
 
 

 

บทที่ 6 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุป 
 

กลุมเกษตรกรผูปลูกผักในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีการรวมกลุมกันตามสภาพพ้ืนท่ีใน
การผลิตและมีการทําการตลาดรวมกัน สวนในดานการผลิตยังเปนลักษณะตางคนตางผลิต ไมมีการ
วางแผนในการผลิตรวมกัน กอใหเกิดปญหาความไมสมํ่าเสมอของปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดทํา
ใหราคาและรายไดของเกษตรกรไมแนนอนและมีการใชปจจัยการผลิตอยางไมมีประสิทธิภาพอยาง
เต็มท่ี ในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกปลูก
พืช ภายใตทรัพยากรที่จํากัด เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสม และทําให
กลุมเกษตรกรใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

จากสภาพการผลิตในป 2550 ของกลุมเกษตรกรพบวา กลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษบาน
แมแฝกใหมมีพื้นท่ีการเพาะปลูก 32 ไรโดยอยูในเขตชลประทานท้ังหมด สามารถปลูกพืชได 3 ฤดู
ตอป พืชท่ีทําการผลิตมีจํานวน 15 ชนิดคือ ผักบุง ผักกวางต้ัง ผักกวางตุงฮองเต ผักคะนา ถ่ัวฝกยาว 
ผักกาดขาว ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า กะหลํ่าดอก แตงกวา ขาวโพดฝกออน และบวบ 
พืชผักท่ีมีตนทุนเงินสดสูงสุด คือผักชี ซ่ึงมีตนทุน 2,220 บาท/ไร รองลงมาคือ พริก 2,160 บาท/ไร 
และตนหอม 1,890 บาทไร  สวนพืชผักท่ีใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดสูงสุดคือ กวางตุง
ฮองเต 48,894 บาท/ไร รองลงมาคือแตงกวา 48,370 บาท/ไร  สวนกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ํา
แพร มีพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 82.5 ไรโดยแยกเปนท่ีดินในเขตชลประทาน 75 ไร และอยูในเขต
น้ําฝน 7.5 ไร สามารถทําการผลิตได 3 ฤดูตอปเชนกันพืชผักท่ีกลุมทําการผลิตมีท้ังหมด 20 ชนิด 
ไดแก  ผักบุง ผักกวางตุง ผักกวางตุงฮองเต ผักกาดดอย ผักกาดหอม ผักคะนา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดขาว 
ผักชี ตนหอม มะเขือ พริก กะหลํ่า แครอท หัวไชเทา กะหลํ่าดอก ฟกทอง ขาวโพดฝกออน และ
บวบ โดยพืชผักท่ีมีตนทุนเงินสดในการผลิตรวมสูงท่ีสุดคือ ผักชี เชนกัน โดยมีตนทุนเงินสดเทากับ 
1,865 บาทตอไร รองลงมาคือ ฟกทอง 1,450 บาท/ไรและพริก 1,350 บาท/ไร ดานพืชผักท่ีให
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดสูงสุดคือ ผักกาดดอย ใหผลตอบแทนเทากับ 54,250 บาท/ไร 
รองลงมาคือผักกาดหอม 50,450 บาท/ไร และพืชผักท่ีใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดนอยท่ีสุด
คือ บวบ ใหผลตอบแทนเทากับ 24,750 บาท/ไร  
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จากการพิจารณาตนทุนเงินสดของท้ังสองกลุม จะเห็นไดวาตนทุนในการผลิตผักปลอดภัย
ของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษบานแมแฝกใหมโดยเฉล่ียมีตนทุนการผลิตท่ีสูงกวากลุม
เกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร ท้ังนี้เนื่องมาจาก การผลิตผักของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษ
บานแมแฝกใหมมีการใชปุยเคมีในการผลิต ขณะท่ีกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรไมมีการใช
ปุยเคมีในการผลิตเลย 

ผลการวิเคราะหแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ของกลุมเกษตรกรปลอดสารพิษบานแมแฝกใหม 
พบวา แผนการผลิตท่ีเหมาะสมทําใหกลุมมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดรวมเทากับ 4,015,738 บาท 
หรือมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉลี่ย 125,491 บาทตอไรตอป แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในชวงฤดู
ฝนจะเลือกปลูกผักกาดขาวมากท่ีสุด 11.5 ไร รองลงมาคือ ผักคะนา 2.80 ไร และ ผักกะหลํ่า 2.33 
ไร โดยใชท่ีดินท่ีมีอยูในการผลิตท้ังหมด 32 ไร และใชแรงงานครัวเรือนในกิจกรรมการเตรียมดิน
และปลูก 100.90 วันทํางาน ในกิจกรรมการดูแลและกําจัดวัชพืช 871.20 วันทํางาน กิจกรรมรดน้ํา
และใหปุย 768 วันทํางาน กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต 64 วันทํางาน และกิจกรรมตัดแตงคัดบรรจุ 64 
วันทํางาน ซ่ึงพบวาแรงงานในครัวเรือนของกลุมนั้นเพียงพอตอการผลิตจึงไมมีการจางแรงงาน
เพิ่มเติม สวนกิจกรรมการผลิตท้ังหมดนั้นใชเงินทุนของตัวเอง 18,770 บาท กูกองทุนหมูบาน 
31,093 บาท   สวนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในชวงฤดูหนาวของกลุมเกษตรกรปลอดสารพิษบาน
แมแฝกใหมพบวา แผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะเลือกปลูก ผักบุงมากท่ีสุด 10.82 ไร รองลงมาคือ
ผักคะนา 2.85 ไรและผักกะหลํ่า 2.24 ไรตามลําดับ  สวนการใชแรงงานในครัวเรือนพบวา มีการใช
แรงงานในการผลิตเทากับในชวงฤดูฝน ดานการใชเงินทุนพบวาในชวงฤดูหนาวนี้ไดใชเงินทุนไป
เทากับ 43,304 บาท มีเงินทุนเหลือ 1,381,472 บาทจากเงินทุนท่ีโอนมาจากในชวงฤดูฝน และเม่ือ
ขายผลผลิตในฤดูหนาวแลวรวมกับเงินทุนท่ีเหลือทําใหมีเงินทุนโอนไปใชในฤดูรอนเทากับ 
2,790,463 บาท สวนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูรอนแนะนําใหปลูกผักบุงมากท่ีสุด 7.92 ไร 
รองลงมาคือผักคะนา 3.50 ไรและกะหลํ่าดอก 2.64 ไร ตามลําดับ สวนการใชแรงงานในครัวเรือน
พบวา มีการใชแรงงานในการผลิตเทากับ 2 ฤดูท่ีผานมา ซ่ึงแรงงานในครัวเรือนเพียงพอตอการผลิต
จึงไมมีการจางแรงงานเพ่ิมเติมเชนกัน แผนการผลิตฤดูรอนมีการใชเงินทุนในการผลิต 45,158 บาท
และมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดในฤดูรอนเทากับ 1,181,971บาท  
 สวนแผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสมของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร ตําบลน้ํา
แพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา แผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการวิเคราะหจะทําให
กลุมมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 11,543,908 บาท หรือมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉล่ีย 
139,926 บาทตอไรตอป  แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในชวงฤดูฝนแนะนําใหผลิตผักกาดดอยมากท่ีสุด 
25.74 ไร รองลงมาคือ คะนา 8.92 ไรและกะหลํ่า 6.89 ไรตามลําดับ โดยใชท่ีดินในการผลิตอยูใน
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เขตชลประทาน 75 ไรและท่ีดินในเขตน้ําฝนอีก 7.5 ไร ซ่ึงเปนท่ีดินท้ังหมดที่กลุมมีอยู  ดาน
กิจกรรมการใชแรงงานพบวา มีการใชแรงงานในครัวเรือนในกิจกรรมการเตรียมดินและปลูก 
253.48 วันทํางาน ในกิจกรรมการดูแลกําจัดวัชพืช 943.72 วันทํางาน ในกิจกรรมรดน้ําและใหปุย 
1,200 วันทํางาน ในกิจกรรมการเก็บเกี่ยว 165 วันทํางานและกิจกรรมตัดแตงคัดบรรจุอีก 165 วัน
ทํางาน ในกิจกรรมการผลิตท้ังหมดใชทุนตัวเอง 23,200 บาท และกู เงินจากกองทุนหมูบาน 
14,846.70 บาทแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูหนาวของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร 
แนะนําใหปลูกผักกาดขาวมากท่ีสุด 27.69 ไรรองลงมาคือคะนา 8.92 ไร และกะหลํ่า 7.18 ไรโดยใช
ท่ีดินในเขตชลประทานและในเขตนํ้าฝนจนหมด จํานวน 82.5 ไร ดานกิจกรรมการใชแรงงานใน
ครัวเรือนพบวามีการใชแรงงานในจํานวนท่ีเทากับแรงงานท่ีใชในฤดูฝนและมีแรงงานครัวเรือน
เพียงพอ ไมมีการจางแรงงานเพ่ิม เงินทุนท่ีใชในกิจกรรมการผลิตเทากับ 39,532.60 บาท  สวน
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในฤดูรอนพบวา แบบจําลองเลือกปลูกผักบุงมากท่ีสุด 34.77 ไร รองลงมา
ผักคะนาและกะหลํ่ามีพื้นท่ีผลิตเทากันคือ 8.61 ไร โดยใชท่ีดินในเขตชลประทานและในเขตนํ้าฝน
จนหมด จํานวน 82.5 ไร ดานกิจกรรมแรงงานในครัวเรือนท่ีใชทําการผลิตพบวามีจํานวนการใช
แรงงานเทากับแรงงานท่ีใชใน2 ฤดูแรกและมีแรงงานเพียงพอ ไมมีการจางแรงงานเพิ่ม เงินทุนท่ีใช
ในกิจกรรมการผลิตเทากับ 65,635.18บาท มีรายไดเหนือตนทุนเงินสดในฤดูรอนเทากับ 4,163,932 
บาท 

