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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการโซอุปทานผักอินทรียโรงพยาบาลลำปาง 2) ศึกษา
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ABSTRACT 
 
The purposes of the research were 1) to study patterns of the Supply Chain of Organic Vegetable: 

Case Study of Lampang Hospital 2) to study the process of strengthened supply chain network. This was 
a qualitative research, The population is sampled consist of Nutritionist, Professional Level at Bureau  
of Health Administration Ministry of Public Health, Head of Nutrition Department of Lampang Hospital,  
2 Lampang Provincial Public Health Office, Single farmers, 2 representative farmers groups who supply 
vegetables to hospitals and 1 collector. The research methods consisted of in-depth interviews and 
participatory observation. 

Study results showed that the supply chain management of organic vegetables for hospital was  
the integration between nutrition department of the hospital, Lampang Provincial Public Health Office, 
farmers and collectors. The hospital had a plan in advance to select required vegetables for a specific time 
and they coordinated with the farmers. The network strengthening can be achieved via creating  
a network of Lampang Provincial Public Health Office, flexibility in the operations of the hospital and 
strengthened network of farmer groups.  
Keywords: Supply Chain, Lampang Hospital, Organic-Vegetable 

 
 

บทนำ 
 
อาหารเปนสิ่งสำคัญสำหรับรางกาย ในแตละวันอาหารที่เราบริโภคจะมีสวนประกอบตางๆ มากมายที่มีประโยชน 

ตอรางกาย แตในปจจุบันสวนประกอบของอาหารมาจากระบบการผลิตที่ เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น เปนการผลิต 
แบบเนนปริมาณ (Mass production) เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ทำใหผูผลิตตองเรงการผลิตใหปริมาณมากขึ้น 
และเร็วขึ้น จึงจำเปนตองใชสารเคมีในการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะผักที่ใชทั้งปุยและยาฆาแมลงที่เปนสารเคมี ซึ่งสงผลเสีย 
ตอรางกายของเรา  

ดังน้ันจะเห็นไดวาผักอินทรียและผักปลอดสารพิษเปนทิศทางที่นาสนใจ เนื่องจากเปนประโยชนตอรางกายและ
ปลอดภัยจากสารเคมี โดยในปจจุบันประเทศไทยแบงการรับรองมาตรฐานอาหารและสินคาเกษตรไดเปน 2 กลุม คือ  
(ก) เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน ที่เนนในเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ (ข) อาหารปลอดภัย ที่เนนในเรื่องความปลอดภัย 
ตอผูบริโภค สามารถจำแนกไดตาม ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสินคาอินทรียกับสินคาเกษตรประเภทอ่ืน 

ประเภท ตัวอยางมาตรฐาน ปุยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัดวัชพืช 

อาหารปลอดภัย - ปลอดภัยจากสารพิษ 
- เกษตรดีที่เหมาะสม 

อนุญาตใหใช อนุญาตใหใช อนุญาตใหใช 

เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน - เกษตรอินทรีย 
- เกษตรธรรมชาติ 
- กสิกรรมไรสารพิษ 

ไมอนุญาตใหใช ไมอนุญาตใหใช ไมอนุญาตใหใช 

ที่มา: กรีนเนท, www.greennet.or.th/article/1094, ตุลาคม 2555 
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สำหรับปริมาณสินคาผักอินทรียและผักปลอดสารพิษมีเกษตรกรสนใจปลูกนอย เพราะมีความยุงยากในการปลูก  
ตองดูแลใกลชิดเนื่องจากเสียหายไดงายกวาพืชผักที่ใชสารเคมี ทำใหราคาสูงกวาสินคาเกษตรทั่วไป ซึ่งกลุมลูกคาจะเปนกลุม 
ที่เขาใจในกลไกราคาของสินคา แตกลุมลูกคาจะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับกลุมลูกคาของสินคาเกษตรทั่วไป 

ในดานการปลูก ในการดำเนินงานของผูผลิตเกษตรอินทรียปญหาสำคัญท่ีพบจากงานของวิฑูรย ปญญากุล (2546) 
การจัดการฟารมในชวงระยะปรับเปลี่ยนกอนที่ผูผลิตจะไดรับอนุญาตใหใชตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียโดยสมบูรณ 
ระยะปรับเปล่ียนน้ีอาจกินเวลานานอยางนอย 3 ป และข้ึนอยูกับมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีผูผลิตเลือก สวนงานของ Cranfield, 
Henson and Holliday (2010) พบวา เกษตรกรในระยะปรับเปล่ียนจะเผชิญกับปญหาสำคัญสองประการคือ ปญหา 
ทางดานเทคโนโลยีและปญหาดานเศรษฐกิจ ในสวนของปญหาดานพื้นท่ีการปลูกสำหรับเกษตรอินทรียจากงานวิจัยของ 
Blanc and Kledal (2012) ศึกษาถึงตลาดอาหารเกษตรอินทรียในประเทศบราซิล โดยศึกษาเก่ียวกับขอจำกัดตางๆ ของกลุม
เจาของท่ีดินขนาดเล็ก พบวาคลายคลึงกับสถานการณในประเทศไทยคือ วิกฤตท่ีสำคัญคือการขาดการสนับสนุนกลุมเกษตรกร 
ในดานการคาจากภาครัฐ เชน การขาดแคลนพ้ืนฐานดานโซอุปทานตางๆ ที่จะเขาถึงระบบตลาด 

สำหรับผลตอบแทนทางการเงินของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
จากงานของ Rattanasuteerakul and Thapa (2012) พบวาเมื่อพิจารณาจากพื้นที่การปลูกผักท้ังหมด ผักอินทรียจะมีพื้นที่
เพาะปลูกเปนจำนวนนอยกวาผักท่ัวไป เนื่องจากผลตอบแทนทางการเงินของผักอินทรียมีผลตอบแทนนอยกวาการปลูกผัก
ธรรมดา เนื่องจากตนทุนคาแรงงานท่ีสูงกวา ทำใหมีแรงดึงดูดในการปลูกผักอินทรียนอยกวา  

