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บทที ่4 

 
ลกัษณะการผลติสินค้าเกษตรอนิทรีย์ทั่วไปและสินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

ของโรงเรียนป่าจีว้งัแดงวทิยา 
 

 การผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนัโดยการใช้ทรัพยากรดินท่ีไม่ค  านึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมี สาร
สังเคราะห์ ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดินท าใหส่ิ้งมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ในดิน
นั้นสูญหาย และไร้สมรรถภาพความไม่สมดุลน้ีเป็นอนัตรายยิ่ง กระบวนการน้ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งต่อเน่ือง ผืนดินท่ีถูกผลาญไปนั้นไดสู้ญเสียความสามารถในการดูดซบัแร่
ธาตุ ท าให้ผลผลิตมีแร่ธาตุ วติามิน และพลงัชีวิตต ่าเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองในพืช 
พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิตา้นทานโรคและท าให้การคุกคามของแมลง และเช้ือโรคเกิดข้ึนไดง่้ายซ่ึงจะ
น าไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเช้ือราเพิ่มข้ึน ดินท่ีเส่ือมคุณภาพนั้นจะเร่งการเจริญเติบโตของ
วชัพืชให้แข่งกับพืชเกษตรและน าไปสู่การใช้สารเคมีสังเคราะห์ก าจดัวชัพืช ข้อบกพร่องเช่นน้ี
ก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซ่อาหาร และระบบการเกษตรของเราซ่ึงท าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างยิ่ง (ศูนยป์ฏิบติัการขอ้มูลการตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย,์ 2551) การผลิตพืชระบบ
เกษตรอินทรียเ์ป็นการผลิตและใช้ปัจจยัการผลิตท่ีปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี (สารสังเคราะห์) 
โดยส้ินเชิง เนน้การใชส้ารอินทรียท่ี์เกิดข้ึนในธรรมชาติและปัจจยัการผลิตในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาลกัษณะการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและสินคา้
เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา เพื่อน ามาใชป้ระกอบการเทียบให้เห็นภาพของลกัษณะ
การผลิตสินคา้เกษตรอินทรียด์งักล่าวไดช้ดัเจนมากข้ึน 
4.1 ลกัษณะการผลติสินค้าเกษตรอนิทรีย์ทัว่ไป 
 ในท่ีน้ีขอยกตวัอย่างลกัษณะการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์สามารถช้ีชัดว่าเป็นลกัษณะการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียอ์ยา่งแน่นอนคือการผลิตแบบกางมุง้ 

ส่วนใหญ่สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์วางขายทัว่ไปมีลกัษณะการผลิตแบบกางมุง้ เป็นการปลูกผกัลง
ดินในมุ้งตาข่าย มีการดูแลด้วยการใช้วิถีการทางธรรมชาติร่วมกับวิถีการอ่ืน ๆ ท่ีปลอดภัย เพื่อ
ทดแทนการใชส้ารเคมีและยาปราบศตัรูพืช การปลูกผกัวธีิน้ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกผกัท่ี
มีการปลูกหลายรุ่นและปลูกต่อเน่ืองกนัตลอดปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้เกษตรกรมีการใช้ตาข่ายท่ีได้
มาตรฐาน ก็จะสามารถป้องกนัศตัรูพืชชนิดต่างๆ ได้มากกว่าร้อยละ 70 และยงัช่วยป้องกนัการเล็ด
ลอดของแมลงในพืชท่ีท่ีมีการระบาดไดม้ากถึงร้อยละ 80 อีกดว้ย ในการปลูกผกักางมุง้ นอกจากจะมี
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ประโยชน์ดงักล่าวแลว้ยงัมีประสิทธิภาพในการจดัการแปลงปลูกสูงดว้ย คือ สามารถจะประหยดัการ
ใช้น ้ าได้มากกว่าร้อย 50 ทั้ งน้ีเพราะภายในมุ้งตาข่ายจะมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงกว่าภายนอก 
(ประเสริฐและคณะ, 2556) การปลูกผกัอินทรีย ์คงไม่มีวธีิการอ่ืนใดท่ีจะดีไปกวา่การปลูกในโรงเรือน 
เพราะวา่จะช่วยในเร่ืองการป้องกนัศตัรูพืชไดร้ะดบัหน่ึง (ภาพท่ี 4.1) 