เม่ือเปรียบเทียบสภาพการผลิตเดิมของกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษบานแมแฝกใหมกับ
แผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีไดจากแบบจําลอง พบวา ในชวงฤดูฝน  กลุมควรลดการผลิตผักบุงลงให
เหลือ 1.2 ไร กวางตุง 1.10 ไร กวางตุงฮองเต 1 ไร คะนา 2.8 ไร ถ่ัวฝกยาว 1.4 ไร ผักชี 0.49 ไร 
ตนหอม 0.45 ไร มะเขือ 1.03 ไร พริก 1.36 ไร กะหลํ่า 2.33 ไร กะหลํ่าดอก 2.01 ไร แตงกวา 1.98 
ไร และบวบ 1.6 ไร และหันไปเพิ่มพื้นท่ีปลูก ผักกาดขาวเปน 11.5 ไรและขาวโพดฝกออน 1.67 ไร 
สวนในฤดูหนาวแผนการผลิตท่ีเหมาะสมไดแนะนําวาควรเพิ่มการผลิตผักบุงข้ึนเปน 10.82 ไรและ
ลดพื้นท่ีการผลิตพืชอ่ืนลง เชน คะนา 2.85 ไร กะหลํ่า 2.24 ไรเปนตน สวนในฤดูรอนแผนการผลิต
ท่ีเหมาะสมแนะนําวา ควรเพิ่มการผลิตผักบุง 7.92 ไร แตงกวา 2.34 ไรและขาวโพดออน 2.22 ไร 
จะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเพิ่มข้ึนจากสภาพการผลิตเดิมในป 2550 อีก 667,644.64 
บาทตอป  

สวนการเปรียบเทียบสภาพการผลิตเดิมของกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพรกับแผนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม พบวา ในชวงฤดูฝน กลุมควรหันมาผลิตผักกาดดอย 25.74 ไรและผักคะนา 8.92 ไร 
สวนในฤดหูนาวควรปลูกผักคะนา 8.92ไรและผักกาดขาวเพ่ิมข้ึนเปน 27.69 ไร สวนในฤดูรอนกลุม
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ควรเพิ่มการผลิตผักบุงเปน 34.77 ไร ผักคะนา 8.61 ไร ซ่ึงจะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของ
กลุมเกษตรกร เพิ่มข้ึนจากสภาพการผลิตเดิมเทากับ 1,074,569 บาทตอป 

