
 
บทที่ 6 

มาตรฐานผักปลอดสารพิษและตลาดผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม 

 
  การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” ผลการดําเนินงานวิจัย
ในคร้ังนี้นักวิจัยไดผลักดันใหเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษสามารถผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมี
คุณภาพและผานการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมสงเสริมการเกษตรรวมถึงการพัฒนาตลาด
ผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมใหมีศักยภาพท่ีเขมแข็ง
และยั่งยืนได  
 
6.1   มาตรฐานผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
  เนื่องจากระบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหมใน
ปจจุบันยังเปนระบบการผลิตท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูผลิต (เกษตรกร) ผูบริโภค และ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงระบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรดังกลาวยังไมมีมาตรการ
หรือกลไกท่ีเหมาะสมในการปองกันอันตรายอันเกิดจากสินคาผักเกิดการปนเปอนสารพิษตกคาง
ท่ีเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืชประเภทตางๆ และการปนเปอนจากจุลินทรียท่ีกอใหเกิด
โรคในมนุษย ดังนั้นในทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงตองรวมมือกันในการสงเสริมและผลักดันให
เกิดการผลิตท่ีถูกตองอยางจริงจังและมีมาตรการการควบคุมระบบการจัดการผลิตท่ีปลอดภัย 
ท้ังนี้เพื่อเพิ่มคุณคาและคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษใหมีความปลอดภัยอยางแทจริงอันจะ
สงผลถึงภาพรวมของคุณภาพผลผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม 
  มาตรฐานท่ีใชในการรับรองคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษท่ีเปนท่ียอมรับใน
ปจจุบันคือ มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสมหรือมาตรฐาน GAP ซ่ึง
มาตรฐานน้ีสามารถบงช้ีถึงระบบการผลิตท่ีถูกตองและปลอดภัยอยางครอบคลุมในทุกข้ันตอน
ของการผลิต การท่ีเกษตรกรจะสามารถผานการรับรองมาตรฐาน GAP ไดนั้นเกษตรกรตองมี
การจัดการระบบการผลิตท่ีดีเยี่ยมและสามารถตรวจสอบได ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตผัก
ปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพปราศจากการปนเปอนจากสารพิษตองหามทุกชนิด นอกจากน้ัน
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เกษตรกรยังสามารถลดตนทุนท่ีใชในการผลิตไดเปนอยางมากจากการไมใชสารเคมีใดๆ ในการ
ผลิต นอกจากนั้นยังเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับเกษตรกรในการอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษในคร้ังนี้ นักวิจัย
ไดใชมาตรฐาน GAP เปนมาตรฐานท่ีใชในการควบคุมระบบการผลิตและใชตรวจสอบคุณภาพ
ของสินคาผักปลอดสารพิษที่เกษตรกรผลิตข้ึนในจังหวัดเชียงใหม 
  ผลการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรตามโครงการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ท่ีได
ดําเนินงานรวมกันกับทุกภาคสวนท้ังนักวิจัย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตร
อําเภอ เกษตรกรผูเขารวมโครงการวิจัยและหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ ที่ไดรวมกัน
ในการผลักดันใหการดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ เกษตรกรสามารถพัฒนาระบบ
การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของตนเองใหมีศักยภาพที่ดีข้ึนรวมถึงการผลิตสินคาผักปลอด
สารพิษท่ีไดผานการรับรองมาตรฐาน GAP โดยการดําเนินงานในคร้ังนี้มีผักปลอดสารพิษท่ีผาน
การรับรองมาตรฐาน GAP จํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก ดังนี้  
  
ตารางท่ี 6.1 แสดงรายการสินคาผักปลอดสารพิษท่ีผานการรับรองมาตรฐาน GAP  
  

ลําดับท่ี ชนิดผัก เกษตรกรผูผลิต 
1 ผักกาดกวางตุง นายจรินทร แสงแกว 
2 กระเทียมตน นายสุทัศน จันทมา 
3 กะหลํ่าปลี นางจงกล ชัยอุดม 
4 คะนา นางจันทรติ๊บ คําเรือง 
5 ค่ึนชาย นายอุดม อภิชัย 
6 กะหลํ่าดอก นายชูศักดิ ์ บุญสม 
7 ถ่ัวแขก นางวันด ี ไชยวรรณ 
8 ถ่ัวพ ู นายจรูญ  ปงชัย 
9 บร็อคโคล่ี นางสมศรี  นันต ิ
10 ปวยเลง นายเปลง  ใจใฝ 
11 ผักโขมจีน นายทอน  บุญทา 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร  
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ตารางท่ี 6.1 แสดงรายการสินคาผักปลอดสารพิษที่ผานการรับรองมาตรฐาน GAP (ตอ) 
 