ในดานการตลาดที่ผานมาของผักอินทรียและผักปลอดสารพิษ เกษตรกรรายยอยจะเริ่มจากการขายในตลาดนัดทั่วไป 
จนไปสูตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และอาจตอยอดไปสูระบบสมาชิก ชองทางการตลาดที่กลาวมา 
จะเปนชองทางสำหรับลูกคาที่ตองการผักที่สะอาด ปลอดสารพิษและตองการชวยสนับสนุนเกษตรกรใหอยูไดในระยะยาว  
แตยอดขายท่ีไมมากและตนทุนคาขนสงในการไปขายตามตลาดนัดตางๆ เปนปญหาใหญที่กอใหเกิดความไมมั่นคง 
ของเกษตรกร ทำใหปญหาทางการตลาดยังคงเปนปญหาใหญสำหรับเกษตรกรรายยอย ซึ่งเปาหมายสำคัญของเกษตรกรคือ
การมีตลาดที่แนนอนและราคาท่ีเปนธรรม ซึ่ง Falat (2011) เสนอวาในหวงโซอุปทานของผักในทองถิ่น ผูมีสวนรวมในแตละ
หวงโซควรมีความสัมพันธกันในแงของหุนสวนเชิงกลยุทธ ในการขยายตัวตองพึ่งพาองคกรขนาดใหญ เพื่อกอใหเกิดการคาขาย
และความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับซัพพลายเออร 

โอกาสของเกษตรกรเริ่มมีมากขึ้น โดยในป พ.ศ.2547 (ยรรยงค อินทรมวง, 2550) รัฐบาลประกาศนโยบาย 
ความปลอดภัยดานอาหารเปนวาระแหงชาติ จากนโยบายน้ีสงผลใหโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการมีกรอบแนวคิดเกีย่วกับอาหาร
ปลอดภัยที่ชัดเจนคืออาหารตองมาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัย จึงเปนการเปดโอกาสใหกับกลุมเกษตรกรในทองถิ่นไดสงผักอินทรยี
และผักปลอดสารพิษเขาสูโรงพยาบาลตามโครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลสามารถขยายเครือขายอาหารปลอดภัย 
ไปสูชุมชน ไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงเรียน วัด เรือนจำ กลุมชุมชนอื่นๆ ดังนั้นจุดเริ่มตนที่สำคัญคือ โรงพยาบาลตองมี 
การแนะนำ เชื่อมโยง สรางเครือขาย ทั้งฝายเกษตรกร ผูรวบรวม และมีการเตรียมตัวฝายตางๆ ภายในโรงพยาบาล เชน  
ฝายโภชนาการ ฝายการเงิน ฯลฯ ซึ่งเปนไปตามนิยามของโซอุปทานท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพการจัดการโซอุปทาน (Council 
of Supply Chain Management Professionals, CSCMP) อางถึงใน Grant (2006) ระบุวา การจัดการโซอุปทานประกอบดวย
การวางแผนและการจัดการในทุกๆ กิจกรรมตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปและกิจกรรมดานโลจิสติกสอื่นๆ รวมถึง 
การประสานงานและสรางความรวมมือกับคูคาซึ่งอาจเปนซัพพลายเออร ผูคาคนกลาง ผูใหบริการโลจิสติกสและลูกคา  
โดยการจดัการโซอปุทานมุงเนนบรูณาการการจัดการดานอปุสงคและอปุทานทัง้ท่ีเกดิขึน้ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน  

จากสถานการณที่เกิดขึ้นจะเห็นถึงความสัมพันธที่เก่ียวเนื่องกันตั้งแตโรงพยาบาล กลุมผูรวบรวมผักจนมาถึง 
กลุมเกษตรกรผูปลูก ซึ่งแตละฝายตองมีการรวมมือกันอยางใกลชิดท้ังในดานความตองการของโรงพยาบาล การวางแผน 
ดานการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนสง รวมทั้งการตรวจสอบดานความปลอดภัยของผัก ซึ่งโรงพยาบาลและเครือขายสามารถ 
ปรับตัวและกำหนดทางเลือกในการดำเนินงานเอง ประเด็นคำถามที่สำคัญคือ โรงพยาบาลและเครือขายมีกระบวนการอยางไร
ทีน่ำไปสูความเขมแขง็ของเครือขาย ซึง่คำตอบท่ีไดจะนำไปสูการเสนอทางเลือกในการสรางความเขมแขง็ใหกบัโรงพยาบาลอ่ืนๆ  

74 RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 



ในการเลือกพื้นที่ในการวิจัย ผูวิจัยทำการสัมภาษณ นักโภชนาการชำนาญการ สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข พบวาโรงพยาบาลลำปางเร่ิมดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในชวงป พ.ศ.2551-2552 มีการประสาน 
ความรวมมือกับเครือขายที่นาสนใจเพราะสามารถสรางความรวมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เกษตรรายยอย  
กลุมเกษตรกรอยางเขมแข็งและเสมอภาค สงผลใหมีการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยอยางตอเนื่องและมีสมาชิก 
ในเครือขายเพิ่มขึ้น  

  
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการโซอุปทานผักอินทรียของโรงพยาบาลลำปางตามโครงการอาหารปลอดภัย 
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความเขมแข็งของเครือขายโซอุปทานท่ีเกิดขึ้น 
  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาการจัดการโซอุปทานผักอินทรีย 

ศึกษาการเชื่อมโยงของผลผลิตและขอมูลต้ังแตการวางแผนในโรงพยาบาล การเพาะปลูกจนถึงการขนสงเขาครัว 
ของโรงพยาบาล 

