
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาวิจัย ตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษกับเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดเชียงใหม ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะ ความรู ความเขาใจในดานการลงทุน การใชที่ดิน 
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิดการบริหารจัดการท่ี
คุมคา ท้ังทางดานการเงิน การวิเคราะหรายไดและตนทุน โดยสรางความรู ความเขาใจดวยการ
วิเคราะหผลตอบแทนในการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนํามาสูแนวคิดใหมของการทํา
การเกษตรของเกษตรกรสวนจังหวัดเชียงใหม โดยเนนใหคนในชุมชนใหเห็นถึงความสําคัญ 
ของการมีสวนรวมในการรวมกันทําการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อลดปญหาทางดานหนี้สินจาก
การเกษตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในครัวเรือนภายใตขอบเขตขอจํากัดของทรัพยากรใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนใชการมีสวนในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน 
บนรากฐานของความสามารถท่ีมีอยูจากการใชทุนของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
สังคมดังนี้ 

 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.1 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ บอกใหทราบและเขาใจถึงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจทางสายกลางในทุกระดับ 

(1) พอเพียง คือ การบริโภคและการผลิต อยูบนพื้นฐานของความพอประมาณ 
และเหตุผล ไมขัดสนแตไมฟุมเฟอย 

(2)  สมดุล คือ การพัฒนาอยางเปนองครวม มีความสมดุลท่ีเหมาะสมระหวาง
โลกาภิวัฒน กับอภิวัฒนทองถ่ิน มีความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจกับการเงิน และภาคคนกับ
สังคม  มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  มีโครงสรางการผลิตท่ีสมดุลมีการผลิตหลากหลายใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3)  ยั่งยืน คือ พอเพียงอยางตอเนื่องในทุกดาน โดยเฉพาะดานท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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(4)  ภูมิคุมกันท่ีดี   

(4.1)  มีระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุนท่ีสามารถกาวทันและ
พรอมรับตอกระแสโลกาภิวัตนตลอดจนปรับตัวใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก  

(4.2)  มีการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถปองกันและพรอมรับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (วิกฤต) ได  

(5)  คุณภาพคน โดยการท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได คนตองมีคุณภาพ
ในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ  

(5.1)  พื้นฐานจิตใจ มีความสํานึกในคุณธรรมซ่ือสัตยสุจริต มีไมตรี มี
ความเมตตาหวังดีใหกันและกัน 

(5.2)  มีหลักการดําเนินชีวิตมีความอดทนมีความเพียรใชสติปญญาคิด
อยางรอบคอบกอนทํา มีวิจัย 

(5.3)  มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตมีสุขภาพดีและ มีศักยภาพ ทักษะ
และความรอบรูอยางเหมาะสมในการประกอบอาชีพและการหารายไดอยางม่ันคงและพัฒนา
ตนเองใหกาวหนาไดอยางตอเนื่อง 

  2.1.2 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

 - ในระดับจิตสํานึก: ดําเนินชีวิตอยางสมถะ มีจิตใจท่ีผองใส มีความสุข และ
พอใจกับการใชชีวิตอยางพอดี มีอาชีพสุจริต ไมโลภ ไมเบียดเบยีนคนอ่ืน รูจักลดความตองการ
สวนตัวลงเพื่อเหลือแรง/เวลาในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมไดมากข้ึน 
 - ระดับปฎิบัติ: พึ่งตนเองได อยูไดอยางพอเพียง อยูรวมกันอยางเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
อยูดีข้ึนไดดวยการเรียนรูรวมกัน 
 - ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ: ผลจากการพัฒนาจติใจและชวีติของสมาชิกทุกคนใหดี
ข้ึนได จนเกดิความพอเพยีงในทุกระดับ ท้ังครอบครัว ชุมชน และ สังคม 

 
 2.1.3 การเกษตรทฤษฎีใหม  

        เกษตรทฤษฎีใหม หรือ ทฤษฎีใหม เปนแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเกษตร โดยคิดริเร่ิม
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ พัฒนามาจากการทําไรสวนผสมผสานของชาวบาน ดังนั้น
ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม จึงหมายถึง การปรับปรุงและการพัฒนาการเกษตรกรรมใหม
ของเกษตรกร เพ่ือใหมีผลผลิตเพิ่มข้ึนตามแบบไรนาสวนผสม ในพื้นที่ประมาณ 10 - 15 ไร
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สามารถทําใหมีสระนํ้าเพื่อใชในการเพาะปลูกไดตลอดป มีผลผลิตอยางม่ันคงถาวร แบบพอกิน 
พอใช ไมอดอยาก และไมตองรํ่ารวยมากตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับขั้นของทฤษฎีใหม 

  ทฤษฎีใหม เปนการสรางสรรคธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธกันระหวางดิน นํ้า 
พืช สัตว คน ใหเกื้อกูลแกกันและกันแบบองครวมของระบบนิเวศนท่ียั่งยืน เพื่อใหสนองตอบตอ
ระบบเศรษฐกิจ (การผลิต) ระบบสังคมวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ท่ีจะเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปน
ขอสรุปส้ัน ๆ วา “เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน” ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน 
3 ข้ัน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงการพฒันาในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามขัน้ตอนทฤษฎีใหม 
ท่ีมา : สุปรียา ควรเดชะคุปต. นโยบายและแผนกลยุทธจากเศรษฐกิจชุมชนสูสากลโลก 
           ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมในการพัฒนาประเทศ: 2546 
 
 

ทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 1 
 การพ่ึงตนเอง (SE) การผลิตเพ่ือยังชีพ (ทํามาหากิน) 
 ความพอเพียงระดับครอบครัวและบุคคล 

Self & Sufficient Economy 

ทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 2 
          การพึ่งพาอาศัย (Co-E) ความพอเพียงกลุม/องคกร/
ชุมชน (การผลิตเพ่ือพัฒนาปริมาณ และคุณภาพ) 

ทฤษฎีใหม ขั้นท่ี 3 
          การพึ่งพิงอิงกัน (TE) ความรวมมือกับองคกร 
ภายนอก (เหนือระดับความพอเพียงของทองถ่ินระบบตลาด

Co-operative Economy 

Trade Economy 
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ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 ข้ันพึ่งพาตนเอง ข้ันตอนการดําเนินงาน 
          (1) มีพื้นที่อยางนอย 10 - 15 ไร 
            (2) จัดสรรท่ีดิน ตามสัดสวน 30:30:30:10  

                 ประกอบไปดวย สระนํ้า:นาขาว:พืชไร:ท่ีอยู 
            (3) ลงมือปฏิบัติเพื่อเตรียมดนิ ปลูกพืชไร พืชสวน เล้ียงสัตว ทํานา 

 
                ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 2 เกษตรกาวหนา พึ่งพาอาศัยกัน รวมกลุมจัดต้ังเปนชุมชน  

   สหกรณ โดยดําเนินกจิกรรมดังนี ้
             (1) ใหคําแนะนําปรึกษา 
         (2) แบงปนเมล็ดพันธุ - พันธุปลา 
             (3) รวมกันทํา - จําหนาย 
             (4) นําผลิตผลท่ีไดมาแปรรูปเปนสินคาไปจําหนายตอ 
 
               ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 3 เกษตรยั่งยืน หาตลาด ระดมทุน ขยายกิจการหรือเครือขาย 
 

การพัฒนาจากข้ันท่ีหนึ่งไปถึงข้ันท่ีสามตองมีความพอเพียงในทุกระดับ เม่ือ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนคือพัฒนาจากข้ันท่ีหนึ่งจากความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองไปเปนธุรกิจ ชุมชนในรูปสหกรณรวมมือกันในข้ันท่ีสอง และขยายเครือขาย
รวมมือกับภายนอกชุมชนไปขายในตลาดนอกชุมชนจนถึงโลกเปนข้ันท่ีสาม  เปาหมายเพ่ือสราง
ระบบการจัดการท่ีเช่ือมโยงชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคราชการท่ีตางฝายตางจัดการดําเนินการใน
ลักษณะกระจัดกระจายใหมารวมทํางานสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการท้ังระบบ อันนําไปสูการผลิตสินคาท่ีตอบสนองความตองการของตลาด 
ผูบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

