วงเเลกเปลีย่ นเล็ก ๆ ว่ าด้ วย รู ปแบบตลาดทางเลือกในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอย่ างยัง่ ยืน ในงาน
“จากเมล็ดพันธุ์สู่ จานข้ าว” เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณตลาดสี เขียวเมืองขอนแก่ น ณ บึง
แก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การจัดการตลาดทางเลือกรู ปแบบต่างๆ ที่เปรี ยบเสมือนช่ องทาง
หรื อสายพานส่ งต่ออาหารคุณภาพจากแปลงปลูกถึงมือผูบ้ ริ โภค และเปิ ดพื้นที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผูบ้ ริ โภคให้
ได้เรี ยนรู ้และสนับสนุ นซึ่ งกันและกันฉันมิตร ซึ่ งเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการส่ งต่อผลผลิตที่ดูแลใส่ ใจ
มาอย่างดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค ส่ วนผูบ้ ริ โภคเองก็ได้รับความพึงพอใจจากการได้รับประทานอาหารดี มีประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ และยังได้รับข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการนามาปรุ งเป็ นอาหารจากเกษตรกรโดยตรงอีกด้วย จึง
นับได้ว่า “ตลาดทางเลือก” ที่หลากหลายเป็ นกลไกเกื้อกูลให้อาชี พเกษตรกรยังคงอยูไ่ ด้ต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยมี
คุณกิ่งกร นริ นทรกุลฯ จากกินเปลี่ยนโลกเป็ นคนชวนคุยซักถาม
ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่ ขบั เคลื่อนตลาดทางเลือก ในรู ปแบบที่ น่าสนใจมาร่ วมแลกเปลี่ยนในครั้ งนี้
ได้แก่ คุณจงกล พารา ผูป้ ระสานงานตลาดนัดสี เขียว จ.ขอนแก่น ตลาดเขียวน้องใหม่เจาะใจคนเมือง และคนรัก
สุ ขภาพ คุณวัลภา รินทรึก ประธานตลาดนัดสี เขียว จ.มหาสารคาม
• ตลาดเขียวรุ่ นคลาสสิ กส่ งความภูมิใจจากแปลงปลูกถึงมือผูบ้ ริ โภค คุณนันทา ประสารวงษ์ กลุ่มโฉนดชุมชน
บ้านคลองโยง-ลานตากฟ้ า จ.นครปฐม ตลาดนัดเดิ นสายหลากสไตล์ ตอบรั บกลุ่ มเป้ าหมายหลายหลาก คุ ณ
อนุกูล ทรายเพชร Folk rice ตลาดค้าขายออนไลน์บนโลกอินเตอร์ เน็ต และแอพพลิเคชัน่ สุ ดชิค และ คุณพอ
ทิพย์ เพชรโปรี เจ้าของร้านอาหารมังสวิรั ติเพื่อสุ ขภาพ Health me ซึ่ งจะมาแชร์ประสบการณ์การทา CSA สู่
ตะกร้าปันผัก ตลาดสานมิตรเชื่อมสายใย ปั นผักดีดีเพื่อสุ ขภาพ
• กิ นเปลี่ยนโลก ขอสรุ ปแนวทางการทางาน จากกลุ่ มต่ างๆ ไว้ส าหรั บท่ า นที่ สนใจ กาลัง ทาเกษตรอินทรี ย ์
เกษตรยัง่ ยืน จะทาเป็ นกลุ่ม ทาคนเดี ยว ได้ผลผลิตมาแล้วจะนาไปขายที่ไหน หวังว่าจะได้ทาไปเป็ นแนวทาง
สร้างแรงบันดาลใจกันได้
• เริ่มจาก คุณวัลภา รินทรึก ประธานตลาดนัดสี เขียว จ.มหาสารคาม
ตลาดสุ ขภาพของคนเมืองมหาสารคาม ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นทั้งแหล่งซื้ อหาอาหารดี มีคุณภาพ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ของผูบ้ ริ โภค ของนักศึกษา เริ่ มจากกลุ่มพี่เลี้ยงจากเครื อข่ายมัน่ ยืนเมื่อปี 2549 มีการร่ วมตัวกันของผูผ้ ลิตจาก 28
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หมู่บา้ น 288 คน 28 องค์กร จากจงมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง
ในช่ ว งแรกที่ เ ปิ ดตลาดก็ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ ความเชื่ อ ถื อ จากผูบ้ ริ โ ภค ขายของไม่ ไ ด้อ ยู่เ กื อ บ 2 ปี ใช้วิ ธี
แลกเปลี่ยนของที่ขายไม่หมดไปกินกันเองระหว่างแม่คา้ จากพื้นที่ต่างๆ จากนั้น จึ งได้หาทางแก้ไขด้วยการไป
ศึกษาดูงาน จนกลับมาทากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมัน่ ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค เช่น การพา
ผูบ้ ริ โภคไม่เยีย่ มแปลง เวลามาขายของที่ ตลาดก็ตอ้ งอธิ บายว่าปลูกยังไง อธิ บายผลเสี ยของการใช้สารเคมี คน
ปลูกได้รับผลกระทบยังไง ทาไมถึงเปลี่ยนมาทาเกษตรยัง่ ยืน
ผ่านมา 10 ปี ปั จจุบนั มีผผู้ ลิตที่เป็ นสมาชิก 200 ราย ตลาดเขียวสร้างรายได้ต่อนัด เฉลี่ยที่ประมาณ 3,000
- 4,000 บาท ต่อนัด รายได้สูงสุ ดที่ ขายได้ 8,000 บาท/ราย/นัด น้อยสุ ด 2,000 บาท/ราย/นัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตที่มี
สิ นค้าหลากหลาย รู ้จกั แปรรู ปก็จะขายได้มาก
คุณนันทา ประสารวงษ์ กลุ่มโฉนดชุมชนบ้านคลองโยง-ลานตากฟ้ า จ.นครปฐม
พื้นที่เกษตรของบ้านคลองโยง - ลานตากฟ้ า ล้อมรอบด้วยหมู่บา้ นจัดสรร กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเมื่อปี
2554 หลังน้ าท่วมใหญ่ ปรับเปลี่ยนระบบผลิตโดยละเลิกสารเคมี และเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตข้าวและ
ผัก ปั จจุบนั เป็ นพื้นที่เรี ยนรู ้ของคนที่สนใจการทานา การทาเกษตรอินทรี ยม์ ากมายหลายกลุ่ม มีคนเดินทางเข้ามา
เรี ยนรู ้สม่าเสมอและแนวโน้มมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่ องจากพื้นที่อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร เดินทางสะดวก
ช่วงแรกมีสมาชิกเริ่ มต้นเพียง 2 ครอบครัว ตอนนี้ มี 7 ครอบครัว พื้นที่ทานา 70 ไร่ การขายข้าวมีท้ งั ขาย
ผ่านระบบล่วงหน้า และนาไปขายตามนัดต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิ ดล จุฬาฯ ตลาด ส.ป.ก.ที่กระทรวงเกษตรฯ
ตลาดน้ าคลองลัดมะยม เป็ นต้น โดยจะมีสมาชิกที่รับเป็ นฝ่ ายขายมารับผลผลิตจากกลุ่มโดยต้องซื้ อขาด ช่วงแรก
ก็ประสบปั ญหาขายไม่หมด เหลือ คนขายก็ทอ้ ที่ตอ้ งแบกรับต้นทุน แต่ก็ผา่ นมาได้ดว้ ยการค่อย ๆ ทาความเข้าใจ
ธรรมชาติของผูบ้ ริ โภคในแต่ละที่ ว่าชอบผักอะไร ตลาดนี้ ผกั อะไรขายดีบา้ ง ถ้าสั่งผักที่ถูกตลาดก็ขายหมด จน
ท้ายที่ สุดสมาชิกที่รับหน้าที่ไปขายก็จะกลับมาบอกว่าต้องปลูกอะไร เป็ นการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ตลาดในที่สุด
ปั ญหาพื้ นฐานอีกอย่า งหนึ่ ง คือ ไม่ กล้าพูด ไม่ นาเสนอ นาเสนอไม่ เ ป็ น แต่ ก็ผ่านมาจนถึง จุ ดหนึ่ ง ที่
สามารถพูดได้ทุกคนและทุกคนเห็ นความสาคัญของการอธิ บาย ซึ่ งก็ถือว่าได้เปรี ยบเพราะคนปลูกคนขายคน
เดียวกัน ทุกคนต้องอธิบายการปลูกได้
คนเมืองมีความเชื่อว่าพืชบางชนิดไม่มีสารเคมี พวกผักพื้นบ้าน สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบมะกรู ด ฯลฯ ที่
เราต้องให้ความรู ้ได้ เราต้องลุกขึ้นเป็ นนักคิด ใส่ ใจคนกิน
คุณพอทิพย์ เพชรโปรี ตะกร้าปันผัก
Community Support Agriculture(CSA) ซึ่ งเป็ นระบบการซื้ อขายที่ชุมชนผูบ้ ริ โภคให้การสนับสนุ น
