมีบุคคลากรทั้งจากบริษัทและเจาหนาที่เกษตรจาก
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หนวยงานราชการ มาใหความรูกับเกษตรกรภายในกลุม ทั้งเรื่องระบบการใหยาฆาเชื้อท่ีปองกันแมลงแตไมเปน
อันตรายตอผูฉีดหรือผูบริโภค การใหปุย สภาพดินและน้ําในพื้นที่ปลูกจะมีการดูแลเปนอยางดี  

สรางภูมิคุมกัน สูเกษตรวิถีใหม

        เมื่อป 2545  วิถีชีวิตของเกษตรกรบานหวยพระไดเขาสูจุดเปลี่ยนสําคัญ เมื่อไมอาจทนกับสภาพของการใช
สารเคมีจํานวนมากที่ไมชวยใหผลผลิตดีขึ้น แตกลับสงผลใหสุขภาพของผูปลูกลดถอยลง พืชที่ปลูกอยูนั้นไมเหมาะกับ
ดินท่ีเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมีมากเกินไป จึงตองเปลี่ยนชนิดของผักที่ปลูกใหมใหเหมาะสม  

ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกษตรกรคิดไดวา หากตองเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนวิถีการปลูกผักโดยลดใชสารเคมีและ 
ปรับปรุง ดินของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น แนวคิดนี้ไดกอเกิดเปนรูปรางขึ้น โดยการแนะนําของนักวิจัยใหทดลอง
ปลูกผักปลอดภัย โดยการปรับปรุงรูปแบบการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP ( Good Agricutural Practice ) เพื่อให
ผลผลิตเปนที่ยอมรับของตลาดผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ 

        การปลูกผักปลอดภัยของชุมชนหวยพระ  เนนการใชสารเคมีใหนอยที่สุด มีการตรวจสอบสารเคมีตกคางทั้ง
ในแปลงผักและผูผลิตเองดวยการตรวจเลือดของเกษตรกรทุกเดือน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ผักที่ออกสูผูบริโภค
มีความปลอดภัยจากสารเคมีอยางแทจริง การเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบที่คุนเคยเขาสูวิถีใหมโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผูบริโภค โดยไมใชสารเคมีอยางเกินพอดี ทําใหชีวิตของเกษตรกรกลุมนี้ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 
ทั้งสุขภาพกายและใจ คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น  

สรางเครือขายขยายผล...ชุมชนผักปลอดภัย 

เมื่อเห็นวาการปลูกผักปลอดภัยสามารถเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรไดจึงมีการรวมกลุมในนาม กลุมแมบาน
เกษตรกรตําบลหวยพระ  จึงสรางเครือขายปจจุบันมีสมาชิกกวา 50 คน แบงการทํางานออกเปนกลุมๆละ 7-8 คน 
โดยจะกําหนดการทํางานวา ใครปลูกผักชนิดไหนในพื้นที่บาง เพื่อใหสามารถปลูกผักไดหลายชนิด เชน ผักบุง 
หนอไมฝร่ัง กระเพรา โหระพา  ใบแมงลัก  ผักชีฝร่ัง   กระเจี๊ยบเขียว  ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาว  ขาวโพดฝกออน โดยมี
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ตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอนเพื่อสงขายทั้งในและนอกประเทศ  ซ่ึงในประเทศที่รับซื้อ คือ การบินไทย และ
ซุปเปอรมารเก็ตตางๆ สวน ตลาดตางประเทศ มีทั้ง ญี่ปุน ยุโรป และอเมริกา  ยอดการสั่งซ้ือผักมีจํานวนมาก ไมต่ํา
กวาวันละ 800-1,000 กิโลกรัมและถาเปนวันพุธหรือวันเสารจะมีปริมาณการสั่งผักเพิ่มขึ้นถึงวันละ 2,000 กิโลกรัม 
ทําใหผลิตแทบไมทัน  

