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หน่วยงานผู้สนับสนุน

“การเริ่มท�าเกษตรอินทรีย์
มาจาก 3 ปัญหาหลัก 
ปัญหาแรกคือ หนี้สิน 

จากที่ท�าเกษตรมาเกือบ 50 ปี 
สิ่งที่เหลือคือ หนี้ ปัญหารองลงมา

คือ อาการเจ็บป่วยจากการใช้
สารเคมี ทุกคนมีโรคประจ�าตัวหมด 
และปัญหาสุดท้ายคือ สิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศเสีย แม้แต่อากาศ
และน�้าก็ไม่ปลอดภัย”

- คุณสุธรรม จันทร์อ่อน -
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ค�าน�า
หนงัสือเพาะผกั เพ(ร)าะสุข จดัท�าขึน้โดย
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ปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่ม
ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2561 

แนวคิดหลักของหนังสือเล ่มนี้  เน ้น
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เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับ
เรื่องเกษตรและอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บท  
ชี้ให้เห็นถึงการด�าเนินงานของโครงการฯ  
จากต้นทาง กลางทาง สู่ปลายทาง เริ่มต้น
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คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่ม

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  
โดยมุ่งเน้นการตรวจรับรอง
เกษตรและอาหารปลอดภัย
จากสารตกค้างยาฆ่าแมลง

ในกลุ่มภาคกลาง เพื่อพัฒนา
สินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย

และเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก 
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บทที่ 1
ทีม่า

ถึงแม้วันนี้ผู้บริโภคจะหันมาใส่ใจสุขภาพ
กันมากขึ้น แต่จากข้อมูลปริมาณสารตกค้าง 
ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ที่จ�าหน่ายภายใน
ประเทศยังคงบ่งชี้ว่า มีผลิตผลทางการเกษตร
หลายชนิด ที่มีสารตกค้างในปริมาณสูงและ 
อยู่ในระดับเกินมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงได้ริเริ่ม โครงการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย : การตรวจรับรองเกษตรและ
อาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลง
ในกลุ่มภาคกลาง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อ
พฒันาสนิค้าเกษตรให้มีความปลอดภยัและเป็น
ท่ีต้องการของตลาดทัง้ระดับประเทศและระดับโลก 
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หลักการและเหตุผล

จงัหวดันครปฐมและกลุม่จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันตก รวม 8 จังหวัด มีจุดแขง็
และศักยภาพสูง ซึ่งสามารถยกระดับเป็นแหล่ง
ผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับ 
การบริโภคภายในประเทศและส่งออกตาม 
เป้าหมายการเป็น ‘ครัวของโลก’ 

อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการเร่งผลผลิต
ทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้
สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น ซึ่ งน�าไปสู  ่
ปัญหาการปนเปื้อนของสารตกค้างและปัญหา 
สิ่งแวดล้อมตามล�าดับ รวมถึงข้อมูลการส�ารวจ
สถานการณ์ปรมิาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก
และผลไม้ทีจ่�าหน่ายภายในประเทศ โดยเครือ่งมือ
ตรวจวิเคราะห์ GC-MS/MS หรือ LC-MS/MS  
ซ่ึงมีความไวและความจ�าเพาะสูงของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังบ่งชี้ว่า
ผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดมีสารตกค้าง 
ในสดัส่วนทีส่งูและมีค่าอยู่ในระดับท่ีเกินมาตรฐาน
ความปลอดภัย ซึ่งนับเป็นวาระแห่งชาติและ
ประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขแบบ 
เร่งด่วน เพื่อท�าให้เป้าหมายการผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภัยบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยโครงการนี้ด�าเนินการในพื้นที่หลักคือ 
จังหวัดนครปฐม ควบคู ่กับจังหวัดสุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวม 8 จังหวัด  
ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน
ตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงมีการน�าเทคโนโลยี
การตรวจวิเคราะห์มาช่วยพัฒนามาตรฐาน 
ความปลอดภยัของผลผลิต ภายใต้ชือ่การรบัรอง 
MUMT Recommended เพื่อเป ็นต้นแบบ 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรในพื้นที่ 
การพัฒนาอาชีพที่สร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับ
รายได้ ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาล ผู้บริโภคโดยทั่วไป รวมถึงกลุ่ม 
นกัท่องเทีย่ว โดยมกีระบวนการผลิตและผลผลิต
ทางเกษตรและอาหารปลอดภัยเป็นหัวใจส�าคัญ



โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล14 15

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเกษตรอาหารปลอดภัยแบบครบห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
2. เพื่อน�ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์มาช่วยพัฒนา

มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต ภายใต้ชื่อการรับรอง MUMT Recommended
3. เพ่ือเพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรและอาหารปลอดภัยไปยังผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ รวมถึง

ลดอัตราการเกิดโรค ส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมกลางทาง

 กิจกรรมปลายทาง

กิจกรรมต้นทาง

ลักษณะกิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโครงการ 

ส�ารวจพื้นที่
จัดฝึกอบรม

สุ่มตรวจสุขภาพ

ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน 

ส�ารวจแนวทางส่งเสริมตลาด

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
ประชาสัมพันธ์แนะน�าแหล่งผลิต
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• การส�ารวจพื้นที่และแปลงเป้าหมาย เพ่ือการ
ผลิตเกษตรปลอดภัย 

• การจดัฝึกอบรม เพือ่ส่งเสรมิทัศนคติและความ
เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับเกษตรและการผลติอาหาร
ปลอดภัย และแนวทางการเพ่ิมผลผลิตด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

• การสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและ
สารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมต้นทาง

• การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง  
โลหะหนัก และเชื้อก่อโรคในผลผลิตทางการ
เกษตรและตัวอย่างอาหาร 

• การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย

• การส�ารวจแนวทางการส่งเสริมตลาดเกษตร
และอาหารปลอดภัย แนวทางการยกระดับราคา
และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

กิจกรรมกลางทาง
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• การสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภค โดยสุ่ม
ตรวจวเิคราะห์สถานะทางสขุภาพและสารตกค้าง
ในกลุม่ผูบ้รโิภค ประชาชน นักท่องเท่ียว และผูป่้วย
ในโรงพยาบาล

• การประชาสัมพันธ์แนะน�าแหล่งผลิตและ
จ�าหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือการ
สื่อสารสาธารณะในวงกว้าง

กิจกรรมปลายทาง

Q&A

สารก�าจัดศัตรูพืช หรือท่ีเรียกง่าย ๆ ว่า  
ยาฆ่าแมลง ใช้ส�าหรับปกป้องสวนเกษตรจาก
ศตัรพูชืเพือ่เพิม่ผลผลิต ในขณะทียั่งส่งผลอนัตราย
ต่อผู้บริโภคด้วย เนื่องจากยาฆ่าแมลงที่ฉีดพ่นนี้
สามารถตกค้างอยู ่ในผักผลไม้ได้ และมีพิษ 
ร้ายแรงต่อร่างกายคน หากได้รบัเข้าไปในปรมิาณ
มาก หรอืในกรณรีบัเข้าสูร่่างกายทลีะเลก็ทลีะน้อย
ก็จะสะสมอยู่ในร่างกายไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 
ที่ท�าให้เกิดความเป็นพิษ

ปัจจุบันประเทศที่เจริญแล้วได้ก�าหนด
กฎหมายเพือ่ปกป้องผู้บรโิภค โดยมแีผนเฝ้าระวงั
ผักและผลไม ้ที่ เข ้มแข็ง  พร ้อมก�าหนดค ่า
มาตรฐานที่เรียกว่า MRL (Maximum Residue 
Limits) ค ่า MRL คือปริมาณของสารตกค้าง 

ยาฆ่าแมลง (Pesticide Residues) ในหน่วย mg/kg 
ที่อนุญาตให้มีอยู่ได้ในผักและผลไม้ ซึ่งก�าหนด
โดยองค ์กรสากล Codex Al imentar ius  
Commission (FAO-WHO) อนัได้มาจากการทดลอง
ปลกูพชื โดยใช้ยาฆ่าแมลงตามหลกัการปฏบิตัทิีด่ี
ทางเกษตร (Good Agricultural Practices, GAP) 
หากปริมาณของยาฆ่าแมลงน้อยกว่าค่า MRL  
ก็ถือว่าปลอดภัยที่จะบริโภค 

อย่างไรกด็ ีหากมสีารเคมตีกค้างในปรมิาณ
ที่ สูงกว ่าค ่า  MRL ก็ไม ่ ได ้หมายความว ่า 
ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเสมอไป เพราะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและความถ่ีในการบริโภคผักและผลไม้
ชนิดนั้น เราอาจต้องประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) โดยค�านึงถึง ADI (Acceptable 
Daily Intake) และการได้รับสารพิษชนิดนั้น ๆ 
จากแหล่งอาหารอื่นประกอบกันไปด้วย  

สารก�าจัดศัตรูพืช คืออะไร?

MRL (Maximum Residue Limits) 
คืออะไร?
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บทที่ 2
เกษตรกร
ต้นแบบ

หากพูดถึงการท�าเกษตรอินทรีย์คงต้อง 
บอกว่าไม่ใช่องค์ความรูใ้หม่ และเม่ือเทยีบสัดส่วน
กค็งไม่อาจเปรยีบกบัจ�านวนเกษตรกรทีใ่ช้สารเคมี
ทว ่าด ้วยความมุ ่งมั่นยืนหยัดบนจุดยืนเพื่อ
สะท ้อนถึงมุมมองที่แตกต ่าง จึงส ่งผลให ้ 
เกษตรกรต้นแบบ กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง ที่คอยช่วยขับเคลื่อน
โครงการพฒันาเกษตรปลอดภยัฯ ให้เป็นรปูธรรม 
เพื่อมุ ่ งหวังที่จะสร ้างแรงบันดาลใจให ้ กับ
เกษตรกรรายอื่น

ดังเช่น คุณสุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกร
เกษตรอนิทรย์ีแห่งบ้านปลักไม้ลาย เคยกล่าวไว้ว่า 
“เกษตรอนิทรย์ีให้ความย่ังยืนกับมนษุย์โลก และ
มนุษย์โลกจะไม่สูญพันธุ์ไปจากโลก ถ้าเราย้อน
กลับมาท�าเกษตรอินทรีย์” 

ดังนั้น เกษตรอินทรีย์ของพวกเขา จึงไม่ใช่
แค่การท�าเกษตรประเภทหนึง่ หากเป็นการเพาะผัก 
เพื่อเพ(ร)าะสุขให้กับตัวเอง คนรอบข้าง และโลก
ใบนี้
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“เกษตรอินทรีย์ให้ความยั่งยืน 
กับมนุษย์โลก และมนุษย์โลก 

จะไม่สูญพันธุ์ไปจากโลก  
ถ้าเราย้อนกลับมาท�าเกษตรอินทรีย์”

คุณสุธรรม จันทร์อ่อน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนปลักไม้ลาย

เป ็นเวลาเกือบ 50 ป ี  ที่ คุณสุธรรม  
จนัทร์อ่อน อยูใ่นแวดวงการเกษตร ก่อนจะเริม่มา 
สวมหมวกเป็นเกษตรกรเกษตรอนิทรย์ีเมือ่ปี พ.ศ. 
2542 เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างสมดุล 
ให้กับธรรมชาติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนทาง
วชิาการจากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก�าแพงแสน และส�านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม

“การเริม่ท�าเกษตรอนิทรย์ีมาจาก 3 ปัญหา
หลัก ปัญหาแรกคือ หนี้สิน จากที่ท�าเกษตรมา
เกือบ 50 ปี สิ่งที่เหลือคือ หนี้ ปัญหารองลงมาคือ 
อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี ทุกคนมีโรค
ประจ�าตวัหมด และปัญหาสดุท้ายคอื สิง่แวดล้อม 
ระบบนิเวศเสีย แม ้แต ่อากาศและน�้าก็ไม ่
ปลอดภัย”
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ปัจจุบันพื้นที่ท�าการเกษตรขนาด 17 ไร่ 
ของคณุสธุรรม เตม็ไปด้วยพชืผกักว่า 10 ชนดิ เช่น 
ผักสลัด ผักโขม ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเปราะ 
พริกชี้ฟ้า เป็นต้น โดยจะแบ่งจ�าหน่ายไปยัง 
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม สามพรานริเวอร์ไซด์ 
ตลาดสขุใจ และห้างสรรพสนิค้าเป็นหลกั ซึง่ได้รับ
การสนับสนุนทางวิชาการจากคณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิเคราะห์
สารเคมีตกค้าง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน คุณสุธรรมยังท�าบัญช ี
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
วเิคราะห์วางแผนการท�างานและการเงนิมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถปลดหนี้ได้ส�าเร็จเมื่อปี  
พ.ศ. 2549  

“การท�าบญัชไีม่ได้หมายความว่าเราบนัทกึ
แค่รายรับ รายจ ่าย แต่เราจดเหตุการณ์ ท่ี 
เกิดขึ้นด้วย ซึ่งท�าให้เรารู้อดีต จากนั้นเราน�าอดีต
มาคาดการณ์สภาพอากาศ วางแผนการปลูกพืช
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม”

“การท�าบัญชี
ไม่ได้หมายความว่า 

เราบันทึกแค่รายรับ รายจ่าย  
แต่เราจดเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ด้วย 

