
 
บทที่ 6 

ความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ ของการเกษตรผักปลอดสารพิษ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ใน

จังหวัดเชียงใหม ในปที่ 2 นี้ เปนการติดตาม  เพื่อวิเคราะหความคุมคาของตนทุนและผลสัมฤทธ์ิ
ในรอบของการผลิตของเกษตรกร   ภายใตขอบเขตของการจดบันทึกท้ังดานตนทุน และรายได 
ตลอดจนท่ีมาของการใชวัสดุ อุปกรณ และการบํารุงดินและผลผลิต เพื่อใหเกษตรกรไดรับทราบ
แนวความคิดและเกิดองคความรูท่ีไดแลกเปล่ียนระหวางกัน เพื่อนําไปสูคําตอบของการทํา
การเกษตรปลอดสารพิษท่ีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผูวิจัย
ไดผลการศึกษาถึงประเด็นความคุมคาและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรผักปลอดสารพิษ ไว ดวย
การชี้วัด 2 ประการ คือ ความคุมคาในการผลิตการเกษตรผักปลอดสารพิษ และ ผลสัมฤทธ์ิของ
การเกษตรปลอดสารพิษ ไวดังนี้  

 
6.1 ความคุมคาในการผลิตผกัปลอดสารพษิ 
 
   จากการปฏิบัติของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดเขารวม
โครงการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบไปดวย เกษตรกรจํานวน 50 ราย จากพ้ืนท่ี 10 อําเภอของจังหวัด
เชียงใหม ไดเกิดการเรียนรูรวมกันเพื่อการกระตุน และสรางกระบวนการผลิตพืชผักปลอด
สารพิษท่ีถูกตอง เพื่อการบริโภคและจําหนาย ท้ังในระดับครัวเรือน และในชุมชน อีกท้ังได
กอใหเกิดการเรียนรู ตลอดจนการแลกเปล่ียน กระบวนการผลิต การดูแลการผลิตและการลงทุน 
เพื่อยังใหเกิดการลดตนทุนการผลิตท่ีใชสารเคมี มาสูการใชระบบธรรมชาติและชีวภาพมากข้ึน 
โดยเม่ือไดสรางการเรียนรู ดวยการจดบันทึกขอมูลของรายการตนทุน และรายไดท่ีเกิดข้ึนจาก
แตละรอบการผลิตในระยะเวลา 9-12 เดือน ทําใหเกษตรกร ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการ
ใชขอมูลเพื่อการวางแผนการผลิต ในแตละรอบการผลิตท่ีจะทําใหเห็นถึงผลความตองการและ
ราคาสินคาในทองตลาด ตลอดจนถึงขอบเขตและปญหาของการผลิต ท่ีพืชบางชนิด ข้ึนอยูกับ
ความตองการบริโภค และ การเพาะปลูกไดยากงาย ในสภาพพื้นท่ี อุณหภูมิ และความชํานาญท่ี
แตกตางกัน  กอใหเกิดขอสรุปของปจจัยท่ีมีผลตอการเกษตรผักปลอดสารพิษของเกษตรกร โดย
การใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis)ไดดังนี้  
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 6.1.1. การวิเคราะหความคุมคาจากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกําไร 
          การศึกษาถึงความคุมคาของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกําไรหรือผลตอบแทนของ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ พบวาข้ึนอยูกับปจจัยดาน ราคา ปริมาณผลผลิต ตนทุนรวม 
ตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวมที่จะนําไปสูการวางแผนการผลิตและการจัดการท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

 1.1)  ราคา 
         ราคาของผลผลิต ผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรทําการผลิตได ไดสอดรับ

กับลักษณะของการนําสูตลาดสินคาของผูผลิตเปนสวนใหญ ราคาของผักปลอดสารพิษ จึงถูก
กําหนดใหเปนไปตามลักษณะของตลาด  ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ลักษณะของตลาดสินคาของ
ผูผลิต เปนในลักษณะของตลาดในพ้ืนท่ีหรือตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ ทําใหผลตอบแทน
และความคุมคา อยูในระดับท่ีผูผลิตระดับแรก ไดรับนอยกวา  การผลิตเพื่อจําหนายในระดับ
ตลาดท่ีสูงข้ึน ในตลาดเมือง และตลาดกลาง  อีกทั้งความสามารถในการดําเนินงานเพ่ือหาตลาด
จําหนายก็อยูในระดับท่ีนําสงผานพอคาคนกลาง จึงพบวากลไกทางดานราคาของผักปลอด
สารพิษท่ีผลิตได จึงมีมูลคาในระดับตนของตลาด ณ แปลงผัก โดยมีมูลคานอยกวาตลาดใน
ระดับท่ีสูงข้ึนตอไป เปนจํานวนท่ีนอยกวาถึง 15-20% เปนสําคัญ 

 

