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วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้  คือ  อธิบายสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูปลูก
กะหล่ําปลีปลอดสารพิษ วิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนจากการปลูกกะหล่ําปลี
ปลอดสารพิษกับกะหล่ําปลีกระแสหลัก และพรรณนาถึงวิถีการตลาดของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
ที่ปลูกในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม 

ในปการเพาะปลูก 2549/2550 มีครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีทั้งหมด 291 ครัวเรือน แบง
ออกเปน 2 กลุม คือ 58 ครัวเรือนจาก 291 ครัวเรือน ปลูกกะหลํ่าปลีปลอดสารพิษ สวนที่เหลือปลูก
กะหลํ่าปลีกระแสหลัก ในการรวบรวมขอมูลไดสัมภาษณเกษตรกร จํานวน 38 ครัวเรือน 18 
ครัวเรือนเปนผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ และ 20 ครัวเรือนเปนผูปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก  
ผลของการศึกษามีดังนี้ 

การปลูกกะหลํ่าปลีปลอดสารพิษ มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 7,472.79 บาท หรือ
กิโลกรัมละ 2.70 บาท เปนตนทุนผันแปรรอยละ 95.79 ตนทุนผันแปรประกอบดวย คาแรงงาน 
ปุยเคมี สารกําจัดแมลงและสารกําจัดวัชพืช การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 
2,764.81 กิโลกรัม เกษตรกรไดรับราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.72 บาท ไดรายไดเฉล่ียไรละ 13,033.51 
บาท และไดกําไรสุทธิเฉล่ียไรละ 5,560.72 บาท 

การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 8,249.23 บาท หรือ
กิโลกรัมละ 2.64 บาท เปนตนทุนผันแปรรอยละ 96.43 ตนทุนผันแปรประกอบดวย คาแรงงาน 
ปุยเคมี สารกําจัดแมลงและสารกําจัดวัชพืช การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 
3,121.80 กิโลกรัม เกษตรกรไดรับราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.28 บาท ไดรายไดเฉล่ียไรละ 13,534.39 
บาท และไดกําไรสุทธิเฉล่ียไรละ 5,285.16 บาท 
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จากการเปรียบเทียบระหวางวิธีการปลูกกะหล่ําปลีสองวิธี แสดงใหเห็นวา การปลูก
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษมีราคาเฉลี่ยและกําไรสุทธิเฉลี่ยสูงกวาการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
ขณะที่ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอไร ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และรายไดเฉล่ียตอไรต่ํากวาการปลูกกะหล่ําปลี
กระแสหลัก อยางไรก็ดี จากการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยในการปลูก
กะหล่ําปลีทั้งสองวิธี สรุปไดวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมไมเทากันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to explain the socio-economic conditions of 
hygienic cabbage cultivators, analyze and compare costs and returns of hygienic and 
conventional cabbage productions, and to describe the marketing channel of hygienic cabbage 
cultivated in Nong Hoi Royal Development Project Centre, Chaing Mai province. 

In crop year 2006/07, there were 291 households cultivated cabbage, devided into 
two groups, 58 out of 291 households cultivated hygienic cabbage and the rests cultivated 
conventional cabbage. To gather data, 38 households were interviews, 18 households were the 
hygienic cabbage cultivators and 20 households were conventional cabbage cultivators. The 
results of the study are as follow: 

The average total cost of hygienic cabbage production was 7,472.79 baht per rai or 
2.70 baht per kilogram. The variable costs accounted for 95.79 % of the average total cost, they 
included mainly labor, fertilizer, insecticide and herbicide. The average yield of the hygienic 
cabbage production was 2,764.81 kilogram per rai. The average price received by the cultivators 
was 4.72 baht per kilogram. Thus, the average income and net profit from hygienic cabbage 
production were 13,033.51 baht and 5,560.72 baht per rai respectively. 

For the conventional cabbage production, the average total cost was 8,249.23 baht 
per rai or 2.64 baht per kilogram. The variable costs constituted 96.43 % of the average total 
cost, the main components of the variable cost were labor, fertilizer, insecticide and herbicide. 
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The average income and net profit from the conventional cabbage production were 13,534.39 
baht and 5,285.16 baht respectively. 

A comparison between the two methods of cabbage production showed that the 
hygienic cabbage production had the average price and average net profit higher while it had the 
average total cost, average yield and income lower compared with The conventional cabbage 
production. However, the hypothesis testing the differences between the means of the two 
methods of cabbage production concluded that the average yield and price only were not equal 
at  0.05 level of significance.  
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การประกอบกิจกรรมการเกษตรของโลกไดวิวัฒนาการจากอดีตที่เปนระบบการผลิต
เพื่อการยังชีพ (Subsistence farming) ซ่ึงเปนวิธีการเพาะปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตวในแบบ
หลากหลายเพื่อบริโภคในครัวเรือนและสนองตอบความตองการภายในชุมชน  อันเปน
ลักษณะเฉพาะของเกษตรกรรมในแบบดั้งเดิม (Traditional agriculture) โดยอาจจะมีการพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นฐานขึ้นใชภายในชุมชน เชน การทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยมูลสัตว และการ
ชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มผลผลิตใหพอกับความตองการภายในชุมชน ตอมาชุมชนขนาดเล็ก
ขยายตัวเปนชุมชนขนาดใหญและมีการติดตอระหวางชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิต
การเกษตรระหวางชุมชนมีการบริโภคผลผลิตการเกษตรที่หลากหลาย ตอมาเมื่อประชากรเกิดการ
ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วทําใหผลผลิตการเกษตรไมเพียงพอกับความตองของชุมชน จําเปนตอง
คิดคนรูปแบบการผลิตและเทคโนโลยีใหม ๆ ขึ้นใชในระบบการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอ
กับความตองการ (Demand) ของประชากร ตอมาถูกพัฒนาไปสูกระบวนการผลิตเพื่อการคา มีตลาด
ขนาดใหญรองรับผลผลิต และเหตุผลที่เดนชัดของการเกิดวิวัฒนาการก็คือ การแสวงหาความมั่งคั่ง
จากขายผลผลิตทางการเกษตร มีการแสวงหากําไรจากการคา และวิธีการที่ระบบเกษตรกรรม
นํามาใช คือขยายพื้นที่เพาะปลูก มีการทําลายพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร และมีการปลูกพืชชนิดเดียว
หรือไมกี่ชนิดในพื้นที่เกษตร เพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมาก เราจึงเรียกเกษตรกรรมในลักษณะนี้
วาเกษตรกรรมเพื่อการคา เปนการผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดที่กวางใหญ ไมใชเพื่อ
สนองความตองการของชุมชนใดชุมชนหนึ่งอีกตอไป ซ่ึงในปจจุบันเรานิยมเรียกเกษตรกรรม
ลักษณะนี้วาเปนการเกษตรกระแสหลัก (Mainstream agriculture) ซ่ึงผูผลิตจะพยายามคิดคน
เทคโนโลยีดานตางๆ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลตอบแทนในการดําเนินการ เชน พัฒนาเมล็ดพันธุดี 
มีคุณภาพ และใหผลผลิตสูง ใชปุยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต และใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชเพื่อ
ลดการสูญเสีย มีการคิดคนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใชแทนแรงงานคนและสัตว  เปนตน ซ่ึงไทย
เปนประเทศหนึ่งในโลกที่อดีตมีระบบการผลิตเพี่อการยังชีพ(Subsistence farming) ไดรับเอา
วิทยาการสมัยใหมเขามาใชในการทําการเกษตร และพัฒนาการไปสูการเกษตรกระแสหลักเพื่อ
การคาดวยเชนกัน  
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การเกษตรกระแสหลักเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2398 เมื่อไทยทํา
สนธิสัญญาเบาริง(Bowring) ระยะเริ่มแรกผลิตขาวสงออกไปขายตางประเทศ และหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 การเกษตรเชิงเดี่ยวในประเทศไทยไดขยายตัวมากขึ้น สวนหนึ่งเกดิจากปฏวิตัิ
เขียว (Green Revolution) ในชวงป พ.ศ. 2503 เปนตนมา ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี มีการ
คนพบพันธุพืชชนิดใหมๆ ที่ใหผลผลิตสูง สงผลใหกระแสการผลิตพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) 
ขยายวงกวางขวางยิ่งขึ้น และขยายตัวตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