  ประโยชนของเกษตรทฤษฎีใหม 
            (1)  เปนแนวนคิดในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือนํามาปฏิบัติกับ
อาชีพเกษตรกรรม พบวาสามารถเปนไปไดอยางดีซ่ึงท้ังดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เชน 
การใชท่ีดินทุกสวนใหเกิดประโยชนสูงสุด การกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคและบริโภคไดตลอดท้ังป
เปนตน 
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             (2) ทฤษฎีใหมเปนปรัชญาชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย ซ่ึงถึงพรอมดวยความเปน 
ไทยอยางสมบูรณแบบ 
             (3) มีประโยชนในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ทําใหเศรษฐกิจของประเทศ มี
ความเขมแข็งข้ึนเพราะประชาชนพอมีพอกินพอใช ไมยากจนและอดอยาก 
             (4) เปนวิธีการพัฒนาวิธีคิดในการกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรไดตลอดป 
             (5) ชวยใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองได 
            (6) สรางความรักสามัคคี ใหเกิดข้ึนในชุมชนและครอบครัว 
            (7) แกไขปญหาความยากจนของประเทศไดในระดับหนึ่ง 
  บทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม มีความสอดคลองกัน คือ 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม   ทฤษฎี
ใหม หรือ เกษตรทฤษฎีใหม เปนตัวอยางภาคปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงมี  
2 แบบ ไดแก แบบพื้นฐานคือทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 แบบกาวหนาคือทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 และ 3  

 
2.2 เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2.2.1 การเกษตรปลอดสารพิษ  

       ลักษณะเดิมของระบบการเกษตรในสังคมไทย ไมเคยใชสารพิษทางการเกษตรมา
กอนเนื่องจากระบบนิเวศวิทยาท่ีสมบรูณ อันไดแก ดิน น้ํา  อากาศ และปจจัยตาง ๆ  มีความ
สมบูรณมากแมจะมีแมลงศัตรูพืชบางก็สามารถควบคุมกันไดเองตามธรรมชาติ จนกระท่ังมี
กระแสการปฏิวัติเขียว  ที่เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นท่ีขนาดใหญ และสงเสริมการใชปุยเคมี
เรงการเติบโตของพืช ดวยความมหัศจรรยของปุยท่ีทําใหพืชเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกษตรกร
ตางนิยมใชกันอยางมาก ทําใหวงจรของระบบนิเวศที่มีอยูโดยธรรมชาติถูกตัดขาด กอใหเกิดผล
คือการแพรระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการแกท่ีปลายเหตุโดยใชสารเคมีในการ
ปราบแมลงศัตรูพืช  ซ่ึงก็ได ผลดีอีกเชนกัน เพียงแตไมใชเฉพาะแมลงศัตรูพืชเทานั้นท่ีตายแต  
“ศัตรูของศัตรูพืช”ก็ตายไปดวย ขาดกลไกกําจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ดังนั้นการเกษตรตองเพ่ิม
ปริมาณสารเคมีมากข้ึนจนเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางการเกษตร ในปจจุบันถาไมไดใส
ปุยเคมีหรือไมใชสารเคมีในการปราบศัตรูพืชแลว แทบจะไมไดผลผลิตทางการเกษตรเลย  

ปจจุบันหลังจากท่ีใชสารเคมีทางการเกษตรมานาน ผูบริโภคที่ตองกินพืชผักทาง
เกษตรตางไดรับพิษตกคางจํานวนมาก เปนปญหาตอสุขภาพของผูบริโภค กรมอนามัยได
ตรวจสอบพืชผักในทองตลาดพบวาสวนใหญเกือบท้ังหมดยังมีสารพิษตกคางอยู ประกอบกับ
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ปจจุบันโรคท่ีเกิดจากอาหารมีสารพิษตกคางไดเพิ่มข้ึนเชนโรคภูมิแพ โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ 
แนวคิดท่ีวา ผลผลิตทางการเกษตรตองปลอดภัยจากสารพิษจึงเร่ิมตนข้ึนจาก การที่ผูบริโภคเกิด
ความหวงใยความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง และเร่ิมเรียกรองใหเกษตรกรทําการเกษตรโดย
ปลอดจากสารพิษ ในทางปฏิบัติตองยอมรับวาถึงแมวาเกษตรกรไมตองการใชสารพิษเพื่อปราบ
ศัตรูพืชก็ทําไดไมงายนัก เพราะการแพรระบาดของศัตรูพืชยังคงมีอยูอยางหนักหนวง ดังนั้นจึงมี
การเรียกรองในระดับท่ีเปนไปไดคือลดระดับลงมาเปน  “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” ซ่ึงหมาย
รวมถึงกระทําการเกษตรท่ีไมใชสารพิษเลยและกระบวนการทําการเกษตรที่ใชสารพิษ     แตรอ
ใหสารพิษตกคางนอยท่ีสุดเพื่อใหผูบริโภคปลอดภัย ดังนั้นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  มักเปน
การเกษตรท่ีใชสารพิษ เชน สารเคมีกําจัดเช้ือรา สารพิษฆาเพล้ีย แมลง และ หอยเชอร่ี ฯลฯ โดย
ท่ีไมเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนท่ีสารพิษดังกลาวจะถูกชะลางหรือเส่ือมสลายไป แตตองยอมรับวา
สวนหนึ่งของสารพิษยังคงตกคางในผลผลิตแตเปนปริมาณนอย ท่ีไมกออันตรายแบบฉับพลัน
กับผูบริโภค ดังนั้นความหมายของการเกษตรปลอดสารพิษจึงแยกออกไดเปน 2 แนวทาง
ดังตอไปนี้ 

2.2.1 “เกษตรปลอดสารพิษ”  จึงแตกตางจาก “เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ” อยาง
ชัดเจนกลาวคือ เนนกิจกรรมการเกษตรที่ไมใชสารพิษเลย แตใชเทคนิคทางชีวภาพในการ
ควบคุมศัตรูพืช เชน การปลูกพืชหลายชนิด การใชสารสกัดจากธรรมชาติปราบศัตรูเชน สะเดา 
ตระไครหอม โสน กระเทียม ฯลฯ ซ่ึงการไมใชสารพิษเลยจะยุงยากและไดผลผลิตนอยกวาใช
สารพิษ เกษตรปลอดสารพิษ ในปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางหลากหลาย เชน “เกษตรกรรม
ธรรมชาติ” ท่ีเนนหลักการไมใสปุยเคมี ไมไถพรวน ไมใชสารเคมีและไมกําจัดวัชพืช ที่เรียกวา 
“เกษตรทฤษฎีใหม” ท่ีเนนหลักการพึ่งพาตนเอง การจัดการน้ําในไรนาอยางเหมาะสม และปลูก
พืชผักเพื่อการบริโภคใหพอเพียงและอ่ืน ๆ 

  2.2.2 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ พืชผักเปนพืชอาหารท่ีคนไทยนิยมนํ ามาใช
รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณคาทางอาการท้ังวิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ
รางกายสูง แตคานิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักท่ีสวยงามไมมีรองรอยการทํ า
ลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทํ าใหเกษตรกรที่ปลูกผักจะตองใชสารเคมีปองกันและ
กําจัดแมลงฉีดพนในปริมาณท่ีมาก เพื่อใหไดผักท่ีสวยงามตามความตองการของตลาด เม่ือผูซ้ือ
นํามาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจากสารพิษท่ีตกคางอยูในพืชผักนั้นไดเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาว เกษตรกรจึงควรหันมาทําการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษโดยนําเอาวิธีการปองกันและ
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กําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกันเปนการทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมีให
นอยลงเพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม 
 
 
   ความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ 

ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักท่ีไมมีสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ตกคางอยู หรือมีตกคางอยูไมเกินระดับมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหดไว ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 163 พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2538 เร่ือง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง  
  ขอดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 

      (1) ทําใหไดพืชผักท่ีมีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกคาง เกิดความปลอดภัย 
แกผูบริโภค 

      (2) ชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีข้ึนเนื่องจากไมมีการ 
ฉีดพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชทําใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหลานี้ดวย 