ซึ่งท�าให้เรารู้อดีต จากนั้น
เราน�าอดีตมาคาดการณ์
สภาพอากาศ วางแผน
การปลูกพืชในอนาคต

ได้อย่างเหมาะสม”

นอกจากนั้นแล ้ว  คุณสุธรรมยังเป ็น
เกษตรกรไทยคนแรก ที่น�าเมล็ดพันธุ์มะละกอ 
จากต่างประเทศมาผสมกบัมะละกอพืน้บ้านไทย 
จนได้มะละกอพันธุ์ใหม่อย่าง พันธุ์ปลักไม้ลาย 
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ พันธุ์ฮอลแลนด์ รวมถึง
คิดค้น วิธีปลูกผัก 9 ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งในเขตภาคกลาง เมื่อปี พ.ศ. 
2558 เน้นปลูกพืชที่มีระยะเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกัน 
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาดูแล และลดการใช้น�้า 

ด้วยท้ังหมดที่กล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจ  
ทีแ่ปลงผกัของคณุสุธรรมได้รบัการยกย่องให้เป็น 
ศนูย์เรยีนรูเ้กษตรพอเพียง ชุมชนปลักไม้ลาย 
เพือ่เผยแพร่และส่งต่อความรูใ้ห้กบัเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 

CONTACT

54 ม.10 ต.ทุ่งขวาง 
อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 73140
08 1384 5352
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ตามรอยพ่อ
วิถีพอเพียง

“การเกษตรเป็นเรื่องส�าคัญ คนต้องอยู่ 
ต้องกิน ป้าเลยอยากสืบต่อให้คนรุ่นต่อไป 

ได้เรียนรู้ อย่างที่ราชบุรี เวลามีคนมาเรียนรู้  
ป้าให้กนิอยูฟ่รเีลย แม้ไม่มงีบจากทีไ่หนให้กต็าม”

คุณล�าพึง ศรีสาหร่าย

แปลงผักของ คณุล�าพึง ศรีสาหร่าย เกิดจาก
ดวงใจสีเขียว ที่มุ่งสานต่อด�าริของศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ผูม้คีวามตัง้ใจให้มี
พื้นที่ปลูกผักปลอดสารเคมีในรั้วมหาวิทยาลัย 
เพื่อให ้บุคลากรภายในและผู ้มาเยือนจาก
ภายนอกได้มีโอกาสบริโภคผักท่ีปลอดภัย ท้ังยัง
เป็นการส่งเสรมิอาชพีให้กบัเกษตรกรในพืน้ทีร่อบ ๆ  
มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

“ท ่านให ้คนหาเกษตรกรมาปลูก แต ่
เกษตรกรคนอืน่ ๆ  ไม่มีใครตอบรบั เขาบอกกันว่า
แปลงผักปลอดสารไม่คุ้มทุน แต่ป้าชอบปลูกผัก
แบบนี้ก็เลยรับมาท�า”
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คุณล�าพึงเริ่มเข้ามาปลูกผักบนเนื้อที่ 4 ไร่ 
ด้านข้างของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีลักษณะการปลูก
แบบยกร่อง ขนาดกว้าง 2 วา ยาว 16 วา เน้นปลกู
ผักตามฤดูกาล เป็นพืชสวนครัวมากกว่า 20 ชนิด 
เช่น คะน้า แฟง โหระพา ผักโขมแดง มะเขือเทศ 
ผักชมจันทร์ เป็นต้น 

แม้ช่วงแรกผลผลิตยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  
แต่ท้ายท่ีสดุกพ็ฒันาจนได้คณุภาพตามทีค่าดหวงั 
ซึง่ล้วนมาจากการให้ความส�าคญักบัแนวทางการ
ท�างาน ยึดใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลท่ี 9 ร่วมกบั
การท�าเกษตรอนิทรย์ี โดยใช้ปุย๋คอก ปุย๋หมกั และ
น�้าหมักชีวภาพในการช่วยปรับสมดุลให้กับ 
สิ่งแวดล้อม 

CONTACT

แปลงผักปลอดสารพิษ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
08 6761 0141

“ป้าศรัทธาในพ่อหลวงท่านมาก อยากท�าให้
ลูกหลานเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงท�าได้จริง  
หากมีความเข้าใจและมุง่มัน่เพยีงพอ” นอกจากนี้ 
คณุล�าพงึยงัมพีืน้ทีท่�ากนิในจงัหวดัราชบรุ ีจ�านวน 
15 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกป่าแทนคุณแผ่นดิน
จ�านวน 3 ไร่ และส่วนที่เหลือเป็นการปลูกพืช
อินทรีย์แบบผสมผสาน เพื่อส่งขายโรงแรม
สามพรานรเิวอร์ไซด์ และตลาดสขุใจ ตามข้อตกลง
ในการเข้าร ่วมเป็นเกษตรกรเกษตรอินทรีย ์ 
ของโครงการสามพรานโมเดล

“ป้าศรัทธาใน
พ่อหลวงท่านมาก 

อยากท�าให้ลูกหลานเห็นว่า
เศรษฐกิจพอเพียงท�าได้จริง 

หากมีความเข้าใจ
และมุ่งมั่นเพียงพอ” 



โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล30 31

สามพรานโมเดล
โมเดลธุรกิจแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรม

“เกษตรอินทรีย์สอนให้พวกเรา 
เข้าใจวงจรชีวิต บอกว่าเราไม่ได้เก่งไปกว่า
ธรรมชาติ ส่วนผลผลิตอินทรีย์ท�าให้ผู้ผลิต 
กับผู้บริโภครู้จักกัน เกิดเป็นความเกื้อกูล  
ลดความเหลื่อมล�้า ก้าวสู่สังคมที่ยั่งยืน”

คุณอรุษ นวราช 
กรรมการบริหาร สามพรานริเวอร์ไซด์

และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล

จากธุ รกิจโรงแรมที่ต ้องปรับตัวและ 
น�าเสนอบริการที่ค�านึงถึงสุขภาพให้กับลูกค้า  
คุณอรุษ นวราช กรรมการบริหาร สามพราน 
ริ เวอร ์ ไซด ์  และผู ้ก ่อตั้ งสามพรานโมเดล  
จึงต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยมา
ท�าอาหาร โดยเริม่จากการผลติเองบนเนือ้ที ่30 ไร่ 
แต่ผลลัพธ์กลับไม่เพียงพอ จึงขยายผลเป็น 
สามพรานโมเดล เพือ่รบัซือ้พชืผกัจากเกษตรกร
โดยตรง ในราคาทีเ่คยจ่ายให้พ่อค้าคนกลาง และ
มีเงื่อนไขว่า ‘ห้ามใช้สารเคมี’ 

“ตอนนั้นเกษตรกรยังใช้สารเคมีอยู่เยอะ 
เขาไม่พร้อมท่ีจะหยุด เพราะไม่มัน่ใจหลายอย่าง 
เช่น กลวัผลผลติไม่ออกแล้วไม่มเีงินใช้หนี ้เราเลย
คดิว่าการตัง้ซือ้ในราคาสูงกว่าอย่างเดียวคงไม่ได้ 
เราต้องเข้าใจเขามากขึ้น ต้องลงพื้นที่ เอาทีม
เข้าไปขบัเคลือ่น น�าความรูจ้ากภาครฐัเข้าไป และ
ช่วยท�าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบ”
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 “เราเลยคิดว่า
การตั้งซื้อในราคาสูงกว่า

อย่างเดียวคงไม่ได้ 
เราต้องเข้าใจเขามากขึ้น 

ต้องลงพื้นที่ เอาทีมเข้าไป
ขบัเคลือ่น น�าความรู้

จากภาครัฐเข้าไป 
และช่วยท�าเกษตรอินทรีย์

ให้เป็นระบบ”

ส�าหรับสามพรานโมเดลเป็นการน�าทุน
ศักยภาพพื้นฐานด้านการให้บริการที่พักของ 
สามพรานริเวอร์ไซด์ มาท�างานร่วมกับชุมชน
และสังคมรอบข้าง และใช้เกษตรอินทรีย์เป็น 
ตัวขับเคล่ือนองค์กรให้มีความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน 
มีเครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 15 กลุ ่ม  
170 ครัวเรือน อยู่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
ใกล้เคียง (ราชบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ และกาญจนบรุ)ี 
โดยแต่ละกลุ่มมีระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
Participatory Guarantee System (PGS)  
ของตัวเอง และพร้อมพัฒนาสู่มาตรฐานอินทรีย์
สากล

“เราไม่มีการแทรกแซง หรือประกันราคา 
ปล่อยทกุอย่างตามธรรมชาต ิให้เกษตรกรตัง้ราคา
เองตามทีเ่ขาพอใจ ซึง่แต่ละกลุม่ราคาใกล้เคยีงกนั 
เพราะถ้าคุณขายแพง คุณก็ขายไม่ได้ ถ้าขายถูก
ก็จะขายดี แต่ถ้าจะขาดทุน เป็นหน้าที่ของเราใน
การช่วยให้ค�าแนะน�า”

CONTACT

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110
0 3432 2544, 0 3432 2588-93

ทั้งนี้  คุณอรุษยังเพิ่มความแข็งแรงให้
เกษตรกร ด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่าน 
โมเดิร์นเทรด โรงแรมในกรุงเทพฯ และผลงาน 
ช้ินโบว์แดงอย่าง ตลาดสุขใจ ทีเ่ปิดด�าเนนิการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่งปีละ 10% โดยเฉพาะปีล่าสุด พ.ศ. 2560 
สามารถท�ารายได้สูงถึง 34 ล้านบาท 
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“วิถีอินทรีย์เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราทุกเรื่อง
หลังจากก�าหนดราคาสินค้าได้ 

ใช้เวลา 5 ปี เราปลดหนี้ได้หมด และที่ดีสุด 
คือ สุขภาพ ทุกคนไม่เจ็บไข้ ผลการตรวจ 

สารเคมีตกค้างในร่างกายก็อยู่ในขั้นปลอดภัย”

คุณประหยัด ปานเจริญ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหัวอ่าว

คุณประหยัด ปานเจริญ เป็นเจ้าของสวนผลไม้ขนาด 80 ไร่ ท่ีบ้านหัวอ่าว 
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในอดีตท�าเกษตรเคมีมาตลอด จนต้องเผชิญกับ
ปัญหาหนี้สินจ�านวน 6 หลัก ที่มาจากการลงทุนซื้อปัจจัยการผลิต ควบคู่กับปัญหา
สุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
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จวบจนปี พ.ศ. 2547 คณุประหยดัตัดสนิใจ
พลิกชีวิตใหม่ให้กับตัวเอง ครอบครัว และระบบ
นิเวศ เริ่มจากการตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี 
เปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ และ 
ท�าเกษตรอินทรีย์บนวิถีพอเพียง “เมื่อก่อนท�า
เกษตรเคมีต้องแข่งขันกับการตลาด เพื่อให้ได้
สนิค้าทีส่วยและมีคุณภาพ และถ้าอยากให้สนิค้า 
มีมากก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาเคมีเข้าไปช่วยเร่ง 
แต่พอท�าหันมาเกษตรอินทรีย์ชีวิตสบาย ไม่ต้อง
ไปแข่งขันกับใคร แก่เมื่อไหร่ก็เมื่อน้ัน ราคา
เดียวกันทั้งปี” 

ผลผลิตหลักของสวนแห่งนี้คือ ฝรั่งกิมจู 
มะพร้าวน�้าหอม และมะม่วง ซึ่งเปิดจ�าหน่ายทาง
ตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเกณฑ์ราคา 
จะถูกก�าหนดขึ้นแบบรายปีร่วมกับสมาชิกใน 
กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ต�าบลบางช้าง  
เพื่อลดปัญหาการขาดทุน “ตอนเริ่มท�าใหม่ ๆ 
จ�านวนผลผลิตลดลง อย่างฝรั่ง 1 ตัน เหลือ 500 
กโิลกรมั แถมหน้าตากข็ีเ้หร่ ไม่สวยเหมือนใช้เคมี 
แต่พอผู้บริโภคชิมก็ได้รู้ว่าขี้เหร่ แต่อร่อย และ
ปลอดภยั เขากเ็ริม่หนัมาบรโิภคกนัมากขึน้ ตลาด
ก็เริ่มไปได้ด้วยดี”

อีกทั้ง คุณประหยัดยังก ่อตั้งโครงการ 
ธนาคารต้นไม ้ขึ้นเพื่อช ่วยเหลือเกษตรกร 
ในชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ส�าหรับซื้อพันธุ์ไม้
หลงัประสบอทุกภยัปี พ.ศ. 2554 ซึง่เงือ่นไขมอียูว่่า 
เมือ่สมาชกิรบัพนัธุไ์ม้ไปจ�านวน 1 ต้น ต้องจ่ายคนื
ธนาคารจ�านวน 2 ต้น เพื่อช่วยขยายพันธุ ์ไม้ 
ให้สมาชกิรายอืน่ และยินดแีบ่งจ�าหน่ายในราคา
ย่อมเยา หากสมาชิกมีความต้องการ

 บทเรียนและความส�าเร็จที่ผ่านมาได้เป็น
แรงบนัดาลใจให้คณุประหยดั ปานเจรญิ มุง่ขยายผล
ให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้หันมาให้ความ
ส�าคญักบัสขุภาพและคณุภาพชวีติกนัมากยิง่ขึน้ 
โดยเชื่อมั่นว่าวิถีเกษตรอินทรีย์จะเป็นทางออก 
ให้กับชุมชนและสังคม 