ประชากร 
ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในโซอุปทาน ประกอบดวย นักโภชนาการชำนาญการ สำนักบริหาร 

การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนผูมีสวนรวมในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหนาฝายโภชนาการ โรงพยาบาลลำปาง บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 2 คน เกษตรกรรายยอย 
ที่สงผักเขาครัวของโรงพยาบาลจำนวน 1 คน ตัวแทนกลุมเกษตรกรฮักน้ำจางจำนวน 2 คน จากสมาชิกท่ีดำเนินกิจกรรม 
อยางจริงจังจำนวน 20 คน และผูรวบรวมอิสระจำนวน 1 คน ซึ่งเปนการเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมดท่ีมีสวนเก่ียวของ 
ในการดำเนินงานโซอุปทาน เปนผูที่มีความรูและสามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการ  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) และ 

การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เก่ียวกับโซอุปทานผักปลอดสารพิษและผกัอินทรียที่ครอบคลุมแนวคิด
และการดำเนินงานท้ังฝายผูบริโภคและฝายผูผลิต เพื่อใหเห็นภาพของโซอุปทานแบบบูรณาการที่สมบูรณ 

 
 

ผลการวิจัย 
 
การเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนเกี่ยวของตลอดทั้งโซอุปทาน เริ่มตั้งแตการปลูก เก็บเก่ียว คัดแยก รวบรวมและการขนสง

สูโรงพยาบาล สามารถแบงได 3 ระดับ คือ 1) ระดับตนน้ำ ไดแก เกษตรกรผูปลูกผัก 2) ระดับกลางน้ำ ไดแก เกษตรกร 
ผูรวบรวมผลผลิตจากกลุม ผูรวบรวมอิสระ 3) ระดับปลายน้ำ ไดแก ฝายโภชนาการของโรงพยาบาล โดยการดำเนินงาน 
ของโซอุปทานจะเริ่มจากฝายโภชนาการของโรงพยาบาล ดังนี้  
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1. การดำเนินงานในสวนของโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลเร่ิมดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในป พ.ศ.2551 จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้น

ผูอำนวยการโรงพยาบาลจึงตั้งคณะกรรมการทำงานและทำการนัดกลุมเกษตรกรท่ีเปนเครือขายกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด รวมท้ังเกษตรตำบลมาพบกับผูบริหาร และคณะทำงาน เพ่ือพูดคุยทำความเขาใจรวมกันถึงความตองการของโรงพยาบาล 
ในเรื่องชนิดของผัก ราคา ฯลฯ ซึ่งนโยบายสำคัญของโรงพยาบาล คือ เกษตรกรอยูไดและโรงพยาบาลอยูได โดยจะพิจารณา
ใหราคาของผักอินทรียและผักปลอดสารพิษไดราคาดีกวาตลาด  

 สำหรับการสรางและพัฒนาเครือขาย โรงพยาบาลจะหาจากเกษตรกรที่อยูในเครือขายของสาธารณสุขจังหวัด  
โดยเกษตรกรจะอยูไมไกลจากโรงพยาบาลมากนัก ในการสรางเครือขายนี้ฝายโภชนาการอาจจะเปนผูทำหนาที่ออกไป 
สรางเครือขายหรือใชเครือขายที่มีอยูแลวของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพราะเปนหนวยงานที่ทำงานรวมกัน 

 ขั้นตอนการดำเนินงานเร่ิมที่ฝายโภชนาการคือ กอนออกใบส่ังซื้อจะสอบถามเกษตรกรแตละกลุมวาในชวงเวลาน้ี 
มีผักอินทรียอะไรบาง เพราะเมนูของฝายโภชนาการจะเปนแบบ 20 วัน หมุนเวียน ซึ่งเปนจำนวนเมนูที่ฝายโภชนาการ
สามารถทำได ซึ่งเมนูแตละเดือนจะเหมือนกันทุกปทำใหสามารถปรับเปลี่ยนเมนูตามผักที่ออกสูตลาดได ซึ่งผักของเกษตรกร
จะเปนการปลูกตามฤดูกาล ไมเหมือนกับผักที่ขายในตลาดท่ัวไป บางครั้งเมื่อผักของเกษตรกรใกลออกก็จะโทรมาแจง 
ฝายโภชนาการ ตกลงราคาและปริมาณกอนออกใบสั่งซื้อ ซึ่งใบส่ังซื้อจะออกลวงหนาประมาณ 1 อาทิตย  

 ในปจจุบันแตละวันมีผักมาสงเฉลี่ยวันละ 5-6 ชนิด ประมาณ 30-40 กิโลกรัม เกษตรกรท่ีมาสงโรงพยาบาลจะขาย
ในตลาดสดทองถิ่นดวย ทำใหบางคร้ังผักมีปริมาณไมเพียงพอสำหรับโรงพยาบาลถึงแมวาโรงพยาบาลจะใหราคาสูง เนื่องจาก
การขายใหกับแมคาในตลาดสดทองถิ่นจะไดเงินทันที ตางจากโรงพยาบาลที่ตองรอระเบียบการเบิกจายในการตกลงราคา 
กับเกษตรกร ใชวิธีตกลงกันเพ่ือไมใหเกษตรกรขาดทุนและเพื่อไมใหราคามีการเปลี่ยนแปลงไปมามากนัก ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสนับสนุนใหตั้งราคาสูงกวาตลาดภายนอก โดยใชราคาของโครงการหลวงมาเทียบและเพ่ิมราคาข้ึนไป เพื่อให 
ปลูกผักสงใหโรงพยาบาลอยางตอเนื่องถือเปนการลงทุนอยางหนึ่งของโรงพยาบาล ซึ่งราคาผักในทองตลาดจะถูกกวา 
ผักอินทรียไมมากนัก 

