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 บทที่ 4 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

 
 4.1 สภาพท่ัวไปทางกายภาพ 
 

จังหวัดเชียงใหมมีพื้นท่ีประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 12.56 ลานไรโดยพ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนภูเขาและท่ีราบเชิงเขา เปนพื้นท่ีปาไม 8.90 ลานไร และท่ีไมไดจําแนก 2.33 ลานไร พื้นท่ี
เกษตรกรครอบคลุม 1.33 ลานไรหรือประมาณรอยละ 10.6 ของพ้ืนที่ท้ังหมด (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 2542) ดังแสดงไวในรูป 4.1 

 

 
รูปท่ี 4.1 แผนท่ีจังหวดัเชียงใหม 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548 
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พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแกการเกษตร เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ 
อุณหภูมิเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเมืองรอน และเมืองหนาว และมีระบบชลประทานท่ีสมบูรณ
กวาทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมพื้นท่ี 1.29 ลานไรพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ขาว         
ถ่ัวเหลือง ไมผล เชน ลําไย ล้ินจี่ สม มะมวง และพืชผักเชน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มัน
ฝร่ัง ผักตระกูลกะหลํ่า พริก มะเขือเทศ ฯลฯ เปนแหลงผลิตผลิตพืชผักท่ีสําคัญ ของภาคเหนือ และ
พืชผักเมืองหนาวท่ีสําคัญของประเทศ  

ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดูคือ 
 - ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตเดือน มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศา
เซลเซียส 
 - ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 

- ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแตเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธอุณหมิตํ่าสุดประมาณ 10 องศา
เซลเซียส 

การศึกษาในคร้ังนี้ไดศึกษากลุมเกษตรกรผักปลอดภัย 2 กลุมดวยกันคือ 1.กลุมเกษตรกร
ปลอดสารพิษแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 2.กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร อําเภอพราว ซ่ึง
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและรูปแบบการผลิตของแตละกลุมอยูในหัวขอถัดไป 

 

4.2 กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
 
 4.2.1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน ของตําบลแมแฝกใหม 

ตําบลแมแฝกใหม แตเดิมอยูรวมกับตําบลแมแฝก และเนื่องจากจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน
และมีพื้นท่ีใหญเกินไป จึงไดแบงออกเปนสองตําบล คือ ตําบลแมแฝก และตําบลแมแฝกใหม 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสตบางสวน ประชาชนในตําบลจะรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือไวอยางม่ันคง ราษฎรสวนใหญจะใชภาษาพื้นเมือง 
สภาพท่ัวไปของตําบล มีพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ฝนตกชุก ติดกับแมน้ําปง แหลงน้ําท่ีใชในการ
เพาะปลูกไดจากแหลงน้ําชลประทานไดแก อางเก็บน้ําและฝาย แหลงน้ําธรรมชาติไดแกน้ําแมแฝก 
น้ําแมแตง เปนตน มีจํานวนประชากรในเขต อบต. 7,517 คน โดยมีจํานวน 2,450 หลังคาเรือน 
อาชีพหลัก คือ ทํานา ทําสวน และรับจาง  
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ลักษณะทางภูมิศาสตรของตําบลแมแฝกใหม 
ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดตอ  ต.แมแฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
ทิศใต   มีอาณาเขตติดตอ  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
ทิศตะวนัออก  มีอาณาเขตติดตอ  เขตปาสงวนมีสันเขาแบงปนแนวเขตกับ อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม 
ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตติดตอ  อ.แมริม จ.เชียงใหม มีแมน้ําปงเปนแนวแบงเขต 
 

4.2.2 ความเปนมาของกลุม 
กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย  มีการ

รวมกลุมกันข้ึนเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 โดยการสงเสริมจากเกษตรอําเภอสันทราย และ
ภายห ลั ง ได รั บก า รสนันสนุ บจ าก ศูนย วิ จั ย เ พื่ อ เ พิ่ ม ผลผ ลิตทา งก า ร เ กษตร  ( MCC) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาชิกเม่ือเร่ิมแรกมีจํานวน 30 ครัวเรือนและปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 16 
ครัวเรือน พืชท่ีมีการผลิตเปนหลักคือ ขาวโพด กะหลํ่าดอก บล็อคโคล่ี ผักกาดขาว มะเขือยาว 
มะเขือเจาพระยา ถ่ัวฝกยาว เปนตน  

เกษตรกรไดกลาวถึงความเปนมาของกลุมวา กอนหนาท่ีเกษตรกรจะมีการรวมกลุม 
เกษตรกรมีการใชสารเคมีในการผลิตเปนจํานวนมาก จนเกษตรกรเองไดรับผลกระทบจากการใช
สารเคมีนั้นดวย โดยพบวาเกษตรกรเร่ิมปวยงายข้ึน รางกายออนแอและมีอาการออนเพลียงาย จาก
ปญหาดังกลาว  เกษตรกรจึงเปล่ียนมาทําการปลูกพืชแบบอินทรียเปนหลัก  แตไมประสบ
ความสําเร็จในการปลูกผักอินทรีย  เพราะผักอินทรียนั้นมีความยุงยากในการปลูกและดูแลรักษา 
รวมท้ังผลผลิตท่ีไดรับไมดีเทาท่ีควร ทําใหเกษตรกรตองหันมาผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยไมใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช  แตยังคงใชปุยเคมีในการผลิต  หลังจากท่ีกลุมเกษตรกรไดปรับเปล่ียน
มาใชวิธีการผลิตแบบผสมผสานแลวนั้น เกษตรกร พบวา สุขภาพอนามัยของตนเองดีข้ึน การ
เจ็บปวยไดลดนอยลง และเกษตรกรยังมีความคิดเห็นวา การทําการเกษตรแบบนี้สงผลดีตอผูบริโภค
ดวย โดยผูบริโภคจะไดบริโภคพืชผักท่ีปลอดภัยจากสารเคมีเชนกัน 

