
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบบันทึกขอมูลของเกษตรกร 

ช่ือเกษตรกร           
ท่ีอยู             
กลุม             
ชนิดประเภทของผักที่ทําการผลิต 
1.     เร่ิม-ส้ินสุดการผลิตในเดือน     
     ขนาดพื้นท่ีปลูก    จํานวนแปลง     
2.     เร่ิม-ส้ินสุดการผลิตในเดือน     
     ขนาดพื้นท่ีปลูก    จํานวนแปลง     
3.     เร่ิม-ส้ินสุดการผลิตในเดือน     
     ขนาดพื้นท่ีปลูก    จํานวนแปลง     
4.     เร่ิม-ส้ินสุดการผลิตในเดือน     
     ขนาดพื้นท่ีปลูก    จํานวนแปลง     
5.     เร่ิม-ส้ินสุดการผลิตในเดือน     
     ขนาดพื้นท่ีปลูก    จํานวนแปลง     

 
 

วิธีการผลิตกระเทียมตน  (ตนหอม) 

 1. การเตรียมดิน 
           
           
            
 2 การเตรียมเมล็ดพันธและตนกลา 
           
           
            
 3 วิธีการปลูก 
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 4 วิธีการดูแลรักษา 
           
           
            
  4.1 การใสปุย 
           
           
            
  4.2 การใหน้ํา 
           
           
            

 4.4 การกําจัดวัชพืช 
           
           
            
  4.5 โรคและแมลงท่ีพบ 
           
           
            
  4.6 การกําจัดโรคและแมลง 
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แบบแสดง ขอมูลท่ีตองการเก็บสํารวจจากกลุมประชากรในการผลิตพืชแตละชนิด  
 

หนวยพื้นท่ี  จํานวนคร้ังท่ีปลูก NO หนวย หมายเหตุ 

        1 งาน 3 ครั้ง / 1 ป  E 1  ชื่อ ผักกาดกวางตุง 
   1. ฤดูรอน 2. ฤดูฝน 3. ฤดูหนาว      

ตัวแปร        

Price ราคาผัก  บาท /ก.ก.   

Q ปริมาณผัก  ก.ก. / งาน   

TR รายรับรวม  บาท / งาน   

TC ตนทุนรวม  บาท / งาน   

TFC รวมตนทุนคงที่รวม  บาท / งาน   

TFC1 เครื่องพนยา  บาท / งาน ใช 4 พืช  

TFC2 เครื่องสูบนํ้า  บาท / งาน ใช 4 พืช  

TFC3 จอบ  บาท / งาน ใช 4 พืช  

TFC4 บัวรดนํ้า  บาท / งาน ใช 4 พืช  

TFC5 มีด  บาท / งาน ใช 4 พืช  

TFC6 สายยาง  บาท / งาน ใช 4 พืช  

TVC รวมตนทุนผันแปรรวม  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC1 ปุย  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC2 ฮอรโมน ตราหวีทอง  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC3 เมล็ดพันธพืช  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC4 คานํ้ามันรถ  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC5 กระสอบปุย  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC6 คาเตรียมดิน  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC7 คาจางไถ  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC8 คาหวานกลา/ปลูกผัก  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC9 คาใสปุย  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC10 คาใหนํ้า  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC11 คากําจัดวัชพืช  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC12 คากําจัดโรคและแมลง  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC13 คาเก็บเก่ียว  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 

TVC14 คาบรรจุหีบหอ  บาท / งาน ตอการปลูก 1 คร้ัง 
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ชื่อเกษตรกรนาย      นามสกุล            

ชื่อกลุม       อําเภอ             

พื้นที่  1 งาน  จํานวนแปลง     แปลง    ขนาดแปลง    กวาง         40        ซม.     ยาว       1.20          เมตร 

ชนิดผัก                    

รุน 
จํานวน
แปลง 

การปรับสภาพดิน/ ความชื้น/การดูแลรักษา   การหวาน/ปลูกผัก…………………… การเก็บเกี่ยว รายจาย 

วันที่  วิธีการ 
เวลา
ทํางาน 

สิ่งของ
อุปกรณ
ที่ใช 

จํานวน
เงิน  รุน วันที่ 

จํานวน
ตน 

สิ่งของ
ที่ใช 

จํานวน
เงิน รุน วันที่ 

ผลผลิต
ตอรอบ 

ราคา
ขาย/
ก.ก 

จํานวน
เงิน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหปจจัยการผลิต วิเคราะหตนทุนการผลิต 
และการจัดทําแปลงสาธิตการผลิตพชืผักท่ีดี จีเอพี 

 
 
 
 
D 
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 การตรวจเยี่ยมและวิเคราหขอมูลตนทุนแปลงสาธิตการผลิตพชืท่ีดตีามระบบ จีเอพี 
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ผักสวย ชีวติสดใส ดวยการผลิตผักปลอดสารพิษ 
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