 ในการสุมตรวจในอดีต สวนใหญฝายโภชนาการจะไมไปสุมตรวจจากแปลงผัก แตจะสุมตรวจจากผักที่มาสง 
ปจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรับงบประมาณซ้ือเครื่องมือตรวจและมีเจาหนาท่ีเฉพาะในการตรวจ ทำใหโรงพยาบาล
ลำปางและโรงพยาบาลอ่ืนในจังหวัดที่เขารวมโครงการจะสงผักใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูตรวจ ซึ่งทางสาธารณสุข
จังหวัดมีตารางในการตรวจ ซึ่งการตรวจจะตรวจสารปนเปอน ยาฆาแมลง สวนอาหารประเภทอื่นจะตรวจสารกันเชื้อรา 
ฟอรมาลิน บอแรกซ อะฟลาทอกซิน ฯลฯ การท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนศูนยกลางในการตรวจ โดยมีเคร่ืองมือ 
และเจาหนาที่ที่พรอม สงผลใหฝายโภชนาการของโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถประหยัดงบประมาณ 
และเวลาในการตรวจไดมากขึ้น ทำใหไมมีการทำงานซ้ำซอน 

 ในดานการจายเงิน โรงพยาบาลมีชองทางพิเศษใหโดยฝายโภชนาการจะยืมเงินจากฝายการเงินมาเปนเงินทุนสำรอง 
เปนวงเงินสดยอย ทำใหเกษตรกรมาสงผักแลวสามารถรับเงินสดไดทันที โดยโรงพยาบาลจะเปนผูดูแลวงเงินสดยอยและ 
การเบิกจายเอง แลวนำเงินนี้มาใชหมุนเวียนตอไป แตถาเปนการซื้อผักจากตลาดสด โรงพยาบาลจะจายเปนเงินเชื่อ  

 นอกจากใหเกษตรกรสงผักเขาครัวของโรงพยาบาลแลว ทางโรงพยาบาลยังจัดใหมีแผงขายผักอินทรียใหบริเวณ 
ทางเขาโรงอาหาร เปนการเปดชองทางการขายใหกับเกษตรกรท่ีมาสงผักใหฝายโภชนาการ เปนการเพ่ิมรายไดเพื่อใหคุมคา 
กับคาขนสง แตราคาถูกกวาสงใหโรงพยาบาล สัดสวนผักที่เขาครัวโรงพยาบาลจะเปนผักจากเกษตรกรประมาณ 40%  
เปนผักตลาดประมาณ 60%  

 สำหรับเครือขายกับสวนราชการอื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายอาหาร
ปลอดภัย ระหวางโรงพยาบาลตางๆ กับกลุมเกษตรกร และหนวยงานของรัฐ เชน เกษตรและสหกรณจังหวัด พัฒนาที่ดิน ฯลฯ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปนหนวยงานหลักในการเสาะหาเกษตรกรเขามารวมเครือขาย และแนะนำเกษตรกร 
ใหมาประสานงานกับโรงพยาบาลและเปนศูนยกลางใหทุกๆ โรงพยาบาลในการตรวจสารปนเปอนตางๆ  
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 ปญหาทีท่างฝายโภชนาการพบ คอื ผกัมจีำนวนไมเพยีงพอ การสือ่สารและความไมเขาใจของเกษตรกรในดานปริมาณ
และความตรงตอเวลา ดังนั้นฝายโภชนาการจึงมีการพูดคุยทำความตกลงกับกลุมเกษตรกรและเกษตรกรรายยอย เกี่ยวกับ 
การทำงานตองเปนระบบมากขึ้น มีการวางแผนการปลูก การเก็บเก่ียวและการจัดสงลวงหนา 

2. รูปแบบการดำเนินงานของโซอุปทาน 
 ในสวนของโรงพยาบาลลำปาง เครือขายเกษตรกรและผูรวบรวมแบงเปน 3 กลุมใหญๆ คือ เกษตรกรรายยอย  

กลุมเกษตรกรรายใหญและผูรวบรวม ผูวิจัยไดทำการสัมภาษณตัวแทนหลักจากแตละกลุมตามขอเสนอแนะของฝายโภชนาการ 
โรงพยาบาลลำปาง แลวนำมาวิเคราะหเนื้อหาและสรุปไดดังนี้ 

 1) เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายยอยที่ปลูกและสงผักอยางตอเนื่องคือ กลุมผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บานตนตอง อำเภอเมือง โดยตัวแทนเกษตรกร ปาสมจิตต กาตาสาย เลาวาเมื่อกอนมีการปลูกเหมือนเกษตรกรคนอื่น คือใช
ปุยเคมีและยาฆาแมลง จนป พ.ศ.2545 หนวยงานตางๆ มาสนับสนุนใหเขาอบรมเก่ียวกับผักปลอดสารพิษ ซึ่งเกษตรอำเภอ
เปนผูมาอบรมใหประชาชนในหมูบาน มีหนวยงานตางๆ เขามาชวยดูแล เชน กรมวิชาการเกษตรมาดูแปลงผัก เก็บผักไปตรวจ 
กอนออกหนังสือรับรองมาตรฐาน Q (เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร) ใหมีการตรวจซ้ำและอบรม 
กอนตออายุหนังสือรับรองและจากการอบรมทำใหไดคุยกับฝายโภชนาการของโรงพยาบาลลำปางและไดรับการชักชวน 
ใหสงเขาครัวโรงพยาบาลประมาณป พ.ศ.2552 