สวนการวิเคราะหความออนไหวของปริมาณผลผลิตท่ีลดลง อันเนื่องจากพ้ืนท่ีมีความเส่ียง
ดานการระบาดของโรคและแมลง ผลการวิเคราะห พบวา เม่ือลดปริมาณผลผลิตลงรอยละ 15 และ
รอยละ 30 จะทําให พื้นท่ีเพาะปลูกพืชตางๆ พบวาผลผลิตกลุมเกษตรกรผักปลอดสารพิษแมแฝก
ใหม ในฤดูฝน พื้นท่ีการปลูกผักกาดขาวลดลงเหลือ 7.88 ไร แตพื้นท่ีปลูกผักชนิดอ่ืนเพิ่นข้ึนทุก
ชนิด ในฤดูหนาวและฤดูรอนพืชผักท่ีมีพื้นท่ีการผลิตลดลงคือผักบุงลดลงเหลือ 6.38 ไรจาก
แผนการผลิตท่ีเหมาะสม สวนดานพืชอ่ืนๆพบวามีพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนจากแผนการผลิตท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงทําใหมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดลดลง 3,383,658 บาทตอป และเม่ือการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิตลดลงเปนรอยละ 30 พบวาในฤดูฝน พื้นท่ีการผลิตผักกาดขาวลดลงเหลือ  3.12 ไรฤดูหนาว
และฤดูรอนพื้นท่ีผลิตผักบุงลดลง 6.38 ไร และ 1.76 ไร ตามลําดับ สวนพื้นท่ีผลิตผักชนิดอ่ืน
เพิ่มข้ึนท้ังหมดในทุกฤดู จากการเปล่ียนแปลงผลผลิตตอไรในอัตรารอยละ 30 นี้สงผลให รายได
เหนือตนทุนเงินสดลดลงเหลือ 2,544,642 บาทตอป ปริมาณผลผลิตกลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ํา
แพร เม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตพบวา พื้นท่ีการผลิตพืชชนิดตางๆมีการเปล่ียนแปลงไป
ดังนี้คือ ณ ระดับการเปล่ียนแปลงอัตราปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ 15 พื้นท่ีผลิตผักการดอยลดลง
ในฤดูฝน 19.21 ไร สวนฤดูหนาวพื้นท่ีผลิตผัดกาดขาวลดลงเหลือ 20.11 ไร และฤดูรอน พื้นผลิต
ผักบุงลดลงเหลือ 12.56 ไร สวนพื้นผลิตพืชอ่ืนเพิ่มข้ึนในทุกฤดู ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการ
ผลิตนี้สงผลใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร ลดลงจากแผนการผลิตท่ีเหมาะสม
เหลือเพียง 9,271,731 บาทตอป ดานการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตลดลงอัตรารอยละ 30 พบวา 
ในฤดูฝนพื้นท่ีผักกาดดอยลดลง 4.63 ไร ฤดูหนาว พื้นท่ีผลิตผักกาดขาวลดลง  7.14 ไรและในฤดู
รอนพื้นท่ีผลิตผักบุงลดลง 8.65 ไร สวนพืชผักชนิดอ่ืนๆนั้น มีพื้นท่ีการผลิตเพิ่มข้ึน เม่ือปริมาณ
ผลผลิตลดลงรอยละ 30 สงผลใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของกลุมเกษตรกร ลดลงเหลือ 
7,406,583 ตอป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

95 

6.2 ขอเสนอแนะ 

 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 แผนการผลิตท่ีเหมาะสม จากการศึกษานั้นทําใหกลุมเกษตรกรท้ัง 2 กลุมมีรายไดเหนือ
ตนทุนเงินสดสูงกวาสภาพการผลิตจริงของกลุม แตการที่จะนําแผนการผลิตท่ีเหมาะสมไปใชใน
การผลิตจริงของกลุมเกษตรกรนั้นตองคํานึงถึง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ การตลาดและสังคมอ่ืนๆที่
เกี่ยวของดวย เชน ความรูความเขาใจของหัวหนากลุมเกษตรกรท่ีจะนําแผนการผลิตท่ีเหมาะสมไป
ปรับใชกับการวางแผนของกลุมหรือควรจะมีการประชุมกลุมเพื่อจัดสรรพื้นท่ีการผลิตใหสมาชิกแต
ละคนกอนการผลิต จากแผนการผลิตท่ีเหมาะสมจะเห็นวามีการผลิตพืชผักบางชนิดในจํานวนมาก
ข้ึน ทางกลุมอาจมีปญหาในการจัดการดานการตลาดถาผลผลิตออกมามากเกินกวาท่ีตลาดเดิมของ
กลุมจะรองรับได กลุมเกษตรกรจึงควรหาตลาดใหมๆ เพื่อรองรับผลผลิตเพิ่มเติมดวย ในดาน
แรงงานครัวเรือนนั้นจะเห็นไดวาเม่ือทําการผลิตตามแผนการผลิตท่ีเหมาะสมแลวยังมีแรงงานใน
ครัวเรือนเหลือเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงขอเสนอแนะใหกลุมเกษตรกรหาวิธีทางในการใชแรงงาน
ครัวเรือนท่ีมีอยูใหเต็มท่ี โดยการทํากิจกรรมเพ่ิมเติม เชน การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตของกลุม 
อันไดแก การนําผลผลิตผักท่ีไดมาแปรรูปเพิ่มมูลคาอีกทางหนึ่งดวย สวนในดานพันธุพืชท่ีนํามา
เพาะปลูกควรเปนพันธุพืชท่ีตานทานโรคไดดีเพื่อตานทานโรคและแมลงท่ีจะเขาทําลาย  
 ผลจากแผนการผลิตผักปลอดภัยท่ีเหมาะสมของท้ังสองกลุมท่ีศึกษาแสดงใหเห็นวาถาทาง
กลุมผูผลิตผักปลอดภัยมีการวางแผนรวมกันในระดับกลุมจะทําใหรายไดเหนือตนทุนเงินสดของ
เกษตรกรท้ังกลุมสูงข้ึน ดังนั้นจึงขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมกลุม
เกษตรกรดานการผลิต ชวยเหลือกลุมเกษตรกรในการวางแผนดานการผลิตใหสอดคลองกับ
การตลาดของกลุมเกษตรกรดวย อันจะทําใหเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยมีรายไดเพิ่มข้ึนและเปน
แรงจูงใจในการผลิตผักปลอดภัยใหกับผูบริโภคตอไป  

จากการศึกษาคนควาขอมูลพบวาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยนั้นยังขาดการเก็บ
รวบรวมจากองคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน เชน ตนทุนและผลตอบแทน ผลผลิตตอไร ราคา 
เปนตน  จึงทําใหการรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ตองมีการเก็บขอมูลโดยการออก
แบบสอบถามสัมภาษณสมาชิกกลุมและหัวหนากลุมเกษตรท่ีศึกษาโดยตรง จึงจะทําใหไดขอมูล
ตรงตามตองการ  
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 ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีจะศึกษาตอไป 
การศึกษาในคร้ังนี้ไดใชลิเนียรโปรแกรมมิ่งเขามาชวยเพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมโดย

ใชโปรแกรม WIN Q วิเคราะหขอมูลซ่ึงโปรแกรมนี้มีขอจํากัดท่ีไมสามารถวิเคราะหแบบจําลองท่ีมี
กิจกรรมเกินกวา 200 กิจกรรมไดแตแบบจําลองท่ีไดศึกษานี้มีจํานวนกิจกรรมในแบบจําลองนอย
กวา 200 กิจกรรม เม่ือใดท่ีกิจกรรมในแบบจําลองมีมากกวา 200 กิจกรรมแลวควรใชโปรแกรม 
LINDO วิเคราะหขอมูลแตโปรแกรม LINDO ก็มีความยุงยากในการวิเคระหคือจะตองทํา
แบบจําลองใหเปนรูปแบบสมการกอนนําไปวิเคราะห ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปผูศึกษาจึงควร
เลือกโปรแกรมท่ีจะนํามาวิเคราะหใหเหมาะสมกับแบบจําลองเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
วิเคราะห 
 ในการศึกษาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของพืชผักปลอดภัยนั้น ควรมีการเก็บขอมูลให
ละเอียดท่ีสุดเพื่อผลที่ไดจากการวิเคราะหไมผิดพลาดไปจากความเปนจริง และในสวนของกิจกรรม
ตางๆ เชน การจําแนกชนิดของพันธุพืชควรมีการจําแนกพันธุพืชแตละชนิดออกดวยเพราะพันธุพืช
มีสวนสําคัญตอปริมาณผลผลิต ซ่ึงจะสงผลตอแผนการผลิตท่ีเหมาะสมดวย 
 ประเด็นการวางแผนการผลิตผักปลอดภัยภายใตความเส่ียงนั้นก็เปนส่ิงท่ีควรจะศึกษา
ตอไป แตเนื่องจากขอมูลในดานปริมาณผลผลิตและราคาผักปลอดภัยนั้นยังไมมีการเก็บรวบรวม
จากหนวยงานตางๆไวเปนรายป จึงทําใหขาดขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหดานความเส่ียง ดังนั้นใน
อนาคตหากมีขอมูลท่ีเพียงพอก็ควรที่จะศึกษาในหัวขอนี้ตอไป 