         ทั้งนี้ ราคาของผักที่เกษตรกรไดรับนั้นจะประกันราคาไวที่กิโลกรัมละ ๑๐ บาท แตละรายจะเก็บผลผลิตได
วันละไมต่ํากวา ๑๐๐ กก.ทําใหมีรายไดที่แนนอนและสม่ําเสมอ “ ทําการเกษตรมาทุกรูปแบบแลว ทํานา ทําไร ทํา
สวน แตไมเคยมีเงินเก็บเลย แตขณะนี้ชุมชนหวยพระ มีเงินฝากไวในธนาคาร สหกรณ ไมมีหนี้สินเกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นมาก จากที่เมื่อกอนถือวาเปนชุมชนที่ยากจนมาก แตปจจุบันเราพึ่งตัวเองได ดวยการปลูกผัก
ปลอดภัยขาย ใชความรูและประสบการณเดิมที่มีบวกกับโอกาสและความรูใหมทําให ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 
สุขภาพก็ดีขึ้นดวย เพราะเรากินผักที่เราปลูกเองกับมือ ” ปาแมว.. เลาใหฟง. 

        นอกเหนือจากผูบริโภคจะมีความปลอดภัย   ส่ิงสําคัญที่ชุมชนหวยพระไดรับคือ วิถีชีวิตใหมที่ปลอดภัยจาก
การใชสารเคมีซ่ึงเปนวิถีที่มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ตนเอง และส่ิงแวดลอม ใชเหตุผลและ ความรู ในการ
เลือกที่จะประกอบอาชีพ นับเปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดตอไปในอนาคต “ การ
ปลูกผักปลอดภัย จึงเปนทางเลือกที่ชุมชนแหงนี้เลือกเดินมาอยางถูกทาง” 

ปาแมว เลาวาปจจุบันผักหลากหลายชนิดของประเทศไทย เขาไปอยูในระบบการสงออกสูตลาดโลก
คอนขางมาก ซ่ึงในสวนของจังหวัดนครปฐมนั้น  กลุมแมบานเกษตรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บานหวยพระ 
ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  รวมกลุมผลิตผัก ผลไมปลอดสารพิษ  สงใหกับบริษัทกําแพงแสน 
คอมเมอรเชียล จํากัด หรือ KC Fresh ผูผลิตผักและผลไมสดปลอดภัยจากสารพิษ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ในและตางประเทศ ซ่ึงผูบริโภคของไทยเราเองก็คงจะคุนเคยดีเพราะสินคาเหลานี้มีวางขายตามหางสรรพสินคา
ทั่วไป ในสวนของโครงการผลิตผักคุณภาพเพื่อการคาสําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยจังหวัดนครปฐม  มีการผลิตผักเพือ่
การสงออกหลายชนิด เชน หนอไมฝร่ัง กระเจี๊ยบเขียว ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดฝกออน ผักบุง และผักใบอื่นๆ ซ่ึง
เจาะตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมาตรฐานของสินคาตองอยูในระดับที่ดีเยี่ยม มีการใชสารเคมี



 5

โดยมีการควบคุมอยางเครงครัด ซ่ึงจะทําใหไดผักปลอดภัย อยางไรก็ตามแมลงศัตรูพืชก็ยังเปนตัวการสําคัญทําให
ผักเปนรู ไมสามารถสงออกไดแมวาจะมีตลาดภายในรองรับ สงผลใหมูลคาของผักเหลานั้นลดลง และบางสวนก็ตอง
ถูกทิ้งไป ทําใหเกิดปญหาการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองและไรคุณคา และเมื่อมองถึงปญหาการใชสารเคมีและ
ยาฆาแมลง ในพืช ผัก ผลไม เพื่อรักษาสภาพของผลผลิตใหยังคงความสวยงามเมื่อออกสูตลาดแลว จึงเปนสิ่งที่เรา
ควรตระหนักวาปจจัยสําคัญที่ทําใหผูผลิตตองใชสารเคมีเพื่อใหไดผลผลิตที่มีหนาตาสวยงามนั้น เปนสิ่งที่ไดรับ
ความกดดันมาจากกระแสความนิยมในการบริโภคพืชผักของผูบริโภคดวยหรือไม?  