 
ภาพท่ี 4.1 โรงเรือนเพาะปลูก 

 
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าในโรงเรือนจะปลอดจากศตัรูพืชทั้งหมด ยงัมีบางส่วนท่ี

สามารถเล็ดลอดเขา้ไปได ้ในกรณีน้ีตอ้งมีการก าจดัท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัท่ีมีอยูใ่นตอนน้ี
สามารถจดัการทั้งโรคและแมลงศตัรูพืชได้หลายชนิด แต่ก็ยงัไม่ใช่ แต่การจดัการศตัรูพืชส าหรับ
พืชผกัท่ีปลูกในโรงเรือนนั้น วิธีการท่ีเหมาะสมน่าจะเป็นเร่ืองของการป้องกนัก าจดัโดยเน้นวิธีการ
ผสมผสาน เร่ิมตั้ งแต่การคาดการณ์ว่าผกัแต่ละชนิดจะมีศตัรูระบาดในช่วงเวลาใด จะได้หาทาง
ป้องกนัล่วงหน้าไดถู้ก วิธีการท่ีใช้ก็อาจมีไดห้ลายอย่างหรือผสมผสานร่วมกนัมากกวา่หน่ึงวิธีก็ได ้
อย่างเช่นวิธีง่าย ๆ คือการไถพรวนแล้วตากดินไว ้ก็เป็นทางหน่ึงท่ีช่วยในการลดปริมาณของเช้ือ
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรคพืช รวมถึงช่วยลดปริมาณไข่หรือตวัอ่อนของแมลงศตัรูพืชท่ีอาศยัอยูใ่นดินให้
นอ้ยลง (ภาพท่ี 4.2) 

 

 
ภาพท่ี 4.2 การป้องกนัศตัรูพืชดว้ยวธีิไถพรวนและตากดิน 
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วชัพืชรอบ ๆ แปลงปลูกหรือโรงเรือน ก็มีความหมายมากเช่นกนั เน่ืองจากว่าโรคและแมลง
หลายชนิดหลบหนีจากแปลงปลูกไปอาศยัในวชัพืชเหล่าน้ีภายหลงัการเก็บเก่ียวผกัท่ีปลูกไว ้และเม่ือ
ปลูกผกัซ ้ าท่ีเดิมใหม่ พวกโรคและแมลงเหล่าน้ีก็จะกลบัมาหากินตามตน้ผกัท่ีปลูกไวต้ามเดิม ดงันั้น
การก าจัดว ัชพืชในช่วงเวลาท่ี เหมาะสมก็จะช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชได้ทางหน่ึงและ
นอกเหนือจากการจดัการศตัรูพืชแบบทางออ้มท่ีกล่าวมาแลว้ ก็ยงัมีการใชเ้ทคโนโลยีทางตรงในการ
ก าจดัศตัรูพืชไดเ้ช่นกนั ซ่ึงวิธีท่ีน่าจะปลอดภยัก็น่าจะเป็นเร่ืองของการใชส้ารสกดัจากสมุนไพรและ
การใชจุ้ลินทรียห์รือส่ิงมีชีวิตอยา่งอ่ืนเป็นตวัช่วยในการก าจดัอยา่งเช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียง
แมลงวนัตวัซีโนเซียเพื่อควบคุมหนอนชอนใบและแมลงหวี่ขาว การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อ
ควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินก่อนท่ีจะมีการระบาดไปทัว่ มีการใช้ไส้เดือนฝอยก าจดั
แมลงเพื่อควบคุมตวัอ่อนของด้วงหมดัผกั รวมถึงการใช้สารสกดัจากพืชบางชนิดเช่นสารสกดัหาง
ไหล ควบคุมดว้งหมดัผกั เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือไดร้วมเทคโนโลยีเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัแลว้ก็จะท าใหก้ารระบาด
ของศตัรูพืชหลกั ๆ ลดลงอยา่งมาก ดงันั้นยอ่มสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรไดม้ากข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 4.3 เช้ือราไตรโคเดอร์มา 