จากการสํารวจเนื้อที่การถือครองที่ดินเพื่อทําการเกษตรของไทยจําแนกตามการใช
ประโยชนในที่ดินลักษณะการถือครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในป พ.ศ. 2536, 2541 และ 2546 พบ
เนื้อที่ถือครองเพื่อทําการเกษตรรวม 118,762,944 ไร, 111,674,469 ไร และ 112,675,375 ไร ตาม 
ลําดับ โดยในป พ.ศ. 2546 ใชประโยชนในที่ดินเพื่อปลูกขาว 58,912,268 ไร, ปลูกพืชไร 
21,547,419 ไร, ปลูกยางพารา 9,641,851 ไร, ปลูกพืชยืนตน ไมผล และสวนปา 13,205,827 ไร 
ปลูกพืชผัก สมุนไพร และไมดอกไมประดับ 1,378,612 ไร ทุงหญาเลี้ยงสัตว 1,199,367 ไร  พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด 1,225,545 ไร และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 5,564,486 ไร (ตารางที่ 1.1) 

ตารางที่  1.1  เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรจําแนกตามการใชประโยชนในที่ดนิลักษณะการ 
          ถือครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์ พ.ศ. 2536, 2541 และ 2546 

เนื้อที่(ไร) รอยละ รายการ 
2536 2541 2546 2536 2541 2546 

  เนื้อที่ถือครองที่ดิน 118,762,944 111,674,469 112,675,375 100 100 100 
ปลูกขาว 65,786,834 62,680,598 58,912,268 55.4 56.1 52.3 
ปลูกยางพารา 9,460,678 10,454,417 9,641,851 8.0 9.4 8.6 
ปลูกพืชยืนตน/ไมผล/สวนปา 11,433,938 11,791,899 13,205,827 9.6 10.6 11.7 
ปลูกพืชไร  25,319,012 20,964,906 21,547,419 21.3 18.8 19.1 
ปลูกพืชผัก/สมุนไพร/ไมดอกฯ 1,121,161 1,605,241 1,378,612 1.0 1.4 1.2 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว 1,469,709 467,252 1,199,367 1.2 0.4 1.1 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพืน้ที่น้ําจืด1/ - - 1,225,545 - - - 
อ่ืนๆ 4,171,612 3,710,156 5,564,486 3.5 3.3 4.9 

หมายเหตุ  :  1/ ป พ.ศ. 2546 เพิ่มการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพืน้ที่น้ําจืดในคุมรวม 
ที่มา  :  สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546 และสาํรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร   
            พ.ศ. 2541 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 หลังเกิดการปฏิวัติเขียว(Green Revolution)ในป พ.ศ. 2503 ประเทศไทยไดสงเสริม
และสนับสนุนการเกษตรเพื่อการคาอยางจริงจัง เริ่มจากในป พ.ศ. 2504 ไดจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของไทย 
นอกจากนั้น ยังทําการกอตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อใหเปนแหลงเงินกู
ดอกเบี้ยต่ําสําหรับเกษตรกร  และนําวิทยาการสมัยใหมเขามาสงเสริม และเผยแพรใหเกษตรกรใช
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต เชน  การจัดทําระบบชลประทานเพื่อการเกษตร สงเสริมการใช
ปุยเคมี และสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ซ่ึงปจจัยการผลิต
เหลานี้ลวนนําไปสูการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมอยางที่ไมเคยมีมากอนในประเทศไทย และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ส่ิงที่ยืนยันวาการเกษตร
กระแสหลักของไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมาอยางหนึ่ง คือ ปริมาณและ
มูลคาการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการใชปุยเคมีของไทย ดังจะเห็นไดจาก
ปริมาณการใชที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะเวลา 6 ปที่ผานมา (ตารางที่ 1.2)  
ตารางที่  1.2  ปริมาณการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ป 2543 -2548 

             ปริมาณ : พันตัน 
ป พ.ศ.  ประเภท 

2543 2544 2545 2546 2547 2458 
ปุยเคม ี 2,621.71 2,950.42 3,163.96 3,527.10 3,727.79 3,316.31 
สารเคมีกําจัดแมลง* 7.02 8.36 9.05 9.79 16.73 18.53 
สารเคมีปองกนั/กําจัดโรคพืช* 4.76 5.38 5.68 6.73 10.11 9.05 
สารเคมีกําจัดวัชพืช* 17.61 20.96 22.67 31.88 55.65 48.84 
อ่ืนๆ * 1.61 2.34 2.24 1.93 4.42 3.74 
ปริมาณรวม 2,652.71 2,987.46 3,203.59 3,577.44 3,814.70 3,396.47 
เพิ่ม/ลด(%) -0.88 12.62 7.24 11.67 6.22 -10.96 

หมายเหตุ  :  * ปริมาณตัน ของสารออกฤทธิ์ 
ที่มา  :  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาปุยเคมี สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของไทยที่เพิ่ม
สูงขึ้น โดยจากการสํารวจปริมาณและมูลคาการนําเขาโดยรวมระหวางป พ.ศ. 2543 - 2548  พบวา
ในป พ.ศ. 2544 มีมูลคาการนําเขา 28,247 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21.04%, ป พ.ศ. 2545 มีมูลคาการ
นําเขา 29,119 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.93%, ป พ.ศ. 2546 มีมูลคาการนําเขา 36,044 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
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23.79% ป พ.ศ. 2547 มูลคาการนําเขา 43,625 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21.17% และในป พ.ศ. 2548 มูลคา
การนําเขา 44,636 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.32% (ตารางที่ 1.3) 