ลําดับท่ี ชนิดผัก เกษตรกรผูผลิต 

12 ผักกาดขาว นางลลิตา กันธิยะ 
13 มะระจนี นางศิริลักษณ  ศิริมโน 
12 ผักชี นางออนศรี  พรหมมินทร 
13 ผักบุงจีน นางผอพรรณ  คําเปง 
14 สลัดใบ นางชวย   โหมดกล่ิน 
15 พริกข้ีหน ู นายประพัฒน  ชุมแสง 
16 พริกหนุม นางเตียมตา  ปญญานะ 
17 มะเขือเทศ น.ส.อรุณี  อินทรชัย 
18 ถ่ัวฝกยาว นางทัศนีย  ไฮคํา 
19 บวบเหล่ียม นายรังสรรค  กันธิยะ 
20 แตงกวา  นายจรัส  เงาคํา 
21 แครอท นางอารีย เสารแกว 
22 ผักกาดฮองเต นายเรืองเดช ยาวิชัย 
23 ต้ังโอ นางศรีวรรณา  ปนมงคล 
24 ถ่ัวลันเตา นางศรีลา รัตนะ 
25 หัวไชเทา นายสิงห บรรณศาสตร 
26 มะเขือยาว นางวรรณา ไชยวรรณา 
27 มะเขือเปราะ นางเครือวัลย  อังพฤษ 
28 เห็ดนางฟา นางบัวคํา ขุยอาภัย 
29 เห็ดลม นางบานเย็น รัณจวรรณ 
30 ผักกาดหางหงษ นายธิติพงษ ไชยประคอง 
31 กุยชาย นายณรงคชัย ปาระกูล 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร 
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6.2  การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ป 2551 
  การศึกษาคร้ังนี้เปนการสํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม
ระดับตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการนําไปพัฒนาและสรางตลาดผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมท่ีไดเขารวมโครงการวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนาการจัดการดานการผลิต และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับ
สูมาตรฐานสากล” การศึกษาและสํารวจสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
คร้ังนี้นักวิจัยจึงไดแบงการสํารวจสถานการณตลาดผักปลอดสารพิษออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
  1)  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับขายสง 
  2) ตลาดผักปลอดสารพิษระดับขายปลีก 
  3)  ตลาดผักปลอดสารพิษระดับซูปเปอรมารเก็ต 
  เนื่องจากผูบริโภคผักปลอดสารพิษในปจจุบันมีหลากหลายกลุมดวยกันและผูบริโภคใน
แตละกลุมก็มีความตองการท่ีแตกตางกัน เพื่อใหสามารถศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคใน
แตละระดับไดอยางท่ัวถึงและชัดเจน ดังนั้นนักวิจัยจึงไดทําการสํารวจสถานการณตลาดผัก
ปลอดสารพิษท้ัง 3 ระดับโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานราคาของผักปลอดสารพิษใน
ตลาดระดับตางๆ ซ่ึงราคาของผักปลอดสารพิษจะเปนตัวช้ีวัดท่ีสามารถบงบอกถึงความตองการ
ผักปลอดสารพิษในแตละชนิดของผูบริโภคในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี นอกจากนั้นระดับ
ราคาผักปลอดสารพิษของตลาดในแตละระดับยังสามารถบงชี้ถึงระดับของผูบริโภคที่แตกตาง
กันไดอยางชัดเจน  
 การสํารวจเก็บขอมูลราคาผักปลอดสารพิษในครั้งนี้ นักวิจัยไดทําการคัดเลือกตลาดเพ่ือทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลราคาผักปลอดสารพิษท่ีไดจําหนายในแตละตลาด โดยตลาดผักปลอด
สารพิษระดับขายสงไดทําการศึกษาและสํารวจขอมูลท่ีตลาดเทศบาลนครเชียงใหมหรือท่ีเรียก
โดยท่ัวไปในช่ือ “กาดเมืองใหม” ตลาดผักปลอดสารพิษระดับขายปลีกไดทําการศึกษาและ
สํารวจขอมูลท่ีตลาดตลาดศิริวัฒนาและตลาดผักปลอดสารพิษระดับซูปเปอรมารเก็ตได
ทําการศึกษาและสํารวจขอมูลท่ีริมปง ซูปเปอรมารเก็ต สาขานิ่มซิต้ีเดล่ี จังหวัดเชียงใหม ดังจะ
แสดงรายละเอียดของการศึกษาตลาดผักปลอดสารพิษในแตละระดับ ดังตอไปนี้   
  
 6.2.1  ตลาดระดับขายสง (ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม) 
   ตลาดเทศบาลนครเชียงใหมหรือ “กาดเมืองใหม” ถือไดวาเปนตลาดท่ีทําการ
จําหนายพืชผักระดับขายสงท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม มีพืชผักวางจําหนายเปนจํานวนมาก
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และมีผูบริโภคในทุกระดับ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหมเปนศูนยรวมของพืชผักทุกชนิดจากแหลง
ผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง เนื่องจากเปนตลาดขนาด
ใหญดังนั้นในการจําหนายพืชผักของตลาดเทศบาลนครเชียงใหมจึงเปนการจําหนายแบบขายสง 
ระบบการจําหนายพืชผักของตลาดเทศบาลนครเชียงใหมอยูในรูปแบบของการขายสงพืชผักโดย
พอคาคนกลางท่ีรับซ้ือผลผลิตผักจากแหลงผลิตตางๆ เพ่ือนํามาสงจําหนายยังตลาดแหงนี้ โดยผูซ้ือ
หรือผูบริโภคสวนใหญจะเปนพอคาหรือแมคารายยอยท่ีมารับซ้ือผลผลิตเพ่ือนําไปจําหนายยัง
ตลาดขนาดเล็กหรือตลาดในแตละพื้นท่ี สวนผูบริโภคท่ีเหลือจะเปนผูบริโภครายยอยท่ีซ้ือผักเพื่อ
บริโภคเองในครัวเรือน สินคาผัก ณ ตลาดเทศบาลเทศบาลนครเชียงใหมเปนท่ีนิยมอยางมากใน
กลุมผูบริโภค เน่ืองจากมีพืชผักท่ีหลายหลายชนิดใหเลือกซ้ือและราคาก็ต่ํากวาตลาดอ่ืนโดยท่ัวไป 
ท้ังนี้เนื่องจากพืชผักท่ีจําหนายในตลาดเทศบาลนครเชียงใหมเปนพืชผักท่ีรับตรงมาจากแหลงผลิต
จึงทําใหราคาของผักคอนขางตํ่ากวาตลาดอ่ืนๆเม่ือเปรียบเทียบกัน แตท้ังนี้สินคาผักท่ีจําหนายใน
ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม ไมไดถือวาเปนผักปลอดสารพิษท้ังหมดเนื่องจากแหลงท่ีทําการผลิต
ผักไมไดมีการรับรองมาตรฐานใดๆท่ีจะสามารถบงช้ีไดวาผักเหลานั้นเปนผักปลอดสารพิษและท่ี
สําคัญผักท่ีวางจําหนายก็ไมไดมีการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษตกคาง จึงทําใหสินคาผักท่ี
จําหนายในตลาดเทศบาลนครเชียงใหมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของสารเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พืชผักที่ทําการผลิตนอกฤดูกาล เม่ือกลาวถึงฤดูกาลของพืชผักท่ีเกษตรกรสามารถผลิตไดโดยไมมี
ความจําเปนตองใชสารเคมีในการผลิตนั้น สามารถแบงฤดูกาลของพืชผักท่ีมีความปลอดภัยตอ
สารพิษและนํามาจําหนายยังตลาดแหงนี้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6.2 แสดงประเภทผักในเดือนตางๆ ที่นํามาจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม 
 