ตารางท่ี 6.1 แสดงมูลคาราคาของผักปลอดสารพิษ ณ ระดับราคาตลาดผูผลิต กับตลาดกลาง 
 

ชนิดผัก 

ระดับราคา (บาท/ 1 กิโลกรัม) ราคา 

ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ณ แปลงผัก 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ผูผลิต 

1. ผักกาดกวางตุง 10 15 15 13 10 8 
2. กระเทียมตน 33 40 20 35 10 16 
3. กะหลํ่าปลี 7 8 12 8 4 4 
4. คะนา 15 7 2 7 10 10 
5. ค่ึนชาย 40 90 50 90 50 20 
6. กะหลํ่าดอก 13 17 30 17 20 10 
7. ถ่ัวแขก 12 15 25 22 - 10 
8. ถ่ัวพู 23 - - - - 10 
9. บร็อคโคล่ี 15 60 30 60 60 15 
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ตารางท่ี 6.1 แสดงมูลคาราคาของผักปลอดสารพิษ ณ ระดับราคาตลาดผูผลิต กับตลาดกลาง(ตอ) 
 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท /1 กิโลกรัม) ราคา 

ฤดูรอน ณ แปลง
ผัก 

ฤดูหนาว ณ แปลงผัก 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ผูผลิต 

10. ปวยเลง 26 10 - - - 10 
11. ผักโขมจีน 13 100 - - - 15 
12. ผักกาดขาว 7 7 20 7 3 5 
13. มะระจนี 10 11 50 11 16 10 
14. ผักชี 43 30 - 30 - 15 
19. มะเขือเทศ 13 15 25 14 15 10 
20. ถ่ัวฝกยาว 18 20 10 20 55 8 
21. บวบเหล่ียม 80 20 20 20 60 15 
22. แตงกวา  80 80  70 80 16 15 
23. แครอท 80 10 17 10 22 20 
24. ผักกาดฮองเต - 10 12 10 10 12 
25. ต้ังโอ 39 - - - - 20 
26. ถ่ัวลันเตา 45 - 60 - 40 30 
27. หัวไชเทา 60 70 15 70 10 15 
28. มะเขือยาว 90 20 - 20 10 15 
29. มะเขือเปราะ 80 13 30 13 70 10 
30. เห็ดนางฟา 26 25 40 - - 28 
31. เห็ดลม   100 - - - 100 
32. ผักกาดหางหงษ 35 - - - - 25 
33. กุยชาย 17 - - - 5 22 

 
ท่ีมา จากการสํารวจขอมูลของเกษตรกร 
 
 



111 
 

ดังนั้นความคุมคาในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร พบวาปจจัยดานราคา
พืชผัก ตามทองตลาดเปนตัวกําหนดผลท่ีจะเกิดตอกําไรที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผูผลิต เม่ือราคา
สินคามีราคาเฉล่ียท่ีสูงข้ึน จะทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลคาสูงกวาท่ีเกษตรกรคาดหวัง
ไว เปนปจจัยบวกท่ีสามารถมาชดเชยความเส่ียงในการผลิตผักปลอดสารพิษ ในกรณีที่ไม
สามารถควบคุมปจจัยส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังในเร่ืองของสภาพภูมิอากาศ วัชพืช และการ
รบกวนจากแมลง ซ่ึงจะทําความรบกวนและทําลายผลผลิตใหลดลงไปถึง 25%  

            
 1.2)  ปริมาณผลผลิต   
         ดานปจจัยท่ีเกี่ยวกับการวางแผนปริมาณการผลิต  เกษตรกรสวนใหญมี

ความเขาใจในประเด็นของการผลิตในปริมาณท่ีมาก จะใหผลตอบแทนในดานรายได รายรับ
รวมท่ีมีปริมาณสูงข้ึน  แตยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับตนทุนการผลิตท่ีจะมีจํานวนสูงข้ึนตามไป
ดวย เม่ือไดผานกระบวนการบันทึก รวบรวมขอมูล เพ่ือหาความพอเพียงตอขนาดของการลงทุน
และการจัดการดานพื้นท่ีเพาะปลูก โดยใชรอบการผลิตของการเกษตรปลอดสารพิษ  เพื่อจะทํา
ใหไดผลตอบแทนอยางคุมคา  เกษตรกรจึงเร่ิมมีความเขาใจและเร่ิมใชองคความรู ภูมิปญญาใน
การปลูกพืช เขามาผสมผสาน เพื่อการผลิตใหไดผลผลิตท่ีคุมคามากยิ่งข้ึน   

 
ตารางท่ี 6.2 แสดงชนิดผักปลอดสารพิษกับรายไดตอวัน ณ แปลงการผลิตตอ 1วัน  
 

ผักปลอดสารพิษ จํานวน ราคา จํานวนเงินรวม 
1. ผักคะนา 10 12 120 
2. ผักบุง 8 10 80 
3. มะเขือเปราะ 6 8 48 
4. มะเขือเทศ 5 10 50 
5. ผักชี 3 6 18 
6. ตระไคร 1 20 20 