“ปาแมว” เลาใหฟงวา ผักที่เราปลูกเปนผักปลอดภัยจากสารพิษ อยางผักบุงที่เราปลูก..เราสงผักบุงให
บริษัทสายการบินแหงหนึ่ง ที่มีมาตรการในการตรวจความปลอดภัยเขมงวด ผักบุงที่มีสงจะตองไมพบสารเคมี
ตกคางหรือใบจะตองไมมีรองรอยกัดแทะจากหนอนหรือแมลงเลย ดังนั้นหากมีการสั่งผักบุงมา 80 กิโลกรัม เราตองผลิต
อยางนอย 100 กิโลกรัม เพื่อคัดผักบุงที่มีกานและใบสมบูรณ และตองผานการทําความสะอาดทุกขั้นตอน เพื่อให
ไดการตรวจสอบคุณภาพตามกฎเกณฑที่ตั้งไว “การสั่งผักจากบริษัทผูคาทําใหผักบุงและผักชนิดตางๆจากกลุม
เกษตรกรบานหวยพระ กระจายไปทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ”  ขณะนี้เกษตรกรในกลุมมจีาํนวนทัง้หมด 
53 คน แบงการทํางานออกเปนกลุมๆละ 7-8 คน โดยจะกําหนดการทํางานวา ใครปลูกผักชนิดไหนในพื้นที่บาง 
เพื่อใหสามารถปลูกผักไดหลายชนิด เชน ผักบุง หนอไมฝร่ัง กระเพรา โหระพา ยอดการสั่งซื้อผักมีจํานวนมาก ไม
ต่ํากวาวันละ 800-1,000 กิโลกรัมและถาเปนวันพุธหรือวันเสารจะมีปริมาณการสั่งผักเพิ่มขึ้นถึงวันละ 2,000 กิโลกรัม 
ทําใหผลิตแทบไมทัน  

ปาแมว  บอกวา  “บริหารงานเองทั้งหมดโดยไดตอบแทนในการทํางานคิดเปนกิโลกรัมละ 1 บาทตอ
ผลผลิตที่เกษตรกรกลุมผลิตได ซ่ึงปาแมวจะจัดสรรรายจายตางๆ เชน คาเมล็ดพันธุ หรือปุย ใหแตละกลุม คา
บริหารงานของปาแมว ยังรวมถึงกรณีผักที่สงไปไมไดมาตรฐานอีกดวย ซ่ึงผักเหลานั้นจะถูกนําไปเลี้ยงปลาในบอแทน 
โดยเกษตรกรในแตละกลุมจะเก็บผลผลิตเดือนละ 4 วัน และเวลาที่เหลือในชวงบายของแตละวัน แตละกลุมจะลง
แรงชวยเหลือกลุมอื่น ทําใหกลุมของเราไมมีคาใชจายเรื่องแรงงาน และเมื่อหักคาใชจายตางๆไมเกิน5,000 บาทตอ
แปลงแลว เกษตรกรภายในกลุมแตละคนจะมีรายไดตอเดือนประมาณ 10,000 กวาบาทเลยทีเดียว”  

จะเห็นไดวาผูบริโภคที่ตองการบริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษนั้นไมเพียงแตหาไดตามหางสรรพสินคา 
และตามทองตลาดทั่วไปเทานั้น ยังมีทางเลือกอื่นในการบริโภค นั่นก็คือการเลือกซ้ือผักไดอีก นั่นคือ..พื้นบานที่ไม
ใชสารเคมีเลย ซ่ึงเราอาจเรียกผักเหลานี้ไดวาเปน ผักในกระบวนการเกษตรอินทรีย เพราะผักพื้นบานหลายชนิดมี
คุณสมบัติที่เปนสมุนไพร ถือเปนการดํารงอยูดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ไมเพียงแตตลาดระดับบนและคนมีรายไดดี
เทานั้นที่สามารถบริโภคผักที่มีความปลอดภัย แตประชาชนทั่วไปก็สามารถบริโภคสินคาที่มีความปลอดภัยได
เชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาผูบริโภคแตละคนจะใหความสนใจกับสุขภาพของตนเองมากแคไหน  
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ในเรื่องของอาหารการกินควรจะมองในเรื่องของความปลอดภัยเปนสําคัญ และควรหันมาทบทวน