ตารางที่  1.3  มูลคาการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศตัรูพืช ป 2543 -2548 
มูลคา : ลานบาท 

ปนําเขา ประเภทการนาํเขา 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 

ปุยเคม ี 16,030 19,486 20,003 24,703 32,489 33,276 
สารเคมีกําจัดแมลง 2,047 2,553 2,931 3,136 2,835 3,322 
สารเคมีปองกัน/กําจดัโรคพืช 1,097 1,265 1,444 1,678 1,719 1,716 
สารเคมีกําจัดวัชพืช 3,880 4,502 4,349 6,101 6,080 5,806 
อ่ืนๆ  283 441 392 426 502 516 
รวมมูลคาการนําเขา 23,337 28,247 29,119 36,044 43,625 44,636 
อัตราการเพิ่ม/ลด -1.14 21.04 2.93 23.79 21.17 2.32 

ที่มา  :  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การสงเสริมการเกษตรกระแสหลักอยางตอเนื่องของรัฐ การใชปุยเคมีชวยเพิ่มผลผลิต 
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชเพื่อลดการสูญเสีย และเทคโนโลยีสมัยใหมชวยให
เกษตรกรพัฒนาระบบการเกษตรใหดีขึ้น ทําใหปริมาณผลผลิตและรายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น จึง
ทําใหพื้นที่การเกษตรกระแสหลัก(Mainstream agriculture) ขยายออกไปอยางกวางขวาง จากผล
การสํารวจจํานวนผูถือครองที่ปลูกพืชจําแนกตามการใชปุยในป พ.ศ. 2536, 2541 และ 2546 พบมี
ผูถือครองที่ดิน 5,516,301 ราย,  5,542,934 ราย และ 5,582,363 ราย มีผูใชปุย 4,671,270 ราย, 
5,068,313 ราย  และ 5,033,281 ราย  มีเนื้อที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคมี จํานวน 83,276,755 ไร, 
94,749,601 ไร และ 97,287,346 ไร ตามลําดับ และพบวาการใสปุยเคมีเฉลี่ยตอไรในป พ.ศ. 2536, 
2541 และ 2546 เทากับ 33.9 กิโลกรัม, 40.3 กิโลกรัม และ 41.8 กิโลกรัม ตามลําดับ เห็นไดวา
พื้นที่การใชปุยเคมีและปริมาณการใชปุยเคมีตอไรเพิ่มสูงขึ้น(ตารางที่ 1.4)  
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ตารางที่  1.4  จํานวนผูถือครองที่ดินปลูกพชื จําแนกตามการใชปุย พ.ศ. 2536, 2541 และ 2546 

จํานวนผูถือครอง(ราย) รอยละ รายการ 
2536 2541 2546  2536  2541  2546 

  1. จํานวนผูถือครองที่ดินปลูกพืช     5,516,301 5,542,934 5,582,363 100 100 100 
     ไมใชปุย 845,031 474,621 549,082 15.3 8.6 9.8 
     ใชปุย 4,671,270 5,068,313 5,033,281 84.7 91.4 90.2 
      ปุยเคม ี 2,542,020 3,391,563 3,172,695 46.1 61.2 56.8 
      ปุยอินทรีย 174,082 100,768 155,610 3.2 1.8 2.8 
      ปุยเคมีและปุยอินทรยี  1,955,168 1,575,982 1,704,976 35.4 28.4 30.6 
2. เนื้อที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคมี(ไร) 1/ 83,276,755 94,749,601 97,287,346 - - - 
3. ปริมาณปุยเคมีที่ใช (ตัน) 2/ 2,825,809 3,814,935 4,066,447 - - - 
4. ปริมาณปุยเคมีเฉลีย่ตอไร (กก.) 3/ 33.9 40.3 41.8 - - - 

หมายเหต ุ :   1/ เนื้อที่เพาะปลกูที่ใสปุยเคมี (ไร) ไมมีขอมลูที่เก็บเปนรอยละ 
   2/ ปริมาณปุยเคมีที่ใช (ตัน) ไมมีขอมูลที่เก็บเปนรอยละ 
    3/ ปริมาณปุยเคมีที่เฉล่ียตอไร (กก.) ไมมีขอมูลที่เก็บเปนรอยละ 
ที่มา  :  สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546 และสาํรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.      
             2541 สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจจํานวนผูถือครองที่ดินปลูกพืชเมื่อเราจําแนกตามการปองกนั
และกําจดัศัตรูพืชพบวาในป พ.ศ. 2536, 2541 และ 2546 ผูที่ไมไดมกีารปองกัน/กาํจัดศัตรูพืชม ี
3,043,983 ราย 2,565,605 ราย และ 2,592,743 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 55.2  46.3 และ 46.4 
ตามลําดับ  และพบวาผูที่มกีารปองกัน/กาํจัดศัตรูพืชในป พ.ศ. 2536, 2541 และ 2546 มีจํานวน 
2,472,318 ราย  2,977,329 ราย  และ 2,989,620 ราย หรือคิดเปนรอยละ  44.8   53.7 และ 53.6 
ตามลําดับ และจากการสํารวจผูที่มีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืชในป พ.ศ. 2546 พบวา ใชสารเคมี 
จํานวน 2,488,872 ราย ใชสารธรรมชาติ จํานวน 182,079 ราย ใชศตัรูธรรมชาติ จํานวน 61,414 
ราย และใชวิธีอ่ืนๆ จํานวน 641,247 ราย (ตารางที่ 1.5)  

การขยายพื้นที่การเกษตรอยางตอเนื่อง ทําใหพื้นที่ปาไมลดลง สงผลใหธรรมชาติเสีย
สมดุล น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก หนาดินถูกชะลาง และลดความอุดมสมบูรณ ราคา
ปจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ปจจัยการผลิตดอยมาตรฐาน ปญหาการปลอมปน ลวนแตสงผล  
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ตารางที่  1.5  จํานวนผูถือครองที่ดินปลูกพืช จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2536, 
 2541 และ 2546 

จํานวนผูถือครอง(ราย) รอยละ รายการ 
2536 2541 2546 2536 2541 2546 

 จํานวนผูถือครองที่ดินปลูกพืช     5,516,301 5,542,934 5,582,363 100 100 100 
1.ไมมีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 3,043,983 2,565,605 2,592,743 55.2 46.3 46.4 
2. มีการปองกนั/กําจดัศัตรูพชื1/ 2,472,318 2,977,329 2,989,620 44.8 53.7 53.6 
      - ใชสารเคมี - - 2,488,872 - - - 
       -ใชสารธรรมชาติ - - 182,079 - - - 
       -ใชศัตรูธรรมชาติ - - 61,414 - - - 
       - ใชวิธีอ่ืน ๆ  - - 641,247 - - - 