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เกื้อกูลเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิต ชาระเงินล่วงหน้า รับผักรายสัปดาห์หรื อแล้วแต่จะต่อรองกัน
ตะกร้าปั นผัก ก็เป็ นระบบจ่ายล่วงหน้า แต่จะไม่ได้มาจากเกษตรกรแหล่งเดียว เรามีศูนย์รวบรวม จัดชุด
ผักที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ขอ้ จากัดของการผลิตแบบอินทรี ย ์ ตามฤดูกาล บริ การ
ส่ งถึงบ้าน ในตระกร้ามี 10 อย่างขึ้นไป ส่ งด้วยรถห้องเย็น มีตวั เลือกให้คือ
ชุดเล็ก (ผัก ผลไม้และเห็ด + ไข่ 5 ฟอง) สาหรับครอบครัว3-4 คน 24 ครั้ง 8,400 บาท (ค่ามัดจาตะกร้ า
500 บาท) 36 ครั้ง 12,600 บาท (ค่ามัดจาตะกร้า 500 บาท )
ชุดใหญ่ (ผัก ผลไม้และเห็ด + ไข่ 10 ฟอง) สาหรับครอบครัว 5-6 คน
ปั จจุบนั มีสมาชิก 101 ครอบครั ว จากตอนเริ่ มต้นมีเพียง 6 ครอบครัว ดาเนิ นการมา 2 ปี กว่าแล้ว ก่อน
รับสมัครต้องมีการสัมภาษณ์ ตัวอย่าง คาถาม “ที่บา้ นทากับข้าวที่ครั้ง”
หากมีความจาเป็ นสมาชิ กสามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่องดรั บผัก หากไม่แจ้งล่วงหน้า
ทันตระกร้าปั นผักจะนาผักไปบริ จาคให้มูลนิ ธิสงเคราะห์เด็กกาพร้า
คนกรุ งเทพทานผักน้อย และไม่ค่อยรู ้ จกั ผักที่ หลากหลาย ตะกร้าปั นผักเป็ นตัวเลือกให้ผบู ้ ริ โภค ให้ท้ งั
ความรู ้ ในการกิ นด้วย นอกจากจะมี จดหมายข่าวส่ งถึงกันประจาแล้ว ยังมีกิจกรรมเยี่ยมแปลง เพื่ อสร้ างความ
เชื่อมัน่ สร้างความเข้าใจกัน
คุณจงกล พารา ผูป้ ระสานงานตลาดนัดสี เขียว จ.ขอนแก่น
เมื่อปี 2558 มีองค์กรภาคประชาชน รั ฐ เกษตร พาณิ ชย์จังหวัด เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกกับไท
บ้าน ยโสธร สุ รินทร์ มีการสุ่ มตรวจจากไทยแพน การปนเปื้ อนสารเคมีจากผัก จึงเกิดคาถามว่าทาไมขอนแก่นไม่
มีตลาดเขียว จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับทางมหาสารคาม (น้ าฮอง) หาแนวทางเลื อกให้ผบู ้ ริ โภค และเป็ น
กระแสความต้องการอาหารปลอดภัยในขอนแก่น จึงเกิดตลาดสี เขียวขอนแก่นขึ้น
มาตรฐานสิ นค้าที่มาจาหน่ ายที่ตลาดมี 2 ระดับ คืออินทรี ย ์ และปลอดภัย
สิ่ งที่เป็ นจุดแข็ง ข้อได้เปรี ยบที่ทาให้ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็ ว คือการได้รับความร่ วมมือจากหลายส่ วน
ไม่ว่าจะเป็ นท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองขอนแก่นที่มีวิสัยทัศน์จะนาพาเมืองขอนแก่นไปในทิศทางเดียวกันกับเรา
ได้เพื่อนนักศึกษาจากต่างประเทศมาช่วยคิด ออกแบบ ทาเว็บไซต์ เว็บเพจ และได้แลกเปลี่ยนกันที่หอการค้า
ช่วงเปิ ดตลาดผูผ้ ลิตมาด้วยใจ ไม่มีงบประมาณ ซึ่ งทาให้ตลาดมีความเข้มแข็งเพราะไม่ได้เติบโตด้วยการ
อุดหนุน
ตลาดถูกออกแบบด้วยคนในตลาด แม้จะพบปั ญหาต่าง ๆ เสมอแต่ก็ช่วยกันคิดหาทางแก้ไข และนัน่ ทา
ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของตลาดด้วยกัน
จากสมาชิกเริ่ มต้น 40 ราย ดาเนิ นงานผ่านไป 1 ปี ตอนนี้ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ น 60 รายแล้ว การรับสมัคร
ผูค้ า้ จากที่อื่นอยากมาขาย มีขบวนการคัดกรอง รับข้อมูล ตรวจแปลง ตรวจดิน สุ่ มตรวจทุกเดือน ต้องเป็ นผูผ้ ลิต