ฤดูกาลของผัก แยกตามรายเดือน 

เดือน ประเภทของผกัท่ีทําการผลิต 
มกราคม 1) คะนา  

2) ค่ึนฉาย  
3) ชอสะเดา  
4) ดอกแค  
5) กระเจี๊ยบ  
6) ผักกาดขาวปลี 
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ตารางท่ี 6.2 แสดงประเภทผักในเดือนตางๆ ท่ีนํามาจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม 
(ตอ) 

 
ฤดูกาลของผัก แยกตามรายเดือน 

เดือน ประเภทของผกัท่ีทําการผลิต 
กุมภาพนัธ 1) ผักขม  

2) แตงกวา  
3) มะเขือเทศ  
4) มะดัน  
5) พริกยักษ 

มีนาคม 1) ยอดกระโดน  
2) มะมวงดิบ  
3) ใบมะขามออน  
4) กวางตุง  
5) เห็ดฟาง 

เมษายน 1) หอมหัวใหญ  
2) กระทอน  
3) ถ่ัวฝกยาว  
4) มะเขือเปราะ 

พฤษภาคม 1) มะเขือเปราะ  
2) ถ่ัวพลู  
3) มะนาว  
4) มะละกอดิบ 

มิถุนายน 1) มะเขือยาว  
2) ชะพลู  
3) คะนา  
4) ดอกกุยชาย 

ท่ีมา: โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคา 
แปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล, วีระศักดิ์ สมยานะ 2550 
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ตารางท่ี 6.2 แสดงประเภทผักในเดือนตางๆ ท่ีนํามาจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม  
  (ตอ) 
 

ฤดูกาลของผัก แยกตามรายเดือน 

เดือน ประเภทของผกัท่ีทําการผลิต 
กรกฎาคม 1) ผักบุงไทย  

2) ยอดตําลึง  
3) ผักกะเฉด  
4) ดอกขจร  
5) ผักแวน 

สิงหาคม 1) มะขามออน  
2) หัวปลี  
3) ผักกระเฉด  

สิงหาคม 4) ขาวโพด 
กันยายน 1) บวบ  

2) ดอกโสน  
3) ผักกวางตุง  
4) น้ําเตา  
5) ผักกะเฉด 

ตุลาคม 1) ถ่ัวพลู  
2) มะระ  
3) แหว  
4) พริกหยวก 

พฤศจิกายน 1) กระชาย  
2) มะนาว  
3) ขม้ินขาว  
4) ผักกาดขาว 

ท่ีมา: โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคา 
แปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล, วีระศักดิ์ สมยานะ 2550 
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ตารางท่ี 6.2 แสดงประเภทผักในเดือนตางๆ ท่ีนํามาจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม  
  (ตอ) 
 

ฤดูกาลของผัก แยกตามรายเดือน 

เดือน ประเภทของผกัท่ีทําการผลิต 
ธันวาคม 1) ถ่ัวลันเตา  

2) ผักกาดขาวปลี  
3) ถ่ัวแขก  
4) ดอกแค  
5) มะรุม 

ท่ีมา: โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินคา 
แปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล, วีระศักดิ์ สมยานะ 2550 
 
 ผลการศึกษาสามารถรวบรวมขอมูลระดับราคาของสินคาผักตางๆ ณ ตลาดเทศบาลนคร
เชียงใหม ตามแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ
ในครั้งนี้ นักวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลระดับราคาผักแตละชนิดท่ีจําหนาย ณ ตลาดเทศบาล
นครเชียงใหม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังส้ิน 3 ฤดูการผลิตไดแก ฤดูรอน (เดือนมีนาคม -
มิถุนายน) ฤดูฝน (เดือนกรกฏาคม - เดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ) 
ซ่ึงจะทําใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาผักแตละชนิด อันจะนําไปสูการวางแผนการผลิตของ
เกษตรกรใหสามารถผลิตผักตางๆใหไดราคาสูงในแตละฤดูกาล ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.3 แสดงระดับราคาผักท่ีวางจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม ในฤดูตางๆ 
 

ชนิดผัก 

ระดับราคา (บาท/10 กิโลกรัม) 

ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 
1. ผักกาดกวางตุง 100 150 150 130 100 
2. กระเทียมตน 330 400 200 350 100 
3. กะหลํ่าปลี 70 800 120 80 40 
4. คะนา 150 700 200 70 100 
5. ค่ึนชาย 400 900 500 900 50 
6. กะหลํ่าดอก 130 170 300 170 200 
7. ถ่ัวแขก 120 150 250 220 - 
8. ถ่ัวพู 230 - - - - 
9. บร็อคโคล่ี 150 600 300 600 600 
10. ปวยเลง 260 100 - - - 
11. ผักโขมจีน 130 100 - - - 
12. ผักกาดขาว 70 70 200 70 30 
13. มะระจนี 100 110 500 110 160 
14. ผักชี 430 300 - 300 - 
15. ผักบุงจีน 80 80 100 80 100 
16. สลัดใบ 350 250 300 250 - 
17. พริกข้ีหน ู 360 400 600 400 800 
18. พริกหนุม 300 250 550 250 160 
19. มะเขือเทศ 130 150 250 140 150 
20. ถ่ัวฝกยาว 180 200 100 200 550 
21. บวบเหล่ียม 80 200 200 200 60 
22. แตงกวา  80 80 70 80 160 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 6.3 แสดงระดับราคาผักท่ีวางจําหนาย ณ ตลาดเทศบาบนครเชียงใหม ในฤดูตางๆ 
(ตอ) 