 
หากมีการปลูกผกัในฤดูฝน ซ่ึงมีโอกาสใหเ้กิดการช ้ าเน่ืองจากเมด็ฝนตกกระแทกไดง่้าย การใช้

โรงเรือนแบบหลงัคาพลาสติกก็จะช่วยไดม้าก โดยลดการปะทะของเม็ดฝนกบัตวัผกั และท าให้ไม่ช ้ า 
โอกาสเป็นโรคก็น้อยลง เม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งการปลูกผกัในอุโมงคพ์ลาสติกกบัการปลูกนอก
อุโมงค ์ผลก็คือผลผลิตผกัภายใตอุ้โมงคสู์งกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั (พีรเดช, 2550) 

ตน้ทุนการผลิตผกักางมุ้งมีต้นทุนสูงในด้านการสร้างโรงเรือนเพาะปลูกตวัอย่างเช่น ราคา
โรงเรือนกางมุง้ขนาดมาตรฐานกวา้ง 6 เมตร ความยาวมาตรฐาน 12 เมตร สูง 3.8 เมตร (ภาพท่ี 4.4)
ของร้านเกษตรวิรุฬห์ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัเกษตรอินทรียมี์ราคาถึง 57,000 
บาท (เกษตรวิรุฬห์, 2556) อีกทั้งเกษตรบางรายมีตน้ทุนดา้นอ่ืนๆส าหรับควบคุมโรคพืชแบบอินทรีย์
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ในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีการระบาดของโรค ท าให้ผูผ้ลิตผกักางมุง้ตอ้งจ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ราคาสูงกวา่สินคา้เกษตรทัว่ไป 

 
ภาพท่ี 4.4 โรงเรือนเพาะปลูกร้านเกษตรวิรุฬร์ 

 
ผลผลิตท่ีได้จากการปลูกผกัแบบกางมุง้คือลกัษณะก่ิง ก้าน ใบของผกัจะมีผิวเรียบ สวยงาม 

เพราะได้รับการป้องกันจากการท าลายของแมลงอย่างดีและจะถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสท่ีดู
สะอาด ปลอดภยั มีตราสินคา้ของแหล่งผลิตและระบุวา่เป็นสินคา้เกษตรปลอดภยั ส่วนมากจะวางขาย
ในหา้งสรรพสินคา้และตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ราคาท่ีสูงกวา่ผกัทัว่ไปประมาณ 2 เท่า (ภาพท่ี 4.5) 

 

 
ภาพท่ี 4.5 ลกัษณะสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป (ผกัแบบกางมุง้) 

 
นอกจากการปลูกผกัในโรงเรือนดว้ยการกางมุง้แลว้ยงัมีการปลูกในกรีนเฮา้ส์หรือโรงเรือน

แบบปิดทึบดว้ยพลาสติกทั้งหมด โดยจะเลือกชนิดพืชท่ีให้ค่าตอบแทนสูงและจะปลูกโดยไม่ใชดิ้นมี
คดัเลือกวสัดุปลูก เช่น ขุยมะพร้าว มีการวางระบบน ้ าอย่างดี ต้นทุนในการผลิตสูงมากจึงจ าเป็น
จะตอ้งเลือกพืชท่ีขายไดร้าคาสูง เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ ฯลฯ ซ่ึงการลงทุนปลูกพืชในกรีนเฮา้ส์จะ
สูงกวา่ปลูกกางมุง้ถึง 10 เท่าและยงัไม่เป็นท่ีนิยม (ภาพท่ี 4.6) 
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ภาพท่ี 4.6 กรีนเฮา้ท ์

