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บทคัดย่อ
จังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้ม แข็ง
และยั่ ง ยืน ยกระดั บการผลิ ตสิ น ค้ า เกษตร และอาหารเข้ าสู่ ร ะบบมาตรฐาน และความปลอดภั ย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่ง สอดคล้องกับแนวนโยบายประเทศไทย 4.0
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value - Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วย
นวัตกรรม ต้องมีการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตพื้นที่ที่มีการขยายฐานการผลิตพื้นผักจากแหล่งผลิตเดิม ที่ประสบปัญหาต่าง
ๆ เช่น เกษตรกรที่ปลูกผักเป็นการค้าในเขต อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทําให้เกษตรกร
ในเขตเหล่านั้นย้ายฐานการผลิตผัก มาปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้น กรอปกับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีการปลูกผักกันในหลายพื้นที่ ทั้งนี้เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยมีน้ําชลประทานที่เหมาะสม และใกล้
ตลาด การขนส่งสะดวก ทําให้ผักจากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผักที่มีคุณภาพ ด้วยความสด ผักที่ปลูกกันมาก ใน
ขณะเดียวกันการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักสดตามท้องตลาด และซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง โดยกระทรวง
เกษตร และสหกรณ์ พบว่า มีสารเคมีตกค้างในผักเกินขีดอันตรายหลายเท่า แม้กระทั่งในผักที่ได้รับการรับรองว่า
เป็นผักปลอดภัยก็พบยาฆ่าแมลงจํานวนมาเช่นกัน
กลุ่มเกษตรกรได้ เลือกรู ปแบบ ความร่วมมื อของสมาชิ ก เกษตรกรในโซ่ อุปทานในการติ ดตามสิ น ค้ า
(Directing) โดยความร่วมมือกับสมาชิกภายในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรผักปลอดสารพิษ ในการติดตามสินค้า และ
การย้อนกลับสินค้าจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยการนําเทคโนโลยี QR Code , Bar Code มาปรับใช้ เพื่อ
ควบคุม ติดตาม รักษาคุณภาพ ผักปลอดสารพิษ
ประโยชน์หลักของ QR Code คือ ความเก่งกาจของ รหัส QR สามารถใช้สําหรับการอะไรและทุกอย่าง
กลุ่มเกษตรกรยังมีประโยชน์สําหรับลูกค้า และธุรกิจ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเงิน และการโฆษณาโดยการ
กระจาย QR โค้ดไปยังเว็บไซต์หรือ URL ของเกษตรกร ลูกค้าสามารถสแกนโค้ด QR นี้ และช่วยให้พวกเขาใน
การจั ด เก็ บข้ อมู ล สํา หรับ การอ้ างอิ งในอนาคต ยั งมี อะไรที่ ม ากขึ้ น QR Code เกี่ ย วกั บรหั ส QR ที่ เกษตรกร
สามารถสร้างสะพานเชื่อมในรูปแบบที่แตกต่างกันของการตลาดเข้าด้วยกัน
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่อุปทาน, สินค้าเกษตรปลอดภัย.
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Abstract
SuphanBuri Province focuses on the development of the agricultural sector by strengthening
and strengthening the agricultural production base. Raise the level of agricultural and food
production to the standard and safety system. Able to meet the needs of the market to be
accepted internationally Which is in line with the policy of Thailand 4.0 That wants to change
the economy to a "Value-Based Economy" or economy that is driven by innovation Must change
from traditional agriculture to modern agriculture that focuses on management and technology
(Smart Farming), which farmers have to become richer. And being a farmer as an entrepreneur
(Entrepreneur)
Suphanburi Province Is an area that has expanded production base of vegetables from
the original production That encounter various problems such as farmers who grow vegetables
in the trade area Bang Bua Thong District, Bang Yai District, Nonthaburi Province Causing farmers
in those areas to relocate vegetable production bases To grow in Suphanburi province more
With farmers in Suphanburi Province The vegetables are grown in many areas because of the
appropriate environment. With appropriate irrigation water and near the market, convenient
transportation Making vegetables from Suphanburi Province Is a quality vegetable with freshness,
many vegetables are grown At the same time, random sampling of pesticide residues in fresh
vegetables in the market and many supermarkets by the Ministry of Agriculture and Cooperatives,
found that many pesticide residues in vegetables exceeded the limit Even in vegetables that
have been certified as safe vegetables, many pesticides have been found as well.
Farmers have chosen the format Cooperation of farmers in the supply chain to track
products (Directing) in collaboration with members within the organic vegetable supply chain.
To track the product and returning products from standardized production sources By using QR
Code and Bar Code technology to control, monitor and maintain the quality of non-toxic
vegetables
The main advantage of QR Code is that the versatility of QR codes can be used for
anything and everything. Farmers groups are also useful for customers and businesses. It saves
money and advertising costs by distributing QR codes to farmer websites or URLs. Customers
can scan this QR code and help them to store information for future reference. There is still
more. QR Code regarding QR codes that farmers can bridge in different forms of marketing
together.
Keywords : The Development of Logistics Model; Farmers Producing Safe Farmers