CONTACT

37/1 ม.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 
08 1303 8556

“เริ่มจาก
การตระหนักถึงพิษภัย

ของสารเคมี เปลี่ยนวิถีชีวิต
ให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ 

และท�าเกษตรอินทรีย์
บนวิถีพอเพียง” 
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“เรามีความสุขมาก  
เมื่อผู้บริโภคเดินทางมาเห็นสิ่งที่เราท�า  

ซึง่หลายคนมปัีญหาเรือ่งสขุภาพ บางคนซือ้ผกั
ไปท�าอาหารให้ผู้ป่วย เหตุการณ์เหล่านี้  

ยืนยันได้ว่า สิ่งที่เราท�านั้นเป็นบุญ”

คุณสมทรง ม่วงพารา

ตัว ตน คน อินทรีย์

นั่นเป ็นความรู ้สึกของ 
คุณสมทรง ม่วงพารา อดีต 
แม่พิมพ์ของชาติที่ ผันตัวเอง 
มาเป็นเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตนเองรัก 
ประกอบกบัต้องการสร้างสมดุลให้
ชวีติ เพือ่มเีวลาให้กับครอบครัว
มากยิ่งขึ้น

โดยคุณสมทรง เริ่มสวม
บทบาทเกษตรกรเมื่อปี พ.ศ. 
2553 เริม่จากปลกูผกัปลอดสารพษิ 
ซึ่งเป็นผักที่มีการใช้สารเคมี
สงัเคราะห์ อย่างปุย๋อนิทรย์ี เพือ่
เร ่งการเจริญเติบโต แต่เมื่อ
ตระหนักอย่างจริงจังถึงปัญหา
สุขภาพและพิษภัยของสารเคมี 
จึงเปล่ียนมาท�าเกษตรอินทรีย์
ในอีกสองปีถัดมา
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“เราอยากเป็นจดุเปลีย่นให้ชมุชนกเ็ลย
ต้องลองท�าสิ่งตรงข้าม เพราะคนรอบข้าง
เชื่อกันว่าพื้นที่ใกล้เมืองท�าเกษตรอินทรีย์
ไม่ได้ ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องฉีดต้องใส่ยา 
กันแมลงไว้บ้าง” ในระยะแรกคุณสมทรง
ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว ่า 
ด้านปัจจัยการผลิต ความสมบูรณ์ของ
ผลผลิต โดยเฉพาะปัญหาของโรคแมลง  
แต่ภายหลังมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
การน�าเกษตรอินทรีย์มาผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อสร้างความสับสน
ให้แมลง เช่น การปลูกพืชสมุนไพรรสเผ็ด 
รสฝาด และรสขมหมนุเวยีนกนัไป ตลอดจน
การท�าปุ ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือเติมความ 
อุดมสมบูรณ์ให้ดิน

บนพืน้ที ่5 ไร่ของแปลงผกันี ้เน้นการปลกูพชื
แบบหมุนเวียน เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้ง ต้นหอม ข่า 
ตะไคร้ ขิง และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ผักชีฝรั่ง 
ทีส่่งขายทัง้ตลาดไทยและไต้หวนัถงึ 200 กโิลกรมั
ต่อสัปดาห์! “จริงอยู ่ว่าก�าลังการผลิตของเรา 
ไม่ใหญ่มาก แต่น่ายนิดทีีห่ลายหน่วยงานเริม่เข้าใจ
และรับความเหมาะสมของราคาได้ และแม้วนันี ้
ผักบางชนิดของเราจะได้ส่งออกต่างประเทศ  
แต่ในใจอยากให้คนไทยได้กินมากกว่า”

ส�าหรับเป้าหมายต่อไป คุณสมทรงและ
สมาชกิในชมุชนก�าลงัวางแผนพฒันาบรรจภุณัฑ์
สินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

CONTACT

44/3 ม.1 ต.คลองโยง 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
08 6833 9003

“เราอยากเป็น
จุดเปลี่ยนให้ชุมชน

ก็เลยต้องลอง
ท�าสิ่งตรงข้าม 

เพราะคนรอบข้างเชื่อกันว่า
พื้นที่ใกล้เมืองท�าเกษตร

อินทรีย์ไม่ได้”
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วิสาหกิจชุมชนเกษตร
เมืองนครปฐม

“จุดเริ่มต้นช่วงวัยรุ่น คงเหมือนหลายคน 
ที่ชอบท�างานในกรุงเทพฯ แต่ชีวิตกลับไม่ตอบโจทย์ 
กรุงเทพฯ เหมาะกับคนมีตังค์ จึงกลับบ้านมาเปิด
ร้านค้า แต่ก็ต้องเจอปัญหาการกินที่ไม่ปลอดภัย 

เพราะคนแถวนี้ท�าเกษตรเคมีกันหมด เราเลย 
ยกร้านค้าให้หลานสาว และเริ่มปลูกผักกินเองก่อน”

คุณณารินทร์ ทองยี่สุ่น

ความวุน่วายกลางมหานครกรงุเทพ อาจไม่
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหลายคน เช่นเดียวกับ 
คุณณารินทร์ ทองยี่สุ่น ที่ตัดสินใจกลับมาเปิด
ร้านค้าทีบ้่านของตวัเอง ทว่าสขุภาพยงัถกูคกุคาม
จากการท�าเกษตรเคมีของคนรอบข้าง จนส่งผล
ต่อการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงท�าให้เริ่ม
พฒันาพืน้ทีข่องตนเองเป็นแปลงผักปลอดสารพษิ
ในเวลาต่อมา

การท�าเกษตรของคุณณารินทร์ เริ่มต้น 
จากการปลูกผักปลอดสารเคมีไว้รับประทานใน
ครวัเรอืน ภายหลงัได้รบัเชญิจากเพือ่นให้เข้าร่วม
กลุ่ม ‘ทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์’ ซึ่งถือเป็นก้าว
ส�าคญัสู่การเป็นเกษตรกรเกษตรอนิทรย์ีอย่างเตม็ตวั
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ในขณะเดยีวกนักไ็ม่เคยหยดุพัฒนาตัวเอง 
หมัน่ศกึษาดงูานจากพืน้ทีต้่นแบบ และเข้าอบรม
กบัหน่วยงานภาครฐั กระท่ังปี พ.ศ. 2560 เริม่จดัตัง้
กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม  
เพื่อขับเคลื่อนการท�าเกษตรอินทรีย์ และพัฒนา
สุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชน

ส่วนผลผลิตจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ  
ผลไม้ทีป่ลกูไว้ส�าหรบับรโิภคในครัวเรือน และพืชผกั
สวนครัว เช่น หน่อไม้ วอเตอร์เครส (ผักสลัดน�้า) 

มะนาว และไฮไลต์ส�าคัญอย่างการแปรรูป
กระชายมาจ�าหน่าย ภายใต้แบรนด์ น�้าว่าน
พระอาทิตย์

“เราอยากยกกระชายระบบอินทรีย์เป็น 
ตวัชโูรงให้คนในชมุชนเหน็ว่าได้ราคาด ีตกกโิลกรมั
ละ 50 บาท เพราะถ้าเป็นระบบเคมี นาน ๆ ท ี
จะได้ราคานี้ และยิ่งเราน�ากระชายอินทรีย์ไป
แปรรูป มูลค่าจะสูงขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลย” 

CONTACT

125/5 ม.7 ต.หนองงูเหลือม 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
09 9089 3883

และเพือ่ต่อยอดการพฒันาอย่างครบวงจร
และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับกลุ่ม ล่าสุด 
คุณณารินทร์และสมาชิกในกลุ ่มได้ร ่วมกับ 
การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในการดึงเอาศักยภาพของ
ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น แหล่งน�้าที่กว้างและ
สวยงามมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จนได้รับ
คดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 5 แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร
ของส�านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

“เราอยากยกกระชาย 
ระบบอินทรีย์เป็นตัวชูโรง 

ให้คนในชุมชนเห็นว่าได้ราคาดี 
ตกกิโลกรัมละ 50 บาท  
เพราะถ้าเป็นระบบเคมี 

 นาน ๆ ทีจะได้ราคานี้ และ 
ยิ่งเราน�ากระชายอินทรีย์ 

ไปแปรรูป มูลค่าจะสูงขึ้นอีก
เกือบเท่าตัวเลย” 
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“เราเคยโดนดูถูกว่าไม่มีทางรวมกลุ่มส�าเร็จหรอก 
ขนาดก�านันหรือผู้ใหญ่บ้านก็ท�าไม่ได้ ท�าแล้วก็ล้ม

ตลอด แต่เราบอกว่าในเมื่อชีวิตมาจากศูนย์ 
 ท�าจนกระทั่งมีวันนี้ แล้วท�าไมจะท�าเพื่อชุมชนไม่ได้ 
ในเมื่อไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แค่ลงแรง และมีความ

ซื่อสัตย์ ไม่กิน ไม่โกง ก็ไม่มีทางล้มแน่นอน” 

คุณสุนีย์ นิโกรธา

สวนป่านเกษตรปลอดภัย

สวนป่าน เป็นต�าบลเล็ก ๆ ในเมืองนครปฐม ที่นิยมท�าการเกษตรควบคู่กับ
การท�าปศุสัตว์ ดังเช่น คุณสุนีย์ นิโกรธา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อน ต�าบลสวนปาน เมืองนครปฐม ที่มีประสบการณ์ในด้านนี ้
มากว่า 30 ปี

่
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เดิมทีคุณสุนีย์มีอาชีพหลักคือ การปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อนกับเลี้ยงโค ซึ่งเป็นลักษณะการ 
ท�าเกษตรแบบพึ่งพา เนื่องจากเปลือกข้าวโพด
สามารถน�ามาเลี้ยงวัวได้ ส่วนฝักน�าไปจ�าหน่าย 
แต่ภายหลังกลับประสบปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
ไม่จ่ายเงิน ประกอบกับภาวะขาดแคลนแรงงาน 
และปัจจัยการผลติส�าคญัอย่างปุย๋เคมรีาคาสงูข้ึน 
จงึเป็นจดุเริม่ต้นของการเป็นผูน้�ารวบรวมผลผลติ
ข้าวโพดฝักอ่อนส่งเข้าโรงงานด้วยตัวเอง รวมถึง
การท�าเกษตรปลอดภัยบนฐานแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

“เกษตรพอเพียงท�าแล้วรวยนะ เรามีกินอิ่ม
หน�าส�าราญ มีของขาย เงินเหลือใช้ ลดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว ซ่ึงป้าพอใจแล้วกับ
ตรงนี้ ถ้าใครอยากรู้ให้มาถามได้เลย ถ้าท�าได้ 
รับรองคุณไม่จน” จนกระทั่งป ี  พ.ศ. 2551  
คุณสุนีย ์และสมาชิกในชุมชนเริ่มก่อตั้งกลุ ่ม 
วิสาหกจิชมุชนกลุม่ปลกูข้าวโพดฝักอ่อน ควบคูก่บั
กองทนุออมทรัพย์เพือ่การผลติ ซ่ึงถอืเป็นอกีหนึง่
จุด เด ่นของต�าบลสวนปาน โดยมี เงื่ อนไข 
การออมขั้นต�่า 50 บาทต่อเดือน ปัจจุบันกองทุน
มีสมาชิกประมาณ  400 คน และมีเงินสะสม
มากกว่า 1 ล้านบาท สมาชิกสามารถกู้ยืมได้ 
ในอัตราดอกเบี้ยต�่า พ่วงด้วยกองทุนสวัสดิการ 
ไว้ดูแลสมาชิกกรณีเจ็บป่วย

่

CONTACT

42/1 ม.5 ต.สวนป่าน 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
09 6191 7928

ถงึวนันีพ้ืน้ที ่30 ไร่ของคณุสนุย์ี เตม็ไปด้วย
ผักผลไม้ ทั้งอ้อย มะพร้าวอ่อน กระท้อน มะรุม 
ชะอม มันฝรั่ง และข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งเป็น 
สินค้าทีผ่่านมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 
Practice) รวมถึงการเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ไว้บริโภค
ในครวัเรอืนและต่อยอดเชงิธรุกจิเพือ่สร้างรายได้
ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านยังคงท�าหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
ของชุมชนอย่างครบวงจร ต้ังแต่การจัดการ 
ชุมชน การจัดการตนเอง เกษตรปลอดภัย 
วิสาหกิจชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และสถาบันทางการศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

“เกษตรพอเพียง 
ท�าแล้วรวยนะ เรามีกิน 

อิ่มหน�าส�าราญ มีของขาย 
เงินเหลือใช้ ลดค่าใช้จ่าย 

และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว”
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Green Arm
y, Green Farm

er
เพื่อประเทศชาติและประชาชน

Green Army, Green Farmer 
 เพื่อประเทศชาติและประชาชน

เป็นโครงการที่ริเริ่มจากค�าปรารภของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ต่อ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มณฑลทหารบกที่ 17
จังหวัดกาญจนบุรี

ถึงการขยายขอบเขตการด�าเนินงาน 
โครงการพัฒนาเขตเกษตรและอาหาร
ปลอดภยั 8 จงัหวดัภาคกลางและภาคตะวนัตก 
ให้เป็นระดับประเทศ เพื่อสอดรับกับนโยบาย
รฐับาลในการส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ การพฒันา
เกษตรอนิทรย์ี ตลอดจนการยกระดบัสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