พฤติกรรมการบริโภคกันอีกครั้ง เพราะสิ่งที่เราควรตระหนักนอกจาก ภาพลักษณภายนอกและความอรอยของ
อาหารแลวสุขภาพก็เปนสิ่งที่ควรดูแลอยางสม่ําเสมอเชนกัน  

คุณปาสมจิต ไพรสีมวง  “ปาแมว” เขารับพระราชทานรางวัล  

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ  สยามบรมราชกุมารี    

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่ผานมา  คุณปาสมจิต  ไพรสีมวง  หรือปาแมว เกษตรกรตําบลหวยพระ อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หนึ่งในคณะทํางานของกลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก ไดเขารับพระราชทาน
รางวัลประกาศเกียรติคุณดีเดนเกษตรกรตนแบบ GAP ดานการผลิตพืชผักอินทรีย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี   ณ   สํานักงานองคการอาหารและเกษตร (FAO) แหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย  ทั้งนี้มีผู
เขารับรางวัลดังกลาวจํานวน 4 คน จาก 4 ประเทศ ไดแก ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม  ประเทศอัฟกานิสถาน 
และประเทศไทย 

คุณสุเมธ  วัฒนธรรม 
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 
“คืนชีวิตใหกับดิน...หลักการปลูกพืชหลายชนิด” 

 คุณสุเมธ   วัฒนธรรม  หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  ในฐานะเปนหนึ่งในผูรับผิดชอบการขับเคลื่อน
โครงการเกษตรอินทรีย  ของกรมพัฒนาที่ดิน กลาววาปจจุบันเกษตรอินทรียเร่ิมเปนที่สนใจของเกษตรกรมากขึ้น 
จึงจําเปนตองสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรถึงหลักการทําเกษตรอินทรีย เพราะบางคนอาจจะเห็นวาเปนเรื่องยาก 
แตเชื่อวาหากเกษตรกร ไดเขาใจถึงแกนแทของเกษตรอินทรีย และมีความตั้งใจจริง ขยันและมีมานะอดทน เกษตร
อินทรียในประเทศไทยคงเกิดขึ้นไดไมยาก และจะสรางความยั่งยืนใหเกษตรกรไทยไดอยางแนนอน 

    คุณสุเมธ  หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  กลาวตอวาการปรับปรุงบํารุงดิน คือหัวใจสําคัญของระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน  โดยเฉพาะการทําเกษตรอินทรียมีความเชื่อหลักที่วา การเกษตรทุกอยางขึ้นอยูกับคุณภาพของดิน  
นั่นก็คือวา การทําดินใหดี มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ  เมื่อดินดีแลว ทุกอยางดีหมด  เพราะถาดินดี  มีความอุดม
สมบูรณแลว ผลผลิตก็สูง คุณคาทางอาหารก็สูง ทําใหพืชและสัตวที่เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบรูณ
ตามไปดวย มนุษยที่บริโภคผลผลิตจากไรนาอินทรีย ก็จะไดรับอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยโรคแมลงก็ไม
เบียดเบียน วัชพืชก็นอย ตนทุนการผลิตก็นอย งานในแปลงก็เบามือลงไปเรื่อยๆ    
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                 วิธีการหนึ่งที่สามารถชวยในการลดตนทุนการผลิตได ก็คือการปรับปรุงบํารุงดินดวยการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก
น้ําหมักชีวภาพใชเอง  ดวยวัสดุที่เหลือใชและสามารถหาไดงายๆ ใกลตัวเรา ที่มีราคาถูก เชน ฟางขาว เศษพืชผัก 
ผลไม  แกลบ  เศษอาหาร  มูลไก   มูลหมู  มูลวัว   ควาย ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรทานใดสนใจและตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย…ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ติดตอไดโดยตรงที่คุณปาสมจิต  ไพรสีมวง  หรือคุณลุงสมพงษ  ไพรสีมวง คูชีวิตของปาแมว ซ่ึงเปน
หมอดินอาสาประจําตําบลหวยพระ  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 73150  โทร.081-757-2502, 034-296-228  และ
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม   เลขที่ 98   หมู 3  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140   โทร. 034-
355186   

………………………………. 
 

(นางตุลญา  จงสกุล) 
                            เลขานุการกรม 
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