 
4.2.3 โครงสรางและการบริหารกลุม 

 กลุมเกษตรกรแมแฝกใหมมีการดําเนินงานดานการผลิตและการหาปจจัยการผลิตเปนกลุม 
โดยท่ีมีหัวหนากลุม คือ นายคําปน ใจเปง มีหนาท่ีดูแลประสานงานและจัดหาปจจัยการผลิต 
ตลอดจนเทคโนโลยีใหม ใหแกสมาชิกภายในกลุม มีเลขากลุมคือ นางจงรักษ นวลศรี และมี นางศรี
ไพร ฝูกฝน นางสมจิตร ปญญาณะ เปนกรรมการกลุมโดยกลุมมีการออมทรัพยทุกเดือนเพื่อเปน
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กองทุนใหแกกลุมไวใชยามฉุกเฉิน หรือ เปนคาใชจายเม่ือมีการอบรมตางๆเกิดข้ึน วัตถุประสงค
หลักของการจัดต้ังกลุมคือ  เพื่อผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมีไวบริโภคในครัวเรือน และจําหนาย
ใหแกผูบริโภคท่ีตระหนักถึงพิษภัยของพืชผักท่ีมีสารเคมีปนเปอนและตองการท่ีจะบริโภคผัก
ปลอดภัย  
 
 4.2.4 การผลิตและการตลาด 
 กลุมเกษตรกรแมแฝกใหมไมไดมีการวางแผนการผลิตรวมกันภายในกลุม แตมีการตกลง
กันเบ้ีองตนในแตละฤดูวากลุมจะปลูกผักชนิดใด การท่ีกลุมจะปลูกผักชนิดใดนั้นข้ึนอยูกับฤดูกาล
เปนหลัก รองลงมาคือปจจัยโรคและแมลง เพราะหากปลูกผักชนิดเดิมๆในแปลงปลูกเดิมซํ้ากัน
หลายๆฤดู แปลงเพาะปลูกแปลงนั้นก็จะเปนแหลงสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหเกิดความ
เสียหายได และปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกวาจะปลูกผักชนิดใดน้ันคือ ราคา ของผักแตละชนิดอีก
ดวย การผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรนั้นจะไมมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชแตมีการใช
ปุยเคมีเขามาชวยในการผลิตเพื่อใหพืชผักมีคุณภาพดี  

เม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวเกษตรกรจะแบงผลผลิตสวนหนึ่งเพื่อนํามาขายยังตลาดนัดผัก
ปลอดสารพิษบริเวณรานคาผักปลอดสารพิษของ MCC ทุกวันพุธและวันเสารดวยตนเอง โดย
ผลผลิตอีกสวนหน่ึงจะฝากขายไวกับรานคาผักปลอดสารพิษของ MCC และไดแบงผลผลิต
บางสวนไปขายยังตลาดในแหลงชุมชนของกลุมดวย สวนราคานั้นหากจําหนายท่ีรานคาผักปลอด
สารพิษของ MCC เกษตรกรจะขายไดราคาสูงกวาขายเองยังตลาดในแหลงชุมชน รอยละ 20 เชน
ผักกาด ถาขายท่ีรานคาปลอดสารพิษของ MCC จะไดราคากิโลกรัมละ 20 บาทแตถาเกษตรกรขาย
เองยังตลาดจะไดราคากิโลกรัมละ 16 บาทเปนตน จะเน่ืองจากผูบริโภคในพ้ืนท่ีบริเวณรานคาผัก
ปลอดสารพิษของ MCC นั้นเปนกลุมขาราชการและชนช้ันกลางที่ตะหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีอีก
ท้ังมีกําลังซ้ือท่ีมากกวาผูบริโภคในแหลงชุมชน จึงทําใหกลุมเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตได
ในราคาท่ีสูงกวาขายยังตลาดในแหลงชุมชน  

 
4.2.5 แหลงเงินทุนในการผลิต 
จากการสัมภาษณสมาชิกเกษตรกรในแตละครัวเร่ืองแหลงทุน พบวา เกษตรกรในกลุมจะ

ใชเงินสดจากการออมท่ีมีของตนเองเปนทุนเร่ิมแรกในการผลิต ถาเงินสดท่ีมีไมเพียงพอสมาชิก
กลุมสามารถขอกูยืมจากแหลงกูเงินไดท้ังในและนอกระบบโดยท่ีสมาชิกบางคนในกลุมก็ไม
สามารถเขาถึงแหลงทุนบางแหลง เนื่องจากสมาชิกไมมีคุณสมบัติในการกูยืม  
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 จากการสัมภาษณสมาชิกแตละคนในกลุม พบวา สมาชิกแตละคนมีศักยภาพในการกูยืม
เงินรวมกันไดดังนี้  สามารถกูเงินจาก ธกส.ได 250,000 บาทตอป จากสหกรณการเกษตรได 
150,000 บาทตอป จากกองทุนหมูบาน 50,000 บาทตอป และแหลงเงินกูนอกระบบ 50,000 บาทตอ
ป  
  

4.3 กลุมเกษตรกรทางเลือกบานนํ้าแพร 
   

4.3.1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของ ตําบลน้ําแพร  
ตําบลน้ําแพรมีพื้นท่ี 73.965 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,228 ไร สภาพพื้นท่ีสวน

ใหญเปนภูเขาและปาไมประมาณรอยละ 60   และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยูอาศัยประมาณรอยละ 
40 โดยจําแนกเปนพื้นท่ีทําการเกษตร 8,678 ไร พื้นท่ีภูเขาและปาไม 30,645.45 ไร พื้นท่ีอยูอาศัย
และอ่ืนๆ 1,007 ไร  ดานประชากรตําบลน้ําแพรมีประชากร 3,479 คน แยกเปน ชาย 1,738 คน หญิง 
1,741 คน มีควาหนาแนนของประชากรเฉล่ียตอพื้นท่ีประมาณ 50 คนตอตารางกิโลเมตรและ 
จํานวนประชากรแยกตามอายุ ดังแสดงตามตารางท่ี 4.1  
 ตําบลน้ําแพร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตําบลบานโปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันออก ติดตําบลทุงหลวง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ทิศใต  ติดตําบลเข่ือนผากและแมปง อําเภอพราวจงัหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันตก ติดตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
  