บทนํา
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ําสุพรรณบุรี หรือ แม่น้ําท่าจีน
ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ
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3,348,755 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ 107 กิโลเมตร และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร พื้นที่ส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงโดยมีความลาดเทระหว่าง 0 - 3 เปอร์เซ็นต์ อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของจังหวัด ตลอดแนวเหนือจรดใต้พื้นที่ต่ําสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สูงกว่าระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 3 เมตร ส่วนทางเหนือของหวังหวัด อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร โดยพื้นที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ทํานาข้าว มีน้ําน้ํา ลําคลอง หนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่าน
จากเหนือสุ ดถึง ใต้สุด ได้ แก่ แม่น้ําท่าจีน หรือแม่น้ําสุพรรณบุ รี การใช้ประโยชน์ จากที่ดินส่วนใหญ่ เป็ น พื้น ที่
เกษตรกรรม 2,488,066 ไร่ คิดเป็น 74.28 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด จังหวัดสุพรรณบุรีได้กําหนดแผนพัฒนา
จังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 ได้กําหนดวิสัยทัศน์จังหวัดให้ “สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนําในด้านแหล่งผลิตอาหาร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพมาตรฐานสู่ ส ากล เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา การกี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย วโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม” มุ่งเน้นพัฒนาเชิงพื้นที่โดย
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่สําคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยงสู่
เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเพื่อการบริการ และการส่งออก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด ได้แก่
การยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรโดยเสริมสร้าง
ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
และความปลอดภัย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิ จไปสู่ “Value - Based Economy”
หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องมีการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตพื้นที่ที่มีการขยายฐาน
การผลิตพื้นผักจากแหล่งผลิตเดิม ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น เกษตรกรที่ปลูกผักเป็นการค้าในเขต อําเภอบาง
บัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทําให้เกษตรกรในเขตเหล่านั้นย้ายฐานการผลิตผัก มาปลูกในจังหวัด
สุ พรรณบุ รี ม ากขึ้น กรอปกั บ เกษตรกรในจั ง หวั ดสุ พ รรณบุ รี มี ก ารปลู ก ผั ก กั น ในหลายพื้น ที่ ทั้ ง นี้ เพราะ มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยมีน้ําชลประทานที่เหมาะสม และใกล้ตลาด การขนส่งสะดวก ทําให้ผักจากจังหวัด
สุพรรณบุ รี เป็นผักที่มีคุ ณภาพ ด้วยความสด ผักที่ปลูกกันมาก ได้แก่ พริก ถั่วฝักยาว คะน้า แตงกวา และ
ข้าวโพดหวาน เป็นต้น โดยเฉพาะอําเภอศรีประจันต์ เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า คะน้ายอด ตําลึง ผักโขมเขียว ผักโขม
แดง เป็นต้น ในขณะเดียวกันการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักสดตามท้องตลาด และซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า มีสารเคมีตกค้างในผักเกินขีดอันตรายหลายเท่า แม้กระทั่งในผักที่ได้รับ
การรับรองว่าเป็นผักปลอดภัยก็พบยาฆ่าแมลงจํานวนมาเช่นกัน เมื่อนําตัวอย่างผักไปตรวจอย่างละเอียดพบมี
สารเคมีพิษร้ายแรงที่ทั่วโลกห้ามใช้ตกค้างอยู่หลายชนิด ที่น่าเป็นห่วงคือผักที่วางขายใส่ถุง ประทับตราปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์ตัวคิว “Q” หรือผักที่ได้รับรองคุณภาพ (Quality) ว่าเป็นอาหาร
เซฟตี้ หรืออาหารปลอดภั ย (Food Safety) นั้น กลั บ พบย่ าฆ่ าแมลงตกค้า งเกิ นระดั บ ที่ กํ าหนดไว้ จากข้ อมูล
เบื้องต้น ผักร้อยละ 40 ที่วางขายในท้องตลาด มีสารเคมีพิษร้ายแรงตกค้างเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนดโดยพื้นที่
สุ่มตรวจทั้ง กทม. ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นครปฐม ระยอง ปราจีนบุรี ฯลฯ
ปัญหาในพื้นที่อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กระทบถึงความไม่มั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่า
มีปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้กระบวนการดังกล่าว ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ 1) การขาด
กระบวนการ และองค์ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรปลอดภัย 2) การขาดกระบวนการ และ
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องค์ความรู้ในด้านการผลิตที่มีคุณภาพสู่การรับรองระบบมาตรฐาน 3) ขาดฐานการเสริมหนุนการค้าเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเกษตร 4) ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และภาคส่วนที่จะช่วยส่งเสริม และเชื่อมโยง
ให้เกิดกลไกลการจัดการร่วมตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รัฐไม่ได้อุดหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ชุ มชนอย่ างแท้ จริ ง ไม่ มี การจั ด การความรู้ ร่ วมกั น ซึ่ ง ทํ าให้ เกษตรกรไม่ ส ามารถเข้ าถึ งแผนการพั ฒนาเชิ ง
ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเรียนรู้ และการผลิตได้
ผลการวิเคราะห์ส ภาพปั ญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับ อําเภอศรีประจันต์ มี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 4 แห่ง พบว่าด้าน
พื้นที่ทําเกษตรกรรมเสื่อมโทรมด้วยสารเคมี ทําให้เกษตรกรได้รับผลจากการใช้สารเคมี ปัญหาด้านโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรเพื่อนําไปสู่ สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรขาดการส่งเสริมด้านการตลาด
การกระจายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชใบที่มีการเพาะปลูกในพื้นที่ อําเภอศรีประจันต์ เช่น ผักบุ้ง
ผักคะน้า คะน้ายอด ตําลึง ผักโขมเขียว ผักโขมแดง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องการการส่งเสริมเกษตรกรในการใช้
นวัตกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร การจัดหาตลาด
เพื่อรองรับสินค้าเกษตร การสร้างมาตรฐานของสินค้าปลอดภัย มีการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์สินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ สร้างสถานที่จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ฝึกอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเห็นได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มปลายน้ําของโซ่อุปทานสามารถที่จะผลักดันให้โซ่อุปทาน
ของสินค้าผักปลอดสารพิษ มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มปลายน้ําจะมีอํานาจในการต่อรองมาก
น้อยเพียงใด โดยที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบสารตกค้าง มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
เช่ น จากกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่ อตรวจสอบ และผั ก ดั นสิ นค้ าเกษตร
ปลอดภัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มปลายน้ํา
กลุ่มต้นน้ํา ได้แก่ ผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต ที่มีบทบาทสําคัญ คือ ผู้จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ และผู้จําหน่าย
ปุ๋ย โดยผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ผักในเมืองไทยมีประมาณ 200 ราย เช่น บริษัท เจียไต๋ จํากัด บริษัทเพื่อน
เกษตร จํากัด บริษัทโนวาตีส จํากัด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2548) การซื้อเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ของเกษตรมักจะซื้อ
จากร้านค้าที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับแหล่งเพาะปลูก สําหรับผู้จําหน่ายปุ๋ยเคมีในเมืองไทยจะมีผู้ค้าน้อยราย เช่น
บริษัท เจียไต๋ ผู้ผลิตปุ๋ยตรากระต่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยมีอัตราการเติบโตไม่
มาก เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
การดําเนินงาน รวมทั้งยังเป็นการคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้เกษตรกรบางรายอาจซื้อปุ๋ยจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
กลุ่มกลางน้ําได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิต พ่อค้าคนกลาง รวมทั้งผู้แปรรูป ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ผลิตจะเป็น
เกษตรกรรายย่อย กําลังการผลิตน้อย รูปแบบการผลิตจะเป็นการผลิตแบบครั้งเดียวเต็มพื้นที่ เกษตรกรอาจปลูก
ผักชนิดเดียวหรือหลายชนิด ขึ้นอยู่กับผู้รับซื้อเป็นผู้กําหนด ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อจะมีเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตหลาย
รายอาศัยการซื้อขายที่คุ้นเคยกันมานาน ทําให้ผลผลิตในรูปแบบนี้ไม่ความแน่นอน ระดับราคามีความผันผวน
มาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาของตลาด การเก็บเกี่ยวผู้ซื้อจะนัดวันให้เกษตรกรเก็บผลผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะนํา
ผลผลิตที่ได้บรรจุเข่งหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ โดยการขนส่ง ผู้ซื้อจะนัดวันนํารถมารับสินค้า แต่ในกรณี ที่
เกษตรเป็นผู้นําไปส่งให้กับผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือร้านค้าส่ง การชําระเงินส่วนใหญ่มักจะชําระเป็น
เงินสดเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า ทั้งนี้การขนส่งไปยังผู้แปรรูปมักจะใช้รถกระบะ หรือรถหกล้อที่มีการวางแผนเส้นทาง
การรับสินค้า เพื่อทําให้ลดต้นทุนการขนส่งต่อเที่ยวให้ต่ําที่สุด ซึ่งจะต่ํากว่าการที่เกษตรกรนํามาส่งเอง
กลุ่มปลายน้ําได้แก่ ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท ผู้ส่งออก ซึ่งจะรับผลิต ผลิต
จากพ่อค้าคนกลาง หรือผู้แปรรูป ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีแบบแผนรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนภายใน
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เงื่อนไข ซึ่งขึ้นอยู่ผู้ซื้อแต่ละราย การชําระเงินมักจะชําระภายหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า เช่นชําระภายหลังจาก
ได้รับสินค้า 30 วัน
บทบาทสําคัญของโซ่อุปทานผักปลอดสารพิษ จะอยู่ที่เกษตรกรผู้ผลิตเป็นหลักเนื่องจากมาตรฐานการ
ผลิต รูปแบบการจําหน่ายที่ตลาดเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งแตกต่างจากการปลูกผักแบบธรรมดา ดังนั้น การที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้เกษตรกรดั้งเดิมหันมาปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเกษตรกรแล้ว
ยังเป็นการยกมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมอีกด้วย
ทั้ง นี้ จังหวั ด สุพ รรณบุ รีมี เป้ าหมายการพั ฒนาจั งหวั ด “สุ พรรณบุ รีเป็น แหล่ งผลิ ตสิ นค้ าเกษตร และ
อาหารปลอดภัยชั้นนํา ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา
ประชาชนคุณภาพชีวิต ดี” ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติ กส์ เกษตรปลอดภัย อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้ านเกษตรเชื่ อมโยงสู่ เกษตร
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภค และการส่งออก
แนวทางการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ควรให้ความสําคัญในเรื่องของการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ซึ่งรวมถึงการลดความผันแปร หรือความเสี่ยงในเรื่องต้นทุน ราคา รายได้ และการปรับประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรมีค วามรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สารเคมี รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เกษตรปลอดภัย จากสารพิษ ตลอดจนพัฒนาห่วงโซ่อาหารสู่ การบริ โภคที่ปลอดภัย จากประเด็นที่กล่ า วมา
ข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เกษตรปลอดภัย อําเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดตัวแบบการจัดการโลจิสติกส์ติกส์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อย่างเหมาะสม
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน อันนําไปสู่มาตรฐานการบริ หารจัดการสําหรับประชาชน และ
เกษตรกรในพื้นที่ อื่น ๆ ในระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในเขต
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการนํารูปแบบการจัดส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีไปประยุกต์ใช้