 

ชนิดผัก 

ระดับราคา (บาท/10 กิโลกรัม) 

ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
  พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

23. แครอท 80 100 170 100 220 
24. ผักกาดฮองเต - 100 120 100 100 
25. ต้ังโอ 390 - - - - 
26. ถ่ัวลันเตา 450 - 600 - 400 
27. หัวไชเทา 60 70 150 70 100 
28. มะเขือยาว 90 200 - 200 100 
29. มะเขือเปราะ 80 130 300 130 70 
30. เห็ดนางฟา 260 250 400 - - 
31. เห็ดลม   100 - - - 
32. ผักกาดหางหงษ 350 - - - - 
33. กุยชาย 170 - - - 50 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 
 6.2.2   ตลาดระดับขายปลีก (ตลาดศิริวัฒนา) 
  ตลาดศิริวัฒนาหรือ “ตลาดธานินทร” ตั้งอยูท่ี ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม  
จ.เชียงใหม ถือไดวาเปนตลาดระดับขายปลีกที่เปนท่ีนิยมของกลุมผูบริโภคเปนอยางมาก  
ผักปลอดสารพิษท่ีจําหนายในตลาดศิริวัฒนาเปนผักปลอดสารพิษท่ีมาจากแหลงผลิตของ
โครงการหลวง ดอยคํา นอกจากนั้นตลาดศิริวัฒนายังมีผักท่ีมาจากแหลงผลิตของเกษตรกรวาง
จําหนายเปนจํานวนมากซ่ึงผักเหลานี้ไมมีมาตรฐานท่ีรับรองวาเปนผักปลอดสารพิษ ซ่ึงผูบริโภค
สวนใหญเปนผูบริโภคท่ัวไปท่ีซ้ือผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ราคาของผักปลอดสารพิษใน
ตลาดศิริวัฒนาถือวาสูงกวาราคาผักในตลาดเทศบาลนครเชียงใหม เม่ือเปรียบเทียบกัน เนื่องจาก
ผักในตลาดศิริวัฒนาเปนผักปลอดสารพิษท่ีมีมาตรฐานรับรองท่ีชัดเจนรวมถึงแหลงผลิตท่ีมี
ความนาเช่ือถือ  
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 ผลของการศึกษารวบรวมขอมูลระดับราคาของสินคาผักปลอดสารพิษ ณ ตลาด 
ศิริวัฒนา ตามแผนงานวิจัยเพื่อสรางตลาดผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษในคร้ังนี้ นักวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลระดับราคาผักแตละชนิดท่ีจําหนาย ณ 
ตลาดศิริวัฒนา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังส้ิน 4 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนฤดูท่ีมีผลผลิตผักชนิดตางๆออกมาเปนจํานวน
มาก อีกท้ังผักเหลานี้จะมีความปลอดภัยจากสารพิษคอนขางมาก เพราะฤดูหนาวนี้เกษตรกรสวน
ใหญจะใชสารเคมีจํานวนนอยในการผลิต ขอมูลดังกลาวทําใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงของ
ระดับราคาผักแตละชนิด ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.4 แสดงระดับราคาผักปลอดสารพิษท่ีวางจําหนาย ณ ตลาดศิริวัฒนา เดือนตุลาคม 
  2551 – เดือนมกราคม 2552  
 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท: แพ็ค) 

ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม  มกราคม  
1.  ผักกาดกวางตุง 10  10 10 10 
2.  กระเทียมตน - 10 - - 
3.  กะหลํ่าปลี 24 35 24 10 
4.  คะนา 10 20 10 12 
5.  ค่ึนชาย 28 28 28 28 
6.  กะหลํ่าดอก 15 35 15 - 
7.  ถ่ัวแขก - 10 - 10 
8.  ถ่ัวพ ู 5 - 5 - 
9.  บร็อคโคล่ี 18 30 18 60 
10.  ปวยเลง 15 - 15 - 
11.  ผักโขมจีน - - - - 
12.  ผักกาดขาว 23 25 23 17 
13. มะระจนี 35 - 35 - 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 6.4 แสดงระดับราคาผักปลอดสารพิษท่ีวางจําหนาย ณ ตลาดศิริวัฒนา เดือนตุลาคม 
  2551 – เดือนมกราคม 2552 (ตอ) 
 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท: แพ็ค) 

ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม  มกราคม  
14. ผักชี - - - - 
15. ผักบุงจีน 10 5 10 10 
16. สลัดใบ - - - 10 
17. พริกข้ีหน ู 5 5 5 - 
18. พริกหนุม 25 - - - 
19. มะเขือเทศ 18 20 18 12 
20. ถ่ัวฝกยาว 5 5 5 - 
21. บวบเหล่ียม 18 30 18 10 
22. แตงกวา  10 10 10 - 
23. แครอท 17 20 17 27 
24. ผักกาดฮองเต - 15 - 10 
25. ต้ังโอ - - - 10 
26. ถ่ัวลันเตา 10 35 10 20 
27. หัวไชเทา 15 10 15 12 
28. มะเขือยาว - - - - 
29. มะเขือเปราะ 15 30  15 - 
30. เห็ดนางฟา - 20 - - 
31. เห็ดลม - - - - 
32. ผักกาดหางหงษ - - - 12 
33. กุยชาย - - - 18 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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 6.2.3  ตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต (ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต) 
   ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต ถือไดวาเปนตลาดขนาดใหญท่ีทําการจําหนายผักปลอด
สารพิษท่ีมีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม มีท้ังหมด 4 สาขา อันไดแก 
   1)  ริมปงซูปเปอรมารเก็ต สาขานวรัฐ ตั้งอยูท่ี 129 ถนนลําพูน ตําบลวัดเกต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   2)  ริมปง ซุปเปอรมารเก็ต สาขามีโชค ต้ังอยูท่ี 208 หมู 6 ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
   3)  ริมปง ซุปเปอรมารเกต็ สาขา นิ่มซิต้ีเดล่ี ตัง้อยูท่ี 199/8 ถนนมหดิล ตําบลหาย
ยา อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
   4)  ริมปง ซุปเปอรมารเก็ต สาขากาดฝร่ัง ตั้งอยูท่ี 225/4 หมู 3 ถ.เชียงใหม –
ฮอด ตําบลบานแวน อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม 
 ในดานคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษ ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต มีการตรวจสอบอยาง
ตอเนื่องท้ังความสะอาดและความปลอดภัยจากสารปนเปอนของสินคาของผักปลอดสารพิษที่
สรางความเ ช่ือม่ันใหกับผูบริโภคได เปนอยางดี  ดังนั้นราคาผักปลอดสารพิษท่ีริมปง 
ซูปเปอรมารเก็ตจึงสูงกวาตลาดในทุกระดับท่ีไดทําการศึกษา อยางไรก็ตามผูบริโภคสวนใหญท่ี
ซ้ือผักปลอดสารพิษจากริมปง ซูปเปอรมารเก็ตลวนแตเปนผูบริโภคที่มีความนิยมในการบริโภค
ผักปลอดสารพิษ ดังนั้นผูบริโภคกลุมนี้จึงคํานึงถึงคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษเปนหลัก
มากกวาการพิจารณาราคาผักเพียงอยางเดียว 
 ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต มีสินคาผักปลอดสารพิษวางจําหนายหลายชนิด อาทิเชน ผักกาด 
ผักคะนา ผักบุง ผักสลัด กะหลํ่าดอก มะเขือเทศ พริก แครอท เปนตน ฯลฯ ซ่ึงผักปลอดสารพิษ
เหลานี้ลวนแตเปนผักท่ีผูบริโภคนิยมบริโภคโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ผักปลอดสารพิษท่ีวาง
จําหนายใน ริมปง ซูปเปอรมารเก็ตเปนผักท่ีมาจากแหลงผลิตของ โครงการหลวง ดอยคํา เปน
สวนใหญ 
 ผลของการศึกษารวบรวมขอมูลของระดับราคาของสินคาผัก ณ ริมปงซูปเปอรมารเก็ต 
สาขานิ่มซิต้ีเดล่ี จังหวัดเชียงใหม ตามแผนงานวิจัยเพื่อสรางตลาดผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษในคร้ังนี้ นักวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลระดับราคาผักแตละชนิดท่ี
จําหนาย ณ ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต สาขาน่ิมซิต้ีเดล่ี จังหวัดเชียงใหม โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลท้ังส้ิน 4 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงทําให
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาผักแตละชนิด ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 6.5 แสดงระดับราคาผักปลอดสารพิษท่ีวางจําหนาย ณ ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต  
  สาขานิ่มซิตี้เดล่ี จ.เชียใหม เดือน ตุลาคม 2551 ถึง เดือนมกราคม 2552 
 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท: แพ็ค) 

ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  
1.  ผักกาดกวางตุง 12  12   12 12 
2.  กระเทียมตน 12  10 12 10 
3.  กะหลํ่าปลี 23   23 40 25 
4.  คะนา 26 29 35 35 
5.  ค่ึนชาย 15 15  15 12 
6.  กะหลํ่าดอก 38 30  30 24 
7.  ถ่ัวแขก 14 15  15 23.50 
8.  ถ่ัวพ ู 12 12  10 25 
9.  บร็อคโคล่ี 30 40  45 50 
10.  ปวยเลง 20 -  32.75 - 
11.  ผักโขมจีน 16 -  25 - 
12.  ผักกาดขาว 20 25  35.75 20 
13.  มะระจนี 28 28  45 28 
14.  ผักชี 12 12  10 6 
15.  ผักบุงจีน 25 25  30 15 
16.  สลัดใบ 15  15  15 10 
17.  พริกข้ีหน ู 15  15  10 - 
18.  พริกหนุม 15  15  15 12 
19.  มะเขือเทศ 35  35  35 65 
20.  ถ่ัวฝกยาว 15  15  12 15 
21.  บวบเหล่ียม 25  25  12 28 
22.  แตงกวา  28 30  20 25 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 6.5 แสดงระดับราคาผักปลอดสารพิษท่ีวางจําหนาย ณ ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต  

  สาขานิ่มซิตี้เดล่ี จ.เชียใหม เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมกราคม 2552 (ตอ) 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท/แพ็ค) 

ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  
23.  แครอท 28  28  30 28 
24.  ผักกาดฮองเต 25  25  20 35 
25.  ต้ังโอ - -  22 10 
26.  ถ่ัวลันเตา   30 30  18 18 
27.  หัวไชเทา 10 12.25  10 12 
28.  มะเขือยาว 10 13.25  20 15 
29.  มะเขือเปราะ 14 14  30 20 
30.  เห็ดนางฟา - - - - 
31.  เห็ดลม - - - - 
32.  ผักกาดหางหงษ - - - - 
33.  กุยชาย 10 - - 10 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 
6.3  แนวทางการพัฒนาการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 จากผลของการศึกษาระดับราคาของสินคาผักปลอดสารพิษในตลาดระดับตางๆ ของ
จังหวัดเชียงใหมพบวา ตลาดระดับขายปลีก (ตลาดศิริวัฒนา)และตลาดระดับซูปเปอรมารเก็ต 
(ริมปง ซูปเปอรมารเก็ต) ที่มีการจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษท่ีมีมาตรฐานและแหลงผลิตท่ี
ชัดเจน สวนตลาดระดับขายสง (ตลาดเทศบาลนครเชียงใหม) เปนตลาดจําหนายผักท่ียังไมมีการ
รับรองคุณภาพของสินคาผักใดๆท้ังส้ิน เนื่องจากพืชผักท่ีนํามาจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลนคร
เชียงใหมเปนพืชผักท่ีมาจากแหลงผลิตท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแหลงผลิตเหลานั้นไมมีการรับรอง
คุณภาพของสินคาผักท่ีชัดเจน 
 การสํารวจและเก็บขอมูลผักปลอดสารพิษในตลาดระดับตางๆ ทําใหทราบถึงปริมาณ
ความตองการผักแตละชนิดของผูบริโภค โดยวิเคราะหไดจากระดับของราคาสินคาผักปลอด
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สารพิษ  ท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนหรือลดลงในแตละชวงเวลา นักวิจัยไดนําขอมูลเหลานี้มาใช
ประกอบในการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกร ไดดังนี้ 
 