      (3) ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานคาใชจายในการซ้ือสารเคมี 
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

     (4) ลดปริมาณการนําเขาสารเคมีปองกันและกําจดัศัตรูพืช 

      (5) เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพ  
ทําใหสามารถขายผลผลิตไดในราคาสูงข้ึน 

       (6) ลดปริมาณสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีจะปนเปอนเขาไป 
ในอากาศและนํ้า ซ่ึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของส่ิงแวดลอมไดทาง 
หนึ่ง 

วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ 

การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้นจะใชหลักการปลูกพืชผักโดยการใช
สารเคมีในการผลิตใหนอยท่ีสุด หรือใชตามความจําเปนและจะใชหลัก“การปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือไอพีเอ็ม”แทน แตการที่จะปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหไดผลนั้น
จะตองเลือกวิธีท่ีประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูปลูกจะตองเขาใจเร่ืองตาง ๆ ท่ี 
เกี่ยวของ ดังนี ้ 
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(1.) สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช 
     1.1) ศัตรูพืชเคล่ือนยายจากแหลงหน่ึงไปยังอีกแหลงหนึ่ง ท่ีมีความ
เหมาะสมมากกวา ทําใหมีการขยายพันธุและระบาดทําความเสียหายเพิ่มข้ึน 

      1.2) สภาพแวดลอมและสภาพทางนิเวศนเปล่ียนแปลงไปทําให
ศัตรูพืชมีการขยายพันธุอยางรวดเร็วและมีจํานวนมากข้ึน หรือมีผลตอการพัฒนาสายพันธุใหมี
ความตานทาน และมีประสิทธิภาพในการเขาทําลายมากข้ึน เชน การกําจัดงู ทําใหหนูระบาด 
การใชสารเคมี ทําใหแมลงท่ีกินแมลงศัตรูพืชตาย เปนตน 

         1.3) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ทําใหความตองการผลิตในการบริโภคเปล่ียนไป ทําใหความตองการผลผลิตในการบริโภค
เปล่ียนไป ทําใหความตองการผลผลิตท่ีแตกตางกันไปตามความตองการของบริโภค ทําให
บางคร้ังรองรอยการทําลายของศัตรูพืชเพียงจุดเดียว ก็ถือวาผลผลิตตกเกรดไมไดมาตรฐาน มี
การระบาดของศัตรูพืชได  
 (2.) การควบคุมศัตรูพืชใหประสบผลสําเร็จ มีหลักการงาย ๆ    
      2.1) ตองปองกันไมใหเกิดโรคในแปลงปลูก เชน การใชพันธุพืชท่ี
ปราศจากโรคและแมลง การไมนําช้ินสวนของพืชท่ีมีโรคแมลงเขามาในแปลงปลูก เปนตน 
          2.2) ถามีศัตรูพืชเขามาในแปลงปลูกหรือแสดงอาการเปนโรคแลว ตอง
ยับยั้งการแพรระบาด 
          2.3) และถามีการระบาดแลวตองกําจัดใหหมดไปอยางไรก็ตามสาเหตุ
สําคัญท่ีกอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูก คือ เกษตรกรเองท่ีละเลยการควบคุม ดูแล
ทําใหศัตรูพืชสะสมในแปลงปลูก จนถึงระดับท่ีไมสามารถควบคุมกําจัดได  
  (3.) วิธีการควบคุมศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
       3.1) ตองศึกษาชนิดของศัตรูพืชในแปลงปลูกนั้นๆ กอน      
       3.2) สํารวจสถานการณศัตรูพืชในแปลงปลูก 
        3.3) พิจารณาแนวโนมการระบาดของศัตรูพืชแลวจึงหาแนวทาง
ปองกันและกําจัดตอไป 
        3.4) เม่ือควบคุมการระบาดใหอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดความเสียหาย
มากข้ึน แลวใหเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณ หรือรักษาระดับการเขาทําลายใหคงท่ี
หรือลดลง 
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         3.5) ในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมสถานการณศัตรูพืชดวยวิธีการอื่นๆ 
ได มีความจําเปนท่ีจะตองใชสารเคมีใหเลือกใชสารเคมีท่ีถูกตองเหมาะสมกับชนิดศัตรูพืชและ
การระบาดตามคําแนะนําวิธีการใชในฉลาก  
 (4.) ผลดีของการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
            4.1) ลดปริมาณศัตรูพืชใหตํ่ากวาระดับท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย 
แกพืช 

    4.2) ลดปริมาณการใชสารเคมีปองกันและกําจดัศัตรูพืช 
          4.3) มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรผูบริโภครวมไปถึง 
สภาพแวดลอม  
 (5.) วิธีการผสมผสานในการควบคุมศัตรูพืช จะเปนการนําเอาวิธีการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน โดยวิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
นี้มีขอแนะนําใหเกษตรกรเลือกใชวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ทดแทนการใชสารเคมี ดังนี้ 
      5.1) การเตรียมแปลงปลูก 
      5.2) การเตรียมเมล็ดพันธุ 
      5.3) การปลูกและการดแูล 
      5.4) การใหธาตุอาหารเสริม 
      5.5) การใชกับดักกาวเหนียว 
      5.6) การใชกับดักแสงไฟ 
      5.7) การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก 
      5.8) การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายไนลอน 
      5.9) การควบคุมโดยชีววิธี 
      5.10) การใชสารสกัดจากพืช 
     5.11) การใชสารเคมีปองกันและกําจดัศัตรูพืช (กรณีที่ใชวิธีการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชขางตนไมไดผล)  
 

 2.2.3 การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร 
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรจะประกอบดวย
ความหลากหลายของวัตถุดิบ การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต และความตองการชวยเหลือ
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ดานการผลิต รวมถึงศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ดังนี้ 
  (1)  ชนิดและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด เพื่อแสดงถึงความหลายหลาย
ของวัตถุดิบ 
  (2) การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิต จะศึกษาโดยกลุมฯใหขอมูลและเจาหนาท่ีสังเกตการณวามี
วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

 (3) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
  (4) ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตไดจากการใหขอมูลของหนวย
ประกอบการแตละราย 

(5) ศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
 

 2.2.4 การบริหารการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 สําหรับการบริหารการผลิตนั้นจะมีแนวคิด ดังตอไปนี้  (การจัดการธุรกจิชุมชน  
Community business management, 2545: 90) 
  (1)  การจัดการการผลิตเปนการจัดการกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรตาง ๆ 
เชน ท่ีดิน แรงงาน วัตถุดิบ เงินทุนใหเปนสินคาและบริการ การวางแผนเพ่ือการผลิตประกอบไป
ดวย การวางแผนผลิตภัณฑ การวางแผนเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน
การจัดซ้ือและการบริหารสินคาคงเหลือ 
  (2)  ระบบการผลิตประกอบดวยปจจัยการผลิต การะบวนการผลิต และผลผลิต
ในการผลิตตองมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับประเภทของสินคาท่ีผลิต ลักษณะของ
การวางผังการผลิตสามารถแบงไดดังนี้ การวางผังตามกระบวนการ การวางผังตามผลิตภัณฑ 
การวางผังแบบผลิตภัณฑอยูกับท่ี ในการผลิตแตละสินคาควรท่ีจะมีการจัดตารางการผลิต 
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารงาน 
  (3)  นอกเหนือจากการจัดการการผลิต และการวางระบบการผลิตท่ีเหมาะสม
แลว การควบคุมคุณภาพสินคา และบริหารใหมีคุณภาพก็เปนส่ิงจําเปน การควบคุมคุณภาพ
สามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ การกําหนดคุณภาพในระดับนโยบาย ออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมีคุณภาพตามท่ีกําหนด ควบคุมคุณภาพในการผลิตและการควบคุมคุณภาพในระยะการ
จําหนาย ติดต้ังและใชประโยชน 
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  (4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เปนการปรับปรุงกระบวนการให
สามารถใชปจจัยการผลิตในจํานวนท่ีนอยท่ีสุดแตสามารถใหผลผลิตท่ีมากข้ึนกวาเดิม สําหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ สามารถดําเนินการได เชน สรางจิตสํานึกท่ีดีในการบริการ 
สรางกําลังใจใหกับพนักงานท่ีใหบริการดี ใหการอบรมพนักงาน เปนตน 
 