  ในชวงเปลี่ยนการปลูกจากปลูกผักแบบธรรมดามาเปนปลูกแบบปลอดสารพิษใชเวลาปรับสภาพดินประมาณ  
1 ป การปลูกผักจะใสปุยเคมีนอยลงจาก 10 ถุงเหลือประมาณครึ่งถุง สวนยาฆาแมลงจะเลิกใชเลย ผลผลิตท่ีไดเมื่อเทียบกับ
การปลูกแบบในอดีตพบวา ปลูกแบบปลอดสารพิษไดผลผลิตนอยกวาปลูกแบบธรรมดาและการปลูกแบบธรรมดาคุมคากวา
ทั้งผลผลิตและราคา แตไมดีตอสุขภาพ ในปจจุบันทางโรงพยาบาลขอใหลองทำแบบเกษตรอินทรีย ซึ่งโรงพยาบาล 
จะสนับสนุนในดานราคา ซึ่งกำลังตกลงกันในกลุม 

  ฝายโภชนาการจะติดตอกับเกษตรกรใหจัดหาผักในปริมาณและราคาท่ีตองการ โดยจะต้ังราคาผักบางชนิด 
ใหสูงกวาราคาตลาด เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถปลูกผักอินทรียอยางตอเน่ือง เมื่อทำการตกลงราคาและ
ปริมาณไดแลวกจ็ะออกใบสั่งซื้อลวงหนาประมาณ 1-2 สัปดาห เพื่อใหผูปลูก/ผูรวบรวมจัดหาผักมาตามคำสั่งซื้อที่สั่งไป 

  การรบัใบสัง่ซือ้และการขนสงไปยงัโรงพยาบาลจะใชวธิฝีากเจาหนาทีข่องโรงพยาบาลทีอ่ยูบานบรเิวณใกลเคยีงกนั
เปนผูติดตอ เพราะทำงานอยูที่โรงพยาบาลอยูแลวจะประหยัดคาขนสง ถาผักไมพอ ตองแจงโรงพยาบาลลวงหนา เพื่อ 
ฝายโภชนาการจะหาจากแหลงอื่น สวนวันพุธกับวันศุกรจะนำผักเขาไปขายท่ีหนาโรงอาหารในโรงพยาบาล ผักบางสวน 
จะไปขายที่ตลาด บางคร้ังจะติดตอใหแมคามารับผักไปขายท่ีตลาดสด 

  ปกติเมื่อสงผักแลวจะไดรับเงินอีกประมาณ 1-2 อาทิตย แตถาเอาผักเขาไปสงเองสามารถรับเงินสดไดทันที  
แตถาไมไดไปทางฝายโภชนาการจะฝากเจาหนาทีม่าให การไดรบัเงนิชาจะมกีารใชเงนิทุนเดมิไปกอน ทำใหบางครัง้ตองขายให 
แมคาตลาดสดเพื่อเปนทุนมาหมุนเวียน แตการขายใหโรงพยาบาลไดราคาดีกวาแตตองมีเงินสำรองไว 

  เกษตรกรกลุมนี้มีความคิดที่จะปลูกผักอินทรียมากขึ้นเพราะตลาดยังมีนอย แตตองของบประมาณจากเกษตร
อำเภอ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ปญหาอีกประการ คือ การรวมตัวของเกษตรกรซ่ึงยังไมมี
การรวมกลุมกันอยางชัดเจน ขาดแคลนแรงงานและคาแรง 300 บาทตอวัน ถือวาเปนตนทุนที่สูงมาก  

 2) กลุมเกษตรกรรายใหญ คอื กลุมฮักนำ้จาง ตำบลบานกิว่ อำเภอแมทะ เปนกลุมท่ีไดการรบัรองจากคณะกรรมการ 
เกษตรอินทรยีภาคเหนือ จากการสัมภาษณ คุณรุงสุรีย สุริวงศใยชัยศร ผูนำกลุม ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาและสรุปไดดังนี้ 

  ในกลุมเริ่มปลูกผักอินทรียประมาณปลายป พ.ศ.2552 สาเหตุที่เริ่มปลูกเพราะสมาชิกในชุมชนเกิดเจ็บปวย 
จากโรคมะเร็งมากข้ึน จึงคิดแกปญหาท่ีเกิดขึ้น แกนนำกลุมไดไปดูงานท่ีศูนยการเรียนชุมชนสวนแสงประทีป จังหวัดนาน  
ของอาจารยประทีป อินแสง ซึ่งเปนปราชญชาวบาน และเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหสมาชิกสนใจและคิดวาทำไดจริง หลังจากนั้น
ทางกลุมเร่ิมคิดวาตองหาองคความรูเพิ่มเติมและไปเรียนรูที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน (ISAC) ที่เชียงใหม แลวมาจัดตั้ง
ขึ้นเปนกลุม เพื่อเพิ่มอำนาจตอรองกับตลาด 
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  สมาชิกกลุมมีประมาณ 70 คน แตที่ขับเคลื่อนมีประมาณ 20 คน สวนใหญอายุ 40 ปขึ้นไปและเปนคนสูงอายุ 
ปจจุบันกลุมเริ่มดึงเด็กรุนใหมเขามามีสวนรวมมากขึ้น ในการปลูกผักจะเนนปลูกผักไวที่บริโภคในบานกอน ถาเหลือถึงจะนำ
มาขาย พื้นที่เพาะปลูกของกลุมฮักน้ำจางแบงเปนแปลงสวนตัวกับแปลงรวม ทางกลุมไมไดมีการสำรวจขอมูลอยางชัดเจน 
วามีขนาดพื้นที่การปลูกจำนวนเทาไร เพราะแตละบานมีการปลูกริมรั้ว แปลงครัวหลังบาน สวนความหลากหลายของผัก 
ในอดีตจะเปนการปลูกตามฤดูกาลของแตละบาน ในปจจุบันมีการจัดการมากข้ึน เพราะถาปลูกเหมือนกัน ตลาดก็จะมีจำกัด  
อีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนใหปลูกหลากหลายชนิดเพราะเกษตรอินทรีย หัวใจคือความหลากหลาย 