โดยมกีรอบแนวคดิส�าคญัคอื การบรูณาการ
ความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย 
เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะใช้พื้นที่ทหาร
เป็นฐาน และเลอืก มณฑลทหารบกที ่17 จงัหวัด
กาญจนบรุ ีเป็นพืน้ทีต้่นแบบของโครงการ จากนั้น
จึงจะเริ่มขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
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ส�าหรับพ้ืนที่ทหารน้ัน นับว่ามีจุดแข็งอยู่

หลายประการ เช่น ด้านศักยภาพเชิงพื้นที่ ไม่ว่า
จะความพร้อมของก�าลงัพล อปุกรณ์ และเคร่ืองมอื
ต่าง ๆ ท่ีช่วยพัฒนาปัจจัยการผลิต อย่างพ้ืนท่ี 
และแหล่งน�้าให้เกิดเป็นเกษตรปลอดภัยได้ใน
เวลารวดเร็ว รวมถึงสามารถจ�ากัดขอบเขตการ
ดูแลได้ง่าย ทั้งยังตั้งอยู่ห่างไกลจากแปลงเกษตร
เคมี ซึ่งจะท�าให้การท�าเกษตรอินทรีย์บรรลุผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

โดย คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ได้ด�าเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อ
ก�ากับดูแลผลผลิตปลอดสารเคมีในพื้นที่น�าร่อง
ประมาณ 1.5 ไร่ ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกและ
เมลด็พนัธุ ์(ต้นทาง) การควบคมุการเจริญเตบิโต
และการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (กลางทาง)  
ไปจนถึงการน�าออกสู่ตลาดและผู้บริโภค (ปลาย
ทาง) และจากความส�าเร็จของการด�าเนินการ 
ในพื้นที่น�าร่อง โครงการน้ียังได้ขยายพ้ืนท่ีการ
ด�าเนินงานออกไปอีกประมาณ 10 ไร่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงกนั โดยเน้นการปลกูพืชผกัและเคร่ืองเทศ
ปลอดสารเคมสี�าหรบับรโิภคและจ�าหน่ายเพือ่สร้าง
รายได้ให้แก่ทหารและผู้ดูแล 

CONTACT

ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ฯ
มณฑลทหารบกที่ 17
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
0 3458 9233
ศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 17f

โครงการ Green Army, Green Farmer 
เพื่อประเทศชาติและประชาชน ยังนับเป็น 
แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ภายในศูนย์การเรียนรู้
ค่ายสุรสีห์ฯ มณฑลทหารบกท่ี 17 เพื่อให้
ประชาชนเข้ามาศกึษาดงูาน เรยีนรู ้และบรูณาการ 
เกษตรปลอดภัย เข้ากับศาสตร์พระราชาของ
ในหลวง รชักาลท่ี 9 ได้แก่ น�้า ป่า ขาดทุนคอืก�าไร 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง  

ต้นทาง

กลางทาง

กรอบความคิดการทำ เกษตรปลอดภัย 
โครงการ Green Army, Green Farmer

เพื่อประเทศชาติและประชาชน

การพัฒนาแปลงเกษตร วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม

การตรวจวิเคราะห์รับรองผลผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่แปลงปลูก
จนถึงผลผลิตที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกบรรจุ หรือการแปรรูป

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการผลิต (Smart Farm) ที่เหมาะสม
และการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย 

จงัหวดักาญจนบรุี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมวิชาการเกษตร

บริษัท พีเค ดับบลิว จ�ากัด

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส�านักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

บริษัท
อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ
ไบโอเทคโนโลยี จ�ากัด



โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล54 55

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ 
มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรไีด้ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด
โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อ
ประเทศชาตแิละประชาชน พร้อมมอบเกียรติบตัร
รับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากแปลงต่าง ๆ 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ 
Green Army, Green Farmer 
เพื่อประเทศชาติและประชาชน 
ณ มณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี

แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และร่วมถ่ายภาพกับ
กลุ่มเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคกลาง ตลอดจน 
เข้าเยีย่มชมกจิกรรมต่าง ๆ  พร้อมพบปะเกษตรกร
และประชาชนจ�านวนมาก ทีม่ารอให้การต้อนรบั
ตลอดพื้นที่จัดงาน 

ปลายทาง
การส่งเสริมการตลาด และการส่งมอบผลผลิตเกษตรปลอดภัย

ไปสู่ผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อติดตามประมวลผลควบคู่กับการใช้ข้อมูลทางสุขภาพในการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและรูปแบบการผลิตเกษตรที่ปลอดภัยต่อผูลิตและผู้บริโภค
อันจะน�าไปสู่แนวทางการด�าเนินการที่มีความยั่งยืนในระยะยาว

กระทรวง
สาธารณสุข

ส�านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาล
ค่ายสุรสีห์

กระทรวงมหาดไทย 
องค์การตลาด

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(ประเทศไทย) จ�ากัด

และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท
เอ็นอาร์

อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จ�ากัด
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นอกจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ยังกล ่าวขอบคุณหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับ 
โครงการฯ พร้อมมอบแนวนโยบายการขบัเคลือ่น
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี
คุณภาพจากแหล่งผลิตในประเทศไทย ที่ต้อง
อาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ทาง
รัฐบาลหวังว่าโมเดลน�าร่องเรือ่งของเกษตรอาหาร
ปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการตรวจวิเคราะห์
รับรองคุณภาพผลผลิต และเทคโนโลยีที่ได ้
พัฒนาขึ้น ณ มณฑลทหารบกที่ 17 แห่งนี้ จะ
สามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยทหาร เกษตรกรและ
ประชาชนผู้สนใจได้ในวงกว้าง 

โดยรัฐบาลจะร่วมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้รูปแบบการบูรณาการการท�างานเป็น
ประโยชน์ในการร ่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน
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แต่ละแปลง
มีจุดเด่นเป็นของตัวเอง  
ด้วยเจ้าของมีแนวคิด 

ทางการเกษตรและวิธีการดูแล
รักษาผลผลิตที่แตกต่างกัน 

แต่คงอยู่ภายใต้นิยาม
ค�าว่า ‘ความสุข’ ของผู้ปลูก 

และ ‘ความปลอดภัย’  
ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
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บทที่ 3
แปลงผักตัวอย่าง

และแหล่งท่องเที่ยว

น�าเสนอ 32 แปลงผักตัวอย่าง ที่ผ่านการ
ตรวจรบัรองผลผลติเกษตรและอาหารปลอดภยัจาก 
คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล ในพืน้ที่ 
8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
และสมุทรสาคร 

โดยแต่ละแปลงมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง 
ด้วยเจ้าของมีแนวคิดทางการเกษตรและวิธีการ
ดแูลรกัษาผลผลติทีแ่ตกต่างกันออกไป แต่คงอยู่
ภายใต้นิยามค�าว่า ‘ความสุข’ ของผู้ปลูก และ 
‘ความปลอดภัย’ ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

นอกจากนี้ ทั้ง 32 แปลงตัวอย่างยังเปิด
โอกาสให้ผู ้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด  
ได้สัมผัสและเพลิดเพลินกับวิถีชาวสวนชาวไร่  
อกีทัง้แต่ละจงัหวดัยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วใกล้เคยีงที่
น ่าสนใจหลายแห่ง ไม ่ว ่าจะทางธรรมชาติ 
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม หรอืแม้แต่แหล่งเรยีนรู้ 
ซึ่งสามารถแวะพักผ่อน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ 
ถ่ายรูปบันทึกความทรงจ�าได้อีกด้วย
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นครปฐม เมืองเก่าแก่ห่างจากกรุงเทพฯ 
ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4) เพียง 50 กิโลเมตร เป็นชุมชน 
มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์  
มีแม่น�้านครชัยศรีเป็นเส้นเลือดหล่อเล้ียง 
ชาวบ้านทัง้สองฟากฝ่ังในการท�าประมงน�า้จดื 
ท�านาปลูกข้าว และเพาะปลูกพืชผักผลไม้  
โดยเฉพาะส้มโอ ซึ่งน�าชื่อเสียงมาสู่จังหวัด 
จนได้รับชื่อว่าเป็น ‘เมืองส้มโอหวาน’

นครปฐม
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สวนผัก
เพิ่มเงินทอง

เจ้าของ: คณุวาสนา เพิม่ทองเผอืก
ผลิตผลหลัก: ผักบุ้งจีน ผักชี 
มะเขือม่วง มะระจีน

“เพราะพี่ชายคนโตเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 
ซึ่งมาจากการใช้สารเคมีจ�านวนมาก เราเลย
เปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์เป็น 10 ปีแล้ว เพื่อ
ดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัว”

“ส่วนการเข้ามาของมหิดล ท�าให้พี่มองถึง
ชื่อเสียงของสวนว่าเราท�าผักคุณภาพจริง ๆ และ
ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับบริโภค เพราะสถาบันนี้
มีมาตรฐานดี ถ้ามาตรวจเมื่อไร ทุกคนก็ยอมรับ”

CONTACT

27/1 ม.3 ต.ห้วยพล ูอ.นครชยัศรี 
จ.นครปฐม 73120
08 1860 5582  

จังหวัดนครปฐม

สหกรณ์
หมู่บ้านสหพร 
เจ้าของ: 
คุณธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ
ผลิตผลหลัก: ถั่วฝักยาว 
กะเพรา กวางตุ้ง

“ประโยชน์ข้อแรกที่เราได้รับจากการท�า
เกษตรอินทรีย์ คือความปลอดภัย ผู้บริโภคได้กิน
ผักดี ตัวเองก็ห่างไกลสารเคมี และพอท�าส�าเร็จ
ยงัเป็นศนูย์เรยีนรูถ่้ายทอดความรูต่้าง ๆ ให้คนอืน่
ได้อีกด้วย”

CONTACT

47/213 ม.5 ต.ศาลายา 
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
08 1682 6099  

จังหวัดนครปฐม
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สวนอมร
เจ้าของ: คุณสมร กิ่งสวัสดิ์
ผลิตผลหลัก: คะน้า ผักชีฝรั่ง

“ตอนฉีดยาฆ่าแมลงเยอะๆ เราไม่ได้
ป้องกันเลย ท�าให้เกิดอาการแพ้สารเคมี แต่หลัง
เปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์ก็ท�าให้เราได้กินผัก
ปลอดภัย และที่ดีมาก ๆ คือสุขภาพแข็งแรง 
กว่าที่ผ่านมา” 

CONTACT

36/2 ม.1 ต.คลองโยง 
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
08 7669 6028

จังหวัดนครปฐม

สวนไพบูลย์ 
เจ ้าของ: คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ ้ย
ผลิตผลหลัก: ต้นหอม หัวไช้เท้า

“ในแปลงเกษตรเรา ดินมีความสมบูรณ์
มากขึ้น แมลงที่เป็นประโยชน์ก็มีมากขึ้น รวมถึง
ความหลากหลายของชีวภาพและจุลินทรีย ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผัก ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องใช้
สารเคมีอีกต่อไป”

CONTACT

31 ม.1 ต.คลองโยง 
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
08 7169 0898

จังหวัดนครปฐม
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แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานไม้แกะสลัก
กว่า 2,000 ชิน้ ของตระกลูทวิไผ่งาม ผ่านการ
เล่าเร่ืองแบบนิทานจากมนุษย์ต้นไม้ใจด ี
ท่ีมชีือ่ว่า ‘ปูส่กั’ นอกจากนี ้ทางโครงการยงัมี
ร้านอาหารและห้องพักหรูสไตล์ Boutique 
ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น�้านครชัยศรี 
ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Woodland Museum & Resort

CONTACT

15/1 ม.4 ต.ดอนแฝก 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
0 3426 5330

CONTACT

เกิดจากความหลงใหลในเครื่องยนต์กลไก
ของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ จึงท�าให้เริ่มเก็บ
สะสมจนปัจจุบันมียานยนต์กว่า 500 คัน ไม่ว่า
จะเครื่องบิน รถถัง รถโดยสาร รถยนต์ รวมถึง 
รถจักรยานจากหลายชาติทั่วโลก เปิดให้เข้าชม 
ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์) ไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการ 
เรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

100 ม.2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120 
0 3433 9468, 08 6979 5777

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม

CONTACT

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มาพร้อมกับ
กิจกรรมน่าสนใจอย่างการล่องเรือชมสวน ซึ่งจะ
เริม่ต้นทีท่่าวดัสวุรรณาราม ส่วนสดุปลายคลองนัน้
จะเป็นนาบวัขนาด 20 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 สายพนัธุ์ 
คือ บัวสัตตบุษย์ กลีบสีขาว และบัวสัตตบงกช 
กลบีสชีมพ ูโดยคณุสามารถพายเรอืออกไปสัมผัส
ความงามของบัวใกล้ ๆ หรือจะนั่งเก็บภาพ
บรรยากาศมุมกว้างอยู่บนศาลาก็ได้เช่นกัน

36/2 ม.1 ต.คลองโยง 
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
08 7669 6028