4.3.2 ความเปนมาของกลุม  
เม่ือ พ.ศ. 2539 ไดมีกลุมองคกรพัฒนาเอกชน สมาคมวาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม (YMCA) เขา

มาใหการอบรมแนวคิดการทําเกษตรปลอดสารเคมีในชุมชนตําบลน้ําแพร เกษตรกรที่สนใจไดการ
ทําเกษตรปลอดสารเคมีโดยมีการรวมกลุมจํานวน 32 ครอบครัว โดยมีเปาหมายเพ่ือทําการเกษตร
ปลอดสารเคมี ลดการพึ่งปจจัยภายนอก ลดหน้ีส้ินของเกษตรกร มีรูปแบบการผลิตแบบปลูกพืช
หมุนเวียนผสมผสานกับไมผล และการเล้ียงสัตว มีการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน มีกฎระเบียบ
ขอบังคับภายในกลุม มีการวางทิศทางเปาหมายของกลุมรวมกัน มีโครงสรางการบริหารจัดการกลุม 
และไดเขารวมเปนสมาชิกของชมรมผูผลิตเกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนองคกรของกลุม
เกษตรรายยอยท่ีทําการเกษตรยั่งยืน โดยกลุมไดเขารวมกิจกรรมของชมรมผูผลิตเกษตรอินทรีย
จังหวัดเชียงใหม เชน ออมทรัพยกับชมรม ฯ ทุกเดือนรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
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พัฒนาสวนของสมาชิก และมีการทําตลาดท่ีจัดการบริหารโดยเกษตรกรเอง เชน ตลาดนัดอินทรีย
อ่ิมบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย และโรงพยาบาลนครพิงค
เชียงใหม ตอมาในป พ.ศ. 2545 กลุมไดขยายขนาดโดยรับสมาชิกท่ีสนใจในการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่ม ผานกระบวนการอบรมแนวคิดการทําเกษตรกรรมยั่งยืน การศึกษาดูงานไรนาตัวอยาง
ของระบบเกษตรยั่งยืน การอบรมเทคนิคในการพัฒนาไรนาแบบเกษตรยั่งยืน เกษตรกรที่ผานการ
อบรมไดรวมตัวกันกอต้ังกลุม ทําใหปจจุบันมีสมาชิก 32 ครัวเรือน 
   

 
4.3.3 โครงสรางและการบริหารกลุม 

 กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร เปนกลุมในเครือขายของเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัด
เชียงใหม โครงสรางการบริหารของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร ประกอบดวย ประธาน
เหรัญญิก ปฏิคม และเลขานุการกลุม กลุมเกษตรทางเลือกบานน้ําแพร เปนเครือขายของ
เกษตรกรรมทางเลือก ซ่ึงประสานงานโดยองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหมีโอกาสไดเรียนรู และ
แลกเปล่ียนประสบการณตางๆเก่ียวกับแนวคิด และแนวปฏิบัติของเกษตรกรรมทางเลือก ต้ังแตการ
ผลิตซ่ึงเนนความปลอดภัย สุขลักษณะการเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน จนกระท่ังถึงตลาดทางเลือกซ่ึง
ดําเนินการโดยชุมชนรวมกัน ท่ีมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจการกําหนดทิศทางการผลิต และ
การตลาดรวมกัน  
   

4.3.4 การผลิตและการตลาด 
ชนิดของผักท่ีกลุมทําการผลิตจะข้ึนกับฤดูกาลโดยจะปลูกคละกันไปแตละชนิด ผักท่ีปลูก

ไดตลอดท้ังป เชน คะนา  ผักกาดขาว กะหลํ่า กะหลํ่าดอก  มะเขือเทศ ผลผลิตของแตละชนิดนั้นก็
จะข้ึนกับฤดูการผลิตอีกดวย ซ่ึงในการผลิตของกลุมนั้นไมมีการใชสารเคมีหรือสารกําจัดแมลง
ศัตรูพืช เนื่องจากกลุมเกษตรกรเนนการปลูกแบบอินทรีย เม่ือตรวจพบโรคแมลงก็ใชสารสกัด
สมุนไพรในการควบคุมแมลง อีกท้ังเกษตรกรยังมีความรูดานแมลง เร่ืองตัวห้ํา ตัวเบียน และ
ศัตรูพืชจากการเขาอบรมของทางเกษตรกรรมทางเลือกอ่ิมบุญ 

ลักษณะของพื้นท่ีเปนการปลูกภายในบริเวณบานและหัวไรปลายนา ขนาดเนื้อท่ีประมาณ 
0.125 - 3 ไร ระบบพืชในแปลงผักมีท้ังแบบปลูกพืชชนิดเดียวและผสมผสานหลายชนิด โดยจะทํา
เปนแปลงเล็กๆขนาด กวาง 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ปลูกหมุนเวียนกัน โดยในบางรายจะคํานึงถึงการ
ใชหนาดินของพืชแตละชนิดดวย เชน ในฤดูนี้ปลูกขาวโพดฝกออนซ่ึงเปนพืชท่ีมีความตองการของ
ผูบริโภค ดานการวางแผนการผลิตไมไดมีการวางแผนโดยตรงรวมกันกับกลุม เพียงแตมีการรวมตัว
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กันของสมาชิกเพื่อตกลงกันวาใครสนใจท่ีจะปลูกพืชชนิดเดียวกันแลวจึงรวบรวมเงินเพื่อนําไปซ้ือ
เมล็ดพันธุและแบงกันตอไป  