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา โครงการวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยโดยระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพผสมผสานกัน (Mixed Method) เพื่อยกระดับ กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยเกษตรปลอดภัย วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งนี้จะ
ใช้กระบวนการวิ จัย เชิ งปฏิ บัติ ก าร (Action Research) ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มตั ว อย่างเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาคําตอบร่วมกัน มุ่งให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง จากการเข้าไปสัมผัส กับ
ข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง โดยมีการใช้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary
Research) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participation Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และ
การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) อั นมี เหตุ ผล และวิ ธีก ารศึ กษาวิ จัย เกษตรกรรมปลอดภั ย และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาพื้นที่การเกษตรสู่การท่องเที่ยวเกษตรเชิงเกษตรปลอดภัย พื้นที่อําเภอศรีประจันต์
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จังหวัดสุพรรณบุรี การคัดเลือกพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมหลักในภูมิภาคตะวันตก และมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพสูง ด้วยความ
พร้อมทั้งในด้านพื้นที่ และทรัพยากรบุคคลจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (Mixed Research) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการค้นหากระบวนการมีส่วนร่วมที่จะทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากหลากหลายมิติ โดยมิได้
ให้ความสําคัญกับจํานวนหรือความเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย (Representative of the Population) ที่จะ
ศึกษาแต่อย่างไร โดยธรรมชาติของการศึกษาเชิงคุณภาพมุ่งหวั งที่ เนื้อหาเป็นสําคัญ ดังนั้นการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นการกําหนดตามความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และความเป็นผู้รู้ในเรื่องที่กําหนด วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คือ การเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย
หรือเจตนาในการเลือกตัวอย่างไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้คือ เกษตรกรอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 20 ราย มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
- อายุระหว่าง 20 – 40 ปี
- เป็นเกษตรกรในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (Smart Farmer) จํานวน ๒๐ คนของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
- มีความเป็นผู้นําและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถร่วมงานวิจัยในพื้นที่ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการดําเนินการโครงการวิจัยนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์สําคัญต่อภาคเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง
ในการวิจัย ดังนี้
1. เกษตรกร สามารถเลื อกผู้ ให้ บ ริ ก ารจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า
การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
2. เกษตรกรมีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานรัฐ และชุมชน ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่
เกษตรปลอดภัย และการเกษตรอินทรีย์ นํารูปแบบการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ
และในจังหวัดใกล้เคียง
3. การเชื่อมโยงเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี
4. ผู้บริโภคได้รับสินค้าตรงตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ สินค้าเกษตรปลอดภัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้ออกแบบกระบวนการตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยมี ก ารปรั บ กระบวนการวิ จัย ให้ มี ความสอดคล้ อง เหมาะสมกั บพื้ นที่ และผั กปลอดสารพิ ษ ซึ่ งเป็ น การ