คลองมหาสวัสดิ์
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สุพรรณบุรี เมืองแห่งท้องทุ ่งและสายน�้า  
ตัง้อยูใ่นเขตทีร่าบลุม่ภาคกลาง มแีม่น�า้สพุรรณบรุี
หล่อเลีย้งผูค้นและพืน้ทีเ่กษตรกรรมตลอดปี รวมถงึ
มีพื้นที่ชุ ่มน�้าขนาด 2,700 ไร่ อย่างบึงฉวาก
เฉลิมพระเกยีรต ิซึง่มคีวามหลากหลายของพนัธุพ์ชื
และพนัธุส์ตัว์ ส่วนอาชพีหลกัของชาวสพุรรณฯ คอื 
การท�าไร่ท�านา และขณะที่ชาวไร่ชาวนาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกจ็ะร้องร�าท�าเพลงไปด้วยจนเป็นจดุก�าเนดิ
ของศิลปินพื้นบ้านอย่างเพลงฉ่อย เพลงอีแซว 
อันมีชื่อเสียงโด่งดัง

สุพรรณบุรี
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เจ้าของ: คุณสวัสดิ์ ชีพนุรัตน์
ผลติผลหลกั: ข้าวโพด ข้าวปทมุธานี

“แต่ก่อนสขุภาพไม่ดเีลย เราแพ้ยา โดยเฉพาะ
สารก�าจัดวัชพืชบางตัว เวลาได้กลิ่นแทบจะ 
เป็นลม หลงัจากนัน้เริม่ถอยมาใช้สารชวีภาพแทน 
อาการเจ็บป่วยลดน้อยลง สุขภาพก็ดีขึ้น”

CONTACT

144 ม.4 ต.สวนแตง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210  
08 0654 9275

สวนสวัสดิ์

จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของ: นาตญา กุลสงฆ์
ผลิตผลหลัก: ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวกล้องหอมปทุมธานี หน่อไม้

“เวลาเราซื้อข้าวเขากิน เราไม่รู้ว่าเขาใช้ยา 
มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้ากินจากแปลงที่ปลูกเอง  
เรามัน่ใจได้ว่าปลอดภยั สขุภาพกด็ด้ีวย แล้วส่วนหนึง่
จะแบ่งขายให้คนอ่ืน ซึ่งจะช่วยให้เขาได้กินของ 
ที่ปลอดภัยเหมือนกัน”

CONTACT

217 ม.1 ต.ดอนโพธิ์ทอง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
08 5294 9468

สวนนาตญา

จังหวัดสุพรรณบุรี
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เจ้าของ: คุณสุนัน พละเจริญ
ผลิตผลหลัก: มะม่วงน�้าดอกไม้ 
กล้วยน�า้ว้า

“เมือ่ก่อนพ่อแม่ท�าเกษตรเคมี แล้วพีเ่พิง่มา
สานต่อ เลยเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดภัยซึ่งเน้น
เร่ืองครอบครัวเป็นหลัก เพราะผลผลิตที่อยู ่
ในครอบครัว เราก็ต้องกินใช้ในครอบครัวก่อน  
อย่างผลไม้ ถ้าเรากล้ากินของตัวเอง คนอื่น ๆ  
ที่เราขายให้ก็ย่อมปลอดภัยไปด้วย”

CONTACT

33/3 ม.4 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 72140  
08 7166 2931

สวนสุนัน 

จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของ: คุณปิยะ กิจประสงค์
ผลิตผลหลัก: มะเขือเทศเชอร์รี่

“เราไม่ท�าเคมี เพราะเราต้องการท�าสินค้า
ท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเราก็มีพื้นที่
น้อยจงึต้องเลอืกท�าผกัปลอดภยั เพือ่สร้างรายได้ 
เพราะสามารถขายได้มูลค่าสูงกว่าแบบเคมี”

“จากโครงการของมหิดลที่เข้ามาตรวจ  
ซึ่งถ้าผ่านจะได้รับใบประกาศ จะช่วยการันตี
ผลผลิตเราให้กับผู ้บริโภค ท�าให้ขายผลผลิต 
ได้ง่ายยิ่งขึ้น”

CONTACT

78 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 72140
08 3447 0319

แตะขอบฟ้า

จังหวัดสุพรรณบุรี
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แหล่งท่องเที่ยว
จงัหวดัสพุรรณบรุี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ ์มังกร (อุทยาน
มังกรสวรรค์) ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สุพรรณบรุ ีก่อตัง้ขึน้เพือ่เฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาส
ที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 
2539 ภายในน�าเสนอเรื่องราวของอารยธรรมจีน 
ทีม่อีายยุาวนานกว่า 5,000 ปี ตลอดจนความเป็นมา
ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ผ่านสื่อการเรียนรู ้
ทันสมัย ทั้งภาพยนตร์ แสง สี เสียงที่ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์และหุ่นจ�าลอง

491/1 ถ.ไร่ฝ้าย ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
0 3552 6211
พุธ-อาทิตย์ 10.00-16.00 น.

อุทยานมังกรสวรรค์

CONTACT

ชุมชนจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น�้าท่าจีน 
อายุกว่า 100 ปี โดยร้านรวงในตลาด 
มีลักษณะเป็นห้องแถวไม้สุดคลาสสิก  
ทั้งช้ันเดียวและสองชั้น ประกอบกับการ
ตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุที่ เรียกว่า  
‘ลายขนมปังขิง’  โดยระหว่างทางเดินทั้ง
สองข้าง มอีาหารอร่อย ๆ  ข้าวของเครือ่งใช้ 
และของที่ระลึกให ้ เราได ้ช ้อปอย ่าง
เพลิดเพลิน อิ่มท้องอิ่มใจแบบไม่รู้ตัว 

หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า ‘บ้านควาย’ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สะท้อน 
ให้เห็นวิถีชาวนาในสมัยก่อนซึ่งมีความ
สัมพนัธ์เชือ่มโยงกับควาย ผ่านการจดัแสดง
ตามส่วนต่าง ๆ เช ่น หมู ่บ ้านชาวนา  
ลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ 
การแสดงความสามารถของควายแสนรู้ 
เช่น ความยิม้ ควายเดนิข้ามคน และควาย
ขึ้นที่สูง เป็นต้น

ซ.เทศบาลชุมชนตลาดสามชุก 
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 
72130
0 3553 6030

222/2 ม.1 ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท 
ต.วังน�้าซับ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี 72140
0 3558 2591-2, 08 1358 7347

ตลาดสามชุก

หมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย

CONTACT

CONTACT
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ก า ญ จ น บุ รี  ตั้ ง อ ยู ่ ห ่ า ง จ า ก
กรุงเทพฯ ไปทางตะวันตกราว 130 
กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของประเทศ (รองจากนครราชสีมา
และเชียงใหม่) ซึ่งทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดมีอาณาเขตติดกับประเทศ 
เมียนมา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นป่าและภูเขาสูง มีแม่น�้าส�าคัญคือ 
แม ่น�้าแควใหญ่และแม ่น�้าแควน ้อย  
ซึ่งจะไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น�้า 
แม่กลองทีต่�าบลปากแพรก อ�าเภอเมอืง
กาญจนบุรี ส่วนพืชเศรษฐกิจส�าคัญ
ของจังหวัด ได ้แก ่  อ ้อย ข ้าว และ 
มันส�าปะหลัง  

กาญจนบุรี
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ไร่ของพ่อ
เจ้าของ: คุณสมยศ กลิ่นเจริญ
ผลิตผลหลัก: พริก มะเขือเปราะ 
กระเจี๊ยบเขียว บวบงู

“เคมที�าไปกไ็ม่ได้ราคา ร่างกายกท็รดุโทรม 
โดนละอองยาเข้าตาตลอด และเราก็สู ้พ่อค้า
คนกลางไม่ไหว เราลงทุนของทั้งหมด แต่เขาเอา
ของไปตีราคาเอง และค่อยเอาเงินมาให้ มันก็ไป
ไม่รอดหรอกครับ เปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์
แบบ 100% ดีกว่า”

“รูไ้หมว่ามันดีมากเลย ชาวไร่ท�าไร่ก็ไม่เคย
สนใจตัวเอง แต่วันที่มหิดลเข้ามาตรวจสารเคมี 
อาจารย์ยังให้ความรู ้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท�า
เกษตรอนิทรย์ี ท�าให้ตอนน้ี เวลาลกูค้าถามอะไรมา 
เราให้ข้อมลูเขาได้ชดัเจนขึน้ ไม่อ�า้อึง้เหมอืนก่อน”

CONTACT

151/3 ม.6 ต.วังกระแจะ 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
08 4768 0964

จังหวัดกาญจนบุรี

สวนจำาเรียง
เจ้าของ: คุณจ�าเรียง วงศ์อัยรา
ผลิตผลหลัก: ข้าวโพดหวาน บวบ

“จรงิ ๆ  ท�าเกษตรปลอดภยัลงทนุไม่เยอะนะ 
ยาก็ไม่ต้องใส่ตลอด เราดตูามความจ�าเป็น ใส่ปุย๋
บ้างบางครั้ง และก็มีเอาขี้วัว ขี้ไก่มาใส่ เพื่อช่วย
ให้ผลผลิตงามมากขึ้น”

CONTACT

195/4 ม.4 ต.วังเย็น อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
08 1741 9176

จังหวัดกาญจนบุรี
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บ้านเห็ด
ทองจันทร์

เจ้าของ: คุณอชิรญา มีทรง
ผลิตผลหลัก: เห็ดหูหนู เห็ดนางรม

จังหวัดกาญจนบุรี

“คอืเรากนิเหด็ด้วยและมีขายให้ญาตพิีน้่อง
แล้วก็เพื่อนบ้าน ซ่ึงจุดนี้ท�าให้เราคิดว่าการท�า
เกษตรปลอดภัย มีข้อดีมากกว่าเคมี อย่างน้อย 
ตัวเราและคนในครอบครัวก็ได ้กินอาหารที่
ปลอดภัย”

CONTACT

184/1 ม.8 ต.จระเข้เผือก 
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
06 4328 9901

“รู้ไหมว่ามันดีมากเลย 
ชาวไร่ท�าไร่ก็ไม่เคยสนใจตัวเอง 

แต่วันที่มหิดลเข้ามา
ตรวจสารเคมี อาจารย์ยังให้

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การท�าเกษตรอินทรีย์ 

ท�าให้ตอนนี้ เวลาลูกค้าถามอะไรมา 
เราให้ข้อมูลเขาได้ชัดเจนขึ้น 

ไม่อ�า้อึ้งเหมือนก่อน”
- คุณสมยศ กลิ่นเจริญ -
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แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม

แหล่งท่องเที่ยว
จงัหวดักาญจนบรุี

 เกิดจากหน้าผาหินปูนท่ีพังทลาย 
ลงมาจนเกดิโขดหนิปนูลดหลัน่บรเิวณเชิงเขา 
ท�าให้บางคนเรียกน�า้ตกแห่งน้ีว่า ‘น�า้ตกเขาพงั’ 
ซึ่งการไหลของน�้าจะตกมาตามแนวผา
หินปูน ที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร และ
แตกแขนงไปตามพื้นเขาลาดเอียง อันท�าให้
น�้าตกมีความงดงาม สร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่แรกเห็น

น�้าตกไทรโยคน้อย

CONTACT

ม.7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี 711150
0 3468 6024, 08 9028 1958

CONTACT

จ�าลองเมืองย้อนยุคของชาวสยามสมัย  
ร.ศ. 124 ที่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากมาย 
โดยเฉพาะการประกาศเลิกทาส ซึ่งก่อนเข้า 
ชมเมือง เราต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเงินรู 
และสามารถเพิม่อรรถรสในการเดนิเทีย่วให้มากขึน้
ด้วยการแต่งชุดไทย ส่วนภายในก็มีจุดน่าสนใจ
ต่าง ๆ มากมาย เช่น หอชมเมือง สะพานหัน  
ย่านการค้า โรงครัว เรือนคหบดี เป็นต้น

168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี 71150 
0 3454 0884-86
ทุกวัน 09.00-20.00 น.