 6.3.1  การพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
  1)  ผักกาดกวางตุง (Pak choi)  
  ปจจุบันผักกาดกวางตุงท่ีนายจรินทร แสงแกว เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการ
พัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตาม
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม (GAP) โดยสํานักงานเกษตร จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงผักกาดกวางตุงปลอดสารพิษของเกษตรกรไดจําหนาย ณ ตลาดผักปลอดสารพิษ
ชุมชน ซ่ึงต้ังอยูที่บริเวณหนาแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชน 
ศรีลานนา ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
  2)  กระเทียมตน (Leek)  
  ปจจุบันกระเทียมตนท่ีนายสุทัศน จันทรมา เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงกระเทียม
ตนท่ีเกษตรกรทําการผลิตไดวางจําหนายท่ีตลาดหนองดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
  3)  กะหลํ่าปลี (Cabbage)  
  ปจจุบันกะหลํ่าปลีท่ีนางจงกล ชัยอุดม เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม กะหลํ่าปลีที่เกษตรกร
ไดทําการผลิตไดจําหนายใหกับพอคาคนกลางท่ีมารับซ้ือถึงสวนผักท้ังหมดซ่ึงรวมถึงผักปลอด
สารพิษชนิดอ่ืนๆท่ีเกษตรกรไดทําการผลิตดวย  
  4)  คะนา (Kale)  
   ปจจุบันผักคะนาท่ีนางจันทรติ๊บ คําเรือง เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักคะนาปลอด
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สารพิษท่ีเกษตรกรผลิตขนไดจําหนาย ณ ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงต้ังอยูท่ีบริเวณหนา
แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  
จ.เชียงใหม 
  5)  ค่ึนชาย (Celery)  
   ปจจุบันค่ึนชายท่ีนายอุดม อภิชัย เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
พระนอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงค่ึนชายท่ีเกษตรกร
ผลิตข้ึนไดจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงตั้งอยูท่ีบริเวณถนนหนาแปลงปลูกผัก
ปลอดสารพิษของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเนิ้ง  อ .สารภี  
จ.เชียงใหม 
  6)  กะหลํ่าดอก (Cauliflower)  
   ปจจุบันกะหลํ่าดอกท่ีนายชูศักดิ์ บุญสม เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานแมของใต ต.แมกา อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงกะหลํ่าดอกท่ีเกษตรกรผลิตข้ึน
ไดวางจําหนายที่ตลาดนัดจตุจัตร อ.เมือ จ.ลําพูน โดยทําการจําหนายในทุกวันพุธและวันเสาร 
  7)  ถ่ัวแขก (French bean)  
   ปจจุบันถ่ัวแขกท่ีนางวันดี ไชยวรรณ เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษพระ
นอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสมโดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถ่ัวแขกท่ีเกษตรกรผลิตข้ึน ได
จําหนายในตลาดสดโกมุย บานพระนอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม  
  8)  ถ่ัวพู (Winged bean)  
   ปจจุบันถ่ัวพูท่ีนายจรูญ ปงชัย เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแม
ของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถ่ัวพูท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสวน
หนึ่งไดจําหนายท่ีตลาดสดของชุมชน และสวนหนึ่งไดจําหนายท่ีตลาดหนองดอก อ.เมือง จ.
ลําพูน 
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  9)  บร็อคโคล่ี (Broccoli)  
   ปจจุบันบร็อดโคล่ีท่ีนางสมศรี นันติ เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงบร็อดโคล่ีปลอด
สารพิษไดจําหนาย ณ ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงต้ังอยูท่ีบริเวณหนาแปลงปลูกผักปลอด
สารพิษของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
  10)  ปวยเลง (Spinash)  
   ปจจุบันปวยเลงท่ีนายเปลง ใจใฝ เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
หนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงปวยเลงท่ีเกษตรกรไดทําการ
ผลิตข้ึน ไดจําหนายในตลาดสดภายในชุมชน ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียใหมและ
ผลผลิตอีกสวนหนึ่งเกษตรกรไดจําหนายใหกับพอคาคนกลางท่ีมารับซ้ือผลผลิตท่ีสวนผักของ
เกษตรกร  
  11)  ผักโขมจีน (Amaranth)  
   ปจจุบันผักโขมจีนท่ีนายทอน บุญทา เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวาง
เกษตรอินทรีย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหมไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักโขมจีนปลอด
สารพิษไดวางจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงต้ังอยูท่ีบริเวณขางศูนยแสดงสินคา
ชุมชน (OTOP) เทศบาลตําบลแมวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
  12)  ผักกาดขาว (Chinese white cabbage)  
   ปจจุบันผักกาดขาวท่ีนางลลิตา กันธิยะ เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวาง
เกษตรอินทรีย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักกาดขาวท่ี
เกษตรกรไดทําการผลิตข้ึน ไดวางจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงต้ังอยูท่ีบริเวณขาง
ศูนยแสดงสินคาชุมชน (OTOP) เทศบาลตําบลแมวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
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  13)  มะระจีน (Chinese bitter ground or Wind bitter ground)   
   ปจจุบันมะระจีนท่ีนางศิริลักษณ ศิริมโน เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานปาขอยเหนือ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมะระจีนท่ีเกษตรกร
ผลิตข้ึนไดทําการจัดสงไปจําหนายใหกับแมคาผูจําหนายผักผลไมในตลาดสดบานปาขอยใต 
ตําบลสันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  14)  ผักชี (Coriander)  
   ปจจุบันผักชีท่ีนางออนศรี พรหมมินทร เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานปาขอยเหนือ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักชีท่ีเกษตรกร
ผลิตข้ึนสวนใหญไดทําการจําหนายพอคาคนกลางที่มารับซ้ือผลผลิตถึงท่ีสวนผักของเกษตรกร  
  15)  ผักบุงจีน (Water spinach)  
   ปจจุบันผักบุงจีนท่ีนางผองพรรณ คําเปง เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานปาขอยเหนือ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหมไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักบุงจีนท่ีเกษตรกร
ผลิตข้ึนไดทําการจําหนายท่ีตลาดสดบานปาขอยใต ตําบลสันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  16)  ผักสลัดใบ (Lettuce or Lactuca sativa)  
   ปจจุบันผักสลัดท่ีนางชวย โหมดกล่ิน เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักสลัดปลอด
สารพิษไดจําหนาย ณ ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงตั้งอยูท่ีบริเวณหนาแปลงปลูกผักปลอด
สารพิษของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม  
  17)  พริกข้ีหนู (Bird chili or Chili or Cayenne Pepper)  
   ปจจุบันพริกข้ีหนูท่ีนายประพัฒน ชุมแสง เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิต
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ทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพริกข้ีหนูท่ี
เกษตรกรผลิตข้ึนสวนหนึ่งไดจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษของชุมชนและสวนผลผลิตอีก
สวนหนึ่งจําหนายท่ีตลาดหนองดอก อ.เมือง จ.ลําพูน  
  18)  พริกหนุม (Chili Pepper or Long Fed)  
   ปจจุบันพริกหนุมท่ีนางเตียมตา ปญญานะ เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหมไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเกษตรกรไดทํา
การจําหนายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางที่มารับซ้ือผลผลิตท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร ซ่ึงพริก
หนุมเปนพืชผักที่คอนขางเปนท่ีนิยมของผูบริโภคโดยเฉพาะในภาคเหนือท่ีมีการบริโภคพริก
หนุมกันอยางแพรหลาย ดังนั้นราคาของพริกหนุมจึงอยูในระดับท่ีสูงและสามารถสรางรายได
ใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี 
  19)  มะเขือเทศ (Tomato)  
   ปจจุบันมะเขือเทศท่ีน.ส.อรุณี อินทรชัย เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานพระนอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหมไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการ
การผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมะเขือเทศท่ี
เกษตรกรผลิตข้ึนไดสงจําหนายท่ีโรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม โรงแรมเชียงใหม
ออคิส จังหวัดเชียงใหมและเรือนจํากลาง จังหวัดเชียงใหม 
  20)  ถ่ัวฝกยาว (Fabacae)  
   ปจจุบันถ่ัวฝกยาวที่นางทัศนีย ไฮคํา เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวาง
เกษตรอินทรีย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถ่ัวฝกยาวไดทําการ
จําหนายผลผลิตดวยตนเอง ผานทางตลาดผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรรวมกันจัดต้ังข้ึน ซ่ึงต้ังอยู
ท่ี บริเวณขางศูนยแสดงสินคาชุมชน (OTOP) เทศบาลตําบลแมวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
  21)  บวบเหล่ียม (Smooth loofah)  
   ปจจุบันบวบเหล่ียมท่ีนายรังสรรค กันธิยะ เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนแม
วางเกษตรอินทรีย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหมไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการ 
การผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
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การเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงบวบเหล่ียมปลอด
สารพิษของนายรังสรรค กันธิยะ ไดวางจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงตั้งอยูที่
บริเวณขางศูนยแสดงสินคาชุมชน (OTOP) เทศบาลตําบลแมวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
  22)  แตงกวา (Cucomber)  
   ปจจุบันแตงกวาที่นายจรัส เงาคํา เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
หนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพั
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การเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงต้ังโอปลอดสารพิษ
นางศรีวรรณา ปนมงคลไดจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงต้ังอยูที่บริเวณถนนหนา
แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเน้ิง  
อ.สารภี จ.เชียงใหม ซ่ึงตลาดผักปลอดสารพิษดังกลาวเปนตลาดท่ีเกษตรกรและสมาชิกในกลุม
ไดชวยกันกอตั้งข้ึน 
  26)  ถ่ัวลันเตา (Peas)  
   ปจจุบันถ่ัวลันเตาท่ีนางศรีลา รัตนะ เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนแมวาง
เกษตรอินทรีย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถ่ัวลันเตาปลอด
สารพิษของนางศรีลา รัตนะ ไดวางจําหนายท่ีตลาดผักปลอดสารพิษชุมชน ซ่ึงต้ังอยูท่ีบริเวณขาง
ศูนยแสดงสินคาชุมชน (OTOP) เทศบาลตําบลแมวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
  27)  หัวไชเทา (Chinese radish)  
   ปจจุบันหัวไชเทาท่ีนายสิงห บรรณศาสตร เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียดอกคํา ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการ
การผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงหัวไชเทาท่ี
เกษตรกรไดทําการผลิตข้ึน ไดจําหนายท่ีตลาดนัดผักปลอดสารพิษ เจเจมารเก็ตสาขาคําเท่ียง อ.
เมือง จ.เชียงใหม  
  28)  มะเขือยาว (Snake egg-plant)   
   ปจจุบันมะเขือยาวท่ีนางวรรณา ไชยวรรณา กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน
หนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมะเขือเจายาวปลอดสารพิษของ
นางวรรณา ไชยวรรณา สวนใหญไดจําหนายใหกับพอคาคนกลางท่ีมารับซ้ือผลผลิตถึงแปลงผัก
และสวนหนึ่งเกษตรกรไดจําหนายใหกับผูบริโภคในชุมชน  
   29)  มะเขือเปราะ (Egg-plant)  
   ปจจุบันมะเขือเปราะท่ีนางเครือวัลย อังพฤษ เกษตรกรกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิต
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ทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมะเขือ
เจาพระยาปลอดสารพิษของนางเครือวัลย อังพฤษ สวนใหญไดจําหนายใหกับพอคาคนกลาง
ท่ีมารับซ้ือผลผลิตถึงแปลงผักและสวนหนึ่งเกษตรกรไดจําหนายใหกับผูบริโภคในชุมชน 
  30)  เห็ดนางฟา (Sajor-caju)  
   ปจจุบันเห็ดนางฟาท่ีนางบัวคํา ขุยอภัย เกษตรกรกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง 
ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเห็ดนางฟาปลอดสารพิษของ
กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ไดจําหนายภายในชุมชนบานดอกแดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหมและตลาดสดในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
  31) เห็ดลม (Hed-Lom)  
   ปจจุบันเห็ดลมท่ีนางบานเย็น รัณจวรรณ เกษตรกรกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง 
ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเห็ดลมปลอดสารพิษของกลุม
เพาะเห็ดบานดอกแดง ไดจําหนายภายในชุมชนบานดอกแดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหมและตลาดสดในพื้นท่ีใกลเคียง  
  32)  ผักกาดหางหงษ (Chinese Cabbage-Michilli)  
   ปจจุบันผักกาดหางหงษท่ีนายธิติพงษ ไชยประคอง จากกลุมเยาวชนบานดอก
แดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิตผัก
ปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักกาดหางหงษท่ีกลุมเยาวชน
บานดอกแดงผลิตข้ึนไดจําหนายภายในตลาดชุมชนบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
   33)  กุยชาย (Chinese Chives)  
   ปจจุบันกุยชายท่ีนายณรงคชัย ปาระกูล เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียดอกคํา ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม ไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ไดผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสม โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงกุยชายปลอดสารพิษของ 
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นายณรงคชัย ปาระกูล ไดวางจําหนายท่ีตลาดนัดผักปลอดสารพิษ เจเจมารเก็ตสาขาคําเท่ียง  
อําเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