  ในการปรับสภาพดินใชเวลาประมาณ 3 ป สภาพดินถึงกลับมาสมบูรณ สวนแปลงสวนตัวตามบานไมมีการใช 
ยาฆาแมลง และปุยเคมี เพราะเปนสวนครัวหลังบานปลูกไวกินเอง จึงไมมีปญหาเรื่องการปรับสภาพดินมากนัก ทางกลุม 
มีการลงแรงชวยกันทำปุย และน้ำหมัก นำมาทำรวมกันเปนของกลุม รวมลงแรงแลวแบงผลผลิต 

  เมล็ดพันธุในการปลูกจะมีทั้งซื้อและเก็บเอาไวจากการปลูกงวดที่แลว ตนทุนจะสูงในแงของการดูแล  
แตเกษตรกรใชแรงงานตัวเองจึงไมไดคิดตนทุนคาแรง เพราะฉะนั้นตนทุนหลักๆ จะมาจากเมล็ดพันธุ และคาบรรจุภัณฑ 

  การจัดการภายในกลุม ตามแนวคิดของผูนำกลุมเนนกับสมาชิกวาตองทำเอง ไมใชรอจากภาครัฐนำมาให  
ภาคประชาชนตองเขมแข็ง ซึ่งในปจจุบันทางกลุมเริ่มมีชื่อเสียงทำใหหนวยงานภาครัฐบางหนวยงานเริ่มเขามาชวยเหลือ 
มากขึ้น 

  ในชวงแรกสมาชิกจะมาขายที่ศาลากลางจังหวัดกอน โดยขนมากับรถของผูนำกลุม การขายเร่ิมแรกจะมาฝาก
แมคาที่มีแผงขายอยูแลวโดยจะแบงสวนแบงใหจากยอดขาย ตอมาขอตั้งแผงขาย สมาชิกในกลุมจึงมาขายเอง ดังนั้นสวนแบง
ที่เคยใหแมคาก็จะใหกับสมาชิกกลุมที่มาขายและพยายามหาชองทางการจำหนายไปเรื่อยๆ  

  ในการประสานงานกับทางโรงพยาบาล ฝายโภชนาการจะไมสั่งโดยตรงกับชาวบาน เพราะฉะน้ันจะมีคนกลาง
ในการประสานงาน โดยฝายโภชนาการจะใหใบสั่งซื้ออาทิตยละครั้ง สงใหคนกลางและคนกลางจะสงตอใหกรรมการกลุม 
ไปดำเนินการรวบรวมสมาชิกในกลุม โดยถัวเฉลี่ยแตละบาน เพื่อใหขายผักไดเทากัน ซึ่งตามหลักของเกษตรอินทรีย 
ตองกินตามกาล (ฤดูกาล) ฝายโภชนาการจะเอาผักของกลุมเปนหลักแลวคอยปรับเมนู โดยเฉพาะผักตามฤดูกาล โรงพยาบาล 
จะเอื้อตอเกษตรกรมากและกลุมก็จะทำผักอยางท่ีโรงพยาบาลตองการ ทำใหราคาผักของกลุมสูงกวาตลาดเพราะ  
(1) การขนสง และ (2) การจัดการ การตัด การเด็ด  

  การสุมตรวจสอบผัก ตัวแทนท้ังจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการลงไปสุมตรวจดวย  
ในการตรวจจะไปเก็บผักตามบานใสถุงสงใหโรงพยาบาล สวนการจายเงินตองรอประมาณ 2-3 อาทิตย ชาวบานรับได  
เพราะมีทางเลือกคือ ถาตองการมีรายไดรายวันก็จะสงขายศาลากลาง ถาตองการรายไดเปนเดือนสงโรงพยาบาล ถาสมาชิก 
รอไมไหวก็จะเอาเงินกลุมออกมาใหกอน แตตอนนี้ชาวบานยอมรับได ทางกลุมมีแผนที่จะตกลงกับทางโรงพยาบาลวาจายเงิน
เปนรายเดือน แตโรงพยาบาลตองสั่งสม่ำเสมอ ทางกลุมจะเอาเงินสำรองของกลุมออกใหชาวบานกอน 

  สำหรับแนวคิดของผูนำกลุมตอการทำเกษตรอินทรีย 
  “ในการทำเกษตรอินทรียตองทำดวยใจ ตองพิถีพิถัน ตองถอนหญาเอง ชาวบานเรียนรูไดเอง เชน ใชมดแดง 

มากินแมลง มีการลองผิดลองถูกกัน ตองคอยๆ ทำ” 
  “สวนเรื่องมาตรฐานถาเอาหลักเกษตรอินทรีย เอามาตรฐาน มอก. มาจับจริงๆ มันยากท่ีจะใหชาวบานเดิน  