ในดานการตลาด พบวา มีตลาดท่ีหลากหลาย ไดแก ตลาดอ่ิมบุญ ซ่ึงเกษตรกรจะรวมตัวกัน
ประมาณ 8 รายนําผักไปขายท่ีตลาดอ่ิมบุญเปนประจําในวันเสาร ซ่ึงเปนตลาดนัดสินคาปลอด
สารพิษท่ีทางตลาดอ่ิมบุญจัดข้ึนใหสมาชิกนําสินคามาจําหนายโดยเฉพาะ ไมตองเสียคาเชาท่ี แต
สมาชิกท่ีไปขายจะเก็บเงินกันเองสัปดาหละ 10 บาท เพื่อเปนคาบํารุงสถานท่ีและซอมแซมโตะเกาอ้ี
ท่ีใชในการขาย ราคาท่ีตลาดนี้จะคอนขางคงที่ แตจะมีการประชุมเพื่อกําหนดราคาผักในแตละป  
สวนใหญราคาขายท่ีตลาดอ่ิมบุญจะเปนราคาท่ีสูงกวาทองตลาดท่ัวไป แตท้ังผูบริโภคและเกษตรกร
ก็พอใจกับราคาท่ีกลุมไดกําหนดไว ตลาดอีกลักษณะหนึ่งเปนตลาดในสถานท่ีทํางาน ไดแก 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยในวันพุธ เวลาประมาณ 15.30–17.00 น. และท่ีสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เสาหิน
ในวันเสาร โดยเกษตรกรจะแบงกันไปขาย สําหรับสมาชิกภายในกลุมท่ียังมีผลผลิตนอยจะใชวิธี
ฝากสมาชิกคนอ่ืนไปขาย นอกจากนั้นยังไดนําผลผลิตบางสวนไปวางขายในหมูบาน ในอําเภอ
พราว และท่ีสถานีน้ํามันบางจากอีกดวย   

 
4.3.5 แหลงเงินทุน 
จากการสัมภาษณสมาชิกเกษตรกรในแตละครัวเร่ืองแหลงทุน พบวา เกษตรกรในกลุมจะ

ใชเงินสดจากการออมท่ีมีของตนเองเปนทุนเร่ิมแรกในการผลิต กลุมมีเงินทุนเร่ิมแรกจากเงินออม
ของสมาชิกแตละรายรวมกันจํานวน 23,200 บาทตอกลุม ซ่ึงสมาชิกบางรายไมไดมีเงินออมเหลืออยู
สงผลใหเงินทุนเร่ิมแรกของกลุมมีไมพียงพอตอการผลิต จึงทําใหตองมีการกูยืมเงินจากแหลง
สินเช่ือตางๆดังนี้ กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรสามารถกูเงินจาก ธกส. ได 520,000 บาทตอป 
สหกรณการเกษตรได 320,000 บาทตอป กองทุนหมูบาน 160,000 บาทตอป และจากแหลงเงินกู
นอกระบบได 90,000 บาทตอป  

  

4.4 ขอมูลดานครัวเรือนและแรงงานของกลุมเกษตรกร 
 
 ผูนําครัวเรือนนั้นมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการผลิต การตลาด ตลอดจนการยอมรับวิทยาการความรูใหมๆทางการเกษตร จากการ
สํารวจอายุและระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน พบวา หัวหนาครัวเรือนของเกษตรกรผูปลูก
ผักปลอดสารท้ัง 2 กลุม คือ กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีอายุเฉล่ีย 44 ป และ กลุม
เกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร มีอายุเฉล่ีย 47 ป (ตารางท่ี 4.1) สําหรับดานการศึกษาของหัวหนา
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ครัวเรือนนั้นพบวาหัวหนาครัวเรือนสวนใหญจบช้ันประถมศึกษาท้ัง 2 กลุม ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรของแตละกลุมเกษตรกร จําแนกตามอายุของหัวหนา
ครัวเรือน 

ชวงอาย(ุป)  
กลุมเกษตรกร 

 
จํานวน
ตัวอยาง นอยกวา - 30 31-40 41-50 51- 60 61 ข้ึนไป 

กลุมเกษตรกรผัก
ปลอดสารพิษแมแผก

ใหม 

 
16 

 
- 

3 
(18.7) 

9 
(56.2) 

2 
(12.5) 

2 
(12.5) 

กลุมเกษตรกร
ทางเลือกบานน้ําแพร 

32 
3 

(9.3) 
7 

(21.8) 
16 

(50) 
5 

(15.6) 
1 

(3.1) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ใน( ) คือรอยละของครัวเรือนเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรของแตละกลุมเกษตรกร จําแนกตามระดับการศึกษาของ
หัวหนาครัวเรือน 

ระดับการศึกษา 
 

กลุมเกษตรกร 

 
จํานวน
ตัวอยาง 

ไมไดรับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ป.ว.ส 
ปริญญาตรี
และสูงกวา 

กลุมเกษตรผักปลอด
สารพิษแมแผกใหม 

16 
 
- 

 
11 

(68.7) 

 
5 

(31.2) 

 
- 
 

 
- 

 

กลุมเกษตรกร
ทางเลือกบานน้ําแพร 

32 
1 

(3.1) 
22 

(68.7) 
4 

(12.5) 
4 

(12.5) 
1 

(3.1) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ใน( ) คือรอยละของครัวเรือนเกษตรกร 
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 จากการสํารวจพบใน1 ฤดูการผลิตชวงเวลาท่ีเกษตรกรใชในกิจกรรมตางๆ มีดังนี้ คือ 
กิจกรรมเตรียมดินและปลูก 20 วัน กิจกรรมในการกําจัดวัชพืชดูโรคและแมลง 40 วัน กิจกรรมการ
ใสปุยและใหน้ํา 40 วัน กิจกรรมการเก็บเกี่ยว 10 วัน และกิจกรรมการตัดแตงคัดบรรจุผลผลิต 10 
วัน เทากันในทุกฤดู จากการสํารวจจํานวนแรงงานที่ใชผลิตพืชแตละชนิดและหาคาเฉล่ียนั้นพบวา 
การผลิตพืชแตละชนิดนั้นจะใชแรงงานในการผลิตไมเทากัน ดังตารางท่ี 4.3 

ดานขนาดครัวเรือนของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารท้ัง 2 กลุมจากการสํารวจพบวา กลุม
เกษตรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีสมาชิกในครัวเรือนท้ังส้ินรวม 47 คน และมีแรงงานท่ีอยูใน
ภาคเกษตรรวมท้ังส้ิน 32 คน สวนกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรมีสมาชิกในครัวเรือนรวม 
101 คนและมีแรงงานในภาคเกษตรรวมท้ังส้ิน 63 คน ซ่ึงท้ัง 2 กลุมมีจํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉล่ีย 
3 คน (ตารางท่ี 4.4) และมีแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนตอครัวเรือน (ตารางท่ี 4.5) แรงงานใน
ครัวเรือนท่ีใชเพาะปลูกผักของกลุมเกษตรกรตัวอยาง คือ แรงงานท่ีอยูในวัยผูใหญ อายุ 18 ปข้ึนไป 
ท่ีสามารถทํางานในภาคเกษตรกรรมไดอยางเต็มท่ี โดยขอมูลดานแรงงานเกษตรของแตละกลุมถูก
นําไปคํานวณหาปริมาณขอจํากัดดานแรงงานในการสรางแบบจําลองตอไป  
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ตารางท่ี 4.3 จํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิตพืชแตละชนิด 
 

แรงงานที่ใชในการผลิตพืช กลุมเกษตรกร
ผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม(วันทํางาน) 

แรงงานที่ใชในการผลิตพืชของ กลุม
เกษตรกรทางเลือกบานนํ้าแพร(วัน

ทํางาน) 

ชนิดพืช 

เตรียม
ดิน
ปลูก 

กําจัด
วัชพืช 

ดูแล เก็บ
เก่ียว 

คัด
บรรจุ 

เตรียม
ดิน
ปลูก 

กําจัด
วัชพืช 

ดูแล เก็บ
เก่ียว 

คัด
บรรจุ 

ผักบุง 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
กวางตุง 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
กวางตุงฮองเต 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
ผักกาดดอย - - - - - 3 9 16 2 2 
ผักกาดหอม - - - - - 3 9 16 2 2 
คะนา 3 15 16 2 2 3 15 16 2 2 
ถ่ัวฝกยาว 4 15 16 2 2 4 15 16 2 2 
ผักกาดขาว 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
ผักชี 3 9 16 2 2 3 9 16 2 2 
ตนหอม 3 9 16 2 2 3 9 16 2 2 
มะเขือ 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
พริก 3 15 16 2 2 3 15 16 2 2 
กะหลํ่า 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
แครอท - - - - - 3 10 16 2 2 
หัวไชเทา - - - - - 3 10 16 2 2 
กะหลํ่าดอก 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
ฟกทอง - - - - - 3 12 16 2 2 
แตงกวา 4 12 16 2 2 4 12 16 2 2 
ขาวโพดฝกออน 3 12 16 2 2 3 12 16 2 2 
บวบ 4 15 16 2 2 4 15 16 2 2 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรของแตละกลุมเกษตรกร 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน(คนตอครัวเรือน) 
 

กลุมเกษตรกร 

 
จํานวน
ตัวอยาง 1 2 3 4 5 

มากกวา 
5 

กลุมเกษตรกรผัก
ปลอดสารพิษแมแฝก

ใหม 

 
16 

 
- 

 
4 

(25) 

 
9 

(56.2) 

 
3 

(18.7) 

 
- 
 

 
- 

 

กลุมเกษตรกรทางเลือก
บานน้ําแพร 

 
32 

1 
(3.1) 

4 
(12.4) 

21 
(65.6) 

3 
(9.3) 

2 
(6.2) 

1 
(3.1) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ใน( ) คือรอยละของครัวเรือนเกษตรกร 
 
 
 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนแรงงานภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรของแตละกลุมเกษตรกร  

จํานวนแรงงานท่ีอยูในภาคเกษตร (คน)  
กลุมเกษตรกร 

 
จํานวน
ตัวอยาง 1 2 3 4 

กลุมเกษตรกรผักปลอด
สารพิษแมแฝกใหม 

 
16 

 
4 

(25) 

 
11 

(68.7) 

 
2 

(12.5) 

 
- 

กลุมเกษตรกรทางเลือก
บานน้ําแพร 

32 
6 

(18.7) 
18 

(56.2) 
7 

(21.8) 
1 

(3.1) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ ใน( ) คือรอยละของครัวเรือนเกษตรกร 
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4.5 การใชประโยชนท่ีดินในการผลิตผัก 
 
 กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารท้ัง 2 กลุมนั้นทําการผลิตพืชผักตลอดทั้งป โดยสามารถ
แบงออกเปน 3 ฤดูการผลิตใหญๆ ไดดังนี้ คือ ฤดูท่ี 1 ฤดูฝน ต้ังแตเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ฤดูท่ี 2 
ฤดูหนาว ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ และฤดูท่ี 3 ฤดูรอน ต้ังแตเดือน มีนาคม – มิถุนายน 
ดานจํานวนท่ีดินท่ีใชในการผลิตผักปลอดภัยของแตละกลุมนั้น(ตารางท่ี 4.6) คือ สวนกลุม
เกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมพืชท่ีทําการเพาะปลูกมากท่ีสุดคือ ผักกาดขาว 3.53 ไร
รองลงมาคือ ผักคะนา 3.43 ไร และมีพืชผักท่ีมีพื้นท่ีในการผลิตท่ีใกลเคียงกันประมาณ 1-2 ไรคือ 
ผักกวางตุงอองเต ผักชี ตนหอม มะเขือ ขาวโพดฝกออน และบวบ ดานกลุมเกษตรกรทางเลือกบาน
น้ําแพร มีท่ีดินในเขตชลประทาน 75 ไร และในเขตพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 7.5 ไร พืชท่ีทําการผลิตมาก
ท่ีสุดคือกะหลํ่า มีพื้นท่ีเพาะปลูก 7.17 ไร และพืชผักท่ีมีพื้นท่ีในการผลิตไมแตกตางกันมากนัก 
ไดแก ผักกวางตุง ผักกวางตุงฮองเต ผักกาดดอย ผักคะนา และตนหอม โดยพื้นท่ีในการปลูกพืชแต
ละชนิดนั้นประมาณ 5-6 ไร ซ่ึงพืชผักท่ีกลุมทําการผลิตนั้นพบวามีท้ังส้ิน 20 ชนิดโดยท้ัง 20 ชนิด
สามารถทําการผลิตไดใน 2 ฤดูแรก สวนในฤดูท่ี 3 ซ่ึงเปนฤดูแลงมีพืชผักจํานวน 15 ชนิด ท่ี
สามารถผลิตได (ตารางท่ี 4.7) และมีพืชท่ีไมสามรถทําการผลิตไดเนื่องจากสภาพอากาศไมเอ่ือ
อํานวย คือ ผักกาดดอย ผักกาดหอม แครอท หัวไชเทา และฟกทอง  

สวนกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมมีท่ีดินท่ีใชในการผลิตผักอยูในเขต
ชลประทานท้ังหมดจํานวน 32 ไร โดยกลุมทําการผลิตผักจํานวน 15 ชนิดท้ัง 3 ฤดูเนื่องจากมีพื้นท่ี
อยูในเขตชลประทานมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการผลิต และพืชมีความเหมาะสมตอสภาพอากาศใน
พื้นท่ี (ตารางท่ี 4.8)  
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ตารางท่ี 4.6 ปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกผักแตละชนิดโดยเฉล่ียของกลุมเกษตรกรตัวอยาง 
 

ชนิดพืช พ้ืนที่เพาะปลูก 
กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม

(ไร) 

พ้ืนที่เพาะปลูก 
กลุมเกษตรกรทางเลือกบานนํ้าแพร

(ไร) 
ผักบุง 2.33 4.89 
กวางตุง 2.16 5.08 
กวางตุงฮองเต 1.36 5.26 
ผักกาดดอย - 5.81 
ผักกาดหอม - 3.78 
คะนา 3.43 5.13 
ถ่ัวฝกยาว 2.43 4.72 
ผักกาดขาว 3.53 5.35 
ผักชี 1.2 6.18 
ตนหอม 1.2 5.73 
มะเขือ 1.5 3.68 
พริก 2 3.57 
กะหลํ่า 2.87 7.17 
แครอท - 2 
หัวไชเทา - 1.6 
กะหลํ่าดอก 2.26 4.3 
ฟกทอง - 2 
แตงกวา 2.2 2.3 
ขาวโพดฝกออน 1.56 2.5 
บวบ 1.9 1.3 

รวม 32 82.5 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.7 ระบบการปลูกพืชของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
 

ชวงเวลาของการปลูกถึงการเก็บเกีย่ว 
 

  
พืช 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1 ผักบุง             

2 กวางตุง             
3กวางตุงฮองเต             

4 ผักกาดดอย             
5 ผักกาดหอม             
6 คะนา             
7 ถ่ัวฝกยาว             
8 ผักกาดขาว             
9 ผักชี             
10 ตนหอม             
11 มะเขือ             
12 พริก             
13 กะหลํ่า             
14 แครอท             
15 หัวไชเทา             
16 กะหลํ่าดอก             
17 ฟกทอง             
18 แตงกวา             
19 ขาวโพดฝก
ออน 

            

20 บวบ             
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.8 ระบบการปลูกพืชของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
 

ชวงเวลาของการปลูกถึงการเก็บเกีย่ว 
 

  
พืช 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1 ผักบุง             

2 กวางตุง             
3 กวางตุง
ฮองเต 

            

4 คะนา             
5 ถ่ัวฝกยาว             
6 ผักกาดขาว             
7 ผักชี             
8 ตนหอม             
9 มะเขือ             
10 พริก             
11 กะหลํ่า             
12 กะหลํ่าดอก             
13 แตงกวา             
14 ขาวโพดฝก
ออน 

            

15 บวบ             
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.6 ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผัก 
 
 การศึกษาแผนการผลิตผักปลอดสารจะคํานึงถึงรายได และตนทุนในการผลิตผักแตละชนิด
ภายใตเง่ือนไขขอกําจัดของสถานการณการผลิต เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงโดยจะมองถึงภาพรวมของการผลิต ราคา และตนทุนรวมท้ังหมด ของผักแตละชนิด ซ่ึงตนทุน
ในการผลิตผักของกลุมเกษตรกรแตละกลุมจะประกอบไปดวยตนทุนท่ีเปนเงินสดตางๆจากการ
สํารวจตนทุนและผบตอบแทนของสมาชิกทุกคนในกลุมแลวคํานวณหาคาเฉล่ียพบวา  

1. ตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมท่ีใชในการผลิตผักแตละ
ชนิดนั้นมีความแตกตางกันไปแลวแตชนิดของผัก พบวาซ่ึงตนทุนหลักของการผลิตผัก คือ ตนทุน
คาจางเหมาไถเตรียมดิน คาวัสดุในการปลูก คาเมล็ดพันธุ คาปุย คาสารสกัดชีวภาพและวัสดุทํากับ
ดักแมลง คาไฟฟาและเช้ือเพลิง คาอุปกรณบรรจุภัณฑ และคาขนสง อาทิ เชน ตนทุนเงินสดของ
ผักบุง จะมีตนทุนดังนี้ ตนทุนคาจางเหมาไถเตรียมดิน 450 บาท/ไร เมล็ดพันธุ 90 บาท/ไร คาปุยเคมี 
100 บาท คาสารสกัดชีวภาพ 80 บาท/ไร วัสดุทํากับดักแมลง 30 บาท/ไร คาไฟฟาและเช้ือเพลิง 30 
บาท/ไร คาอุปกรณบรรจุภัณฑ 20 บาท/ไร คาขนสง 55 บาท/ไร รวมท้ังส้ิน 885 บาท/ไร 

2. ตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรท่ีใชในการผลิตผัก มีดังนี้ ตนทุน
คาจางเหมาไถเตรียมดิน คาวัสดุในการปลูก คาเมล็ดพันธุ คามูลสัตว คาสารสกัดชีวะภาพวัสดุทํากับ
ดักแมลง คาไฟฟาและเช้ือเพลิง คาอุปกรณบรรจุภัณฑ และคาขนสง อาทิ เชน ตนทุนเงินสดของ
ผักบุง จะมีตนทุนดังนี้ ตนทุนคาจางเหมาไถเตรียมดิน 400 บาท/ไร เมล็ดพันธุ 85 บาท/ไร  คาสาร
สกัดชีวะภาพ 40 บาท/ไร วัสดุทํากับดักแมลง 20 บาท/ไร คาอุปกรณบรรจุภัณฑ 20 บาท/ไร คา
ขนสง 35 บาท/ไร รวมท้ังส้ิน 620 บาท/ไร 

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน พบวา ในกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝก
ใหม พืชผักท่ีมีตนทุนรวมสูงสุด คือ ผักชี โดยมีตนทุนรวมเทากับ 2,220 บาท/ไร รองลงมาคือ พริก 
2,160 บาท/ไร และตนหอม 1,890 บาทไร สวนพืชผักท่ีใหตอบแทนสูงสุด คือ พริก 50,640 บาท/ไร 
กวางตุงฮองเต 48,894 บาท/ไร รองลงมาคือแตงกวา 48,370 บาท/ไร สวนในกลุมเกษตรกรทางเลือก
บานน้ําแพร พืชผักท่ีมีตนทุนในการผลิตรวมสูงท่ีสุด คือ ผักชีเชนกัน มีตนทุนรวมเทากับ 1,865 
บาทตอไร รองลงมาคือ ฟกทอง 1,450 บาท/ไรและพริก 1,350 บาท/ไร จะเห็นไดวาตนทุนในการ
ผลิตผักปลอดสารของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหมนั้นมีตันทุนการผลิตท่ีสูงกวากลุม
เกษตรทางเลือกบานน้ําแพร อันเนื่องมาจาก การผลิตผักของกลุมเกษตรผักปลอดสารพิษแมแฝก
ใหมมีการใชปุยเคมีในการผลิต   สวนดานพืชผักท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดคือ ผักกาดดอย ให
ผลตอบแทนเทากับ 54,250 บาท/ไร รองลงมาคือผักกาดหอมใหผลตอบแทนเทากับ 50,450 บาท/ไร 
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และพืชผักท่ีใหผลตอบแทนนอยท่ีสุดคือ บวบ ใหผลตอบแทนเทากับ 24,750 บาท/ไร โดย
รายละเอียดดานผลผลิตเฉล่ีย ราคา ตนทุนและผลตอบแทนไดแสดงไวในตารางท่ี 4.9 
  
ตารางท่ี 4.9 ผลผลิตเฉล่ีย ราคา ตนทุนเงินสดและรายไดเหนือตนทุนเงินสด 

ชนิดพืช ผลผลิต 
(กก./ไร) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ตนทุนเงินสด 
(บาท/ไร) 

รายไดเหนือตนทุน
เงินสด(บาท/ไร) 

กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม  

1 ผักบุง 2,980 15 885 43,815 
2 กวางตุง 2,640 18 1,240 46,280 
3 กวางตุงฮองเต 2,788 18 1,290 48,894 
4 คะนา 1,650 23 1,740 36,210 
5 ถ่ัวฝกยาว 2,260 18 1,450 40,540 
6 ผักกาดขาว 2,477 18 1,565 43,021 
7 ผักชี 1,330 37 2,220 44,330 
8 ตนหอม 1,450 37 1,890 45,960 
9 มะเขือ 2,430 18 1,675 42,065 
10 พริก 1,320 18 2,160 50,640 
11 กะหลํ่า 2,450 18 1,345 42,755 
12 กะหลํ่าดอก 1,887 23 1,865 41,536 
13 แตงกวา 2,780 18 1,670 48,370 
14 ขาวโพดฝกออน 1,200 38 870 44,730 
15 บวบ 1,560 18 1,780 26,300 
กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
1 ผักบุง 2,666 15 620 39,440 
2 กวางตุง 2,430 20 750 47,850 
3 กวางตุงฮองเต 2,502 20 750 49,290 
4 ผักกาดดอย 2,750 20 750 54,250 
5 ผักกาดหอม 2,560 20 750 50,450 
6 คะนา 1,433 25 1,225 34,600 
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ตาราง 4.6 (ตอ)     

ชนิดพืช 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ตนทุนเงินสด 
(บาท/ไร) 

รายไดเหนือตนทุน
เงินสด(บาท/ไร) 

9 ผักชี 1,200 30 1,865 34,135 

7 ถ่ัวฝกยาว 1,920 20 850 37,550 
8 ผักกาดขาว 2,200 20 970 43,030 

10 ตนหอม 1,400 30 1,200 40,800 
11 มะเขือ 2,200 20 1,120 42,880 
12 พริก 950 40 1,350 36,650 
13 กะหลํ่า 2,260 20 950 44,250 
14 แครอท 1,880 20 700 36,900 
15 หัวไชเทา 1,670 20 700 32,700 
16 กะหลํ่าดอก 1,600 25 950 39,050 
17 ฟกทอง 2,800 15 1,450 40,550 
18 แตงกวา 2,500 20 1,320 48,680 
19 ขาวโพดฝกออน 855 40 450 33,750 
20 บวบ 1,300 20 1,250 24,750 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ตนทุนเงินสดและปริมาณผลผลิตของกลุมเกษตกรแจกแจงรายฤดู 
 