6.3.2  การพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ ระดับจังหวัด 
  การศึกษาถึงสถานการณของตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมใน
ปจจุบันพบวา ตลาดผักปลอดสารพิษสวนใหญเปนตลาดขนาดใหญซ่ึงต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง
เปนหลัก ท้ังในสวนของตลาดสดและซูปเปอรมารเก็ต ทําใหตลาดผักปลอดสารพิษถูกจํากัดอยู
ในวงแคบ ลักษณะของตลาดผักปลอดสารพิษในชุมชนยังพบนอยมาก ถึงแมวาเกษตรกรผูผลิต
ผักปลอดสารพิษบางรายไดพยายามอยางยิ่งในการสรางและพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษให
เกิดข้ึนภายในชุมชนของตนเอง ดังเชนกรณีของ ตลาดผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา  
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานเปนอยางดี แตอยางไรก็
ตามการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหมไมไดจํากัดอยูแคในอําเภอใดอําเภอหนึ่ง การ
ผลิตผักปลอดสารพิษไดรับความสนใจและกําลังเปนท่ีนิยมจากเกษตรกรในหลายอําเภอและมี
การขยายการผลิตไปยังหลายพื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม เชน อําเภอสารภี อําเภอแมวาง อําเภอ 
สันปาตอง อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอพราว เปนตน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญในหลาย
อําเภอไมสามารถจัดการดานการตลาดผักปลอดสารพิษเองได ดังนั้นการพัฒนาดานการตลาดผัก
ปลอดสารพิษจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งที่หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองรวมมือกันในการชวยเหลือ
เกษตรกรใหเกิดผลสําเร็จตอไปได 
  การพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ ระดับจังหวัดในคร้ังนี้นักวิจัยไดประสาน
ความรวมมือโดยตรงกับสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมในการดําเนินงานรวมกันในการ
พัฒนาและสรางเครือขายตลาดผักปลอดสารพิษ ระดับจังหวัดใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีของ
จังหวัดเชียงใหมและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกระดับ การดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษ ซ่ึงทางสํานักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหมสามารถผลักดันให
เกิดการพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษในระดับจังหวัดได โดยมีแนวทางในการพัฒนาตลาดผัก
ปลอดสารพิษ อยางความยั่งยืนโดยทางเกษตรจังหวัดจะไดวางแผนงานและโครงการพัฒนา
ตลาดผักปลอดสารพิษสูระบบของตลาดอาหารปลอดภัย (Food safety) ระดับจังหวัดตอไป อัน
จะกอใหเกิดมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานของตลาดระดับสากล 
   