ดํ าเนิ นการวิ จั ย ร่ ว มกั น ของคณะผู้ วิ จั ย และกลุ่ มเป้ า หมายการวิ จั ย ซึ่ งประกอบด้ วยผู้ นํา และสมาชิ ก กลุ่ ม
เกษตรกร และภาคเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนการพัฒนารูปแบบ การจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย อําเภอศรีประจัน ต์ จังหวัดสุพรรณณบุ รี มีการเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 20 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ การ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัย บนฐานของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรู้จักตนเอง ก่อตัวให้เกิด
แรงจูง ใจต่ อการเปลี่ ย นแปลง นํ าไปสู่ การกระตุ้น ให้ คิ ด ลงมื อปฏิ บัติ โดยการจัด เวที สนทนากลุ่ ม ผู้ เข้ าร่ ว ม
ประกอบด้วย ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะเกษตรกรผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษ และผู้นําสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ได้นําแนวทางของ Smith (1997) อ้างถึงใน วรรณดี
สุทธินรากร (2557) มากําหนดเป็นขั้นตอนกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถตอบคําถามการวิจัย และการบรรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นการศึกษา
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมายหลัก และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
รอง เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีที่
ผ่านมา และในปีการผลิต 2563 เกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการ การดําเนินงาน และผลการจัดจําหน่าย
การจัดส่งสินค้า การเก็บสินค้าของเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงช่องทางการจัดจําหน่าย ตั้งแต่ ต้นน้ํา กลาง
น้ํา ปลายน้ํา ผักปลอดสารพิษ ที่มีการเพาะปลูกและวางจําหน่าย ในพื้นที่อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ขั้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
การร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัดเกี่ยวข้องการ
เพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ ที่ดําเนินการในอดีต และในปีการผลิต ปี 2563 ตามแนวทางส่งเสริมการ
ปลูกผักอินทรีย์ และผักปลอดสารพิษ เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางที่เป็นไปได้ในการดําเนินงาน ระบบการจัด
จําหน่าย ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ ระบบการจัดส่ง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการเมล็ดพันธ์ การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ การใช้สารกําจัดโรคพืช ของสมาชิกในกลุ่มผักปลอดสารพิษ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการด้านการจัดส่ง โซ่อุปทานผักปลอดสารพิษ และผักอินทรีย์
ภายในกลุ่มสมาชิกเกษตรกร ระหว่างผู้นําและเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม และกับองค์กรภายนอก เช่น โรงพยาบาลศรี
ประจันต์ สํานักงานส่งเสริมการเกษตรอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์อําเภอศรี
ประจันต์ และระหว่างกลุ่มผู้ขาย ผู้ขนส่ง ผู้จัดส่ง ผัดปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
ขั้นการปฏิบัติการวิจัยร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาข้อมูลเชิงลึก และเรียนรู้ร่วมกันในการประเมินบริบทในเชิงพื้นที่และองค์กร ในประเด็นของ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ และขั้นตอนกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ ฯลฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบการ
จัดส่ง ระบบการจัดจําหน่าย รูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกผักอินทรีย์
ผักปลอดภัย อําเภอศรีประจันต์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องเกี่ยวกับความจริงและการตีความของ
งานวิ จัย ซึ่ งผู้ วิจัยได้ ดํ าเนิน การ 1. ด้ านความเชื่ อถื อได้ (Credibility) ความถู ก ต้องโดย การให้ ผู้ ที่ให้ข้ อ มู ล
ตรวจสอบขั้นตอนการวิจัย โดยการสอบถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลในแต่ละประเด็นว่าความคิดเห็นตรงกับข้อมูล
เบื้องต้นหรือไม่ การตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ และภายหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
341