  2.2.5 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
   คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช ทรงมีกระแสพระราชดํารัสเพื่อช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดเปนเวลานานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 
และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนภาวะดังกลาว และให
ประเทศชาติสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและทามกลาง
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 
   ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนท่ี
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยาง
ยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

 

2.2.6 การดูแลรักษาผักปลอดสารพิษ   
              รดน้ําผักในแตละแปลงใหชุม และดูแลถอนวัชพืชท่ีข้ึนแซมกับผัก สังเกตการ

เจริญเติบโตของผักแตละชนิด โดยใชไมบรรทัดวัดความสูงของลําตน (สูงประมาณ 1 ฟุต และลํา
ตนเจริญเติบโตเต็มท่ี (อวบ) เก็บผลผลิตได) หรือสังเกตจํานวนใบผักแตละชนิดวา สมบูรณ
หรือไม อาจถอนตนผักท่ีชิดกันออก ถามีแมลงรบกวนใหนํายาสูบแชน้ํา แลวนําไปกรองเอาแต
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น้ําไปฉีดพนท่ีแปลงผักในชวงเย็น และนําปุยหมักน้ําชีวภาพรดแปลงผัก (ปุยน้ํา 20 ซี.ซี. ผสมนํ้า 
20 ลิตร ตอ 1 รอง) สัปดาหละ 1 คร้ังในปริมาณท่ีเหมาะสม 
          ในการปลูกผักปลอดภัยนั้น จะใชระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน และควรท่ีจะเร่ิม
ปลูกในฤดูหนาว ซ่ึงเปนระยะท่ีดินยังไมแหง  

 การเก็บผลผลิตผักปลอดภัย ในการเก็บผลผลิตผักปลอดภัยนั้นจะข้ึนอยูกับผัก
แตละชนิด เชน ผักกาดขาว  ผักกาดเขียว  หอมแดง  กวางตุง  และคะนาน้ัน สามารถท่ีจะเก็บ
ผลผลิตไดตอเม่ือปลูกได 20 วัน ซ่ึงเม่ือตัดเอาผักไปแลว ถาตองการที่จะปลูกใหมจะตองขุดดิน
ใหมอีกคร้ัง ถาเปนผักบุงจีน เม่ือปลูกไดประมาณ 15 วัน จะสามารถเก็บผลผลิตได ขอสังเกต 
การปลูกผักในพื้นท่ีเดียวกันซํ้า ๆ กันจะทําใหเกิดโรคและไดผลผลิตไมดี เพราะสารอาหารใน
ดินจะหมด  

อัตราสวนผลผลิตผักตอแปลง  
         ในพื้นท่ีปลูกผัก 1 งาน ยกรอง 8 รอง โดยเฉล่ียแลวผลผลิตท่ีไดจะไมต่ํากวา 20 
กิโลกรัมตอ 1 รอง (1 งาน: 160 กิโลกรัม)  

ตนทุนการผลิตผักปลอดภยั  
       การปลูกผักปลอดภัยนั้น จะใชตนทุนการผลิตดังตอไปนี้  
            1. คาเมล็ดพันธุกระปองละประมาณ 30 บาท (100 กรัม) สามารถทําได
ประมาณ 8 รอง  
            2.  คาแรงการยกรอง รวมปรับสภาพดินประมาณ 2 วัน ๆ ละ 134 บาท (อัตรา
คาแรงข้ันตํ่า) รวมเปนเงินท้ังส้ิน 268 บาท (สองรอยหกสิบแปดบาทถวน)  
            3.  คาแรงระยะเวลาดูแลเปนลักษณะคาแรงแฝง เนื่องจากไมตองใชเวลาท้ังวัน
ในการดูแล สามารถไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ รวมดวยได ใชเวลาชวงเชา และเย็นในการดูแลรด
น้ําเทานั้น รวมเปนตนทุนท้ังส้ิน 298 บาท (สองรอยเกาสิบแปดบาทถวน)       

 
การจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร 

  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรจะ
ประกอบดวยความหลากหลายของวัตถุดิบ การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต และ
ความตองการชวยเหลือดานการผลิต รวมถึงศักยภาพของผลิตภัณฑในการที่จะนําไปแปรรูปเปน
สินคาเกษตรชนิดอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ดังนี้ 
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  (1)  ชนิดและสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด เพื่อแสดงถึงความหลายหลาย
ของวัตถุดิบ 
  (2) การคัดคุณภาพของวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิต จะศึกษาโดยกลุมฯใหขอมูลและเจาหนาท่ีสังเกตการณวามี
วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร 

 (3)  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
  (4)  ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตไดจากการใหขอมูลของหนวย
ประกอบการแตละราย 

(5)  ศักยภาพของผลิตภัณฑในการท่ีจะนําไปแปรรูปเปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 
 
2.3 การลงทุนบริหารการเงิน  
 
ความสําคัญของงานการเงิน คือ งานการเงินเปนงานท่ีสําคัญยิ่งตอการบริหารธุรกิจใน

ปจจุบันนอกเหนือจากงานผลิต งานการตลาด และงานบุคลากร เนื่องจากเปนงานท่ีเกี่ยวของกับ
การไหลเวียนของเงินสดและทรัพยากรตาง ๆ ของธุรกิจซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรอดและความ
ม่ันคงของธุรกิจ การบริหารการเงินนั้นมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญอยู 2 ประการ ไดแก สภาพคลอง 
(Liquidity) เพื่อการดําเนินไปไดของธุรกิจโดยไมมีการหยุดชะงักและอีกวัตถุประสงคหนึ่งไดแก 
เปาหมายของกําไร (Profitability) เพ่ือใหธุรกิจอยูรอด มีความเจริญม่ันคง ซ่ึงหนาท่ีงานการเงิน
แบงออกได 3 ประการคือ (http://pharmacy.hcu.ac.th/py3032/image/L7.htm)   

 2.3.1 หนาท่ีวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
(1)  วิเคราะหฐานะทางการเงิน เพ่ือช้ีใหเห็นถึงขอบกพรองของกิจการท่ีจะเกิด

เปนปญหาในอนาคต 
(2)  วางแผนถึงจํานวนเงินท่ีตองใชในการดําเนินงาน 
(3)  ทํางบประมาณเงินสด เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจายใน

อนาคต 
(4)  การวางแผนกําไรเพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน โดยใช

เทคนิควิธีในการวางแผนกําไร 
(5)  การกําหนดนโยบายจายเงินปนผล 
(6)  จัดทํางบดุลโดยคะเนและกําไรขาดทุน 
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 2.3.2 หนาท่ีจดัหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆใหไดสัดสวนท่ีเหมาะสม                                 
 2.3.3 หนาท่ีจัดสรรเงินทุนท่ีไดมาใหเปนประโยชนสูงสุด 
 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน ระบบควบคุมทางการเงินเปนหัวใจสําคัญของ

การประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนการตรวจสอบดูแลทรัพยากรทางการเงินท่ีไหลเขาออก เพ่ือใหรายได
เพียงพอกับคาใชจายและยังมีสวนเหลือเปนกําไรหรือใหผลตอบแทนจากการลงทุนไดอยาง
เหมาะสมโดยมีวิธีการควบคุมทางการเงินดังนี้  งบการเงิน (Financial Statement) การวิเคราะห 
อัตราสวน (Ratio Analysis) และการวิเคราะหถึงจุดคุมทุน (Break-Even Analysis)  
  การศึกษาถึงโครงสรางทุนทางการเงินประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ดานการบริหารการเงิน การจัดทําบัญชี การกูยืมเงิน การวางแผนการใชเงินทุน และศักยภาพ
ทางการเงินสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจดานการบริหารการเงิน การจัดทําบัญชี การ
กูยืมเงิน และการวางแผนการใชเงินทุนนั้น จะใชขอมูลรายกลุมนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา และ
สรุปเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชพิจารณาประกอบกับขอมูลดานศักยภาพทางการเงิน 
การศึกษาศักยภาพทางการเงินนั้น จะมีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การลงทุน การใช
สินทรัพย และการวัดผลกําไร 