หมายเหต ุ :  1.   1/ผูถือครอง 1 ราย อาจรายงานการปองกนั/กําจดัศัตรูพชืมากกวา 1 วธีิ 
           2.   ในปพ.ศ. 2536 และ 2541 ขอมูลวิธีปองกัน/กาํจัดศัตรูพืชเปนขอมูลรวม ไมมี 

       ขอมูลแยกรายวิธี   
ที่มา  :  สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และ 2546 และสาํรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.  
             2541 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในทางลบตอตนทุนการผลิตของเกษตรกร นอกจากนั้น ปุยเคมียังคงฤทธิ์อยูในดินระยะสั้น  ทําให 
หนาดินอัดแนน ไมชวยใหดินอุมน้ํา และทําใหโครงสรางของดินเปลี่ยน การฉีดพนสารเคมีอยาง
ตอเนื่องทําใหแมลงศัตรูพืชสรางภูมิตานทานเกิดการดื้อยา เกษตรกรตองใชปุยเคมี สารเคมปีองกนั
และกําจัดศัตรูพืชเขมขนมากขึ้น การใชสารเคมีเกินปริมาณ การเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนเวลา และ
ระยะเวลาสลายตัวของสารพิษที่แตกตางกัน ทําใหสารพิษตกคางในผลผลิต และเกิดการสะสม
ของสารพิษในดินและแหลงน้ําเพิ่มมากขึ้น เปนอันตรายตอผูบริโภค บั่นทอนสุขภาพเกษตรกร ซ่ึง
จากผลการศึกษาพบวา สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ฉีดพนปริมาณ 1 ใน 3 จะตกลงสูพื้นดิน
ทันที  สวนสารเคมีซ่ึงติดอยูที่พืชอาจตกสูดินในภายหลังโดยการชะลางของน้ําฝนและการรดน้ํา  
และยังคาดคะเนอีกวาอาจมีสารพิษถึงรอยละ 80 ของสารทั้งหมดที่ตกลงสูพื้นดิน และจากการ
สํารวจจํานวนผูไดรับพิษจากสารเคมีเกษตรจําแนกตามแหลงที่ไดรับพบจํานวนผูไดรับพิษในภาค
การเกษตรสูงกวาภาคอุตสาหกรรมประมาณ 3 เทาตัว (ตารางที่ 1.6) 
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ตารางที่  1.6  จํานวนผูไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จําแนกตามแหลงที่ไดรับป 2536-3543 

จํานวนผูที่ไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจําแนกตามแหลงที่ไดรับ(คน) 
การเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้งหมด ป พ.ศ. 

ปวย เสียชีวิต ปวย เสียชีวิต ปวย เสียชีวิต 
2536 3,299 44 112 0 3,411 44 
 2537 3,165 39 104 1 3,269 40 
 2538 3,398 21 162 2 3,560 23 
2539 3,175 32 201 0 3,376 32 
2540  3,086 33 211 1 3,297 34 
2541 4,305 18 287 1 4,592 19 
2542  4,171 33 365 1 4,536 34 
2543 3,054 20 1,170 1 4,224 21 
รวม 27,653 240 2,612 7 30,265 247 

ที่มา  :  สรุปรายงานการเฝาระวังโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จากสถานการณการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรขาด
ความรูในการใชสารเคมีอยางถูกตอง ทําใหรางกายไดรับสารเคมีและมีสารพิษตกคางในรางกายทาํ
ใหสุขภาพเสื่อมโทรม  และตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได
สํารวจจํานวนผูไดรับพิษจากสารเคมีเกษตรจําแนกตามแหลงที่ไดรับ พบวา ภาคการเกษตรมี
จํานวนผูไดรับพิษมากกวาภาคอุตสาหกรรม โดยในป พ.ศ. 2543 ภาคการเกษตรมีผูไดรับพิษ 
จํานวน 3,054 คน ภาคอุตสาหกรรมมีผูไดรับพิษ จํานวน 1,170 คน และจากการจําแนกผูไดรับพิษ
จากสารเคมีเกษตรในภาคการเกษตรรายภาคของประเทศไทยแลว พบวาผูไดรับพิษจากสารเคมี
เกษตรในภาคเหนือมีมากที่สุดรองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
ตามลําดับ โดยในป พ.ศ. 2543 มีผูไดรับพิษจากสารเคมีเกษตรในภาคเหนือ 1,803 คน, ภาคกลาง 
707 คน,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 542 คน และภาคใต 56 คน (ตารางที่ 1.7)  
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ตารางที่  1.7  เกษตรกรที่ไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จําแนกตามภาคของประเทศไทย 
                      พ.ศ. 2536-2543 

ภาค (คน) 
ป พ.ศ. 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคใต ทั่วประเทศ เสียชีวิต 

2536 1,534 1,179 469 117 3,299 44 
 2537 1,659 1,007 395 104 3,165 39 
 2538 - - - - 3,398 21 
2539 - - - - 3,175 32 
2540  1,702 981 565 49 3,086 33 
2541 2,613 1,261 481 43 4,305 18 
2542  2,635 893 549 94 4,171 33 
2543 1,803 707 542 56 3,054 20 
รวม     27,653 240 

หมายเหต ุ :  ในป พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 มีการเก็บขอมูลรวม ไมไดเก็บขอมูลแยกเปนรายภาค 
ที่มา  :  สรุปรายงานการเฝาระวังโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อประเทศตาง ๆ เร่ิมตระหนักถึงผลกระทบทางลบของการพัฒนาการเกษตรกระแส
หลักที่เกิดกับสิ่งแวดลอม เกษตรกร และผูบริโภค จึงไดพยายามแสวงหาทางเลือกอื่นมาทดแทน
ระบบเกษตรดังกลาวดวยการกลับไปสูวิถีการเกษตรแบบธรรมชาติ การเกษตรอินทรีย และ
การเกษตรปลอดสารพิษ  มีการปลูกพืชใหเจริญเติบโตดวยวิธีธรรมชาติ และหันมาใชปุยหมัก ปุย
คอก ปุยอินทรีย และสารสกัดจากพืชและสัตว แทนการใชสารเคมี มีเปาหมายคือลดการใชปุยเคมี 
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงแนวคิดนี้เร่ิมไดรับการตอบรับจากสังคมและขยายวงกวาง
ออกไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น หลาย ๆ ประเทศ เชน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป(EU) ไดตระหนัก
ถึงพิษภัยของสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตร และไดควบคุมคุณภาพของสินคาเกษตรนําเขา 
โดยกําหนดมาตรฐานของปริมาณสารปนเปอนในสินคาเกษตรและตรวจสอบอยางเขมงวด ทําให
ประเทศผูผลิตสินคาเกษตรเพื่อการสงออกจําเปนตองหันมาควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบ
มาตรฐานของสินคากอนสงออก เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดของตน ซ่ึงไทยก็ตระหนักถึง
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ปญหาดังกลาวและพยายามพัฒนาการเกษตรภายในประเทศใหสอดรับกับความตองการของ
ตลาดโลกที่เปลี่ยนไป 

