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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  2  ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจระหวางการปลูกผักสลัดแกวและสลัดคอสระบบเกษตรปลอดสารพิษกับระบบเกษตร
เคมี  และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการปลูกผักสลัดแกวและสลัดคอสในหมูบาน
โปงแยงใน  ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ทําการเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกท้ัง 
2 ระบบจํานวน 12 รายเทากันโดยมีสมมติฐานการศึกษาวาการปลูกในระบบเกษตรเคมีใชสารเคมีท่ี
เขมขนกวา  ตนทุนสูงกวา  ผลตอบแทนตํ่ากวาและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวาระบบเกษตร
ปลอดสารพิษ  กําหนดชวงเวลาทําการศึกษา  5  ป (พ.ศ.2546-2550) โดยการศึกษาดานผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจเปนการหามูลคาปจจุ บันสุทธิ(NPV) และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน             
(B/C Ratio)  กําหนดอัตราสวนลดรอยละ 7.5  และศึกษาดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยการ
เลือกเก็บตัวอยางดินเพื่อหาความเปนกรดเปนดาง(pH)  ความอิ่มตัวเบส(B.S.) ความจุแลกเปลี่ยน
ไอออนบวก(C.E.C.) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน(O.M.) ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน(P) และ
โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน(K)   เพื่อนํามาประเมินหาระดับความอุดมสมบูรณของดิน  และเก็บ
ตัวอยางน้ําเพื่อหาความเปนกรดเปนดาง(pH) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา(DO) ระบบละ           
1  ตัวอยางจากแปลงเพาะปลูกในพื้นท่ีศึกษาในปการเพาะปลูก พ.ศ. 2550 

จากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีเก็บโดยใชแบบสอบถาม ตัวอยางดินและน้ําเปน
เคร่ืองมือในการศึกษา  รวมถึงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ท่ีรวบรวมจากเอกสารส่ิงพิมพและ
แหลงขาวสารที่เกี่ยวของ  ไดผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานท้ัง 2 ขอ  ในดานผลตอบแทนทาง
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เศรษฐกิจไดพบวา  การปลูกผักสลัดแกวและผักสลัดคอสท้ัง 2 ระบบคุมคาตอการลงทุน  โดยคา 
NPV ของการปลูกผักสลัดแกวระบบเกษตรปลอดสารพิษมีคาเทากับ 1,401,489.94 บาท  และคา 
B/C Ratio เทากับ 2.49 เทา  ซ่ึงสูงกวาคาท่ีไดจากระบบเกษตรเคมีท่ีมีคา NPV เทากับ 882,282.69
บาท และคา B/C Ratio เทากับ 1.74  เทา  ในสวนการปลูกผักสลัดคอสระบบเกษตรปลอดสารพิษ
คา NPV เทากับ  538,760.82  บาท  และคา B/C Ratio เทากับ 1.66  เทา  ซ่ึงสูงกวาคาท่ีไดจากระบบ
เกษตรเคมีท่ีมีคา NPV เทากับ  230,782.72  บาท และคา B/C Ratio เทากับ  1.24  เทา  สวนผล
การศึกษาดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดพบวา  ดินในแปลงปลูกระบบเกษตรปลอดสารพิษมี
คะแนนรวม  14  คะแนน  แสดงวามีความอุดมสมบูรณในระดับสูง  ในขณะท่ีดินในแปลงปลูก
ระบบเกษตรเคมีมีคะแนนรวม  12 คะแนน  แสดงวามีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลาง  ใน
ดานผลกระทบตอคุณภาพน้ําไดพบวา  การปลูกผักสลัดท้ัง 2 ระบบสงผลใหคาความเปนกรดเปน
ดางและปริมาณออกซิเจนละลายน้ํายังอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีใชบริโภคและสัตวน้ํามีชีวิตอาศัยอยู
ได  โดยนํ้าจากแปลงท่ีปลูกดวยระบบเกษตรปลอดสารพิษมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําสูงกวา
แปลงท่ีปลูกดวยระบบเกษตรเคมี  และเม่ือเปรียบเทียบขอดีขอเสียจากการปลูกผักสลัดท้ัง 2 ระบบ
พบวา  แมระบบเกษตรปลอดสารพิษจะทําใหเกษตรกรเสียตนทุนในการผลิตตํ่ากวาราคาขายหรือ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกวา  รวมท้ังมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรผูปลูก
นอยกวา  แตมีจุดออน คือ มีชองทางการตลาดท่ีดอยกวาการปลูกดวยระบบเกษตรเคมี 

ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้พบวา การวิเคราะหขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจอาจมีปจจัยภายนอกเขามากระทบ  รวมท้ังขาดระบบการจดบันทึกตนทุนการเพาะปลูก
ของเกษตรกร  ซ่ึงอาจทําใหผลการศึกษามีคาเบ่ียงเบนจากท่ีควรจะเปนได  และในดานการศึกษา
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยังขาดการติดตามดูข้ันตอนการเพาะปลูกอยางละเอียด  รวมท้ังไมทราบ
ถึงคุณสมบัติเดิมของดินและน้ํา  เพื่อนํามาเปรียบเทียบความสมบูรณและคุณภาพของดินและน้ํา
หลังมีการเพาะปลูก  เนื่องจากมีขอจํากัดในดานเวลาและคาใชจายในการเก็บรวบรวมตัวอยาง 

ขอสรุปและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา  คือ  เกษตรกรควรมีการจัดระบบ
ทําบัญชีรายได  คาใชจายท่ีเกิดจากการเกษตรของครัวเรือน  เพื่อประโยชนสําหรับการอางอิงขอมูล
เพื่อการศึกษาครั้งตอไป  โดยมีเจาหนาท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนเขามาใหขอแนะนํา อบรม  
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับผลผลิตและวิธีการผลิตรวมท้ังชวยหาชองทางการตลาดและพยุงราคา  สวน
ขอจํากัดในดานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเนื่องมาจากการใชดินและน้ําท่ีผูศึกษาไม
สามารถติดตามข้ันตอนการเพาะปลูกไดอยางละเอียด  รวมท้ังไมทราบคุณสมบัติเดิมของดินและน้ํา
กอนมีการเพาะปลูกไดนั้น  ควรไดมีการติดตามเก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูกอยาง
ละเอียดทุกฤดูกาล  รวมท้ังเนนวิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตรท่ีลงลึกในรายละเอียดในโอกาสตอไป  
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                                                 ABSTRACT 
This study was based information provided by 12 samples each of farmers in the two 

different farming systems with the hypothesis that the conventional farming system when 
compared with the pesticide-free practice was associated with more intensive use of chemical 
inputs, higher production cost, lower economic return, and greater environmental impacts. It 
covered five crop years during 2003 – 2007. The analysis of economic returns was undertaken on 
the Net Present Value(NPV) and Benefit – Cost Ratio(B/C Ratio) criteria given the discount rate 
of 7.5 %. The study on environmental impacts relied on the analysis of soil samples for the values 
of pH, organic matter(O.M.), cation exchangeable capacity(C.E.C.), base saturation(B.S.), 
available Phosphorus(P), available potassium(K) to determine the status of soil fertility as well as 
analysis of water quality based on pH and dissolved oxygen(DO) levels. The water samples were 
collected from the farm fields, one each for the different farming systems in 2007 crop year. 

Both primary data at the field and farm level and secondary data from relevant 
documents and information sources were utilized for the overall analysis.The findings supported 
both hypotheses involving economic returns and environmental impacts. Head lettuce production 
in pesticide-free farming system had NPV of 1,401,489.94 baht and B/C Ratio of 2.49, more 
economically favorable compared to that in conventional system had NPV of  882,282.69 baht 
and B/C Ratio of 1.74. Similarly, Cos lettuce production in pesticide-free farming system was 
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associated with NPV of 538,760.82 baht and B/C Ratio of 1.66 while the counterpart in 
conventional farming system had the figures of 230,782.72 baht and 1.24 respectively. 
Concerning environmental impacts, soil sample from pesticide-free cultivation field received       
a total score of 14 from various soil analyses indicating a high soil fertility status while that from 
conventional farming plot got a total score of 12 suggesting the soil quality being moderately 
fertile. From water quality analysis, production in both systems resulted in pH values and DO 
levels that were still in the ranges safe for consumption and aquatic life. However water from 
pesticide-free production area had relatively higher DO level. Although Head and Cos lettuce 
production in pesticide-free farming system proved to be more favorable in terms of higher 
economic returns and lower environmental impacts compared to the otherwise case, there is         
a disadvantage in marketing pesticide-free vegetables due to limited distribution channels. 

There existed certain problems and limitation relating to the present study. The facts 
that economic data might be affected by external factors and farmers did not keep any cost 
recording/accounting systems may generate biased study results. For environmental impacts 
study, there was a lack in detailed observation on different stages of cultural practice as well as 
the absence of knowledge concerning previous status of soil and water quality for comparative 
investigation due to limited time and budget resources for collecting samples. 

For further development and solution to various problems, it is concluded and 
recommended that farmers keep cost and income accounting system for their different farming 
activities to be useful for future reference and that government extension workers give supports to 
farmers by providing advice, training activities, knowledge and information about output, 
production process as well as helping find market outlets and price-support mechanism. To  
overcome the problems of missing information concerning detailed cultural practices and initial 
status of soil and water quality before production in both systems took place; for a more precise 
understanding of environmental impacts, it is advised that detailed information and data 
concerning production activities be collected and recorded for every production season and that 
in-depth scientific analysis be performed accordingly.  

 