2.3.4 โครงสรางของทุนทางสังคม 

ตามหลักการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ 
การพึ่งตนเองทางจิตใจ พึ่งตนเองทางสังคม พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองได
ทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาทุนทางสังคม ท่ี
ประกอบไปดวยทุนภายในชุมชน ประกอบดวย  

(1)  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
(2)  ทุนทางวัฒนธรรม 
(3)  ทุนบุคคล 
(4)  ทุนองคกรหรือกลุม 
(5)  ทุนเครือญาติ 
(6)  ทุนทางเศรษฐกิจ 
(7)  ทุนทางการศึกษา 
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2.4 ความสัมพันธระหวางคุณภาพและผลิตภาพ 
ในชวงกอนและระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การพูดถึงแตเร่ืองการเพิ่มผลิตภาพใน

อุตสาหกรรมโดยเนนแตระดับผลผลิต (Output) และส่ิงท่ีปอนเขาไป (Input) แตไมไดคํานึงถึง
คุณภาพ ผลก็คือไดผลผลิตสูงพรอมกับระดับความเสียหายท่ีสูงข้ึนตามดวย แมวา เร่ืองของ
คุณภาพ และผลิตภาพไดกลายเปนปญหาระดับชาติ โดยปกติแลวผลิตภาพถูกมองวาเปน
อัตราสวนระหวางผลผลิตท่ีได และส่ิงท่ีปอนเขาไปเพื่อผลิตสินคานั้นๆ บางคนทึกทักวาผลิต
ภาพหมายถึงการใชเงินลงทุนมากและแรงงานนอย ในขณะท่ีบางกลุมคิดวา ผลิตภาพคือการ
ทํางานท่ีหนักกวา เร็วกวา และการฉลาดกวา เปนตน  

ในการปรับปรุงผลิตภาพ หลายวิธีทึกทักวาผลผลิตท่ีไดคงท่ี และสามารถปรับปรุงผลิต
ภาพดวยการลดจํานวนส่ิงท่ีปอนเขาไป เชน ลดคนงาน หรือลดวัตถุดิบ ซ่ึงก็ไมไดเปนการ
ปรับปรุงผลิตภาพอยางถาวร  แตเ ม่ือพิจารณาถึงผลิตภาพในแงของผลผลิตท่ีปราศจาก
ขอผิดพลาดแลว การปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการใหดีข้ึนก็จะเปนการเพ่ิมผลิตภาพ
เชนกัน นั่นคือ เม่ือลูกคาพอใจ ก็ทําใหสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึน ทําใหไดกําไรมากข้ึน ในขณะท่ี
คาใชจายอันเนื่องจากความเสียหายลดลง ทําใหอัตราสวนผลิตภาพสูงข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2   แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพ และผลิตภาพ 

 
 

ข้ันตอนสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพคือ การทําความเขาใจในความสัมพันธระหวาง ผลิต
ภาพ, คุณภาพ, และคาใชจาย ท่ีมีตอขบวนการทางธุรกิจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปจจัย
หนึ่งมีผลกับอีกสองปจจัยท่ีเหลือ ภาพท่ี 2 แสดงกรอบการทํางานของการบริหารคุณภาพและ

คุณภาพสูง 

ลูกคาพอใจ 
มากขึ้น

สวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้น 

(ขายไดมากขึ้น) 

กําไร 
เพ่ิมขึ้น 

(Output) 

สินคามีอัตรา 
สูญเสียนอยลง 

คาใชจาย 
การผลิตลดลง 

คาใชจายตอ
หนวยลดลง 

(Input) 

ผลิตภาพสูงขึ้น 
(Output / Input) 
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ผลิตภาพ โดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีปอนเขาระบบไปเปนผลผลิตผานกระบวนการผลิต 
ผลผลิตท่ีไดมีทั้งท่ีมีคุณภาพดีและไมดี แตเนื่องจากเรากําหนดอัตราผลิตภาพเฉพาะกับผลผลิตท่ี
มีแตคุณภาพดีเทานั้น หรือ ผลิตภาพ = (ผลผลิต -  จํานวนท่ีบกพรอง) / (ส่ิงท่ีปอนเขาไป)   
ดังนั้น ขบวนการจึงมุงเนนการผลิตท่ีไดคุณภาพดวยการลดความแปรปรวนท้ังจากภายในองคกร  
และภายนอก (เชน ผูจัดสง, วัตถุดิบ) เพื่อใหไดผลิตภาพสูงท่ีสุด 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การผลิตผักปลอดสารพิษโดยวิธีการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน นับเปนวิธีการผลิต
ผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอีกวิธีการหนึ่งที่มีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค มีตนทุน
การผลิตตํ่าและใหผลตอบแทนสูงไมแพการผลิตผักโดยวิธีการอ่ืน ๆ จึงนับไดวาเปนการผลิตผัก
ปลอดภัยอีกวิธีการหนึ่งท่ีเปนทางเลือกของเกษตรกร  และจากประสบการณจากการเรียนรูและ
ยอมรับความเปนจริงของเกษตรกรแตละราย  จึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีจะเปนขอมูลเชิงประจักษทางดาน
องคความรู ภูมิปญญาในการตอยอดของความสําเร็จไดในท่ีดีท่ีสุดในขณะนี้ 
 
 สุมาลี แซเตีย (2546) ไดศึกษาถึงประสบการณของเกษตรกรเกี่ยวกับ เกษตรลดสารพิษ : 
วิถีใหมของเกษตรกร พบวา  ดวยเงินลงทุนคร้ังแรกประมาณหมื่นกวาบาท ดวยการซ้ือวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปน เชน พลาสติกคลุมแปลงผัก สายแบนสีดําสําหรับสงน้ํา ปุยชีวภาพ ฯลฯ ในข้ัน
แรกเกษตรกรตองเตรียมปรับสภาพดินใหพรอมสําหรับการเพาะปลูก จากนั้นจึงลงปุย วางระบบ
น้ํา โดยฝงสายแบนไวบนแปลงผัก ซ่ึงสายแบนน้ีจะมีรูใหน้ําซึมผานได ใชเปนทอสงน้ําสําหรับ
รดน้ําและปุยน้ําชีวภาพใหกับพืชผัก จากนั้นจึงคลุมแปลงผักดวยพลาสติกคลุมแปลงผัก ซ่ึงดาน
นอกเปนสีบรอนซสะทอนแสงมีคุณสมบัติสามารถปองกัน แมลงไมใหเขามากัดกินตนออนของ
พืชและปองกันวัชพืชไมให ข้ึนมาปกคลุมหนาดิน ดานในเปนสีดําเก็บความช้ืนไดดี พลาสติก
คลุมแปลงผักนี้สามารถยอยสลายเองไดในระยะเวลา 1 ป เม่ือเตรียมดินเสร็จส้ินแลวจึงลงเมล็ดท่ี
ไดเตรียมเพาะไว  การปลูกพืชแบบนี้ไดชวยรักษาส่ิงแวดลอม รักษาแหลงน้ําและสภาพดินท่ีใช
เพาะปลูก เนื่องจากไมไดใชยาฆาแมลงหรือยากําจัดศัตรูพืช ทําใหคูน้ําท่ีขุดไวขางแปลงผัก
สามารถเล้ียงปลาไวกินเองและขายไดอีกดวย การปลูกพืชแบบลดการใชสารพิษนี้นอกจากจะไม
ทําลายส่ิงแวดลอมและชีวิตของผูบริโภคแลว ยังชวยยนระยะเวลาและประหยัดแรงงานไป
ไดมาก เชน เม่ือถึงเวลารดน้ําผักหรือใหปุยน้ํา ก็สามารถทําไดงายๆ เพียงแคเสียบปล๊ักไฟฟาท่ี
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ระบบจายน้ํา น้ําในบอขางแปลงผักก็จะถูกสูบข้ึนมาไปตามสายแบนท่ีถูกฝงอยูบนแปลงผัก ซ่ึง
ใชเวลาเพียง 20 นาทีเทานั้น แตถาใชสายยางรดนํ้าตามปกติตองใชเวลาถึง 6 ช่ัวโมง ทําใหมีเวลา
อยูกับครอบครัวไดมากข้ึน ผลผลิตก็อยูในระดับท่ีนาพอใจ   