 
การปลูกผกักางมุง้ในประเทศไทยมีมานานแลว้ วตัถุประสงคห์ลกัก็คือการผลิตพืชผกัท่ีปลอด

สารพิษ ซ่ึงตน้ทุนในการปลูกผกักางมุง้มีใชต้น้ทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลูกผกัแบบ
อินทรียท่ี์ไม่ใชส้ารเคมีทุกชนิดแมก้ระทัง่ปุ๋ยเคมี ยิ่งท าให้มีความยุง่ยากในการผลิตมากข้ึน อยา่งไรก็
ตามการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกัดว้ยวิธีการใดก็ตามท่ีจะให้มีการใชส้ารปราบศตัรูพืชน้อยท่ีสุด
และมีพิษตกคา้งในผกัน้อยท่ีสุดหรือไม่มีพิษตก เป็นเร่ืองท่ีควรจะมีการสนับสนุนและรณรงค์กนั
อยา่งจริงจงั 
4.2 ลกัษณะการผลติสินค้าเกษตรอนิทรีย์ของโรงเรียนป่าจีว้งัแดงวทิยา 
 โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยามีลกัษณะการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ี 6 ไร่ 70 ตารางวา 
จากนั้นจ าแนกพื้นท่ีออกเป็นสระน ้ า 30% นาขา้ว 30% ไมผ้ลพืชผกั 30% ท่ีอยูอ่าศยั 10% ตามแนวคิด
เกษตรทฤษฏีใหม่ดว้ยการปลูกผกัแบบอินทรีย ์(ภาพท่ี 4.7) 
 

 
ภาพท่ี 4.7 แผนผงัการท าเกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 
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ลกัษณะการเกษตรของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาเป็นการปลูกผกัลงดิน ไดแ้ก่ ประเภทไมผ้ล 
คือ กลว้ย มะม่วงและฝร่ัง ซ่ึงจะปลูกโดยรอบบริเวณแปลงผกั ประเภทผกั คือ ผกับุง้ ผกัคะนา้ ผกักาด
และมะเขือเทศซ่ึงจะเพาะปลูกโดยการคาดการณ์วา่ผกัแต่ละชนิดจะมีศตัรูระบาดในช่วงเวลาใดก็จะ
หลีกเล่ียงการปลูกผกัชนิดนั้นในช่วงเวลานั้น การปศุสัตวคื์อเล้ียงหมูหลุม เป็ด ไก่ และปลา มีการท า
นาขา้วโดยปลูกขา้วพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 เพื่อปลูกเป็นขา้วนาปีและมีการปลูกถัว่เหลืองซ่ึงเป็น
พืชไร่หลงันาเพื่อเป็นพืชบ ารุงดินก่อนการท านาคร้ังต่อไป นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปคือ 
เตา้เจ้ียว เตา้หูแ้ละทองมว้น เป็นตน้  

การปลูกผกันั้นจะเป็นการการปลูกแบบอินทรียไ์ม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูก มีการ
ผลิตน ้าหมกัเพื่อการป้องกนัศตัรูพืชและปุ๋ยหมกัเพื่อใชใ้นการท าเกษตรเอง (ภาพท่ี 4.8) 

 

 

 
ภาพท่ี 4.8 น ้าหมกัและปุ๋ยคอกท่ีใชใ้นการผลิตของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

 
ไม้ผลและผกัท่ีเก็บเก่ียวได้จะถูกน ามาใช้เป็นอาหารกลางวนัให้กับนักเรียนบางส่วนและ

บางส่วนน าไปจ าหน่ายท่ีตลาดในชุมชน 4 แห่งไดแ้ก่ ตลาดป่าจ้ี ตลาดบา้นปง ตลาดหนองออนและ
ตลาดช่อแล โดยสินคา้ท่ีน าไปจ าหน่ายจะเป็นประเภทผกัท่ีเก็บเก่ียวไดต้ามช่วงเวลาเพาะปลูก ซ่ึงจะ
ปลูกคร้ังละ 3-4 ชนิด ปริมาณท่ีน าไปจ าหน่ายจะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของผกัท่ีปลูกในช่วงเวลานั้น 
โดยเฉล่ียประมาณ 20 กิโลกรัมต่อวนั 
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ภาพท่ี 4.9 แปลงปลูกผกัอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา 