เมืองมัลลิกา

CONTACT

เป็นต้นไม้คู่เมืองกาญจนบุรีมากว่า 100 ปี 
ขนาด 10 คนโอบ มีรัศมีทรงพุ่มของต้นเฉลี่ย 
25.87 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของร่มเงา
ประมาณ 51.75 เมตร และวัดความสูงของต้น
จากพื้นดินสู่ยอดได้ประมาณ 20 เมตร ซึ่งใคร 
ได้มาเห็นต่างก็รู ้สึกตื่นตากับความใหญ่ของ 
ต้นจามจุรียักษ์นี้ จนต้องขอถ่ายภาพเก็บไว้เป็น 
ที่ระลึก

บ้านกสิกรรม ม.5 ต.เกาะส�าโรง 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
0 3462 3691

ต้นจามจุรียักษ์

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย84
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ราชบุรี ดินแดนสายหมอกแห่ง
ขุนเขาตะนาวศรี โดยภูมิประเทศด้าน
ตะวันตกของจังหวัด (อ�าเภอสวนผึ้ง
และอ�าเภอบ้านคา) มีอาณาเขตติดต่อ
กบัประเทศเมยีนมา มเีทอืกเขาตะนาวศรี
เป็นเส้นกั้นพรมแดน ซึ่งเทือกเขาสูงนี้
ปกคลมุด้วยป่าดงดบิ และเป็นต้นก�าเนดิ
ของแม่น�้าแม่กลองที่ไหลผ่านอ�าเภอ
บ้านโป่ง โพธาราม และด�าเนินสะดวก 
ท�าให้อ�าเภอเหล่านี้มีลุ่มแม่น�้าอันอุดม
สมบูรณ์ เป็นสวนผลไม้และพื้นที่ท�า
กสิกรรมที่ส�าคัญของประเทศ 

ราชบุรี
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ไร่รวงข้าว 
ภูตะวัน

เจ้าของ: คุณล�าพึง ศรีสาหร่าย
ผลิตผลหลัก: แครอท

“เกษตรอินทรีย์จะท�าให้คน สัตว์ และ 
สิง่แวดล้อมอยูร่่วมกนัได้อย่างอดุมสมบรูณ์ มคีวาม
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และมีอาหารการกินที่ปลอดภัย 
ท�าให้ทุกคนมีความสุข”

CONTACT

93 ม.4 ต.น�า้พุ 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
08 6761 0141

จังหวัดราชบุรี

สวนอภันตรี
เจ้าของ: คุณอภันตรี บุญมาก
ผลติผลหลกั: พรกิหยวก กะหล�า่ปลี

“หลังจากปล่อยตามธรรมชาติ ต ้นทุน 
ทกุอย่างกล็ดลง ไม่ต้องไปซือ้ยา อยู่แบบสบาย ๆ  
เพราะจรงิ ๆ  แล้วเวลาย่ิงใช้สารเคม ีพชืก็ย่ิงเป็นโรค 
เช่น โรคแมลง พวกเชื้อรา และยาก็เอาไม่อยู่นะ”

CONTACT

224 ม.6 ต.น�้าพุ 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
08 4715 3965

จังหวัดราชบุรี
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สานฝัน
ปันรัก

เจ้าของ: คุณใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุล
ผลิตผลหลัก: ผักสลัด

“เราไม่เคยท�าเกษตรเคมี ช่วงแรกเราท�า
มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) 
ก่อน จนได้รบัใบรบัรองของกล้วยหอม และค่อย ๆ  
เปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพ
คนในครอบครัว เริ่มจากปลูกอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ 
แล้วค่อยขยายพ้ืนที่ เมื่อมีคนเริ่มให้ความสนใจ
มากขึ้น”

CONTACT

48 ม.2 ต.บ้านคา 
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
09 7007 6621

จังหวัดราชบุรี

ไร่กัญญาภัทร
เจ้าของ: คุณสราวุฒิ ศรีสงคราม
ผลิตผลหลัก: สับปะรด

“ช่วงหลัง ๆ สารเคมีราคาแพงขึ้น เราก ็
หันมาผลิตปุ๋ยเอง หมักเอง ซึ่งปีน้ีเข้าปีท่ี 4 แล้ว  
รวมถึงรายได้ก็ดีกว่าตอนท�าเคมี ตลาดกว้าง 
กว่าด้วย เพราะต้นทุนเราถูกลง และยิ่งมาเจอ
ตลาดอินทรีย ์แท้ ๆ อย่างสามพรานโมเดล  
ยอดเรากเ็พิม่ ราคาสูงขึน้อกีเกือบเท่าตัว ย่ิงท�าให้
รู้ว่าเดินมาถูกทางแล้ว“

CONTACT

164 ม.11 ต.บ้านคา
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
09 5784 0586

จังหวัดราชบุรี
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บ้านเห็ด
พิมพ์ทอง

เจ้าของ: คุณพิมพ์ทอง ดวงจันทร์
ผลิตผลหลัก: เห็ดนางฟ้า

“การท�าเกษตรปลอดภัยช่วยให้ผู้บริโภค 
ได้กนิของท่ีดี ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย ๆ  บ้านเรา
อยู่ใกล้โรงพยาบาล เวลาไปเห็นก็มีแต่คิวนั่งรอ  
ก็เลยคิดว่าท�าไมเราต้องมารักษากันที่ปลายเหตุ 
ท�าไมไมเ่ริม่ดแูลกนัตัง้แต่ต้นเหต ุซึง่กค็อื การกนิ
อาหารที่ปลอดภัย”

“หลังจากผ่านการตรวจ เรามีความมั่นใจ
มากขึ้น และดีใจที่กลุ ่มเพ่ือนในชุมชนอยาก
เปลี่ยนมาท�าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น เหมือนเรา
เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาอยากเดินตาม 
รอยเรา”

CONTACT

66 ม.11 ต.ปากช่อง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
08 6171 9065

จังหวัดราชบุรี

“หลังจากผ่านการตรวจ 
เรามีความมั่นใจมากขึ้น 

และดีใจที่กลุ่มเพื่อน 
ในชมุชนอยากเปลีย่นมาท�า

เกษตรปลอดภัยมากขึ้น 
เหมอืนเราเป็นแรงบันดาลใจ

ให้คนอื่นเขาอยาก
เดินตามรอยเรา”

- คุณพิมพ์ทอง ดวงจันทร์ -
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CONTACT

ม.11 ต.หินกอง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
0 3224 0261 (อบต.หนิกอง)

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี

 ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ�้า
ถูกแบ่งออกเป็น 8 ห้องใหญ่ และมีชื่อเรียกตาม
ลักษณะหินงอกและหินย้อยที่เกิดขึ้น เช่น โถง
อาคันตุกะ เป็นเสมือนห้องรับแขกด้วยหินงอก
หินย้อย ที่ก�าลังเกิดใหม่อย่างสวยงาม หรืออย่าง
สุดปลายถ�้า ท่ีมีหินย้อยเป็นรูปนกตัวใหญ่ก�าลัง
สยายปีกโผบิน อันเป็นท่ีมาของชื่อถ�้าเขาบิน 
แห่งนี้นั่นเอง

ถ�้าเขาบิน

ต.บ้านคา อ.บ้านคา 
จ.ราชบุรี 70180
0 32721008 (อบต. บ้านคา)

สถานทีท่่องเทีย่วส�าหรบัคนรกัสัตว์ป่า 
บรรยากาศด้านในมีความร่มรืน่ เปรยีบเหมือน
สวนสตัว์ขนาดย่อม มกีารแสดงพนัธุสั์ตว์ป่า
นานาชนดิ ซึง่ล้วนเป็นสตัว์ทีไ่ด้รบัจากการ
บรจิาค หรอืถกูจบัยึดมาอภบิาล สามารถ
ซื้ออาหารไปให้สัตว์ป่าได้ เปิดให้เข้าชม 
ทกุวนัโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอ�าเภอ
บ้านคา เป็นน�้าตกสายแร่ ที่มีต้นก�าเนิด
จากยอดเขาวังครก ประกอบกับอยู่ในเขต
สัมปทานเหมอืงแร่ดบีกุเก่า จงึท�าให้น�า้ตก
สายนี้ มีสีขาวขุ ่น เพราะมีเม็ดแร่สีขาว  
หรือเวสปาร์ผสมอยู ่ในล�าห้วย ท�าให ้
นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน�้าตกที่นี่ นอกจาก
จะได้ผ่อนคลายเเล้ว ยังจะได้อาบน�้าเเร่ 
ไปในตัวอีกด้วย

ต.ปากช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ 70150
08 5231 0339,
0 3221 1025 ต่อ 807
ทุกวัน 08.30-16.00 น.

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประทับช้าง

น�า้ตกวังครก

CONTACT

CONTACT
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เพชรบรุเีป็นหนึง่ในจงัหวดัทีม่คีวามร�า่รวยทาง
ธรรมชาต ิเนือ่งจากเมอืงเพชรได้รวบรวมธรรมชาติ
เอาไว้ครบในจังหวัดเดียว โดยลักษณะพื้นที่ด้าน
ตะวันตกเป็นป่าและเทือกเขาสูง ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนด้านตะวันออก 
เป็นท่ีราบกว้างใหญ่ ประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น�้า 
และที่ราบชายฝั ่งทะเลซึ่งมีขนาดยาวกว่า 80 
กโิลเมตร พ้ืนทีด้่านน้ีจงึเป็นอู่ข้าวอู่น�า้ทีส่ร้างรายได้
ให้กับชาวเพชรบุรี ทั้งการเพาะปลูก การประมง และ
การท่องเที่ยว 

เพชรบรีุ
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ไร่นา
สวนผสาน

เจ้าของ: คุณสุริยะ ชูวงศ์
ผลิตผลหลัก: ละมุด ลูกตาล
กล้วยเล็บมือนาง

“ต้ังแต่ท�าเกษตรอนิทรย์ีมา ของเราขายดขีึน้ 
มีลูกค้าเข้ามาดู มาซื้อถึงไร่เลย บางคนก็เข้ามา
ขอเรยีนรู ้และตอนนีก้ม็ตีลาดปลอดภัยของตวัเอง
อยู่ทีส่หกรณ์บ้านลาด ลงุกเ็ป็นประธาน เปิดมาได้ 
6 ปีแล้ว”

“หลงัคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ามา
ตรวจรบัรองจนผ่านแล้ว ลกูค้ากย็ิง่ชอบ ยอดขาย
ลุงเพิ่มขึ้นเป ็นเท ่าตัว ท�าให ้ผลผลิตช ่วงนี้ 
ไม่พอขาย แล้วลงุไม่ไปรบัทีอ่ืน่ ถ้าหมดกค็อืหมด”

CONTACT

21 ม.2 ต.ถ�า้รงค์ 
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
08 1986 8786

จังหวัดเพชรบุรี

สวนไพฑูรย์ เจ้าของ: คุณไพฑูรย์ วินิจ
ผลิตผลหลัก: กล้วยหอม

“ทีผ่มมาท�าเกษตรปลอดภัย เพราะต้องการ
เลี่ยงสารเคมี และตัวผู ้บริโภคเองก็จะได้รับ 
แต่ของดี ไม่มีสารตกค้างเหมือนกัน อย่างเมื่อ 
ต้นเดอืน มีคนมาตรวจทีไ่ร่แล้วให้ผมส่งกล้วยหอม
ปลอดสารไปขายที่ญี่ปุ่นด้วย ซึ่งถ้าผมป็นเกษตร
เคมีก็คงจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ แบบนี้”

CONTACT

48 ม.4 ต.บ้านในดง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
09 8950 3671

จังหวัดเพชรบุรี
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สวนอินพรม เจ้าของ: คุณรัตนาภรณ์ อินพรม
ผลิตผลหลัก: มะม่วงน�้าดอกไม้ 
มะม่วงฟ้าลั่น

“พืชล้มลุกทุกอย่างจ�าเป็นต้องใช้สารเคมี 
ซึ่งพออายุมากก็ท�าไม่ไหว ร ่างกายอ่อนแอ  
เลยเปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์ ทุกอย่างดีข้ึน 
ต้นทุนลดลง ต่างกับตอนขายให้พ่อค้าคนกลาง 
ผลผลิตราคาถูก แต่ปุ๋ยเคมีราคาสูงมาก”

CONTACT

80 ม.4 ต.บ้านในดง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
09 2461 2215

จังหวัดเพชรบุรี

“ที่ผมมาท�า
เกษตรปลอดภัย 

เพราะต้องการเลี่ยงสารเคมี 
และตัวผู้บริโภคเองก็จะได้รับ

แต่ของดี ไม่มีสารตกค้าง
เหมือนกัน อย่างเมื่อต้นเดือน 

มีคนมาตรวจที่ไร่
แล้วให้ผมส่งกล้วยหอม

ปลอดสารไปขายที่ญี่ปุ่นด้วย 
ซึ่งถ้าผมเป็นเกษตรเคมี

ก็คงจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ 
แบบนี้”

- คุณไพฑูรย์ วินิจ -
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แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม

CONTACT

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหาดชะอ�า มีสภาพ
แวดล้อมทีด่เียีย่ม ส�าหรบัการนัง่พกัหย่อนใจและ
ลงเล่นน�้า จุดเด่นของหาดปึกเตียนอยู่ที่รูปปั้น 
นางผีเสื้อสมุทร ตัวละครดังในวรรณคดีเรื่อง 
พระอภัยมณี  ซึ่งคาดว่าครั้งหนึง่เมื่อตอนสุนทรภู่
บวช เคยเดนิทางมาเพชรบรีุ และเกดิจินตนาการ
ในการประพันธ์ โดยใช้หาดปึกเตียนเป็นต้นเรื่อง

ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 76130
0 3259 1232 (อบต.ปึกเตียน)

หาดปึกเตียน

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี

CONTACT

ชุมชนชาวเลเก่าแก่ ที่ขึ้นชื่อว่ามีปูม้าหรือ 
ปูชักที่สดและอร่อย ซึ่งชาวประมงจะใช้พื้นที ่
ริมคลองขายปูทันทีหลังกลับเข้าถึงฝั่ง และใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้านรักษาความสด ด้วยการจับปู
ใส่ถุงตาข่าย ผูกเชือกห้อยกับราวสะพานเหล็ก 
เม่ือมีลูกค้ามาซื้อปูก็จะเอื้อมมือดึงเชือกท่ีผูกกับ
ถุงตาข่ายและค่อย ๆ ชักปูขึ้นมาขาย จนปัจจุบัน
เป็นทีข่ึน้ชือ่ในหมูน่กัชมิว่า “มาชะอ�า ต้องหาปมู้า
รับประทาน”

บ้านคลองเทียน อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี 76120
0 3247 1124 (เทศบาลเมืองชะอ�า) 