รวม   336 
  
 ท่ีมา จากการสํารวจของเกษตรกร  
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ขอมูลองคความรูของเกษตรกร  นายเจริญ ยกกําจู  กลุมเกษตรอินทรียบานโพธ์ิ
ทองเจริญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ท่ีใชการปลูกพืชแบบผสมผสาน ในพ้ืนท่ี 1 งาน 
โดยทําการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งในรูปแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผักพื้นบาน และผัก
สมุนไพร ท่ีมีความจําเปนบริโภคตอคนในพ้ืนท่ี เชน ผักกาดกวางตุง ผักคะนา ผักบุง กะหลํ่าดอก 
มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว พริกข้ีหนู พริกหนุม กุยชาย โหระพา กระเพรา ผักชี ตนหอม 
ผักเชียงดา ผักชะอม ขา ตระไคร ฯลฯ อีกท้ังพืชผักพื้นบานท่ีสําคัญ คือ ผลของความคุมคาในการ
เกิดรายได ทําใหมีรายไดหมุนเวียนจากพืชหลายชนิด ในแตละวันในปริมาณท่ีพอเหมาะกับ
ตลาดของชุมชน เม่ือคํานวณเปนรายไดตอวันไดเฉล่ียตํ่าสุดถึงสูงสุด 300-500 บาท ของในแตละ
วัน  ข้ึนอยูกับการเก็บผลผลิต และการดูแลสลับการปลูกพืชหมุนเวียนกันไปในรอบระยะเวลา
ตอ 4 เดือน  

 
 1.3)  ตนทุนรวม ตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร 
         ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความคุมคาในการผลิตผักปลอดสารพิษ ของ

เกษตรกร พบวาตนทุนรวมของการผลิตสวนใหญ จะอยูในรูปของตนทุนคงท่ี และตนทุนผัน
แปร เปนสวนใหญ หรืออาจกลาวไดวา เปนตนทุนที่จายเปนตัวเงิน และตนทุนท่ีไมไดจายเปน
ตัวเงิน  

  ตนทุนท่ีจายเปนตัวเงิน  
    (1.1) ตนทุนคงท่ีในเรื่องของการสรางส่ิงปลูกสรางโรงเรือน 

การซ้ืออุปกรณเคร่ืองสูบน้ํา สายยาง สปริงเกอร แสลม ไมคํ้า เชือกปาน ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะของ
การใชงานและนํากลับมาใชไดมากกวาหนึ่งป ตามแตประเภทของสินทรัพยนั้น ซ่ึงเมื่อนํามา
วิเคราะหคาในการปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความคุมคาในการผลิตแลว มีผลคาของการลงทุนท่ีมี
ผลตอรอบการดําเนินงานเกินหนึ่งป 

               (1.2) ตนทุนผันแปร ท่ีเกิดข้ึนในแตละรอบการผลิต ท่ีเห็นได
ชัดเจน คือ คาเตรียมดิน ไถพรวนดิน คาเมล็ดพันธ คาน้ํา คาไฟ คาขนสง คาใชจายเพื่อการ
จําหนายอ่ืน  

  ตนทุนท่ีไมไดจายเปนตัวเงิน  
   ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของตนทุนประเภทนี้ คือ คาแรงงานของ

เกษตรกรเอง ต้ังแตกระบวนการเตรียมดิน การเพาะกลา การปลูก การรดน้ํา พรวนดิน การดูแล
กําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานจริงในแตละวัน โดยท่ีเกษตรกรสวนใหญ
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ไมไดคํานึงถึงระยะเวลาในการทํางานในแตละวัน เม่ือไดลงการบันทึกประจําวันและคิดเปน
ปริมาณตนทุน จึงทําใหเกษตรกรมีความเขาใจถึง ตนทุนแรงงานไดชัดเจนข้ึน  อีกท้ังลักษณะ
แรงงานดังกลาว เกษตรกรไมไดจายเปนตัวเงินในการทํางานในแตละวันใหกับตนเอง แตเปน
การลงทุนในการทํางาน ท่ีไดคืนเปนผลตอบแทนจากการขายผลผลิตเม่ือถึงฤดูการเก็บเก่ียว
ผลผลิต จึงเปนสวนท่ีเกษตรกรไมไดนํามาคิดรวมและนับรวมเปนผลตอบแทนท้ังหมด 