ภาครัฐเองพยายามแสวงหารูปแบบการผลิตใหมๆ ใหเกษตรกรนําไปทดแทน
การเกษตรกระแสหลักเพื่อลดการใชปุยเคมี สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ลดปญหาอื่นๆ ที่
เกิดขึ้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ เปนตน การ
สงเสริมใหใช ปุยหมัก ปุยคอก ปุยชีวภาพ และสารสกัดจากพืชและสัตวแทนการใชสารเคมี ใน
ระยะแรกไดสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ซ่ึงเปนวิธีการที่ยังใชปุยเคมีผสมผสานกับการใชปุย
ชีวภาพเพื่อจัดการธาตุอาหารใหสมดุล หรือการใชปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี และยังคงใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชแตควบคุมปริมาณใหอยูในมาตรฐานที่กําหนด เก็บเกี่ยวผลผลิตในชวง
ระยะเวลาที่ปลอดภัยตอผูบริโภค ซ่ึงถูกกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต
ฉบับที่ 8 ซ่ึงถือเปนแผนแมบทแหงชาติ และถือเปนแผนแมบทแหงชาติเร่ืองมา  

แนวความคิดดังกลาวไดนําไปสูการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตปุยชีวภาพเพื่อใช
ทดแทนปุยเคมี และสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยรัฐบาลไดมอบหมายให กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชิญผูเชี่ยวชาญดานเกษตรธรรมชาติของประเทศเกาหลีใตมา
บรรยายวิธีการทําเกษตรธรรมชาติดวยเทคนิคจุลินทรียทองถ่ิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณทางดาน
สารอาหารใหแกพืช ซ่ึงกลุมจุลินทรียนี้มีอยูในธรรมชาติใชสําหรับหมักดองพืชผัก ผูเชี่ยวชาญของ
เกาหลีใตกลาววา มีผูนําน้ําหมักดองผักของเกาหลีเรียกวา“กิมจิ” ไปรดตนพืชปรากฏวาเจริญงอก
งามดี จากการศึกษาวิจัยพบวา องคประกอบในน้ําผักดองมีสารอินทรียที่เปนประโยชนตอพืช มี
ธาตุอาหารหลายชนิด ที่สําคัญตอพืช วัสดุที่ใชผลิตสามารถหาไดในทองถ่ิน ขั้นตอนการผลิตไม
ซับซอน เกษตรกรสามารถทําใชเองได ซ่ึงจะชวยลดตนทุนใหเกษตรกรอีกทางหนึ่ง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําแนวทางดังกลาวมาศึกษาวิจัยและพัฒนาจน
เกิดเปนปุยชีวภาพรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรในภูมิภาคตางๆ ใช และรวมมือกับสวน
ราชการ และองคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริมการใชปุยชีวภาพรวมถึงจัดฝกอบรมเกษตรกร
ในพื้นที่ใหผลิตใชเอง ผลการสงเสริมไดสรางความตื่นตัวใหวงการเกษตรของไทยในการใชปุย
ชีวภาพ เนื่องจากไมเกิดอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค ระบบนิเวศน เกิดสมดุลทางธรรมชาติ 
โดยปุยชีวภาพใชไดกับพืชผัก ไมผล ไมประดับ และใชรักษาสภาพแวดลอมไดดวย 

พืชผักเปนอาหารหลักในชีวิตประจําของมนุษย สามารถหาซื้อบริโภคไดไมยาก มี
วางขายทั่วไปทั้งในหางสรรพสินคา ตลาดสด และรานขายของชํา เปนผักชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภค
กันมากก็คือกะหล่ําปลี(Cabbage) ซ่ึงเปนผักในตระกูลกะหล่ําชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคกันมาตั้งแต
สมัยโบราณ มีถ่ินกําเนิดอยูแถบเมดิเตอเรเนียน ชอบอากาศเย็น ตอมาไดนํามาเพาะปลูกในประเทศ
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เขตรอน ลักษณะลําตนเปนใบหอหุมกันแนนเปนหัว มีทั้งหัวกลมและหัวแหลม ลักษณะใบมทีัง้ใบ
เรียบ (smooth) และใบหยัก (savoy)   สีใบมีทั้งสีเขียวและสีมวง  ใชปรุงอาหารไดหลายชนิด นิยม
บริโภคทั้งในรูปผักสด  ผักสุก  และผักดอง  เร่ิมนําเขามาปลูกในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2470 
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะแกการเพาะปลูกอยูในเขตภาคเหนือของประเทศ เปนผักที่ตองการธาตุ
อาหารจําเปน และมีโรคพืชและศัตรูพืชรบกวนมาก ตองใสปุยเคมีและฉีดพนสารเคมีเพื่อใหการ
เจริญเติบโตและปองกันโรคและกําจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต จึงถูกมองวาเปนผักที่มีสารพิษ
ตกคาง และทําใหเกิดการสะสมสารพิษในดินและแหลงน้ํา จากการสํารวจพบวาในปการเพาะปลกู 
2549/2550 ไทยมีพื้นที่ปลูกกะหล่ําปลี 85,438 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 76,181 ไร ปริมาณผลผลิต 
291,536.07 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3,826.89 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 1.8) 

ตารางที่  1.8  พื้นที่ปลูกกะหล่ําปลีในประเทศไทย ปการเพาะปลูก   2549/2550   

จังหวดั พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

1. เพชรบูรณ 38,058.00 32,567.00 168,763.84 5,182.05 
2. เชียงใหม 25,137.00 22,040.00 67,222.78 3,050.04 
3. แมฮองสอน 12,024.00 9,120.00 14,269.61 1,564.65 
4. นาน 3,949.00 5,736.00 23,218.17 4,047.80 
5. นครศรีธรรมราช 1,331.00 1,275.00 1,540.60 1,208.31 
 5 จังหวัดแรก 77,499.00 70,738.00 275,014.40 3,890.00 
จังหวดัอื่นๆ 7,939.00 5,443.00 16,521.67 3,035.40 
ท่ัวประเทศ 85,438.00 76,181.00 291,536.07 3,826.89 