นําข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว กลับไปตรวจสอบ โดยผู้ให้ข้อมูลอีก 3 ราย พบว่า ทั้ง 3 รายเห็นด้วยกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา 2.ด้านระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ครบถ้วน และครอบคลุม และตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ 3.การยืนยันผลการวิจัย (Confirm
Ability) เป็นการยืนยันผลที่ได้จากข้อมูล ดังนี้ 1) การบันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์ 2) การถอดเทปแบบคําต่อคํา
3)การอ้างอิงคําพูดของผู้ให้ข้อมูลในการเสนอผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้คือ นําข้อมูลที่ได้
จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์มาทําการถอดเทป แบบคําต่อคํา เพื่อจัดทํา Transcription ทําการอ่าน
Transcription แบบบรรทัดต่อบรรทัดแล้วนํามาจัดหมวดหมู่ และตีความเพื่อจําแนกประเภทข้อมูลตามแนวคิด
แล้วจึง สรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
ต้นน้ํา เมล็ดพันธ์ผัก อินทรีย์แม่โจ้ เกษตรกร อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก
อินทรีย์แม่โจ้ ตั้งอยู่ที่ อําเภอหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธ์ผัก
อินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรกรจะคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความต้านทานต่อโรค และแมลง ทั้งนี้ยังไม่มีพันธ์พืชที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบบเกษตร
อินทรีย์โดยเฉพาะ เกษตรจําเป็นต้องใช้เมล็ดพันธ์พันธ์ผักอินทรีย์จากแม่โจ้ เนื่องจากไม่พบว่ามีบริษัทผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์จําหน่ายให้กับเกษตรกร
ขั้นกลางน้ํา คือ ขั้นของการแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ที่นํามาใส่บรรจุเพื่อง่ายต่อการขนส่ง คุณภาพ
ของบรรจุภัณฑ์ยังคงใช้ถุงพลาสติกที่มีการห่อหุ้มผักเพื่อนํามาจัดเรียงบนรถเพื่อสะดวกในการขนส่ง รูปแบบการ
ขนส่งกลุ่มเกษตรกรยังคงมีการขนส่งต่างคนต่างนําผักมารวมกันที่ตลาด หรือปลายทางส่งผลให้มีต้นทุนในการ
ขนส่งที่สูงในแต่ละครัวเรือนของเกษตรกร ความสามารถในการผลิต ซึ่งด้านการผลิตเป็นปัจจัยที่มีปัญหาค่อนข้าง
สูงเนื่องจากความต้องการของตลาดมีสูงกว่าผู้ผลิต ระยะเวลาในการผลิตอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 35-45 วัน ในส่วนของ
การนําผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากแปลงปลูก แปรรูปเป็นอาหารอยู่ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ นค้ า
เกษตรของกลุ่ม เช่น การแปรรูปเป็นไอศกรีม อนาคตวางแผนในการแปรรูปผักปลอดสารเคมีของกลุ่มเกษตรกร
ที่ปลูกผักในอําเภอศรีประจันต์ ให้มีรูปแบบของการแปรรูปที่แตกต่างกันออกไป การเพิ่มมูลค่า กลุ่มเกษตรกร
สร้างมูลค่าด้วยการให้ทางกลุ่มมีการสุ่มตรวจผักในเรื่องของสารเคมีเพื่อยืนยันการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผัก ซึ่ง
ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อความมั่นใจกับผู้บริโภคที่ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มนี้จะไม่มี
สารเคมีอย่างแน่นอน
ปั ญ หาด้ านโรคพื ชโรคพืช ต้ องมีป ระสบการณ์ถึ ง จะสามารถกํ า จั ด หนอน แมลง ศั ต รู พืช เหล่ านี้ ได้
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ําส้มควันไม้ ยาสูบผสมเหล้าขาว โดยกลุ่มเกษตรกร
หมั่นฉีดบริเวณใบ และต้นเพื่อลดอัตราการเกิดของศัตรูพืช
ปั ญ หาด้ า นการขาดความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม เกษตร ในอํ า เภอศรี ป ระจั น ต์ ก ลุ่ ม เกษตรกรมี ค วาม
หลากหลายในการทําอาชีพเกษตร ทั้งการปลูกแห้ว เผือก มัน อ้อย ข้าว ซึ่งจํานวนหลาย ๆ รายที่ยังพึ่งพาอาศัย
การใช้เคมี เนื่องจากเกษตรกรมองในมุมของการที่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ง่ายกว่า กําจัดศัตรูพืชได้ง่ายกว่า
ส่งผลให้ในกลุ่มยังมีความหลากหลายของการทําเกษตร
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ปลายน้ํ า : ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของผัก ปลอดสารพิ ษ ขั้นปลายน้ําเป็นขั้นตอนส่ วนสุด ท้ายของการทํ า
การเกษตร เป็นขั้นของการนําผลผลิตนับตั้งแต่ ผัก ชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูป มาสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้แก่
ร้านอาหารทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพ โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า และผู้โภคทั่วไปที่รัก
สุขภาพโดยในปัจจุบันตลาดสีเขียวโรงพยาบาลศรีประจันต์ได้นําร่องมา 3 ปี ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มรู้จักว่าต้องการ
บริโภคผักปลอดสารพิษต้องมาบริโภคที่ตลาดสีเขียวของโรงพยาบาล โดยดูได้จากอัตรารายได้ของกลุ่มเกษตรกร
ที่มีรายได้เพิ่มเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2562
จากกลุ่มประชากรมีการได้แบ่งผักปลอดภัยไว้รับประทานเองด้วยทําให้กลุ่มเกษตรกรในอําเภอศรี
ประจันต์ใช้ชีวิตแบบพอเพียงทําให้ไม่มีปัญหาทางด้านสภาพการทางด้านหนี้สิน
ต้นน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