ในระยะแรกเกษตรกรไดทดลองปลูกพริกเพียงอยางเดียวบนพื้นท่ีประมาณ  2 งาน 
ตอมาจึงไดขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมาเร่ือย ๆ ปจจุบันไดปรับพื้นท่ีของเพื่อนบานประมาณ 1 ไร ซ่ึง
ถูกท้ิงรางไมไดใชประโยชนอะไร มาปลูกพืชผักตางๆ เชน ขาวโพด พริก ถ่ัว แตงกวา ทําให
เกษตรกรมีรายไดเสริมเดือนละประมาณ 3,000 บาท บวกกับรายไดหลักที่ได  ก็ทําใหครอบครัว
มีกินมีใชไดอยางไมขัดสน  ในปจจุบันถึงแมตนทุนการทําเกษตรปลอดสารพิษยังสูงไปบาง ทํา
ใหผักท่ีปลูกไดมีราคาแพงกวาผักที่ใชสารเคมี   แตเม่ือเปรียบเทียบกับความปลอดภัยตอสุขภาพ
แลว   ผักปลอดสารพิษก็ยังคงเปนท่ีตองการของตลาดเพ่ิมข้ึนตามความตองการที่กําลังเพิ่มมาก
ข้ึนของกลุมผูบริโภคที่คํานึงถึง เช่ือแนวาในอีกไมนานชาวบานและทุกครอบครัวจะมีผักสด 
สะอาด ปลอดสารพิษไวรับประทาน และขายเปนรายไดเสริมใหครอบครัวแนนอน   

         

 

สุเทพ นารอง (2547)   การวิจัยสภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ   บานหมอ  ตําบล
คูคํา กิ่งอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน พบวา มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมบางประการ 2) เพื่อศึกษาการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร 
กลุมปลูกผักบานหมอ ตําบลคูคํา เก็บขอมูลท้ังหมด 32 รายโดยใชแบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลสถิติท่ีใชรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต ผลวิจัยพอสรุปไดดังนี้ ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนหญิง มีอายุ เฉล่ีย 43.94 ป มีพื้นท่ีเปนของ
ตนเอง มีพื้นท่ีถือครองเปนของตนเอง เฉล่ีย 16.87 ไร โดยสวนใหญ มีพ้ืนท่ี ระหวาง 11-20 ไร มี
พื้นท่ีนาเฉล่ีย 9.31 ไร พื้นท่ีทําไร เฉล่ีย 16.25 ไร มีพ้ืนท่ีทําสวนโดยเฉล่ีย 6.17ไร พ้ืนท่ี ปลูกผัก
โดยเฉล่ีย 2.67 ไร สวนใหญ มีพื้นท่ี ระหวาง 1 - 3 ไร รายไดอาชีพภาคเกษตรกรรม โดยเฉล่ีย 
88,162.5 บาท รายไดในการทํานา เฉล่ีย 22,300 บาท รายไดจากการทําไร เฉล่ีย 55,250 บาท 
รายไดจากการทําสวน โดยมีรายไดเฉล่ีย 36,683.33 บาท รายไดจากการปลูกผัก เฉล่ีย 57,843.75 
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บาท รายไดท้ังหมด ท้ังภาคเกษตรกรรม และ นอกภาคเกษตรกรรม มีรายไดโดยเฉล่ีย 91,350 
บาท ตนทุนการผลิตผักในมุง เฉล่ีย 2,021.43 บาทตอไร ตนทุนการผลิตผักนอกมุง เฉล่ีย 
1,866.67 บาทตอไร การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตรสวนใหญ เปนสมาชิก ธกส. สวนใหญมี
การกูเงินมาลงทุน จาก ธกส. ดินท่ีใชในการปลูกมีลักษณะดินทราย มีการเตรียมพื้นท่ีกอนการ
ปลูกผัก โดยการยกแปลง มีการปรับปรุงปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ มีการใสปุยเคมีรอยละ 40.6 ใช
ปุยสูตร 46-0-0 มีการใสปุย 3 คร้ัง มีการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช โดยการใชวิธีกลและ
สารเคมีในปองกันกําจัด ศัตรูพืช การใชสารเคมี  ใชโฟลิดอล มีการสํารวจโรคแมลงศัตรูพืชใน
แปลง สวนใหญทุกวันขอเสนอแนะของผูศึกษา ควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกกลุมปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ เน่ืองจากยังขาดความรู เกี่ยวกับการใชยาเคมีใช ปุยเคมีกันมาก เพ่ือใหหัน
มาใชปุยอินทรียหรือปุยน้ําสกัดชีวภาพใหมากข้ึนโดยใหกลุมจัด ทําปุยไวเพื่อใชเอง เพ่ือเปนการ
ลดตนทุนการผลิตไดมากและยังเปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินใหมากควรใหกลุมปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ มีการระดมหุนกันเพ่ือเปนการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนายใหกลุมท่ี
ราคาถูก และมีคุณภาพ ควรใหประธานกลุมหรือสมาชิกไดมีการประสานกันไดประสานงานกับ
หนวยงานไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาไปยังแปลงผักของกลุม เน่ืองจากปจจุบันสมาชิกยังใชรถไถ
นาเดินตามในการสูบน้ําจากบอบาดาลแปลงผักทําใหเสียคาใชจายมาก ตนทุนการผลิตก็เพ่ิมมาก
ข้ึนเนื่องจากน้ํามันยังมีราคาแพง ควรใหกลุม มีการประชุมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง เพื่อเปนการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกในรอบเดือนที่ผานมา และหาแนวทางในการแกไขปญหาใน
เดือนตอไป ไดทันกับเหตุการณ   

 
สมหมาย หนูแดง (2548)  ประสบการณการทําการเกษตรปลอดสารพิษบานพุน้ําทิพย 

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  พบวากลุมไดทําการเกษตรปลอดสารพิษบนพ้ืนท่ี 50 ไร ใน 
ระยะแรกของการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  เนื่องจากสภาพดินขาดความอุดม
สมบูรณ  อีกทั้งการขาดความรูและประสบการณท้ังดานการผลิตและการตลาด จึงไดปรับ
วิธีการผลิตใหม  โดยศึกษาขอมูลจากศูนยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จนสามารถพัฒนาการผลิต
ใหอยูในระดับไรสารพิษ หรือเกษตรอินทรียเต็มรูปแบบได  โดยใชหลักระบบนิเวศให
ผสมผสานกับหลักหวงโซอาหารตามธรรมชาติ เชน การปลูกพืชท่ีแมลงชอบลงไปในแปลง
ผัก  เปนตน และพบวาใชปุยพืชสดท่ีเกิดข้ึนจากการหมักปุยในแปลงผักจากเศษพืชและวัชพืช 
จะมีสารอาหารครบถวนกวาการใชปุยหมักจากมูลสัตว 
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สําหรับชนิดของผักที่ปลูกจะพิจารณาจากความตองการของตลาด วาตองการผักชนิดใด
ชวงเวลาใด อาทิ ผักชี จะปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เนื่องจากชวงนี้ผักชีมีราคาแพง 
เปนตน โดยจะแบงประเภทของผักเปนกลุม ไดแก ผักกินใบ เชน คะนา ผักบุง สลัด โอกแดง 
ข้ึนฉาย ผักชี ปวยเลง ยอดฟกทอง กะเพรา โหระพา กินผล เชน แตงกวา ขาวโพดฝกออน หัวไช
เทา แครอต ฟกทอง มะระจีน  มะเขือเทศ เปนตน และกินดอก เชน กะหลํ่าดอก คะนาฮองกง 
ดอกแค และบร็อกโคลี เปนตน โดยการจะเลือกปลูกผักชนิดใดจะมีการวางแผนการผลิต โดยจะ
จดบันทึกขอมูลราคาผลผลิตยอนหลังประมาณ 3 ป วาแตละเดือนมีผักอะไรออกสูตลาดมากหรือ
นอยอยางไรและสํารวจวาราคาผักสูงในชวงใด เพ่ือนํามาใชในการเลือกชนิดผักใหเหมาะสมกับ
ราคาและความตองการของตลาด ศึกษาถึงสภาพอากาศและสภาพธรรมชาติของผักแตละชนิด 
เพื่อใหทราบวาอากาศแบบไหนเหมาะแกการเจริญเติบโตของผักชนิดนั้น ๆ ระยะแรกมีปญหา
มาก เพราะท่ีผานมาเกษตรกรมีการใชสารเคมีกันมาก ทําใหดินเส่ือมสภาพตองมีการปรับปรุงดิน
กอน และขาดแหลงน้ํา เม่ือหาทางแกไขปญหาทางดานพื้นท่ี ดวยการเชาพื้นท่ีสปก.และสรางบอ
น้ําไวเพื่อใช  