 จากปจจัยทางดานสภาพแวดลอมดินฟาอากาศในแตละฤดูท่ีมีความแตกตางกัน ทําใหปจจัย
ท่ีใชในการผลิต เชน คาไฟฟา คาน้ํามัน คาปุย แตกตางกันไป สงผลใหตนทุนเงินสดของกลุม
เกษตรกรท้ัง2 กลุมมีความแตกตางกันในแตละฤดู สวนทางดานปริมาณผลผลิตพืชแตละชนิดก็มี
ความแตกตางกันในแตละฤดู อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม ของแตละฤดูเชนกัน ดังไดแจกแจงไว
ในตารางท่ี 4.10-4.13 ในดานราคาของผลผลิตของกลุมเกษตรกรทั้ง 2 กลุมนั้นไมมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดท้ังป กลุมเกษตรกรจะยึดถือราคาหลักท่ีไดมีการตกลงรวมกันในกลุมไวแลวซ่ึงเปนราคาท่ี
เกษตรกรยอมรับและไดผลกําไร  
 
ตารางท่ี 4.10 ตนทุนเงินสดของผักแตละชนิดของ กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
 

ชนิดพืช ตนทุนเงินสดฤดูฝน
(บาท/ไร) 

ตนทุนเงินสดฤดูหนาว
(บาท/ไร) 

ตนทุนเงินสดฤดูรอน
(บาท/ไร) 

ผักบุง 750 885 850 
กวางตุง 750 1,240 1,280 
กวางตุงฮองเต 750 1,290 1,390 
คะนา 1,350 1,740 1,820 
ถ่ัวฝกยาว 950 1,450 1,450 
ผักกาดขาว 1,050 1,565 1,565 
ผักชี 1,800 2,220 2,310 
ตนหอม 1,200 1,890 1,880 
มะเขือ 1,200 1,675 1,660 
พริก 1,350 2,160 2,160 
กะหลํ่า 950 1,350 1,450 
กะหลํ่าดอก 950 1,865 1,965 
แตงกวา 1,320 1,670 1,430 
ขาวโพดฝกออน 450 870 770 
บวบ 1,250 1,780 1,380 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.11 ผลผลิตของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝกใหม 
 

ชนิดพืช ผลผลิตฤดูฝน
(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตฤดูหนาว 
(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตฤดูรอน 
(กิโลกรัม/ไร) 

ผักบุง 3,500 3,100 2,800 
กวางตุง 2,900 2,600 2,400 
กวางตุงฮองเต 2,900 2,600 2,400 
คะนา 1,750 1,650 1,550 
ถ่ัวฝกยาว 2,300 2,250 1,800 
ผักกาดขาว 2,700 2,400 1,950 
ผักชี 1,450 1,200 1,100 
ตนหอม 1,650 1,450 1,250 
มะเขือ 2,500 2,450 2,250 
พริก 1,420 1,350 1,150 
กะหลํ่า 2,655 2,450 2,250 
กะหลํ่าดอก 1,950 1,880 1,700 
แตงกวา 3,100 2,750 2,400 
ขาวโพดฝกออน 1,400 1,200 1,000 
บวบ 1,650 1,550 1,400 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางแสดงท่ี 4.12 ตนทุนเงินสดของผักแตละชนิดของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
 

ชนิดพืช ตนทุนเงินสดฤดูฝน
(บาท/ไร) 

ตนทุนเงินสดฤดูหนาว
(บาท/ไร) 

ตนทุนเงินสดฤดูรอน
(บาท/ไร) 

ผักบุง 520 550 640 
กวางตุง 680 700 750 
กวางตุงฮองเต 680 700 750 
ผักกาดดอย 680 700 800 
ผักกาดหอม 680 700 750 
คะนา 1,100 1,200 1,350 
ถ่ัวฝกยาว 820 850 - 
ผักกาดขาว 880 900 1,020 
ผักชี 1,720 1,800 1,850 
ตนหอม 1,180 1,200 1,250 
มะเขือ 1,200 1,200 - 
พริก 1,280 1,350 - 
กะหลํ่า 950 950 1,050 
แครอท 680 700 750 
หัวไชเทา 680 700 - 
กะหลํ่าดอก 1,100 1,250 950 
ฟกทอง 1,360 1,450 1,450 
แตงกวา 1,320 1,320 1,440 
ขาวโพดฝกออน 450 450 - 
บวบ 1,160 1,250 1,350 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.13 ผลผลิตของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
 

ชนิดพืช ผลผลิตฤดูฝน
(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตฤดูหนาว 
(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตฤดูรอน 
(กิโลกรัม/ไร) 

ผักบุง 2,766 2,563 2,400 
กวางตุง 2,520 2,321 2,230 
กวางตุงฮองเต 2,602 2,502 2,400 
ผักกาดดอย 2,850 2,650 2,520 
ผักกาดหอม 2,660 2,487 2,200 
คะนา 1,644 1,333 1,350 
ถ่ัวฝกยาว 1,350 1,100 - 
ผักกาดขาว 2,120 1,920 1,720 
ผักชี 1,320 1,220 1,150 
ตนหอม 1,400 1,300 1,250 
มะเขือ 2,200 2,200 - 
พริก 950 850 - 
กะหลํ่า 2,460 2,260 2,050 
แครอท 1,900 1,780 1,550 
หัวไชเทา 1,770 1,570 - 
กะหลํ่าดอก 1,750 1,550 1,450 
ฟกทอง 2,900 2,800 2,400 
แตงกวา 2,800 2,500 2,200 
ขาวโพดฝกออน 1,100 855 - 
บวบ 1,400 1,300 1,150 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 