ชมุชนบ้านคลองเทยีน

การรวมกลุ่มของเกษตรกรบ้านลาด
เพือ่แปรรปูตาลโตนดเป็นน�า้ตาลสด น�า้ตาลข้น 
และน�้าตาลปึก ซึ่งต้นตาลโตนดถือเป็น 
พชืเศรษฐกจิทีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงเพชรบรุมีายาวนาน 
กว่า 200 ปี โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
วังตาลอยู่ที่ความสะอาดและการใช้น�้าตาล
ธรรมชาติ ปัจจุบันที่นี่เป็นทั้งสถานเรียนรู ้
การผลติน�า้ตาลโตนดและน�า้ตาลสดวธิดีัง้เดมิ
อีกด้วย

วังตาล น�้าตาลโตนด

CONTACT

29 ม.3 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด 
จ.เพชรบุรี 76150
08 3901 0646, 08 7153 4373
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ประจวบคีรีขันธ ์ เป ็นจังหวัดท่ีมีธรรมชาติ
สวยงามทัง้ป่าเขาและทะเล ตัง้อยู่ห่างจากกรงุเทพฯ 
ประมาณ 280 กโิลเมตร ลกัษณะของพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบ
เชงิเขา ดนิเป็นดนิร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลกูพชืไร่ 
โดยเฉพาะสับปะรดและมะพร้าว ซ่ึงสับปะรดท่ีนิยม
ปลูกกนัมากคอื พนัธุปั์ตตาเวยี ส่วนมะพร้าวจะขึน้ชือ่
เรื่องความหอมมัน นอกจากน้ีชาวประจวบฯ  
ยังประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง เพื่อจ�าหน่ายของ
ทะเลสดและแปรรูปส่งไปขายไปทั่วประเทศ

ประจวบคีรขัีนธ์
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สวนมีสุข
เจ้าของ: คุณพรไชย บัวคล้าย
ผลติผลหลกั: มะนาว ดอกกยุช่าย

“ถ้าเรารักสุขภาพตัวเอง เราก็ควรท�าเกษตรอินทรีย์ เพราะการท�าเคมีคือการ 
ฆ่าตัวเองและฆ่าผู้อื่น ไม่มีผลดีต่อสุขภาพเลย”

CONTACT

39 ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
08 1027 0958

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

สวนเอมอ่อน
เจ้าของ: คุณอนุรักษ์ เอมอ่อน
ผลติผลหลกั: สบัปะรดปัตตาเวยี

“จากสถานการณ์ทางการตลาดท่ีผู้บริโภค
หันมาสนใจสินค้าปลอดภัยมากขึ้น เราเลยเลือก
ท�าเกษตรปลอดภยั เพือ่รองรบัตลาด อกีอย่างคือ 
มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยจะสูงกว ่า 
แบบเคมี”

“คือผมสนใจพวกเอกสารรับรอง หรือ 
ใบประกาศที่คนรู้จักเยอะๆ เพราะมันช่วยสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้าเวลาที่เราไปออกบูธ 
และหลังได้รับการตรวจจากทางมหาวิทยาลัย

CONTACT

277 ม.7 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
08 3243 3487

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

มหิดล นอกจากเรื่องความน่าเชื่อถือแล้ว ผมว่า
ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราอีกด้วย”
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Greenery Farm
เจ้าของ: คุณวิภูษิต จันทอุดมสุข
ผลิตผลหลกั: กรนีโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรลั บตัเตอร์เฮด

“ฟาร์มเราเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ เราเลยปลูกผักปลอดภัย ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง  
ซ่ึงผักพวกนี้จะกินง่ายกว่าผักไทย โดยเฉพาะเด็กที่ก�าลังหัดกินผัก เราขอแนะน�า เพราะ
กินง่ายและปลอดภัย”

CONTACT

27/7 ม.10 ต.เกาะหลัก 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
09 8528 5289

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

สวนยืน
เจ้าของ: คุณยืน วงศ์เณร
ผลติผลหลกั: บวบ ถัว่ฝักยาว ฟักทอง ฟักแม้ว

“เราเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ซึ่งจะคอยแนะน�าผู้สูงอายุให้กิน 
ผกัปลอดสารพษิ เราเลยต้องน�าเกษตรอนิทรย์ีมาปรบัใช้กับตวัเองและครอบครวัด้วย เพือ่
ดูแลสุขภาพ และเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกในชุมชน”

CONTACT

23/2 ม.6 ต.คลองวาฬ 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
08 9106 1273

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
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สวนโสภา
เจ้าของ: คุณโสภา พงศ์ประยูร
ผลิตผลหลัก: ฝรั่งกิมจู โหระพา แตงกวา

“เราสนใจเกษตรปลอดภัยมาตั้งแต่แรก เพราะคิดว่าดีกับลูก เราอยากให้ลูกได้กิน
ผักที่ปลอดภัย และผลผลิตท่ีเหลือจะเอาไปขายท่ีตลาดนัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว”

CONTACT

68/5 ม.5 ต.คลองวาฬ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
08 6170 6068

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

“ถ้าเรารักสุขภาพตัวเอง 
เราก็ควรท�าเกษตรอินทรีย์ 

เพราะการท�าเคมี
คือการฆ่าตัวเองและฆ่าผู้อื่น 

ไม่มีผลดีต่อสุขภาพเลย”
- คุณพรไชย บัวคล้าย -
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ตั้งอยู่ในเขตการควบคุมดูแลของกองบิน 5 
มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงประมาณ 300 เมตร
จากระดับน�้าทะเล โดยบริเวณยอดเขามีมณฑป 
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลอง ทั้งยัง
เป็นจุดชมวิว 360 องศา มองเห็นเขากระจก  
อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาวได้ในเวลา
เดียวกัน

เขาล้อมหมวก
CONTACT

135 ม.5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
0 3261 1017

แหล่งท่องเที่ยว
จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
0 3265 5985-87

 นับ เป ็นสวนหนึ่ งของอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  
จัดแสดงพันธุ ์สัตว ์น�้ าที่หลากหลาย 
ตามระบบนิ เวศวิทยาของแหล ่งน�้ า  
ไม่ว่าจะน�้าจืด น�้ากร่อย และน�้าทะเล  
รวมถึงมีอุโมงค์ปลาใต้น�้า เพื่อจ�าลอง 
ให้เห็นถึงความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต 
ในแต่ละระดับความลึกของน�้าทะเล 

่

สถานที่พักผ่อนในสังกัดกองทัพบก 
ตั้งอยู ่ห่างจากหาดหัวหินไปทางทิศใต้
ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเสน่ห์ของสวน 
สนประดิพัทธ ์อยู ่ที่ทิวต ้นสนสูงใหญ่  
เรียงรายขนานกับชายหาดอันเงียบสงบ 
สวยงาม เม็ดทรายขาวสะอาด เหมาะกับ
การพักผ่อน นอนอาบแสงอุ่น ๆ 

181 ม.4 ต.คลองวาฬ อ.เมอืง
 จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77000
0 3266 1098 ต่อ 130-132

พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าหว้ากอ

สวนสนประดิพัทธ์

CONTACT

CONTACT
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สมทุรสงคราม
สมุทรสงคราม หรือแม่กลอง ตั้งอยู ่ในเขต 

ภาคกลางตอนล่าง ห่างจากกรงุเทพฯ 65 กโิลเมตร 
เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ทั้งนี้แม่กลองยังได้ชื่อว่า 
‘เมืองสามน�้า’ เนื่องจากมีทั้งน�้าจืด น�้ากร่อย และ 
น�้าเค็มไหลมารวมกัน จึงท�าให้การประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านขึน้อยู่กบัสภาพน�า้เป็นหลกั โดยท�าประมง 
นากุง้ และนาเกลอืในพ้ืนทีน่�า้เคม็ ส่วนพ้ืนทีน่�า้กร่อย
และน�า้จืด ท�าสวนผลไม้ เช่น สวนมะพร้าว ส้มโอ ลิน้จ่ี 
เป็นต้น
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สวน
พลอยสุภา

เจ้าของ: คุณประวิตร คุ้มสิน
ผลิตผลหลัก: ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่

“การท�าเกษตรผสมผสานกบัเกษตรอนิทรีย์
ก็เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย แม้ตอนนี้จะยังไม่ม ี
โรคภัยไข้เจ็บ แต่ถือเป็นเกราะป้องกันตัวเอง”

CONTACT

16/1 ม.2 ต.บางสะแก อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม 75120
08 9522 2969

จงัหวดัสมทุรสงคราม

Great 
Garden 

เจ้าของ: 
คุณณัฎฐพงศ์ กาญจนภักดิ์
ผลิตผลหลัก: กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค

“เริ่มแรกตั้งใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาใช้
กับเมนูอาหารในร้านกาแฟ เพราะเล็งเห็นถึง
ความปลอดภัยของลูกค้า และมันก็ดูแลง่าย 
ควบคมุต้นทนุการผลิตได้ แต่แล้วลูกค้าเกิดความ
สนใจจนผลผลิตไม่พอขาย ท�าให้ต้องขยาย 
แปลงปลูกเป็น 6 เมตร 10 โต๊ะ เพื่อรองรับความ
ต้องการ”

“พ่ีคดิว่าโครงการของคณะเทคนคิการแพทย์ 
ม.มหิดล เป็นการรับรองที่ดีนะ ช่วยเพิ่มน�้าหนัก
ของสินค้าเราให้มากกว่าเดิม และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให ้ ลูกค ้าได ้  พอลูกค ้าเชื่อมั่น 
ก็ช่วยการันตีว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน”

CONTACT

9/10 ม.3 ต.บางช้าง อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 75110
08 5919 4629

จงัหวดัสมทุรสงคราม
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บ้านเห็ด 
เจ้าของ: คุณบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์
ผลิตผลหลัก: เห็ดหลินจือ 
เห็ดนางฟ้าภูฏาน

“ เดิมเราท�ามาตรฐาน GAP (Good  
Agricultural Practices) มา 3 ปี แล้วก็เปลี่ยน
เป็นเกษตรอนิทรย์ี เพราะปลอดภยักว่า และกเ็ริม่
แปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่น 
ให้กับผลิตภัณฑ์”

CONTACT

15/3 ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม 75120
08 1995 9851

จงัหวดัสมทุรสงคราม

สวน
สุรีรัตน์ 

เจ้าของ: คุณสุรีรัตน์ เกียรติคุณ
ผลิตผลหลัก: ถั่วฝักยาว มะนาว 
มะพร้าวน�้าหอม

“เราท�าเกษตรปลอดภัยแล้วเห็นประโยชน์
หลายอย่าง ต้นทุนก็น้อยลง เพราะเคมีใช้เงิน
ลงทุนเยอะ แต่ผลตอบแทนไม่ดี สู้เราท�าแบบนี้ 
ปลูกอย่างละนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วเก็บไปเรื่อย ๆ  
ไม่ต้องพึ่งเคมี ดีกว่าเยอะเลย”

จงัหวดัสมทุรสงคราม

CONTACT

13 ม.7 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม 75120
08 1804 4030
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สวนศรีเจริญ
เจ้าของ: คุณณัฐวุฒิ ศรีเจริญจิระ
ผลิตผลหลัก: กล้วยน�า้ว้า 
มะเขือยาว

“เมื่อก่อนเราฉีดยาฆ่าหญ้ามาก ๆ ดินเสีย 
สิง่แวดล้อมแย่ไปด้วย แต่พอท�าเกษตรปลอดภัย 
มันดีกว่าเดิม แต่เราก็มีใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาช่วย
อยู่เหมือนกัน”

CONTACT

73 ม.6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม 75120
08 1804 4030

จงัหวดัสมทุรสงคราม

“พี่คิดว่าโครงการ
ของคณะเทคนิคการแพทย์ 

ม.มหิดล เป็นการรับรองที่ดีนะ 
ช่วยเพิ่มน�า้หนักของสินค้าเรา
ให้มากกว่าเดิม และสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ 
พอลูกค้าเชื่อมั่นก็ช่วยการันตี

ว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้น
อีกแน่นอน”

- คุณณัฎฐพงศ์ กาญจนภักดิ์ -
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วดัโบราณสร้างขึน้ตัง้แต่สมยัอยธุยา มอีายุ
กว่า 200 ปี ซ่ึงมีจุดไฮไลต์อยู่ที่โบสถ์ปรกโพธิ์ 
โบสถ์เก่าแก่ที่ถุูกปกคลุมด้วย 4 รากไม้ใหญ่ 
ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง  
ส่วนด้านในโบสถ์เป็นทีป่ระดษิฐานของ ‘หลวงพ่อ
นลิมณ’ี หรือหลวงพ่อด�า พระพทุธรปูปางมารวชิยั
ขนาดใหญ่ รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ 

บ้านค่าย ม.4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม 75120
08 9014 5681

วัดบางกุ้ง

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวดัสมทุรสงคราม

CONTACT

 อี ก ห นึ่ ง ต ล า ด น�้ า ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง
สมุทรสงคราม โดยเสน่ห์ของที่นี่คือ การรักษา 
วิถีชีวิตของชาวสวนแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี  
ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงบรรยากาศสุด
คลาสสกิทีช่าวสวนต่างพายเรอืน�าพชืผกัผลไม้สด ๆ
ของตนเองมาจ�าหน่าย นอกจากนี้ยังมีบริการ 
ล่องเรือชมสวน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าตลาด