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โดยตรง มาตรฐานอาหารแปรรู ป ก็มีทางเทศบาลเข้ามาช่วย
คุณอนุกลู ทรายเพชร Folk rice
หลังน้ าท่ วมปี 2554 กลับไปอยู่บา้ นที่ สุรินทร์ จึ งลองทานาที่บา้ น 2 ปี ทดลองหาตลาดเอง ขนของไป
ขายหลายที่ ขนของไปขายที่กรุ งเทพฯ เลยตั้งคาถามกับตัวเองว่าคุม้ ค่าหรื อเปล่า มีวิธีที่ดีกว่านี้ ม้ ยั เพราะไม่อยาก
วิ่งขายแบบนี้ อีก ออกบูธไม่ไหว เห็นประเด็นที่ตอ้ งการจะสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคแต่จะใช้วิธีการอย่างไรดี
เริ่ มต้นจากการได้รู้จกั กับการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่ วม Participatory Guarantee Systems (PGS) เลย
คิดว่าในการขายจะดึงผูบ้ ริ โภคเข้ามารับรู ้และสามารถให้คนกินติดตามกระบวนการผลิตได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ตรวจสอบคุณภาพ จึงคิด แอพพลิเคชัน่ ที่จะเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ให้เกษตรกรเข้ามีอพั เดทเอง คนกินมาติดตามดู
ชอบของใครซื้ อได้เลย จ่ายเงินให้เกษตรกรโดยตรง
เกษตรกรได้ก าไร ได้เ งิ น เยอะกว่ า ตลาดอื่ น ๆ จึ ง หาวิ ธี สื่ อ สารให้ ผูบ้ ริ โ ภคเข้า ใจว่ า เกษตรกรได้
ผลตอบแทนคุม้ ค่ากว่า ทาให้เศรษฐกิจของเกษตรกรดีข้ นึ สภาพสังคมดีข้ นึ เพื่อเป็ นการสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน
และก็ตอ้ งเข้าใจผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคเองก็มีหลายระดับ บ้างก็รู้แล้วจ่ายเงินเลย บางคนซื้ อตามกระแส บาง
คนซื้ อเพราะเป็ นห่ วงตัวเองเป็ นห่ วงสุ ขภาพ คุณภาพดีราคาถูก และกลุ่มที่ ไม่สนใจว่าออแกนิ ค สนใจราคาถูก
ความอร่ อย มี 90 % ยิง่ ผูบ้ ริ โภคบ้านเรามีของแถม ได้ส่วนลดจะดีมาก
แนวทางการท างาน เริ่ ม รั บ สมัค รเฉพาะเกษตรกรที่ อ ธิ บ ายกลุ่ ม ตัว เองได้ คื อ มี ศัก ยภาพที่ จ ะใช้
เทคโนโลยีและเล่าเรื่ องเป็ น นาเสนอเป็ น สิ นค้าไม่ได้จากัดเฉพาะข้าว เป็ นผลผลิตอย่างอื่นก็ได้ เป็ นความรู ้ เป็ น
บริ การก็ได้ มีท้ งั ระบบที่ผผู ้ ลิตส่ งสิ้ นค้าเอง และระบบที่ส่งมาสต๊อกและกระจายจากส่ วนกลาง
ปั จจุ บันมี บริ ษทั ขนส่ งเกิดขึ้นมาก เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งสาหรั บการทาตลาดหลากหลายรู ปแบบ เช่ น
ขอนแก่นเป็ นพื้นที่น่าสนใจ
ตลาดทางเลือก น่าจะตอบโจทย์ให้ท้ งั เกษตรกรรายย่อยและผูบ้ ริ โภค ในราคาที่ไม่สูงเกินเอื้อม ผูบ้ ริ โภค
ผูผ้ ลิตได้เจอกัน หาความรู ้เรื่ องอาหารร่ วมกันและเห็นว่าระบบอาหารที่ดีตอ้ งร่ วมกันสร้าง เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ให้กาลังใจกันและกัน อนาคตการทาธุ รกิจอาหารแบบนี้ จะไปรอด เป็ นเครื อข่ายในการทาอาหารที่ดี มัน่ คง คน
เล็ ก ๆ ก็ อ ยู่ไ ด้ เป็ นทั้ง ความหวัง โอกาส บทเรี ย น และเป็ นแนวทางในการพัฒ นาช่ อ งทางตลาดมี ค วาม
หลากหลาย เห็นทิศทางในอนาคตของการทางาน เกิดมุมมองที่หลากหลาย ได้ความรู ้ ได้เพื่อน และจะเติบโตไป
ด้วยกัน
-------------------------------------------
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