 
 6.1.2 การวิเคราะหความคุมคา ปจจัยทุนท่ีมผีลกระทบตอปริมาณการผลิต 

          เม่ือไดทําการวิเคราะห ปจจัยทุนที่มีผลกระทบตอปริมาณการผลิต จะ
พบวา  ทุนจากการผลิต ไมวาจะเปน อุปกรณในการผลิต เชน จอบ ,เสียม, บัวรดน้ํา, มีด, สายยาง
, กรรไกรตัด, คาเตรียมดิน, คาปลูก, คาเคร่ืองพนยา, คาปุย, คาฮอรโมน, คาเมล็ดพันธุพืช, คาใส
ปุย, คาใหน้ํา, คากําจัดวัชพืช, กําจัดโรคและแมลง, คาเก็บเกี่ยว, คาบรรจุหีบหอ, คาหนังยาง, คา
โทรศัพท, และคาน้ํามันรถมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิต เม่ือใดท่ีเกษตรกรทําการผลิตใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณชวยในการผลิต เพื่อชวยในการกับการทํางานให
ไดผลผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่งนั้นมีความสัมพันธกันในปริมาณท่ีสูงข้ึนเชนกัน  ขอสรุปท่ี
เกษตรกรไดทราบคือ การผลิตท่ีใชพืชหมุนเวียนในหนึ่งพ้ืนท่ีการผลิต และใชอุปกรณ ตลอดจน
ปจจัยทุนท่ีสามารถใชรวมกันในหนึ่งแปลงการผลิต  
          องคความรูท่ีเกิดข้ึน จากการวางแผนการผลิตการผลิตใน 1 แปลงการผลิต
ของเกษตรกรอําเภอเมือง ท่ีสามารถวางแผนการปลูกพืช 3 ชนิด ใน 1 รอบการผลิต เชน การ
ปลูกถ่ัวฝกยาว ผักกาด และผักชี ในแปลงเดียวกัน เพื่อใหไดเก็บผลผลิตไลระดับเวลากัน และ
เปนประโยชนในการใชปุยและการดูแลรักษา ตลอดจนการปองกันอุณหภูมิความรอนและการ
ระเหยของน้ําใหกับพืชท้ังสามชนิดไดในเวลาเดียวกัน  
 
  6.1.3.การวิเคราะหปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบกําไร 
                   การวิเคราะห ปจจัยทุนท่ีมีผลกระทบตอกําไร จะพบวา ทุนจากการผลิต
ไมวาจะเปน อุปกรณในการผลิต เชน จอบ ,เสียม, บัวรดน้ํา, มีด, สายยาง, กรรไกรตัด, คาเตรียม
ดิน, คาปลูก, คาเคร่ืองพนยา, คาปุย, คาฮอรโมน, คาเมล็ดพันธุพืช, คาใสปุย, คาใหน้ํา, คากําจัด
วัชพืช, กําจัดโรคและแมลง, คาเก็บเกี่ยว, คาบรรจุหีบหอ, คาหนังยาง, คาโทรศัพท, และคาน้ํามัน
รถมีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิต เม่ือใดท่ีมีปจจัยทุนทางดานนี้มากจะสงผลตอการให
ผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษใหเปนไปในทิศทางตรงกันขาม การเลือกใชเคร่ืองมือ 
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และอุปกรณชวยในการผลิต เพื่อชวยในการกับการทํางานใหไดผลผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่ง
นั้นมีความสัมพันธกันในปริมาณท่ีตรงกันขามเสมอ ขอสรุปท่ีเกษตรกรไดทราบคือ การผลิตท่ี
ใชพืชหมุนเวียนในหนึ่งพื้นท่ีการผลิต และใชอุปกรณ ตลอดจนปจจัยทุนท่ีสามารถใชรวมกันใน
หนึ่งแปลงการผลิต  
     องคความรูท่ีเกิดข้ึน จากการวางแผนการผลิตการผลิตใน 1 แปลงการผลิต
ของเกษตรกรอําเภอเมือง ที่สามารถวางแผนการปลูกพืช 3 ชนิด ใน 1 รอบการผลิต และการ
เลือกชนิดของพืชท่ีปลูกใหไดรับประโยชนรวมกัน จะชวยลดปญหาการดูแลพืชไดท้ังในเร่ือง
พืชคลุมดิน การกําจัดวัชพืช การปองกันแมลงศัตรูพืช และความเขาใจในภูมิปญญาและองค
ความรูในการมีแมลงศัตรูพืช ตามรอบระยะเวลา จะชวยลดคาใชจายในการในการใชยาปราบ
ศัตรูพืช และการใชยาฆาแมลงไดซ่ึงจะทําใหลดตนทุนในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ตารางท่ี  6.3 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการผลิตการเกษตร 
        ผักปลอดสารพิษ จังหวดัเชียงใหม  
 

รายการ ลําดับความสาํคัญ จํานวน รอยละ 
1. ประเภทและชนิดของพืชท่ีปลูก 1 25 75.76 
2. ฤดูกาลผลิต 2 21 63.64 
3. ราคา/ในทองตลาด  4 18 54.55 
4. ขนาดของพืน้ที่ผลิต 5 17 51.52 
5. เมล็ดพันธ 6 15 45.45 
6. คาใชจายในการดูแลรักษา 5 16 48.48 
7. ผลตอบแทน 3 19 57.58 
 