1.เมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์

1.บรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์

1.การแตกแยกย่อยของตลาด (Niche Market)

2.ปุ๋ยอินทรีย์

2.คุณภาพบรรจุภัณฑ์

2.ความหลากหลายของสินค้า

3.พื้นที่เพาะปลูก

3.รูปแบบการขนส่งสินค้า

3.การขยายตัวของ Modern Trade

4.ขั้นตอนการปลูก

4.ต้นทุนการขนส่ง

4.ราคาจําหน่ายต่อหน่วยที่สูง

5.สภาพแวดล้อม

5.ความสามารถในการ

5.ตราสินค้า

รักษาอุณหภูมิ
6.ขาดความร่วมมือกับกลุ่ม

6.ความสามารถในการ

6.ช่องทางการจัดจําหน่าย

เกษตรกร

ผลิต

7.ประสิทธิภาพการขนส่ง

7.การแปรรูป

7.สินค้าเน่าเสีย

ปัจจัยการผลิต
8.ขาดกําลังคน

8.การเพิ่มมูลค่า

8.รายได้เกษตรกรไม่แน่นอนไม่มั่นคง

9.ความไม่แน่นอนของ

9.ขาดความร่วมมือระหว่างคู่ค้า

และบอบช้ําง่าย

ผลผลิต
10.ปัญหาโรคพืช

10.ปริมาณความต้องการไม่แน่นอน

11.ขาดความร่วมมือกับ

11.การรับรอง GAP

กลุ่มเกษตรกร
12.ขาดกําลังคน
13.การจัดเก็บสินค้า

12.การรักษาความสดของสินค้า
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แสดงโซ่อุปทานผักปลอดสารพิษ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตารางที่ 4.1 ผลของการบริหารจัดการด้านโลจิติกส์
รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย อําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี คณะผู้วิจัยได้ทําการพัฒนา และนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทในพื้นที่ อําเภอศรีประจันต์
จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจั ด การซึ่ งจากกลุ่ ม ประชากรที่ จากการประชุ มร่ ว มกั บ
ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน จํานวน 3 ท่านซึ่งสรุปจํานวนรูปแบบได้ 5 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 Clustering รวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่การ
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ความร่วมมือกันในการจัดการพื้นที่ เพาะปลูก การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ และการ
ซื้อเมล็ดพันธ์ การกระจายเมล็ดพันธ์คุณภาพภายในกลุ่ม วิสาหกิจ
รูปแบบที่ 2 Connectivity ลดการสูญเสียจากการขนส่ง โดยการนําบรรจุภัณฑ์ที่รักษาอุณหภูมิ มาใช้
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งจําหน่าย เชื่อมโยงในเส้นทางของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรภายใน
พื้นที่
รูปแบบที่ 3 Directing ความร่วมมือกับสมาชิกภายในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรผักปลอดสารพิษ ในการ
ติดตามสินค้า และการย้อนกลับสินค้าจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยการนําเทคโนโลยี QR Code , Bar Code
มาปรับใช้ เพื่อควบคุม ติดตาม รักษาคุณภาพ ผักปลอดสารพิษ
รู ปแบบที่ 4 Benefit Sharing การแบ่ งปัน ผลประโยชน์ให้ กั บสมาชิกในกลุ่ม ผู้เป็ นตั วแทนในการ
ดําเนินงานของกลุ่มเกษตร เช่น เป็นผู้แทนในการจําหน่าย ผู้แทนการบันทึกข้อมูล การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ
รูปแบบที่ 5 Consolidating Center จัดทําศูนย์รวบรวม วัตถุดิบ ผลผลิต การเก็บรั กษา การขนส่ง
การจัดจําหน่าย เพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน การใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เพิ่ม
ขีดความสามารถ และเพิ่มอํานาจการต่อรอง
จากทั้ง 5 รูปแบบคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่ารูปแบบที่ 3 Directing มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ผักปลอดภัยนี้ เพราะเกษตรกรสามารถดําเนินการวางแผนได้ด้วยตนเอง สามารถดําเนินการได้ทันที ดังนั้นจึงได้
นํารูปแบบที่ 3 Directing นํามาทดลองกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกผักเองจํานวน 2 ราย
แนวทางการนํารูปแบบการจัดส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยไปประยุกต์ใช้
รูปแบบการจัดส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยในอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มเกษตรกรได้เลือก
รูปแบบ ความร่วมมือของสมาชิกเกษตรกรในโซ่อุปทานในการติดตามสินค้า (Directing) โดยความร่วมมือกับ
สมาชิกภายในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรผักปลอดสารพิษ ในการติดตามสินค้า และการย้อนกลับสินค้าจากแหล่ง
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ผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยการนําเทคโนโลยี QR Code , Bar Code มาปรับใช้ เพื่อควบคุม ติดตาม รักษาคุณภาพ
ผักปลอดสารพิษ

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้จากผลแนวทางการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ควรให้ความสําคัญในเรื่องของการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งรวมถึงการลดความผันแปร หรือความเสี่ยงในเรื่องต้นทุน ราคา รายได้ และการ
ปรับประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สารเคมี รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย จากสารพิษ ตลอดจนพัฒนาห่วงโซ่อาหารสู่การบริโภคที่ปลอดภัย
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์
เกษตรปลอดภัย อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดตัวแบบการจัดการโลจิสติกส์ติกส์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัย อย่างเหมาะสมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน อันนําไปสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ
สําหรับประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ในระดับประเทศต่อไป