หมายเหตุ  :  ชวงเวลาอางอิงการเพาะปลูก พ.ค. 2549- เม.ย. 2550   
ที่มา  :  ดัดแปลงจากแบบ ป 3.1 ใน http;//production.doae.go.th/estimate/reportP3/ reportP3_ 
            display.php(17/02/2551)  กรมสงเสริมการเกษตร 

จากพื้นที่การผลิตรวมทั้งประเทศ เราอาจกลาวไดวากะหล่ําปลีเปนผักเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งในภาคเหนือของไทย เนื่องจากพื้นที่การผลิตสวนใหญอยูในภาคเหนือ ไดแก เพชรบูรณ  
เชียงใหม แมฮองสอน และนาน จากการสํารวจการผลิตกะหล่ําปลีในจังหวัดเชียงใหม พบวา ในป
การเพาะปลูก 2549/2550  มีพื้นที่ปลูกกะหล่ําปลีประมาณ 25,137 ไร  พื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 
22,040 ไร ผลผลิตรวมประมาณ 67,222.78  ตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3,050.04 กิโลกรัมตอไร 
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ปลูกมากในอําเภอแมแจม ฮอด แมวาง แมริม อมกอย เชียงดาว ไชยปราการ สะเมิง และแมแตง 
(ตารางที่ 1.9) 

ตารางที่  1.9  พื้นที่ปลูกกะหล่ําปลีในจังหวดัเชียงใหม  ปการเพาะปลูก 2549/2550 

อําเภอ เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

1. แมแจม 8,927.00 8,927.00 34,074.80 3,817.05 
2. ฮอด 5,226.00 3,918.00 11942.39 3,048.08 
3. แมวาง 3,465.00 2,160.00 3,433.69 1,589.67 
4. แมริม 1,966.00 1,883.00 5,127.20 2,730.36 
5. อมกอย 1,785.00 1,785.00 5,253.50 2,943.14 
6. เชียงดาว 1,165.00 1,115.00 2,964.20 2,658.48 
7. ไชยปราการ 835.00 835.00 1,376.80 1,648.86 
8. สะเมิง 517.00 597.00 1189.80 1,992.96 
9. แมแตง 490.00 312.00 1167.00 3,740.00 
รวม 9 อําเภอ 24,723.00 21,804.00 66,871.88 3,070.00 
10. อําเภออื่น ๆ 414.00 236.00 350.90 1,486.87 
รวมทุกอําเภอ 25,137.00 22,040.00 67,222.78 3,050.04 
หมายเหต ุ :  ชวงเวลาอางอิงการเพาะปลูก พ.ค. 2549- เม.ย. 2550 
ที่มา  :  ดัดแปลงจากแบบ ป 3.1 ใน http;//production.doae.go.th/estimate/reportP3/ 
             reportP3_display.php(17/02/2551) กรมสงเสริมการเกษตร 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. ศึกษาสภาพทั่วไปทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกกะหลํ่าปลีปลอด
สารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

2. ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิระหวางการ
ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ กับการปลูกกะกล่ําปลีกระแสหลักที่ปลูกในศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย   

3. ศึกษาวิถีการตลาดกะหล่ําปลีปลอดสารพิษของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนอง
หอย จังหวัดเชียงใหม 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ป 2549 และทําการศึกษาตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได 
ราคา และกําไรสุทธิในการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบกับ ตนทุน
การผลิต ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิของเกษตรกรผูปลูกกะกล่ําปลีกระแสหลักในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเชนเดียวกัน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูก
กะหล่ําปลีของเกษตรกรในปการเพาะปลูก 2549/50 ดวยวิธีการส ุ มตัวอยาง และใช ตนทุนการผลิต 
ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิจากการปลูกกะหล่ําปลีรุนเดียวกันเพื่อหาความแตกตาง 
รวมทั้งศึกษาการตลาดของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษที่ผลิตในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การศึกษาในครั้งนี้จะชวยใหทราบถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ผลิต
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และความแตกตางของตนทุน
การผลิต ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิระหวางการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงฯ กับการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการ 
หลวงฯ ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนในการตัดสินใจวางแผนสนับสนุนสงเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษทั้งในและนอกศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงทราบ
การตลาดกะหล่ําปลีปลอดสารพิษที่ผลิตในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
 
1.5  นิยามศัพท 

การปฏิวัติเขียว(หรือการปฏิวัติเกษตรกรรม) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในดาน
เกษตรกรรมจากระบบเดิมอยางรวดเร็ว และเปนการเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง  โดยนําเอา
วิทยาการสมัยใหมและปจจัยการเกษตรดานตาง ๆ เชน เครื่องมือการเกษตร ปุยเคมี สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช พันธุพืชและพันธุสัตว  ที่พัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นมาใชในการกระบวนผลิตทางการเกษตร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบ
ชลประทาน การใหบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่ครอบคลุมทุกภาคสวน และเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของเกษตรกรใหยอมรับวิทยาการใหม ๆ เปนผลใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรไดรวดเร็วอยางและสูงมาก 
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เกษตรกระแสหลัก หมายถงึ รูปแบบเกษตรกรรมที่นาํเอาเทคโนโลยีการเกษตรดาน
ตาง ๆ เชน ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช  เพื่อประโยชนในการลด
ตนทุนและเพิม่ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 

เกษตรธรรมชาติ หมายถึง รูปแบบเกษตรกรรมที่สรางผลผลิตจากพืชและสัตวให
สอดคลองกับระบบนิเวศนของพื้นที่  โดยไมพยายามแทรกแซงการใชปจจัยธรรมชาติ และนํา
เทคโนโลยีทางการผลิตสมัยใหมตาง ๆ มาใชใหนอยที่สุด เพื่อใหระบบเกษตรกรรมและธรรมชาติ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันเปนองครวม 

เกษตรอินทรีย หมายถึง รูปแบบเกษตรกรรมที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี โดยนําซากพืช     
ซากสัตว มูลสัตว และแรธาตุในธรรมชาติ มาใชในการปรับปรุงดิน มีการปลูกพืชหมุนเวียน
ผสมผสานกับการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือใชส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาชวยในการ
ควบคุมและทําลายศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพ 

เกษตรผสมผสาน หมายถึง รูปแบบเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชและหรือเล้ียงสัตว
หลายชนิด  ในพื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมที่เกิดจากการผลิตแตละชนิดตองสามารถเกื้อกูล
ประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม เปนการใชทรัพยากรที่มีในไรนา เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งมีความสมดุลของสภาพแวดลอมและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