 จากตารางท่ี 6.3 พบวา เกษตรกรใหความสําคัญตอปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการผลิต        
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม สามอันดับแรกในเร่ืองของ ประเภทและชนิดของพืชท่ีปลูก
มากท่ีสุดถึงรอยละ 75.76 %รองลงมาคือเร่ืองผลตอบแทนใหความสําคัญถึง 57.58% และเร่ือง
ฤดูกาลที่ปลูกพืชแตละชนิดไดถึง 63.64% 
 
  



115 
 

6.2 ผลสัมฤทธ์ิของการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบวาผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรผักปลอดสารพิษ ไดสรางความรู 
ความเขาใจ ถึงกระบวนการผลิต การลงทุนและการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษใหเกิด
ความพอเพียงตอการนําไปปฏิบัติ ดวยหลักการเรียนรู  สรางรูปแบบการพัฒนาของเกษตรกรให
เกิดการวางแผนการผลิตใหมีความคุมคาตอการลงทุน เพื่อลดปญหาตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และ
แกไขปญหาความตองการในการหาเงินลงทุนจากการกูยืม และรูหลักการคิดรายไดหมุนเวียน
จากรายไดเสริมของการทําการเกษตรปลอดสารพิษในระดับครัวเรือนสูระดับกลุม ใหเห็นเปน
รูปธรรม ในรูปแบบของการวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนไวดังนี้  
 
  6.2.1 ดานผลผลิต (Output) เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จํานวน 50 
ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาในแตละดาน ดังนี้ 
 
          (1) ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการผลิตผักปลอดสารพิษ 
        (1.1) ดานการวางแผนการผลิต เกษตรกรสวนใหญมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการผลิตและปลูกผักปลอดสารพิษมากข้ึน และมีความเขาใจถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทุนการผลิตท่ีจะสงผลตอผลตอบแทน ตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดิน การปลูก การ
ดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว  
    - ด านการ เต รียมดิน เพื่ อ ใช ในการผ ลิตแตละรอบ  มี
ความสําคัญในเร่ืองของการใหความสมบรูณของสภาพดิน ท่ีตองมีการพลิกปรับสภาพดิน และ
บํารุงดวยการใชนําหมักชีวภาพ และปุยคอก อยางนอย 7-15 วัน ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชแต
ละชนิด อีกท้ังพืชบางชนิดยังตองใชการสลับพ้ืนท่ีในการปลูกพืชไมใหซํ้าชนิดกันอีกดวย และ
จะเปนประโยชนท่ีจะสรางความคุมคาใหกับผลผลิตตอการปลูกพืชแตละชนิด 
    - ความสําคัญของการสรางความเขาใจกับเกษตรกร คือ การ
วางพ้ืนที่แปลงการผลิตใหมีที่วางพอท่ีจะสลับรอบการผลิตกับการปลูกพืชแตละชนิดในแปลง
การผลิตใหมีการหมุนเวียนกันไดอยางลงตัว และกอใหเกิดรายไดท่ีตอรอบกันอยางพอเหมาะ
และมีประสิทธิภาพไมมีรายไดหยุดชะงัก เพื่อรอผลผลิตท่ีจะเก็บเกี่ยวไดในรอบถัดไป  
    - การเพาะปลูกพืช เกษตรกรไดเกิดการเปรียบเทียบการวาง
แผนการผลิต ดวยการเพาะตนกลาในถาดการเพาะนอกแปลงการผลิต ซ่ึงอาจเปนการเพราะใน
โรงเพาะชํา หรือถาดหลุมในการเพาะตนกลาใหมีความแข็งแรงเจริญเติบโตพอที่จะนํามาปลูกใน
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แปลงการผลิตจริง ซ่ึงพืชบางชนิดตองใชเวลาในการเพาะเปนระยะเวลา 20-30 วันกอน ซ่ึงใน
ข้ันตอนนี้จะทําใหลดตนทุนในการดูแลในแปลงการผลิตจริงได และสามารถนับจํานวนตนกลา
หรือจํานวนผลผลิตท่ีตองการปลูกเพื่อใหไดผลผลิตตามความตองการท่ีจะเกิดผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวัง  
    - การดูแลรักษาการปองกันแมลง วัชพืช  โดยใชสมดุลและ
วิธีการทางธรรมชาติที่ตองอาศัยระยะเวลา และความอดทน ของเกษตรกร ซ่ึงจะใหผลคุมคาและ
เกิดผลสมดุลแบบยั่งยืนในระยะยาว  
 
   (1.2) ดานการเงินทุนและกําไร 
           การเกษตรผักปลอดสารพิษ เปนการลงทุนการผลิตท่ีใชเงินลงทุน
ไมมากนัก ตอการทําการเกษตรในลักษณะของความพอเพียงท่ีไมมากเกินกําลังของเกษตรกร
ภายใตพื้นท่ีที่มีความพอเหมาะและเปนอาชีพเสริมใหกับครัวเรือน และไมกระทบกับการหา
ตลาดรองรับในการจําหนายในระดับของตลาดในชุมชน พื้นท่ีของการลงทุนของเกษตรกร
ตนแบบท่ีไดทําการผลิต อยูในพื้นท่ี 1 งานไปจนถึง 1 ไร ตอเกษตรกร 1 คน อยูท่ีไมเกิน 5,000 
บาท ตอรอบการผลิต 3-4 เดือน สําหรับพืชเศรษฐกิจ 33 ชนิด ยกเวนการลงทุนส่ิงปลูกสราง เชน 
การสรางโรงเรือนเพาะเห็ด ที่อาจจะตองมีมูลคาสูงกวาท่ีประมาณไว  
    