อภิปรายผล
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 3,336,426 ไร่ โดยมีจํานวนพื้นที่เกษตรจํานวน 1,967,173 ไร่
คิ ดเป็ น 58.96% ของพื้น ที่ ทั้ งหมดในจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี จํ านวนครั วเรือนที่ มีอาชี พเกษตรมี จํานวน 81,488
ครัวเรือนในอําเภอศรีประจันต์ มีจํานวน 6,638 ครัวเรือนมีอาชีพเกษตรกร หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.145 อําเภอศรี
ประจันต์ คือ เป็นอีกอําเภอที่มีแหล่งเพาะปลูกที่น่าสนใจ อาชีพเกษตรกรทํานาทําไร่ นาแห้ว นาเผือก อําเภอศรี
ประจันต์มีพื้นที่ทั้งหมด 113,116 ไร่ โดยมีพื้นที่ทําเกษตร 96,979 ไร่ คิดเป็น 85.73% ของพื้นที่ทั้งหมดอําเภอ
ศรี ประจัน ต์ จํ านวนครั วเรื อนที่ มี อาชี พ เกษตรกรมี ในอํ า เภอศรี ป ระจั นต์ มี จํา นวนตํ าบล 9 ตํ าบล ตํ าบลศรี
ประจันต์ มีพื้นที่ในตําบลศรีประจันต์ทั้งหมด 12,557 ไร่ คิดเป็น 11.10% ของอําเภอศรีประจันต์ โดยมีจํานวน
พื้นที่การทําเกษตร 11,088 ไร่ในการทําเกษตรคิดเป็น 11.43% ของพื้นที่ในอําเภอศรีประจันต์ จํานวนครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 832 ครัวเรือน คิดเป็น 12.53% ของอําเภอศรีประจันต์ ตําบลบ้านกร่าง มี
พื้นที่ในตําบลบ้านกร่างทั้งหมด 10,731 ไร่ คิดเป็น 9.48% ของอําเภอศรีประจันต์ โดยมีจํานวนพื้นที่ก ารทํา
เกษตร 9,067 ไร่ในการทําเกษตร คิดเป็น 9.34% ของพื้นที่ในอําเภอศรีประจันต์ที่ทําเกษตร จํานวนครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรในตําบลบ้ านกร่ าง มีจํานวน 572 ครัวเรื อน คิดเป็น 8.61% ของจํานวนครั ว เรื อน
ทั้งหมดในอําเภอศรีประจันต์ ตําบลมดแดง มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด 9,804 ไร่ คิดเป็น 7.78% ของพื้นที่ทั้งหมด
ของอําเภอศรีประจันต์ โดยมีจํานวนพื้นที่การทําเกษตรของตําบลมดแดงมีทั้งหมด 9,500 ไร่ในการทําเกษตรคิด
เป็น 9.79% ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอศรีประจันต์ มีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในตําบลมดแดง
มีจํานวน 714 ครัวเรือน คิดเป็น 10.79% ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของอําเภอศรีประจันต์ ตําบลบางงาม มี
จํานวนพื้นที่ทั้งหมด 12,075 ไร่ คิดเป็น 10.67% ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอศรีประจันต์ โดยมีจํานวนพื้นที่การ
ทําเกษตรของตําบลบางงามมีทั้งหมด 10,864 ไร่ในการทําเกษตรคิดเป็น 11.20% ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอศรี
ประจันต์ มีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในตําบลบางงาม มีจํานวน 523 ตําบลดอนปรู มีจํานวน
พื้นที่ทั้งหมด 17,649 ไร่ คิดเป็น 15.60% ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอศรีประจันต์ โดยมีจํานวนพื้นที่การทํา
เกษตรของตําบลดอนปรูมีทั้งหมด 15,441 ไร่ในการทําเกษตรคิดเป็น 15.92% ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอศรี
ประจันต์ ครัวเรือน คิดเป็น 7.87% ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของอําเภอศรีประจันต์ ตําบลปลายนา มีจํานวน
พื้นที่ทั้งหมด 17,657 ไร่ คิดเป็น 15.60% ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอศรีประจันต์ เพื่อเปรียบเทียบทุกตําบลใน
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อําเภอศรีประจันต์โดยมีจํานวนพื้นที่การทําเกษตรของตําบลดอนปลายนามีทั้งหมด 15,335 ไร่ในการทําเกษตร
คิดเป็น 15.81% ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอศรีประจันต์ ตําบลวังหว้า มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด 9,252 ไร่ คิดเป็น
8.17% ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอศรีประจันต์ โดยมีจํานวนพื้นที่การทําเกษตรของตําบลดอนวังหว้ามีทั้งหมด
7,997 ไร่ในการทําเกษตรคิดเป็น 8.24% ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอศรีประจันต์ ตําบลวังน้ําซับ มีจํานวนพื้นที่
ทั้งหมด 9,311 ไร่ คิดเป็น 8.23% โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรของตําบลวังน้ําซับมีทั้งหมด
6,309 ไร่ในการทําเกษตรคิดเป็น 6.50% มีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 489 ครัวเรือน
คิ ดเป็ น 7.36% ตํา บลวั งยาง มี จํานวนพื้ น ที่ ทั้ ง หมด 14,080 ไร่ คิ ดเป็ น 12.44% โดยมี จํานวนครั ว เรื อ นที่
ประกอบอาชีพเกษตรของตําบลวังยางมีทั้งหมด 11,378ไร่ในการทําเกษตรคิดเป็น 11.7% ของพื้นที่ทําเกษตร มี
จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 850 ครัวเรือน คิดเป็น 12.80% ของครัวเรือนทั้งหมด

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
กลุ่มเกษตรกรสามารถ นําวิธีการในการพัฒนารูปแบบการจัดส่ง และขนส่งสินค้าเกษตรปลอดภัย จาก
จุ ด เริ่ ม ต้ น ผั ก ชนิ ดต่ าง ๆ ตามฤดู ก าล ให้ นํา ไปปรับ ใช้ กั บ พืช ชนิ ด อื่น ๆ โดยนํ าเทคโนโลยี ก ารเพาะปลู ก ที่
สอดคล้องกับการงดใช้สารเคมี เช่นการปลูกในอาคารควบคุม อุณหภูมิ การผลิตปุ๋ยหมักสูตรธรรมชาติ การใช้
พลังงานทดแทนในระบบควบคุมชลประทาน
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