เกษตรทฤษฎีใหม  หมายถึง รูปแบบเกษตรกรรมซึ่งมาจากแนวคิดหรือทฤษฎีที่เนน
การจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่เพื่อสรางผลผลิตที่เพียงพอ มีการผลิตที่หลากหลายสําหรับเปน
แหลงรายไดที่มั่นคงแกครัวเรือนเกษตรกร ตลอดจนแกไขปญหาขาดแคลนทรัพยากรและความ
ยากจนใหบรรเทาลง กระทั่งพัฒนาถึงขั้นที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได โดยการแบงสัดสวน
พื้นที่ดําเนินการสามารถยืดหยุนไดตามสภาพของพื้นที่และขนาดของแรงงานในครัวเรือน 

วนเกษตร หมายถึง  รูปแบบเกษตรกรรมที่มีระบบการใชที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรม
การเกษตรตาง ๆ ระหวางตนไมในพื้นที่ปาและตนไมที่ปลูกขึ้น โดยการปลูกพืชและเล้ียงสัตว
จะตองสอดคลองซึ่งกันและกัน และเนนการจัดการปาไมใหสามารถใชประโยชนรวมกับกิจกรรม
ทางการเกษตรได 

เกษตรปลอดสารพิษ  หมายถึง  รูปแบบเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีเกษตรสังเคราะห 
หรือใชสารเคมีเกษตรสังเคราะหรวมกับสารเคมีที่ไดจากธรรมชาติ โดยควบคุมกระบวนผลิตและ
การเก็บรักษาไมใหปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตสูงเกินกวามาตรฐานท ี่กําหนด  จนกอใหเกิด
อันตรายตอผูบริโภค 
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เทคโนโลยีทางการเกษตร  หมายถึง  วิธีการ เทคนิค หรือเครื่องมือที่ถูกคิดคนขึ้นเพื่อใช
ในการปรับปรุงคุณภาพปจจัยการผลิตในทุกกระบวนการผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงการคนควา
ชนิดพันธุพืชและสัตวตามที่ตองการ การเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร และการชลประทาน 

เทคโนโลยีชีวภาพ  หมายถึง  เทคนิคหรือวิธีการใด ๆ ที่นําเอาสิ่งมีชีวิตหรือช้ินสวนของ
ส่ิงมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ พันธุพืช  หรือสัตว หรือแมแตใชปรับปรุงตัวจุลินทรีย
เพื่อใชประโยชนเฉพาะ เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ( plant tissue culture) 

การยอมรับเทคโนโลยี(Adoption) หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เกิดกับเกษตรกร
นับตั้งแตการรับทราบวามีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงกระบวนการตัดสินใจยอมรับและ
นําเทคโนโลยีที่ไดเรียนรูไปใชในการผลิตของตน มีกระบวนการยอมรับ (Adoption process) 
ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ที่นําไปสูการตัดสินใจขั้นสุดทาย 

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารที่สังเคราะหขึ้นโดยกระบวนการทาง
เคมีเพื่อใชปองกันและกําจัดแมลง โรคพืช  และศัตรูพืชอ่ืน ๆ 

สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช หมายถึง สารที่สังเคราะหขึ้นโดยกระบวนการทาง
เคมีเพื่อใชปองกันและกําจัดวัชพืช 

โรคพืช  หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสรางหรือการใชพลังงาน
ทางดานกายภาพของพืช  ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีพและการเจริญเติบโตตามปกติของพืชเปนผลทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ทําใหปริมาณและหรือคุณภาพลดลง  
เชน การหายใจ การสังเคราะหแสง ฯลฯ  

สารเคมีสังเคราะห  หมายถึง  สารเคมีที่ใชในปองกันและการกําจัดแมลง วัชพืช โรค
พืช และศัตรูพืชอ่ืนๆ ที่ผลิตโดยผานกระบวนการทางเคมี ซ่ึงแตกตางไปจากระบบการทางชีวภาพ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

ปุยเคมีหรือปุยวิทยาศาสตร หมายถึง เคมีเกษตรที่ไดจากการสังเคราะหโดยผาน
กระบวนการทางเคมี มีธาตุอาหารสําคัญ 3 ชนิด คือ ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) และ
ธาตุโปแตสเซียม  (K) หรือเรียกวา ปุย N-P-K  

ปุยเคมีปลอม  หมายถึง  เคมีเกษตรที่ปลอมทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อใหผูใชสําคัญผิด
วาเปนปุยเคมีโดยแท หรือปุยที่แสดงชื่อวาเปนปุยเคมีอ่ืนที่ไมตรงตามจริง หรือปุยที่ปลอม
เครื่องหมายการคา หรือปุยเคมีที่ไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนปุยเคมี หรือปุยที่มีปริมาณธาตุ
อาหารต่ํากวารอยละ 50 จากเกณฑต่ําสุดที่ขึ้นทะเบียนไว 

ปุยชีวภาพ  หมายถึง  เคมีเกษตรที่ไดจากกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพของซาก
พืชและสัตวลักษณะสดโดยกรรมวิธีธรรมชาติ ซ่ึงนําไปใชในการผลิตทางการเกษตร 
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ผักอินทรีย (Organic Vegetable) หมายถึง ผักที่ไดจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 
(Organic Farming หรือ Organic Agriculture) ซ่ึงเปนวิธีการที่เนนการใชสารอินทรีย และหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมี หรือสารสังเคราะหตางๆ ในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหวางการเก็บรักษาผลผลิต  

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ  หมายถึง  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  มูลนิธิ
โครงการหลวง  ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 

กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษ  หมายถึง  กะหล่ําปลีที่ผลิตโดยใชสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต    
มีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชควบคูกับการใชปุยชีวภาพรวมทั้งปุยอินทรียน้ํา และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอยควบคุมไมใหปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตสูงเกินกวามาตรฐานท ี่
กําหนด  เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคและเกษตรกร ผลผลิตกะหล่ําปลีที่ไดจําหนาย
ใหกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

กะหล่ําปลีกระแสหลัก หมายถึง กะหล่ําปลีที่ผลิตโดยใชสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต มีการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควบคูกับการใชปุยชีวภาพ แตไมมีการใชปุยอินทรียน้ํา และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงฯ ไมไดควบคุมปริมาณสารพิษตกคาง กะหลํ่าปลีที่เกษตรกรผลิตไดขายใหกับ
พอคาทั่วไป 

DPU



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 
จากการตรวจเอกสาร และรายงานตางๆ เกี่ยวกับการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิต  เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวาง
การผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับกะหล่ําปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม  ในครั้งนี้ ไดทําการศึกษางานวิจัย วรรณกรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  การตรวจเอกสารเปนการตรวจสอบผลงานวิจัยและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับ
กะหลํ่าปลีในดานตางๆ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการศึกษาวิจัย 
ประกอบดวยทฤษฎีการวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ําปลี  เอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และวิธีการผลิตกะหล่ําปลี  ซ่ึงสามารถอธิบายและสรุปประเด็นจากการศึกษาได   ดังนี้ 