   (1.3) ดานการตลาด  
            ดานขอมูลการตลาดท่ีสําคัญ คือ เร่ืองของราคาของพืชผักในแต
ละฤดู และจะสอดคลองกับประเภทของพืชท่ีปลูก  เกษตรกรสวนใหญยังไมไดใหความสําคัญ
ตอการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับราคาและชนิดผักที่จะสามารถปลูกไดในแตละเดือน 
การสรางความเขาใจและใหเห็นความสําคัญของขอมูลราคาสินคาในแตละชวงของฤดูการผลิต
ทําใหเกษตร เร่ิมตระหนักและสามารถวางแผนการผลิตเพ่ือเตรียมการดําเนินการสรางใหเก็บ
ผลผลิตไดทันในชวงเวลาเพื่อที่จะกอใหเกิดผลตอบแทนไดสูงข้ึนภายใตการลงทุนท่ีไมตองเนน
พื้นท่ีและปริมาณการผลิตท่ีสูงข้ึนไดอีกคร้ัง โดยไดขอสรุปจากการวิเคราะหขอมูลตัวเลขและ
ความคุมคา จากการทําแปลงสาธิตภายใตการผลิตตามระบบมาตรฐานของ จี เอ พี  
           - อีกท้ังในดานการแขงขันของตลาดผักปลอดสารพิษ ความ
แตกตางของราคาเม่ือมีผลผลิตในทองตลาดมาก กับ ชนิดของผักปลอดสารพิษ ทําใหเกษตรกร
เห็นถึงความตางของผลตอบแทน กับการเขาถึงตลาดในแตละระดับ  อีกท้ังเม่ือไดสรางให
เกษตรกรไดตระหนักถึงคุณภาพการตรวจสอบหาสารตกคางในผัก ท่ีทําการเก็บเกี่ยวแลวเปน
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เร่ืองสําคัญท่ีรับรองคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรแตละราย และสามารถสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลผลิต ในการนําไปสูตลาดสินคาในระดับท่ีสูงข้ึน เม่ือเกษตรกรมีความตองการและความ
พรอมพอ  
   (1.4) ดานองคความรู 

          - องคความรูและแนวทางการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ 
เกษตรกรแตละพื้นท่ี ทําการแบงพื้นท่ีการปลูกผักแตละชนิด ตามฤดูการผลิตท่ีเหมาะสม และ
เปนไปตามความตองการของตลาด  ตารางการกําหนดตารางเวลาการทํางานในแตวันเพื่อให
กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษมีผลประโยชนเกิดข้ึนใหทันกับ 

          - การจัดการควบคุมและความสําคัญของการไมใชสารเคมีของแต
ละกลุม การไดรับการอบรมจากหนวยงานทางราชการท่ีไดเขาไปความรูตาง ๆ การทําปุยชีวภาพ 
การ การใชหญาแฝกบํารุงสภาพดินท่ีขาดความอุดมสมบรูณ การสรางความตระหนักของการ
ปนเปอนสารเคมีในดิน และนํ้า ที่มีการควบคุมไดยาก หากไมมีการลดละเลิกการใชใหนอยลง
กวาในปจจุบัน  

          - การปลูกพืชท่ีแมลงศัตรูพืช ชอบลงไปในแปลงผัก หรือปลูกพืช
หรือดอกดาวเรืองปนกับแปลงผักเพื่อใชกล่ินปองกันแมลงได  การทําน้ําปุยหมักชีวภาพเพื่อ
บํารุงพืชและดินท่ีใชปลูก  การสรางความเขาใจประเด็นเหลานี้ เกษตรกรตองใชความอดทน 
และต้ังใจม่ันและชวยกันตรวจสอบและเผยแพรไปสูเกษตรกรดวยกัน เพื่อเปนการเรียนรูและ
การสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได ตามแตละสภาพพ้ืนที่และความเหมาะสม 

          - การใชปุยพืชสดท่ีเกิดข้ึนจากการหมักปุยในแปลงผักจากเศษพืช
และวัชพืช จะมีสารอาหารครบถวนกวาการใชปุยหมักจากมูลสัตว 

          - จดบันทึกขอมูลราคาผลผลิตยอนหลังประมาณ 3 ป วาแตละ
เดือนมีผักอะไรออกสูตลาดมากหรือนอยอยางไรและสํารวจวาราคาผักสูงในชวงใดและทราบถึง
ชนิดของผักท่ีปลูกและนํามาใชในการเลือกชนิดผักใหเหมาะสมกับราคาและความตองการของ
ตลาด 