ตลาดน�้าท่าคา

CONTACT

CONTACT

ต.ท่าคา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 75110
0 3475 3728 (อบต.ท่าคา)

โรงแรมน้องใหม ่สไตล ์ลอฟต์  ที่ซ ่อน
ภู มิ ป ั ญ ญ า ท ้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ช า ว
สมทุรสงครามไว้อย่างลงตวั อกีทัง้ยงัมร้ีานอาหาร 
The Rusty Rose ทีเ่สร์ิฟอาหารไทย ฝรัง่ และเมนู
ฟิวชั่น ตลอดจน The Buffalo Café ร้านกาแฟ
บรรยากาศดีริมน�้าแม่กลอง รับรองว่าสวยถูกใจ
เหล่า Café Hopper แน่นอน

The Buffalo Amphawa

125/70 ถ .สมุทรสงคราม-
บางแพ ต.แม ่กลอง อ. เมือง 
จ.สมุทรสงคราม 75000
0 3412 0333

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย122
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สมุทรสาคร จังหวัดริมทะเลอ่าวไทย โดดเด่น
ด้านการประมง มีตลาดมหาชัยเป็นศูนย์รวมของ
อาหารทะเล ปัจจุบันแม้พ้ืนที่บางส่วนในจังหวัด
เปลี่ยนไปเป็นโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
แต่ยังคงมีคูคลองร่องสวน เพื่อท�าสวนผลไม้และ
สวนมะพร้าวในแถบอ�าเภอบ้านแพ้วและอ�าเภอ
กระทุ่มแบน รวมถึงพืน้ทีป่่าชายเลนผนืใหญ่ทีม่คีวาม
อดุมสมบรูณ์ในแถบโคกขาม อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 

สมุทรสาคร
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สวนอำามรา
เจ้าของ: คุณอ�ามรา จันทร์พนอรักษ์
ผลิตผลหลัก: มะนาว กล้วยไข่ มะละกอ

CONTACT

85/1 ม.3 ต.หนองสองห้อง
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
08 6774 2503

“เราได้แรงบันดาลใจการท�าเกษตรอินทรีย์มาจากการเรียนปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจการตลาด ซึ่งท�าให้มองว่าเกษตรเคมีไปไม่รอดเลยหันมาศึกษาทางชีวภาพ  
เริ่มเดินทางนี้ แต่พ่อก็เคยปูพื้นฐานด้านนี้มาให้ก่อนแล้ว”

“เรารู้สึกถึงความแตกต่างตอนท่ีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามา 
เขาใส่ใจและให้ความรูเ้ราดมีาก โดยเฉพาะเรือ่งพษิภยัของสารเคมี ท�าให้เราตระหนกัและ
น�าความรู้มาปรับใช้ต่อในอนาคตได้”

จงัหวดัสมุทรสาคร

บ้านสวนพิศิษฐ
เจ้าของ: คุณวันเพ็ญ เดชเพียร
ผลติผลหลกั: เมล่อน แก้วมงักร มะม่วง

CONTACT

20 ม.9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120
08 1995 3571

“หลังจากหันมาท�าเป็นเกษตรปลอดภัย มันก็ปลอดภัยกับทั้งตัวเองและผู้บริโภค 
ต้นทุนเราก็ลดลง ท�าให้ได้ก�าไรมากขึ้น เพราะไม่ต้องซื้อยา ไม่ต้องใช้เคมีหนัก ๆ ซึ่งก็ช่วย
ให้ประหยัดไปได้อีก”

จงัหวดัสมทุรสาคร
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สวนบุญชู
เจ้าของ: คุณเอื้อมพร บุญชู
ผลิตผลหลัก: ฟัก บวบ มะพร้าวน�า้หอม

CONTACT

85/1 ม.3 ต.หนองสองห้อง
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
08 6774 2503

“เราท�าเกษตรปลอดภัยมาตลอด และแบบอินทรีย์ก็เริ่มปรับใช้ด้วย เพราะมันดีต่อ
สุขภาพเรา ไม่ว่าจะการกินหรือการใช้ ถ้าเรายิ่งใช้สารเคมี มันก็ยิ่งซึมเข้าผิวเรา ท�าให้เรา
ป่วยง่ายขึ้น”

จงัหวดัสมุทรสาคร

“หลังจากหันมา
ท�าเป็นเกษตรปลอดภัย 

มันก็ปลอดภัย
กับทั้งตัวเองและผู้บริโภค 

ต้นทุนเราก็ลดลง 
ท�าให้ได้ก�าไรมากขึ้น 
เพราะไม่ต้องซื้อยา 
ไม่ต้องใช้เคมีหนัก ๆ 

ซึ่งก็ช่วยให้ประหยัดไปได้อีก”
- คุณวันเพ็ญ เดชเพียร -
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ต้ังอยู่ริมคลองด�าเนินสะดวก ภายในวิหาร
ทรงไทยจตุัรมุขเป็นทีป่ระดิษฐานของหลวงพ่อโต 
พระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทอง เนื้อหินทรายแดง
ฉาบปูน ปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์เอิบอิ่ม 
ยิ้มละไม ซึ่งเป ็นท่ีนับถือของชาวบ้านแพ้ว  
ส่วนบรเิวณท่าน�า้วัดก็มีแหล่งช้อปป้ิงอย่างตลาดน�า้
ให้ซื้อของฝากติดมือกลับบ้านอีกด้วย

17 ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120
0 3448 1535

วดัหลกัสีร่าษฎร์สโมสร 
CONTACT

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร  คาเฟสุดน ่ารัก ที่มาพร ้อมกับ

บรรยากาศในสวน บรเิวณหน้าร้านมพีีห่มี
ยักษ์สองตวัคอยนัง่ต้อนรบัลูกค้า โดยเมนู
สุดฮิตของทางร้านคือ พิซซ่าโฮมเมด แป้ง
หนานุ่ม อบร้อน รสชาติกลมกล่อม พร้อม
เสิร์ฟ รวมถึงเมนูขนมหวานอย่างโอวัลติน
โทสต์ ก็อร่อยโดนใจคนรกัของหวานอย่าง
แน่นอน

่

Big Teddy Café

49/2 ม.10 ต.หนองสองห้อง 
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
09 6681 1887

ตลาดน�้าที่ตั้งอยู่บนรอยต่ออ�าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับอ�าเภอ
ด�าเนนิสะดวก จังหวดัราชบรุ ีมอีายเุก่าแก่
กว่า 150 ปี บรรยากาศร้านค้าภายใน
ตลาดเตม็ไปด้วยของโบราณ ขนมโบราณ 
และท่ีพลาดไม่ได้คือ การล้ิมลองรสข้าวแห้ง 
อาหารประจ�าท้องถิ่น เพราะถ้ามาแล้ว 
ไม่ชิม ก็เหมือนมาไม่ถึงหลักห้า!

ตลาดน�้าหลักห้า

49/2 ม.10 ต.หนองสองห้อง 
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
74120
09 6681 1887

CONTACT

CONTACT
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นิยามเกษตรกรรมแต่ละประเภท

เกษตรเคมี

เน้นการผลิตแบบเชิงเด่ียว หรือผลผลิต 
ชนดิเดียวในลกัษณะของเกษตรอตุสาหกรรม และ
เป็นการท�าเกษตรที่เน้นเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 
จากการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น เคร่ืองจักร ปุ๋ยเคมี  
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน เป็นต้น 

เกษตรปลอดภัย

ระบบเกษตรที่ให้ผลผลิตที่ปลอดภัยจาก
สารพิษหรือปลอดภัยจากการปนเปื ้อนที่ส ่ง 
ผลร้ายต่อผูบ้รโิภค นอกจากนัน้ กระบวนการผลติ
จะต้องปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและผู้ผลิตด้วย  
เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

เกษตรอินทรีย์

เป็นระบบเกษตรที่อิงวิถีธรรมชาติ เน้นการ
ผสมผสานทางนเิวศวทิยา เพือ่ให้เกดิความหลาก
หลายทางชีวภาพ รวมถึงห้ามใช้สารเคมีและ 
สารสังเคราะห์ทุกชนิดในการผลิต ซึ่งมีความ
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

Good Agricultural Practices (GAP) 

การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่แีละเหมาะสม 
หรือแนวทางการท�าเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยข้อก�าหนด 
ที่ส�าคัญของเกษตร GAP คือให้ใช้สารเคมีก�าจัด
ศัตรูพืชในปริมาณที่ก�าหนด แต่ต้องมีการจัดการ
ที่ดีเหมาะสม เว้นระยะเวลาหลังการพ่นสารเคมี
ก�าจดัศตัรพูชืก่อนทีจ่ะเกบ็เกีย่ว เพือ่ให้ได้ผลผลติ
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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บทที่ 4
การส่งเสริม
การตลาด

ส�าหรบัการส่งมอบผลผลิตและการส่งเสรมิ
การตลาด ถอืเป็นกจิกรรมปลายทางของโครงการ
พฒันาเกษตรปลอดภยัฯ ซึง่ลกัษณะของผลผลติ 
ที่พร้อมส่งมอบ ต้องผ่านการสุ่มตรวจวิเคราะห์ 
สารตกค้างในระดับแปลงปลูก หรือผลผลิตก่อน
จ�าหน่าย เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบักลุม่ผูบ้รโิภค 
ประชาชน นกัท่องเทีย่ว ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ
โมเดร์ินเทรด

ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด เน้นการ 
ประชาสัมพันธ์แนะน�าแหล่งผลิตและจ�าหน่าย
เกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อเปิดช่องทาง 
ในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
ทั่วไปมากขึ้น

การส่งเสริมการตลาด
การส่งเสริมการตลาด และการส่งมอบ

ผลผลิตเกษตรปลอดภัยไปสู่ผู ้บริโภคในกลุ่ม 
ต่าง ๆ  อาทิ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล นักเรียน ตลอด
จนประชาชนโดยทั่วไป ผ่านระบบโลจิสติกส์ไปสู่
โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาดประชารัฐในรูปแบบ
ต่างๆ และโมเดิร์นเทรด อาทิ SPAR Fresh & 
Easy Food Market ซึง่เป็นร้านสะดวกซือ้ภายใน
สถานีน�้ามันบางจาก ที่เน้นให้ความส�าคัญกับ
ชุมชนและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

สาขาที่มีจ�าหน่ายสินค้า
สาขาราชพฤกษ์ 2 
สาขากาญจนาภิเษก
สาขาบางบัวทอง 2

สาขาเอ็ม ทาวเวอร์
สาขาศรีนครินทร์
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การส่งเสริมนโยบาย
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 จนถงึปัจจบุนั ทางคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�างาน
ร่วมกบัโรงพยาบาลต่าง ๆ  จ�านวน 66 แห่ง ในเขต
สุขภาพที่ 5 ในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
ในผลผลิต พร้อมทั้งเสนอแนะ เพ่ือวางแผนการ 
จดัซือ้ผลผลติท่ีมคีวามปลอดภยัจากเกษตรกรไปใช้
ในการปรงุอาหารในแก่ผูป่้วยในโรงพยาบาลด้วย

จงัหวดันครปฐม

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายชื่อโรงพยาบาล
ที่ส่งตัวอย่างผักและผลไม้เพื่อตรวจวิเคราะห์

สารตกค้างยาฆ่าแมลง รวม 66 แห่ง

โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
โรงพยาบาลก�าแพงแสน
โรงพยาบาลดอนตูม
โรงพยาบาลนครชัยศรี
โรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลสามพราน
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
โรงพยาบาลห้วยพลู

โรงพยาบาลเลาขวัญ
โรงพยาบาลท่ากระดาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลบ่อพลอย
โรงพยาบาลท่าม่วง
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โรงพยาบาลสถานพระบารมี
โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โรงพยาบาลไทรโยค
โรงพยาบาลห้วยกระเจา
โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

โรงพยาบาลชะอ�า
โรงพยาบาลบ้านแหลม
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลเขาย้อย
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลท่ายาง
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

โรงพยาบาลอัมพวา
โรงพยาบาลนภาลัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
โรงพยาบาลบางปลาม้า
โรงพยาบาลศรีประจันต์
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
โรงพยาบาลสามชุก

โรงพยาบาลด�าเนินสะดวก
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
โรงพยาบาลพระยุพราชจอมบึง
โรงพยาบาลปากท่อ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง

โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลปราณบุรี
โรงพยาบาลสามร้อยยอด
โรงพยาบาลกุยบุรี
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลทับสะแก
โรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

โรงพยาบาลบางแพ
โรงพยาบาลวัดเพลง
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลโพธาราม
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การส่งเสริมการผลิต
และแปรรูปผลผลิต
เกษตรปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
และบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด  
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาปนเปื้อน 
ยาฆ่าแมลงและสารก�าจดัศตัรพูชืในผลผลติทาง 
การเกษตร จงึมีเจตนารมณ์ร่วมกนัในการส่งเสริม
การพฒันาเกษตรและอาหารปลอดภยัแก่ผูบ้รโิภค 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับบริโภคภายในประเทศ 
และพัฒนาต่อยอดไปสู่การส่งออกในอนาคต

โดยทั้งสองฝายได้ร ่วมมือกันวิจัยและ
พฒันา วางแผนการผลติ รวมถงึน�าเทคโนโลยกีาร
ตรวจวเิคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ เพ่ือช่วยสนับสนุนการควบคุมและตรวจ
ติดตามผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

่
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