   
ผลผลิตประเภทสัตวก์ารเล้ียงหมูหลุม เป็ด ไก่และปลาเป็นการเล้ียงแบบทัว่ไป ให้อาหารแบบ

ผสมเป็นผกัและใหอ้าหารเสริม เม่ือโตเตม็ท่ีก็จะจ าหน่ายให้พ่อคา้คนกลางโดยมีพอ่คา้คนกลางจะเขา้
มารับซ้ือเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ (ภาพท่ี 4.10) 

 

 

 
ภาพท่ี 4.10 การเล้ียงสัตวข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

 
การปลูกข้าวจะเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ ข้าวท่ีได้จากการท านาจะถูกน ามาใช้เป็นอาหาร

กลางวนัให้กบันักเรียนบางส่วนและบางส่วนพ่อคา้คนกลางจะเขา้มารับซ้ือเพื่อน าไปจ าหน่ายปลีก
ใหก้บัผูบ้ริโภคภายในชุมชน  

ตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยามีไม่มากนกั เน่ืองจากมีการ
ผลิตน ้ าหมกัเพื่อการป้องกนัโรคพืชและการท าปุ๋ยหมกัเองเพื่อเป็นอาหารพืช โดยเน้นแนวคิดแบบ
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อินทรีย์จึงท าให้สินค้าเกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาสามารถจ าหน่ายเท่ากบัสินค้า
เกษตรทัว่ไปได ้
 ลกัษณะผลผลิตท่ีได้ของสินค้าผกัอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา จะมีรูปลักษณ์ไม่
สวยงาม มีรอยพรุนจากการกดักินของแมลง มีรอยหยกัท่ีเกิดมาจากโรคพืชบางชนิด ไม่มีการบรรจุ
ภณัฑ ์ไม่มีตราสินคา้ จดัจ าหน่ายโดยนกัเรียนของโรงเรียนในราคาเดียวกบัสินคา้เกษตรทัว่ไป  และยงั
ไม่ไดรั้บการรับรองสินคา้อินทรียเ์น่ืองมาจากเป็นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดชุมชนเท่านั้น (ภาพท่ี 4.11) 
 

 
ภาพท่ี 4.11 ลกัษณะสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

 
 จากการศึกษาลกัษณะการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและสินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียน
ป่าจ้ีวงัแดงวิทยา ไดน้ ามาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพลกัษณะการผลิตท่ีแตกต่างอยา่งชดัเจนในสินคา้
ประเภทผกัอินทรียด์งัน้ี (ตารางท่ี 4.1) 
 สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วไปหรือผกักางมุ้งมีต้นทุนสูงในโรงเรือนเพาะปลูก สารสกัดและ
จุลินทรียใ์นการดูแลรักษาโรคพืชท าให้ตอ้งจ าหน่ายในราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป แต่การปลูกในโรงเรือน
มีขอ้ดีคือประหยดัน ้ าในการใชเ้พาะปลูกไดม้ากกวา่ร้อย 50 ทั้งน้ีเพราะภายในมุง้ตาข่ายจะมีอุณหภูมิ
และความช้ืนสูงกวา่ภายนอก และจะมีผลผลิตมากกวา่สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ปลูกนอกโรงเรือนเพราะ
ปัญหาผกัช ้ าน ้ า สินคา้เกษตรอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยามีการลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการท า
น ้ าหมกัเพื่อป้องกนัศตัรูพืชและปุ๋ยหมกัเพื่อเป็นอาหารผกัด้วยตนเอง ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบรรจุ
ภณัฑ์ไม่สวยงามเหมือนสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปลกัษณะการวางจ าหน่ายและราคาจ าหน่ายเหมือน
สินคา้เกษตรทัว่ไป เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนผูว้ิจยัไดส้ ารวจราคาสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์วางขายในตลาด 
โดยได้น าตวัอย่างผกักางมุ้งของเกษตรอ าเภอแม่ริมท่ีมีการปลูกแบบอินทรียม์าเปรียบเทียบกบัผกั
อินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาเพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน จากการส ารวจพบว่าผกัอินทรีย์
ของเกษตรอ าเภอแม่ริมจะมีลกัษณะสวยงาม ผวิเรียบ มีบรรจุภณัฑแ์บบถุงพลาสติกใสซ่ึงแตกต่างจาก
ลกัษณะผกัของโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยาซ่ึงไม่สวยงาม มีรอยพรุน ไม่มีบรรจุภณัฑ์ แต่ผกัอินทรีย์
เกษตรแม่ริมปริมาณจ าหน่ายนอ้ยกวา่ผกัอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวิทยา และมีราคาแพงกวา่ผกั
อินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 2 เท่าโดยประมาณ (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบลกัษณะการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไปและสินคา้เกษตรอินทรียข์อง
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