          - การคลุมแปลงผักดวยพลาสติกคลุมแปลงผัก ซ่ึงดานนอกเปนสี
บรอนซสะทอนแสงมีคุณสมบัติสามารถปองกัน แมลงไมใหเขามากัดกินตนออนของพืชและ
ปองกันวัชพืชไมให ข้ึนมาปกคลุมหนาดิน ดานในเปนสีดําเก็บความช้ืนไดดี พลาสติกคลุมแปลง
ผักนี้สามารถยอยสลายเองไดในระยะเวลา 1 ป เม่ือเตรียมดินเสร็จส้ินแลวจึงลงเมล็ดท่ีไดเตรียม
เพาะไวการปลูกพืชแบบนี้ไดชวยรักษาส่ิงแวดลอม 
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          - การใชระบบการรดน้ําดวยน้ําหยด หรือสปริงเกอร หรือการขุด
รองน้ําขางแปลงผักและเล้ียงปลาไปดวย จะเปนการลดตนทุนคาน้ําและแรงงานในการรดนํ้าใน
แปลงผักไดเปนจํานวนไมนอย อีกท้ังการเล้ียงปลาเปนการตรวจวัดการลดละเลิกใชสารเคมี และ
มีอาหารเผ่ือการบริโภคไดดวย  
           - การจดบันทึกขอมูลการผลิตในแตละรอบการผลิต เพื่อเปนการ
สรางวินัยท่ีด ี ท่ีจะชวยในการทราบท่ีมาถึงเหตุและปญหาตลอดจนวิธีการแกไขปญหาของการ
ผลิต ท้ังการใชส่ิงบํารุงการผลิตใหไดผลผลิตเจริญงอกงามและทราบผลไดเปนตัวเลขเชิงปริมาณ
ท่ีชัดเจนของเกษตรกร  
          - องคความรูที่เกิดจากการกําจัดวัชพืช การรูจักสมดุลของส่ิงมีชีวิต
กับการอยูรวมกับธรรมชาติและการเกษตร  เปนส่ิงท่ีมีคุณคา และมูลคาท่ีสําคัญของเกษตร เชน 
การบํารุงดิน และรูจักสภาพดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชแตละชนิด  ความสมบรูณ ของคา
ความเปนกรดเปนดางของดินท่ีจะสงผลตอการปลูกพืช   การรูจักหญาแตละชนิด วามีท้ังคุณและ
โทษตอการปลูกพืชท้ังในระยะเร่ิมตนและระยะกลางตลอดจนเก็บเกี่ยว  เชน หญาแหวหมู ท่ีจะ
รบกวนการปลูกพืชในระยะตน  และการถอนทําลายจะทําไดไมดี 100% เม่ือเกษตรไมมีความ
อดทนพอท่ีจะดูแล หรือเกิดข้ึนในแปลงการปลูกท่ีมีขนาดใหญ  จะทําใหหาวิธีปองกัน  บางคร้ัง
เกษตรกรตองเรียนรูท่ีจะเรงใหวัชพืชเกิดข้ึนกอนลงมือปลูกพืช และการกําจัดจะทําไดงายกวา  
ผลทางดานดี เม่ือวัชพืชข้ึนในระยะท่ีพืชมีความแข็งแรงแลวกลับมีประโยชนตอการสรางความ
ชุมช้ืนลดการระเหยของนํ้าในดินไดดี  หรือการมีมดในแปลงผักหลากหลายชนิดจะเกิดและ
ทําลายสมดุลระหวางกันในระยะเวลาที่พอเหมาะ ซ่ึงองคความรูเหลานี้จะเปนประโยชนตอการ
ดูแลการจัดการในแปลงการผลิตของเกษตรกร ไดอยางมีคุณคา 
 