สําหรับตนทุนการผลิตของเกษตรอินทรียจะแพงกวาตนทุนการผลิตแบบสารเคมี โดย
ตนทุนการผลิตจะเปนตนทุนเร่ืองของคาแรงงาน การทําเกษตรอินทรียจะใชแรงงานจํานวน
มาก ท้ังการดูแลเอาใจใส การตั้งม่ันและซ่ือสัตยตอการไมใชสารเคมี รายไดจากการปลูกผักแนว
เกษตรอินทรียในปจจุบันตอไรประมาณ 2 แสนบาทตอป ผูท่ีเร่ิมทําในระยะแรกตองลงทุนเยอะ 
อาจจะตองยอมขาดทุนเล็กนอย แตพอทําในปถัดไปสภาพดินอยูตัวบนพ้ืนท่ี 2 ไร หนึ่งปทําการ
ผลิต 2-3 คร้ัง เวนชวงพักและบํารุงดินบางทําใหมีรายไดตอปประมาณ 5-6 แสนบาท 

 
 ลินท พินทภรณ (2548) : ผูผลิตผักปลอดสารพิษดวยจรรยาพืช จากประสบการณท่ี
ไมใชนักวิชาการเกษตรหรือเกษตรกรโดยสายเลือด แตเปนวิชาชีพในดานงานวิชาการในฐานะ
อาจารย  กอนจะผันตัวเองมาจับงานดานเกษตรกรโดยการผลักดันของสามี (พันเอกจุลินท ธวัช
โยธิน)  ซ่ึงไดมีโอกาสสัมผัสชีวิตเกษตรกรในระหวางรับราชการทหารและเห็นวาเกษตรกรไทย
พึ่งพาสารเคมีและยาฆาแมลงมากเกินไปจนทําใหตองแบกรับตนทุนท่ีสูงและผลผลิตไมได
มาตรฐานการสงออก จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะออกจากราชการมาหาความทาทายใหม ๆ โดยเร่ิม
จากธุรกิจผลิตปุยและผลิตภัณฑชีวภาพภายใตชื่อ บริษัท ลินท พินทรณ จํากัด ผลิตและจําหนาย
ผักปลอดสารพิษโดยใชเคร่ืองหมายการคา "อีคอลเฮาส"  ปอนตรงใหกับตลาดในประเทศโดย
การจําหนายผานซูเปอรมารเก็ตช้ันนํา รวมท้ังสงไปขายในตางประเทศ "เราไมไดเร่ิมธุรกิจจาก
ความตองการทําธุรกิจ เราเร่ิมตนจากความรักและความต้ังใจจริงท่ีจะปลูกผักท่ีครอบครัวเราและ



29 
 

ผูบริโภคท่ัวโลกกินไดอยางปลอดภัยซ่ึงไมใชเร่ืองงายท่ีจะทําไดสําเร็จในประเทศไทย ผักใน
แปลงของเราเคยไมผานการตรวจสารตกคางอยูหลายคร้ังเพราะสารเคมีจากไรขาง ๆ ฟุงกระจาย
เขามา"   

 กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษไมไดหมายความวาหามใชสารเคมีเลย หากแต
ปริมาณและระยะเวลาการใชสารเคมีจะตองอยูในความควบคุมของนักวิชาการเกษตรเพ่ือใหผัก
ในระยะเก็บเกี่ยวปลอดจากสารพิษตกคาง แตปญหาท่ีควบคุมไดยากคือสารเคมีท่ีฟุงกระจายมา
จากไรสวนขางเคียงจนทําใหผักมีสารตกคางเกินกําหนด  การแกปญหาดวยการโนมนาวให
เกษตรกรเหลานั้นเขารวมเครือขายการผลิต  หรือเจรจาตกลงใหมีการพนสารเคมีที่ไมตรงกับ
ระยะเก็บเกี่ยว ท้ังนี้เกษตรกรในเครือขายของเธอจะตองเปนหูเปนตาใหมีการเล่ือนวันเก็บเกี่ยว
ออกไปหากไมมั่นใจวายังมีสารเคมีตกคางอยูในแปลงผัก  "เราพูดทุกวันใหเขาคิดถึงคุณภาพชีวิต 
บอกใหเขาใจวาทุกอาชีพตองมีจรรยาบรรณ ธุรกิจปลูกผักก็ตองมีจรรยาพืช ซ่ึงหมายถึงการผลิต
พืชผักท่ีดีท่ีสุดปอนสูผูบริโภค ”  การเร่ิมธุรกิจนับไดวาเร่ิมข้ึนในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ภายหลัง
จากท่ีรัฐบาลประกาศให 2547 เปนปแหงความปลอดภัยทางดานอาหารพรอมผลักดันโครงการ 
"ครัวไทยสูโลก" โดยมีเปาหมายพัฒนามาตรฐานของการผลิตใจแปลงเกษตรข้ึนไปจนถึงอาหาร
ท่ีเสิรฟบนโตะ ผูบริโภคและผูผลิตอาหารท่ัวประเทศจึงเร่ิมขานรับสินคาผักปลอดสารพิษ และ
ในปนี้ ลินท พินทภรณ ตั้งใจจะสงออกเองเปนคร้ังแรกโดยเร่ิมจากการสงออกเคร่ืองเทศ เชน 
ตะไคร ขา และใบมะกรูดไปยังตลาดสิงคโปร และฮองกง ซ่ึงมีระยะทางไมไกลจากไทยนัก เพื่อ
ทดสอบเร่ืองตนทุนการขนสงและเทคโนโลยีดานบรรจุภัณฑ  ซ่ึงปจจุบันบรรยากาศการแขงขัน
ของธุรกิจผักปลอดสารพิษในประเทศยังไมมากนักเพราะมีผูทําจริงจังเพียง 12 ราย และภายในป
นี้อาจจะเพิ่มข้ึนเปน 22 ราย  ขณะท่ีการแขงขันในตางประเทศดูจะมีเวียดนามและจีนเปนคูแขงท่ี
นากลัว แตความโชคดีของไทยท่ีมีขอไดเปรียบในดานภูมิศาสตร พืชผักหลายอยางของไทยจึง
สวยงามมีรสชาติอรอยและเปนที่ตองการมากกวา    