สินคา้เกษตรอินทรียท์ัว่ไป สินคา้เกษตรอินทรีย ์
โรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

- มีตน้ทุนดา้นโรงเรือนเพาะปลูกและมีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสารสกัด จุลินทรียเ์พ่ือการป้องกัน
โรคพืช 

- ประหยดัน ้ าในการเพาะปลูก 
- ผลผลิตในฤดูฝนมีมากกว่าการป ลูกนอก

โรงเรือน 

- มีตน้ทุนดา้นเมลด็พนัธ์ุพืช 
- ผลิตน ้ าหมกัและปุ๋ยหมกัใชเ้อง 
- ลกัษณะผลิตภณัฑไ์ม่สวยงาม 
- ลักษณะการวางจ าหน่ายและราคาจ าหน่าย

เหมือนสินคา้เกษตรทัว่ไป 

- รูปลักษ ณ์ สินค้าสวยงาม  มี การบรรจุ ใน
ถุงพลาสติกเป็นอยา่งดี มีตราสินคา้ 

- ราคาจ าหน่ายสูงกวา่ผกัอินทรียข์องโรงเรียนป่า
จ้ีวงัแดงวทิยา 

 

  
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
ตารางท่ี 4.2 ผกัอินทรียท์ัว่ไปและผกัอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

ผกัอินทรียท์ัว่ไป   ผกัอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

  
ผกักาด 

- ลกัษณะผิวเรียบ บรรจุภณัฑถ์ุงพลาสติกใส มี
ตราสินคา้ 

-  ปริมาณ 150 กรัม 

- ราคา 10 บาท 

ผกักาด 
- ลกัษณะใบมีรอยพรุน ไม่มีบรรจุภณัฑ ์
- ปริมาณ 200 กรัม 
- ราคา 5 บาท  
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
ผกัอินทรียท์ัว่ไป   ผกัอินทรียข์องโรงเรียนป่าจ้ีวงัแดงวทิยา 

  
ผกับุง้ 

- ลกัษณะผิวเรียบ บรรจุภณัฑถ์ุงพลาสติกใส มี
ตราสินคา้ 

-  ปริมาณ 180 กรัม 
- ราคา 10 บาท 

ผกับุง้ 
- ลกัษณะใบมีรอยพรุน ไม่มีบรรจุภณัฑ ์
- ปริมาณ 200 กรัม 
- ราคา 5 บาท 

  
ผกัคะนา้ 

- ลักษณะใบสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ  บรรจุภัณฑ์
ถุงพลาสติกใส มีตราสินคา้ 

-  ปริมาณ 250 กรัม 
- ราคา 10 บาท 

ผกัคะนา้ 
- ลกัษณะใบมีรอยพรุน ใบมีสีเขียวอ่านกว่า

ผกักางมุง้ ไม่มีบรรจุภณัฑ ์
- ปริมาณ 300 กรัม 
- ราคา 5 บาท 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 