  (2) การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  
       ผลของการสรางความรู ความเขาใจในการลดการใชปุยเคมี และการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวท่ีเนนการลงทุนสูง และการดูแลรักษาท่ีมีกระบวนการที่ตองการเห็นผลอยางรวดเร็ว ได
สรางความไมสมดุลใหกับระบบการเกษตรโดยธรรมชาติและทําลายระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพของผูบริโภคมาเปนเวลาชานาน ผลการท่ีเกษตรไดมีความเขาใจถึงความสัมพันธ
ของการเกษตรท่ีผานมา ผานการวิเคราะหขอมูล ตัวเลข และการบริหารจัดการ ทําใหเกิดเปนมิติ
มุมมองของเกษตรกรไปสูการปรับเปล่ียนการลด ละ เลิก การใชสารเคมี การใชยาปราบศัตรูพืช 
และการเรงผลผลิตท่ีตองการในรอบการผลิตใหไดมาก โดยไมคํานึงถึงผลรายท่ีกระทบตอ
สุขภาพของเกษตรกรเองที่จะเปนผูท่ีไดรับสารพิษเขาสูรายการเปนฝายแรก และสงตอไปยัง
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ระบบ ดินและน้ํา ในหลาย ๆ พื้นที่ และสงผลตอไปยังสุขภาพของผูบริโภคหนวยสุดทาย  การ
เรียนรูรวมกันจากโครงการวิจัยในคร้ังนี้ ไดทําใหเกษตรไดเห็นวาถึงไมไดใชสารเคมีท่ีตอง
ลงทุนซ้ือในราคาท่ีสูง  ผลตอบแทนก็สามารถเกิดข้ึนได เชนกัน และจะสงผลตอระบบ
ส่ิงแวดลอม และพื้นดินซ่ึงเปนสินทรัพยการลงทุนของเกษตรกรใหมีคุณภาพดีข้ึน ซ่ึงตองคอย
ปรับและใชเวลา และจะสงผลกระทบรวมไปถึงความเปนอยูทั้งทางดานสุขภาพกาย สุขภาพทาง
ใจท่ีมีความสุขมากข้ึนเม่ือไมตองลงทุนมากก็ไมตองหาปจจัยในการลงทุนจากการกอหนี้ และ
ชําระคืนท่ีมากมาก  ผลสัมฤทธ์ิท่ีเห็นไดชัดเจน จากกลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ที่สามารถ
รวมกลุมกันสรางรายไดจากการเพาะเห็ด ทําใหสมาชิกวางแผนรอบการผลิตระหวางเห็นลมและ
เห็นดนางฟาท่ีใหผลผลิตและเกิดรายไดข้ึนตลอดทุกเดือน จนสมาชิกในกลุมสามารถนํา
ผลตอบแทนไปสงลดเงินกูยืมจากเงินกองทุนหมูบานได และสรางกิจกรรมการทํางานรวมกัน
ของสมาชิกในกลุมท่ีไดเขามาทําการผลิตและดูแลการเก็บเห็ดในทุกเชาและเย็นทําใหเกิดความ
รัก ความผูกพัน และมีความสุขในการทํางานรวมกัน  
 
  (3) ความผูกพันและประสานงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ   
         เกษตรกรท่ีไดเขารวมโครงการทั้ง 50 ราย ทั้ง 6 อําเภอเกิดการเรียนรูและ
เกิดแลกเปล่ียนองคความรูซ่ึงกันและกันในแตละ สามารถเช่ือมและสรางการตลาดระหวางกัน
ได  เชน ตลาดสินคาชุมชนท่ีอําเภอสารภี สามารถเชื่อมเครือขายระหวางกลุมของสารภีทั้งสาม
กลุม คือ กลุมพระนอนปาเก็ดถ่ี  กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษบานดงสวรรค กลุมผูปลูกผักปลอด
สารพิษบานแมของใต ใหสามารถสงสินคาท่ีตางชนิดกันมาวางจําหนายท่ีตลาดผูผลิตผักปลอด
สารพิษชุมชนศรีลานนา ท่ีเลียบทางถนนรถไฟได    
       เกษตรกร ระหวางกลุมอําเภอสันปาตอง และ อําเภอดอยสะเก็ด สามารถนํา
ผลการเรียนรู จากกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา อําเภอสารภี ท่ีใชพื้นที่เรียบทาง
สถานีรถไฟ ประยุกตไปสูการสรางความตระหนักและเปดการผลิตท่ีสนับสนุนสรางการตลาด
ผักปลอดสารพิษในอําเภอสารภีไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปประยุกตการสรางตลาดผักปลอด
สารพิษในกระถางเพ่ือตอนรับงานสินคาของดีอําเภอดอยสะเก็ดเม่ือตนป 2551 ได และไดสราง
จุดเรียนรูแปลงการผลิตผักหมุนเวียนในพื้นที่ 1 งาน ของนายรังสรรค กันธิยะ ประธานกลุม
วิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง  ใหเปนแหลงเรียนรูท่ี
เกษตรกรจะสามารถนําไปประยุกตใชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
อีกท้ังกอใหเกิดเปนโครงการนํารองในชุมชนในการสรางเศรษฐกิจระดับชุมชน ดวยโครงการ
ผักปลอดสารพิษของชุมชนแมวางขึ้น และถือเปนตนแบบโครงการท่ีไดรับงบประมาณ
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สนับสนุนท้ังจากทางภาครัฐ และหนวยงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
 
  6.2.2 ผลลัพธ (Outcome)  
           เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน รวมท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถเรียนรูรวมกัน เพื่อนําองคความรูใหมที่
ไดรับไปปรับประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และสามารถเรียนรูเขาใจหลักการทฤษฎีใหมควบคู
ไปกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามขนาดและการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ไมมากเกิน
กําลังการลงทุน เพียงเพื่อพอเพียงตอความสุขในชีวิตและพอเพียงตอการมีรายไดเพื่อเกื้อหนุนกับ
รายไดหลักของครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