เคาก็ไมทำ ดังนั้นไมสามารถเอาหลักเกษตรอินทรียมาใชได 100% ไมงั้นชาวบานเกิดไมได หลักการของอินทรียบางอยาง 
มันไมสามารถเปะได เชน น้ำฝน เมล็ดพันธุ ดังนั้นการทำผักอินทรียทำเยอะไมได ถาทำเยอะตองพึ่งสารเคมี สวนคนที่ทำ
เกษตรอินทรียเยอะๆ ได คือคนที่มีทุนเยอะหรืออาจทำเพื่อการสงออกดวย ปจจุบันตองคิดถึง AEC ดวย เพราะผักของจีน
ราคาถูก แตมีการใชยาฆาแมลงมาก เกษตรอินทรียของบานเรา ผักพื้นบาน กินผักเปนยา ถึงจะสูผักจากประเทศอื่นได  
ตองหาจุดแข็ง จุดตาง หัวใจสำคัญคือความเขมแข็งของกลุม การบริการกลุม” 
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  สรุปความคิดเห็นของผูนำกลุมไดวาความเขมแข็งตองเกิดจากในชุมชนเอง กรรมการย่ิงมากย่ิงเขมแข็ง 
ในการสรางเครือขาย แตทางกลุมยอมรับวาถาองคกรจะเขมแข็งในระยะยาว ตองมีหนวยงานภายนอกมารวมมือแตตอง 
ใชเวลา กลุมเติบโตตามธรรมชาติจะดีที่สุด สรุปแลวกลุมเกษตรกรกลุมนี้ไมไดทำแตผักอินทรียแตทำกลุมใหยั่งยืน 
ในระยะยาวดวย โดยการดึงคนในชมุชนเขามามีสวนรวมทัง้ในดานการปลูก การรวบรวมและการขนสง มกีารดงึเยาวชนรุนใหม
ภายในหมูบานเขามาเรียนรูทั้งในหองประชุมและการลงมือทำจริง ที่สำคัญคือมีการเริ่มตนจัดทำกลุมออมทรัพยเพื่อ 
เปนการออมเงินของสมาชิกกลุมและเปนเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 

  ปญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของกลุมอยูที่ภัยธรรมชาติ เพราะจังหวัดลำปางคอนขางแลง อากาศแปรปรวน
และตนทุนการผลิตสูงเพราะเปนเร่ืองของความใสใจของคนปลูก ความพิถีพิถัน  

 3) ผูรวบรวมผักพื้นบานปลอดสารพิษ เปนผูรวบรวมอิสระสรางเครือขายกับโรงพยาบาลลำปางจากการแนะนำ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยตกลงกับโรงพยาบาลวามีผักปลอดสารพิษ จึงสงเขาครัวท้ังโรงพยาบาลลำปาง 
และโรงพยาบาลเกาะคา เริ่มสงประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 สงครั้งละประมาณ 10 กิโลกรัม 

  ในการรวบรวมผักจากเครือขาย (ลูกขาย) ผูรวบรวมจะติดตอกับเกษตรกรท่ีรูจักกันในอำเภอตางๆ เชน แมเมาะ 
แจหม แมทะ เกาะคา หางฉัตร ฯลฯ ซึ่งเครือขายในแตละที่จะไมไกลมาก ผักท่ีไดมาตองมีคุณภาพ พยายามสรางเกษตรกร
กลุมใหมๆ ใหมีมากขึ้น มีการสนับสนุนใหปลูกใหหลากหลาย ไมซ้ำกันมาก ถาผลผลิตมากเกินใหจำหนายในตลาดสด 

  ในสวนของราคาที่ตั้งใหกับชาวบาน จะใชวิธีประกันราคาใหตลอดทั้งปไมวาผักชนิดนั้นในตลาดจะราคาเทาไร 
ถาผักในตลาดมีราคาสูงขึ้น ชาวบานสามารถนำผักไปขายที่ตลาดสดได ถาราคาในตลาดลดลงชาวบานก็ยังสามารถสงใหได 
ในราคาที่รับประกัน การตั้งราคาแบบนี้ไดตองรูราคาที่โรงพยาบาลจะรับซ้ือกอนถึงไปตกลงกับชาวบานตอไป ซึ่งวิธีนี้ทำให 
ชาวบานมีความมั่นใจในดานของราคาท่ีจะไมเปลี่ยนแปลง 

  สำหรับการรับใบส่ังซื้อจากโรงพยาบาลน้ัน ขั้นตอนจะเร่ิมจากฝายโภชนาการใหใบสั่งซื้อ 3 วันตอครั้ง  
โดยมีการสอบถามถึงผักท่ีกำลังจะออกสูตลาด ฝายโภชนาการจะเอาเมนูของโรงพยาบาลเปนหลักแลวสั่งผักที่ตองการ  
เพราะโรงพยาบาลมีการสั่งผักจากหลายๆ กลุมเฉลี่ยกัน หลังจากรับใบสั่งซ้ือจากโรงพยาบาลแลวผูรวบรวมจะรูวาลูกขาย
แตละจุดปลูกผักอะไร ไมเหมือนกัน โดยจะสั่งใหลูกขายเตรียมผักไว แลวขับรถไปรับจายเงินสด ตนทุนคาน้ำมันไมสูง 
เพราะเปนทางผานไปรบัตอนเยน็ สวนตอนเชาจะเอาไปสงท่ีโรงพยาบาล การจายเงนิของโรงพยาบาล ประมาณ 3-4 รอบการสง
ถึงจะเคลียรเงิน ใชเวลาประมาณ 10 วัน 

  ปญหาที่เจอเชน เกษตรกรสงผักไมตรงเวลาที่นัด พื้นท่ีปลูกบางแหงน้ำทวม ตองหาแหลงสำรอง ในสวนนี้ 
ผูรวบรวมอิสระจะตองมีลูกไร (เกษตรกรที่สงผักใหกับผูรวบรวมแตไมไดทำสัญญาผูกพัน) เพื่อใหฝายโภชนาการมั่นใจ 
ในปริมาณผักที่มีและขอรับคำสั่งซื้อจากโรงพยาบาล 

  ในระบบนี้ความสัมพันธระหวางผูรวบรวมอิสระและลูกไรถือวาเปนหัวใจสำคัญ เนื่องจากผูรวบรวมไมมีสัญญา
อยางเปนทางการแตจะใชวิธีเสนอราคาผักใหเกษตรกรคงท่ีตลอดป ถาราคาตลาดสูงกวาที่ผูรวบรวมเสนอ เกษตรกรก็มีสิทธ์ิ 
ที่จะนำไปขายในตลาดสดแทน แตในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงราคาของผักท่ีผูรวบรวมเสนอใหเกษตรกรจะเปนราคาที่สูงกวา
ตลาดสดเปนสวนใหญ จะมีบางชวงที่ราคาในตลาดสดสูงกวาจะเปนระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค 1-2 เดือน ทำใหเกษตรกร 
เลือกท่ีจะขายผักใหผูรวบรวมอิสระมากกวาบทบาทของผูรวบรวมอิสระถือวามีความสำคัญตอโซอุปทานน้ีเปนอยางมาก 
เน่ืองจากเปนผูคอยจัดหาผักในกรณีที่กลุมเกษตรกรและผูปลูกผักรายยอยมีผักสงโรงพยาบาลไมเพียงพอตามท่ีฝายโภชนาการ 
วางแผนไว 
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การอภิปรายผล 
 
ขอคนพบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการโซอุปทานผักปลอดสารพิษของโรงพยาบาลลำปาง มีกระบวนการในการสราง

ความเขมแข็งของเครือขายดังนี้ 
1. ระดับนโยบาย ผูบริหารของโรงพยาบาลเห็นดวยกับโครงการและผลักดันโครงการใหดำเนินตอไป พยายามแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นโดยต้ังราคาผักอินทรีย/ผักปลอดสารพิษใหสูงกวาราคาตลาดท่ัวไป เพื่อเปนการดึงดูดเกษตรกรใหปลูก 
ผักอินทรียเพื่อนำสงโรงพยาบาล เปนการแกที่ตนเหตุของปญหา และมีระบบการจายเงินที่ยืดหยุนจากระเบียบของภาครัฐ 

2. ในระดับปฏิบัติการฝายโภชนาการจะเปนผูประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดในการหาเครือขายเกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดสารพิษและผักอินทรีย ประสานงานกับเกษตรกรทุกสวนในหวงโซอุปทานต้ังแตการวางแผนการปลูกรวมกัน 
กับเกษตรกรท้ังในดานประเภทของผัก ปริมาณ ราคา ฯลฯ การประสานงานกับผูรวบรวมในการวางแผนการจัดสงและ 
การชำระเงิน รวมทั้งการรวมมือในการเพิ่มชองทางการจำหนายใหกับเกษตรกร หัวใจสำคัญคือฝายโภชนาการมีความยืดหยุน 
ในการดำเนินงาน การรองรับความไมแนนอนตางๆ  

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีการแสวงหาและสรางความรวมมือกับเครือขายเกษตรกรผูปลูกผัก 
ปลอดสารพิษอยูตลอดเวลาทำใหเปนจุดเริ่มตนของโครงการในการสรางเครือขาย รวมท้ังเปนหนวยสนับสนุนโรงพยาบาล 
ตางๆ ในการสุมตรวจผัก ในสวนนี้เปนการลดภาระงานของฝายโภชนาการไปไดอยางมาก 

4. กลุมเกษตรกรฮักน้ำจางท่ีมีการจัดการเพ่ือสรางความเขมแข็งภายในกลุมใหอยูไดในระยะยาว หัวใจสำคัญอยูที่ 
ผูนำกลุม เพราะเปนผูนำทางความคิดและแสวงหาความรูใหมๆ มาสูกลุมอยางสม่ำเสมอ และมีแนวคิดในการสรางเครือขาย
กับภาครัฐในสถานะของความเทาเทียมกัน ไมใชการรับความชวยเหลือฝายเดียว ซึ่งจะเปนหัวใจสำคัญท่ีทำใหกลุมอยูรอดได 
ในระยะยาว 

ดังน้ันจะเห็นไดวาหัวใจสำคัญของการจัดการโซอุปทานน้ีคือความรวมมือของเครือขายในการบูรณาการและแลกเปล่ียน
ขอมูลภายในเครือขาย จุดสำคัญอยูที่แนวคิดความยืดหยุนในการดำเนินงานของฝายโภชนาการในการติดตอกับเกษตรกร 
ในเครือขาย  

จากการศึกษาโซอุปทานผักปลอดสารพิษของโรงพยาบาลสรุปไดดังภาพ  

เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายยอย 

ฝายโภชนาการของโรงพยาบาล กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกร 

ผูรวบรวมอิสระ 

ระดับตนน้ำ ระดับกลางน้ำ ระดับปลายน้ำ 
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ขอจำกัดของงานวิจัย 
- เนื่องมาจากโรงพยาบาลลำปางยังมีเครือขายเกษตรกรผูปลูกผักไมมากนัก ทำใหการสัมภาษณตัวแทนเกษตรกร 

กลุมเกษตรกรและผูรวบรวม มีเพียงอยางละ 1-2 ราย ทำใหไดขอมูลที่ไมหลากหลายเพียงพอ  
- สาเหตุที่เก็บขอมูลจากเกษตรรายยอย คือกลุมเกษตรกรบานตนตอง ซึ่งในปจจุบันเปนการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ทำใหมีผลตอการเปนตัวแทนของประชากรที่ใชในการวิจัย เนื่องจากทางกลุมกำลังทดลองปลูกแบบผักอินทรียควบคูไปดวย 
ซึ่งจะมีผลตอปริมาณผลผลิตที่ลดลงบางและตองใชแรงงานเพ่ิมในการดูแลผัก แตในดานกระบวนการของโซอุปทานผัก 
เขาโรงพยาบาลไมมีความแตกตางกันระหวางผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย และกลุมเกษตรกรบานตนตอง เปนกลุม
เกษตรกรรายยอยเพียงกลุมเดียวที่สงผักใหกับโรงพยาบาล ผูวิจัยจึงนำเสนอกระบวนการดำเนินงานของเกษตรกรบานตนตอง
ในหวงโซอุปทาน 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงช้ีสภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 
 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
 - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 
 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 
1. ชื่อเร่ือง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวิจยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคณุผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 
การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 
เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  
3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 
การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  
คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 
1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 
ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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