การเร่ิมลงทุนผลิตในระยะแรกจะยังคิดถึงกําไร แตเนนคิดถึงคุณภาพสินคาท่ีสามารถ
แขงขันกับผูอ่ืนใหได  ทุนเปนปจจัยรองลงมาท่ีสามารถจะหาไดจากสถาบันการเงินตาง ๆ   จนป
นะสบความสําเร็จไดซ่ึงใชเวลาเพียง 3 ป ในการกาวข้ึนเปนผูผลิตผักปลอดสารพิษช้ันนําของ
ไทย โดยมีเครือขายการผลิตของบริษัทในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท และ
เชียงใหม ทํางานอยางแข็งขันตามประสาผูผลิตท่ีมีจรรยาพืชเพื่อผูบริโภคท่ีมีจรรยาโภชน คือ 
เลือกกินตามหลักโภชนาเพ่ือลดการสะสมพิษ โดยใชกากอาหารจากเสนใยพืชเปนตัวนํา การ
ขับถายเปนตัวตาม และคุณประโยชนเปนส่ิงท่ีหลงเหลืออยู 
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สมภพ จิตตปล้ืม (2549)  ประธานกลุมเกษตรรวมตัวสามัคคีหวยทราย  ไดใหขอมูลวา 
สวนผักกางมุงท่ีกลุมเกษตรกรในโครงการปลูกกันนั้น จะมีการจัดสรรเปนแปลง โดยมีขนาด
ของแปลงปลูกดังนี้คือ ขนาดความยาวของแปลง 24 เมตร ขนาดความกวางของแปลง 19 เมตร 
รวมเนื้อท่ีปลูกท้ังส้ินจํานวน 12 แปลง ซ่ึงเปนของกลุมเกษตรกรสมาชิกท่ีมีอยูในปจจุบันรวม
ท้ังส้ิน 12 ราย   สําหรับผักที่นํามาปลูกสวนใหญจะเปนผักกวางตุง และ ผักคะนา เนื่องจากเปน
ผักท่ีใชเวลาในการปลูกส้ัน คือ ใชเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 40-45  วันเทานั้น ก็สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจําหนายไดแลว  โดยผลผลิตรุนแรกเร่ิมเก็บเกี่ยวไดตั้งแตวันท่ี 12-30  ส.ค. 41 
เปนตนมา ทุกวันนี้เกษตรกรมีรายไดจากากรขายผลผลิตในราคาขายสงเทาท่ีตลาดกําหนดให 
ตัวอยาง เชน ผักกวางตุงขายได กก.ละ 70 บาท ผักคะนาขายได กก.ละ 10-12 บาท  
นอกจากผักกวางตุงและผักคะนาแลว กลุมเกษตรรวมตัวสามัคคีหวยทรายยังไดทําการปลูกผัก
สวนครัวอ่ืนๆ รวมดวย แตยังทําการเก็บเกี่ยวไดไมเต็มท่ี สําหรับดานการตลาดก็จะมีเจาหนาท่ี
ของศูนยศึกษากาพัฒนาหวยทราย ใหคําแนะนําและติดตอให แตตลาดสวนใหญจะเนนตลาด
ทองถ่ินและตลาดกาลางเปนหลัก 

ในชวงเริ่มตนกอนการปลูกผักตองมีการพัฒนาที่ดินเปนอันดับแรก เนื่องจากที่ดินเดิม
เปนดินปนทราย มีช้ันดินดานไมระบายนํ้า ความอุดมสมบูรณตํ่า ดินแหงแข็งจึงจําเปนตอง
ปรับปรุงบํารุงดินใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกทุกคร้ัง  ทางกลุมจะไดรับคําแนะนํา
จากหมอดินสถาบันพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี ใหทําปุยหมักไวใชเอง นอกจากจะใชเพื่อหรับปรุงบํารุง
ดินใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึนแลว ยังชวยลดตนทุนการผลิตไดดวย นอกจากนี้ยังมีการปลูกหญาแฝก
ไวตามคันทองรองเพ่ือปองกันดินพังทลายน้ัน ก็ยังสามารถชวยแกปญหาน้ําขังแฉะในแปลงปลูก
ได เนื่องจากรากของหญาแฝกจะชวยดูดซับน้ําไมใหแฉะมากเกินไป การผลิตผักใหปลอดภัยจาก
สารพิษ สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การปลูกผักกางมุง การใชวิธีชีวภาพ เชน การนํา สาระ
สะเดา ขา และน้ําผสมจุลินทรียมาเปนใชยาปองกันและกําจัดแมลง หรืออาจใชวิธีการใหน้ําหยด
และการใหน้ําแบบฝอยจากสปริงเกิลท่ีหมุนไดรอบตัว 360 องศา เพื่อไลแมลงท่ีจะมาวางไขตาม
ใบของผักซ่ึงนอกจากจะใชปองกันแมลงมาวางไขแลวยังชวยชะลางผักใหสะอาดอีกดวย ดังนั้น
การปลูกผักในพื้นท่ีเกษตรกรดังกลาวจึงถือวาเปนการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใชวิธีการอิง
ธรรมชาติ ไมมีการใชสารเคมี 

ทองเหมาะ แจมแจง (2550)  ไดศึกษาถึงผลเปรียบเทียบตนทุนผลกําไรของการทํานา
แบบเคมีและระบบอินทรีย พบวา  เม่ือกอนการทํานาเคยทํานาโดยใชสารเคมีเขมขนจนสงผลให
สุขภาพออนแอ ยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทําใหดินเสีย มีผลกระทบตอผูผลิต แลวยัง
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มีสารเคมีตกคางในผลผลิต สงผลไปถึงผูบริโภคอีกดวย ในขณะเดียวกันการทํานาแบบเคมีก็ยัง
ตองลงทุนสูง มีคาใชจายเกี่ยวกับปุยเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืช จากผลกระทบดังกลาว  จึง
หันมาทํานาขาวอินทรีย โดยเลิกใชปุยเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืช หันมาใชจุลินทรีย และ
สารชีวภาพทดแทน หลังจากหันมาทํานาแบบอินทรียแลวยังคิดคนวิธีการทํานาใหไดผลผลิตมาก
ข้ึน มีการดัดแปลง พัฒนา ปรับปรุง เคร่ืองจักร เคร่ืองมือทางการเกษตร ใหใชประโยชนได
เหมาะสมในพ้ืนที่ เชน เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุขาว ไดมีการเพาะเล้ียงจุลินทรีย เพื่อใชเองและ
ผลิตสารชีวภัณฑตาง ๆ เพื่อใชในการทํานา เชน จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยต้ังช่ือ
วา TM   ผลิตสารปองกันและขับไลแมลง ผลิตฮอรโมนจากรกสุกร และน้ําสมควันไม เปน
ตน   ในดานการคัดและผสมพันธุขาว นายทองเหมาะ ยังมีวิธีคัดพันธุขาว โดยการเพาะเมล็ดดวย
วิธีการแกะเปลือกออก  คัดเอาเมล็ดท่ีสมบูรณไปเพาะขยายพันธุ เพื่อใหไดเมล็ดพันธุ ท่ี
สมบูรณ ในการนําไปเพาะปลูกตอไป และยังไดผสมพันธุขาวใหม โดยต้ังชื่อวา “พันธุเบาบาง
งาม” 

  นายทองเหมาะ แจมแจง ไดทํานาแบบอินทรีย ผลผลิตตอไรประมาณ 650 กิโลกรัม ซ่ึง
จะไดมากกวาการทํานาขาวอินทรียรายอ่ืนท่ีไดผลผลิต 500 กิโลกรัมตอไร แตเม่ือเปรียบเทียบกบั
นาแบบเคมีจะไดผลผลิต ตํ่ากวา คือการทํานาแบบเคมีจะไดผลผลิตตอไรเฉล่ีย 700 กิโลกรัมตอ
ไร อยางไรก็ดีการทํานาแบบเคมีจะมีตนทุนตอไรสูงกวา คือมีคาปุยเคมีและสารเคมี การผลิตได
ทําการผลิตโดยใชหลักเกษตรอินทรียคือไมใสปุยและสารเคมี และในดานการบริหารจัดการการ
ผลิตเพื่อจําหนายเมล็ดพันธุจะผลิตตามการส่ังซ้ือของเกษตรกร การผลิตเพื่อขายก็จะสีขายโดย
บรรจุถุงขายเปนขาวกลอง ซ่ึงมีตลาดรองรับผลผลิตท้ังหมด  รายไดจากการทํานาใน
พื้นท่ี 30 ไร ต้ังแตป 2546-2548 ดังนี้  

       ป 2546       ป 2547        ป 2548 
นาปรัง    164,550 บาท  288,450 บาท   385,650 บาท 
นาป   282,990 บาท   176,700 บาท   400,950 บาท 
ผลความสําเร็จของความยั่งยนืในอาชีพในดานการทํานาของนายทองเหมาะ แจมจง นั้น

มีตนทุนในการทํานาแบบอินทรียนอยมาก เนื่องจากไดผลิตสารชีวภาพตาง ๆ ใชเอง ซ่ึงในการ
ผลิตโดยการพึง่พาปจจยัภายนอกนอยมาก และการผลิตตามตลาดแบบเฉพาะเจาะจงและ
สามารถจําหนายตามที่เกษตรกรส่ัง หรือการขายขาวกลองบรรจุถุงไดมาก  
 