 
2.1  การตรวจเอกสาร 

บุญครอง  ปทุมชาติพัฒน (2530) ไดทําการศึกษาตนทุนและรายไดของการปลูก
กะหลํ่าปลีในจังหวัดเชียงใหม  ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลจากการสํารวจตัวอยางจาก
เกษตรกร โดยเลือกตัวอยางสวนกะหล่ําปลีจํานวน 60 ตัวอยาง จากประชากรผูปลูกกะหล่ําปลี
ทั้งหมด 720 ครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม และเลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบมีช้ันภูมิ จํานวน
ตัวอยางที่เลือกแบงตามเขตไดแก เขตตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหมเลือกจากอําเภอเชียงดาว 10 
ตัวอยาง และอําเภอฝาง 20 ตัวอยาง เขตตอนใตของจังหวัดเชียงใหมเลือกจากอําเภอจอมทอง 10 
ตัวอยาง และเขตตอนกลางของจังหวัดเชียงใหมเลือกจากอําเภอแมริม10 ตัวอยาง อําเภอสารภี 10 
ตัวอยาง  ระยะเวลาสํารวจขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน2527 ถึงเดือน เมษายน 2528 ซ่ึงเปนฤดูกาล
การเพาะปลูก  

ผลการศึกษาพบวา   การปลูกกะหล่ําปลีในจังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 2527/2528 
มีตนทุนปลูกเฉลี่ยไรละ 4,321.94 บาท ประกอบดวยตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 4,270.06 บาท คิด
เปนรอยละ 98.80 ของตนทุนทั้งหมด  และตนทุนคงที่เฉลี่ยไรละ 51.88 บาท คิดเปนรอยละ1.20 
ของตนทุนทั้งหมด  ทั้งนี้จะมีตนทุนการปลูกกะหล่ําปลี เฉลี่ย  1.18 บาทตอกิโลกรัม  โดย
ประกอบดวยตนทุนผันแปร 1.17 บาท และตนทุนคงที่ 0.01 บาท ผลผลิตกะหล่ําปลีเฉลี่ยไรละ 
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3,665.50 กิโลกรัม และพบวาคาปุยเปนตนทุนที่สูงที่สุดเฉลี่ยไรละ 827.76 บาท หรือรอยละ19.15 
ของตนทุนทั้งหมด 

รายไดจากการปลูกกะหล่ําปลีในจังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 2527/2528 เฉลี่ย  ไร
ละ 6,231.35 บาท  ราคาขายกะหล่ําปลีเฉล่ียกิโลกรัมละ 1.70 บาท โดยราคาขายจะขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของผลผลิตและภาวะตลาด ณ ชวงเวลาที่ขาย และผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการปลูก
กะหลํ่าปลีในจังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 2527/2528  พบวาเกษตรกรมีกําไรที่เปนตัวเงินรอย
ละ 56.89 ของรายได  เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใชแรงงานในครัวเรือนมากกวาแรงงานจาง อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุนการผลิตและอัตรารอยละของกําไรสวนเกินตอตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ 
44.18 % และ 45.38 % ตามลําดับ ผลตางระหวางกําไรสวนเกินกับกําไรสุทธิเฉล่ียไรละ 1.20 % ของ
ตนทุนการผลิต แสดงวาเกษตรกรมีกําไรสวนเกินเฉลี่ยไรละ 45.38% ของตนทุนการผลิต ซ่ึงเปน
จํานวนที่เพียงพอในการชดเชยตนทุนคงที่เฉลี่ยไรละ 1.20% ของตนทุนการเพาะปลูก และสวนที่
เหลือจะเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยไรละ 44.18 % ของตนทุนการผลิต อัตราผลตอบแทนจากการขายเฉลี่ย
ไรละ 30.64% ในการวิเคราะหจุดคุมทุนของการปลูกกะหล่ําปลีในจังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 
2527/2528 พบวาปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุนเฉลี่ยไรละ 97.89 กิโลกรัม และราคาตอกิโลกรัม ณ 
จุดคุมทุนเทากับ 1.18 บาท และพบวาปญหาการเพาะปลูกกะหล่ําปลีที่เกษตรกรประสบมากคือ การ
ขาดความรูในการปองกันและกําจัดศัตรูของกะหล่ําปลี เปนเหตุใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทําใหผล
ผลิตเฉลี่ยตอไรและรายไดต่ํา  

สราวุฒิ  ผดุงชม(2542)  ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตผักโดยใชสารเคมี
และผักปลอดสารเคมีในมุงตาขายไนลอน ในจังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษาพบวา  ตนทุนทั้งหมดจากการผลิตผักคะนา  ผักกวางตุง และถั่วฝกยาว
เฉล่ียตอไรของเกษตรที่ปลูกผักโดยใชสารเคมี เทากับ 12,904.79   8,540.14  และ 16,647.06 บาท  
ตามลําดับ  ตนทุนทั้งหมดจากการผลิตผักคะนา  ผักกวางตุงและถั่วฝกยาวเฉลี่ยตอไรของเกษตรกร
ที่ปลูกผักปลอดสารเคมีในมุงตาขายไนลอน เทากับ 12,797.83  10,012.89 และ 16,600.92  บาท
ตามลําดับ  และผลผลิตผักที่ใชสารเคมีเทากับ 3,406.80  2,941.78   และ 2,410.11  กิโลกรัม
ตามลําดับ  มากกวาผลผลิตผักปลอดสารเคมีในมุงตาขายไนลอนซึ่งมีปริมาณผลผลิตผักทั้งสาม
ชนิดเฉลี่ยตอไร เทากับ 2,978.82  2,688.00  และ 2,264.29  กิโลกรัมตามลําดับ  แตราคาเฉลี่ยที่
เกษตรกรไดรับจากผักทั้งสามชนิดต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารเคมีในมุง
ตาขายไนลอน  จากราคาเฉลี่ยที่สูงกวาทําใหเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารเคมีในมุงตาขายไนลอน  
มีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรจากการผลิตผักทั้ง 3 ชนิดเทากับ 16,990.37 บาท, 8,803.11 บาท และ 
20,628.62  บาท ตามลําดับ  มากกวาเกษตรกรที่ปลูกผักโดยใชสารเคมี ซ่ึงไดกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร
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จากการผลิตผักทั้ง 3 ชนิด เทากับ 7,706.35 บาท,  3,256.40  บาท และ 9,574.94  ตามลําดับ จากการ
วิเคราะหความแตกตางของกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรจากการผลิตผักทั้งสามชนิดของเกษตรกรทั้งสอง
กลุม  พบวา ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธันวา  จิตรสงวนและคณะ (2543) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง โครงการพัฒนาเกษตร
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของการพัฒนาเกษตร
แบบยั่งยืนมี 5 รูปแบบ คือ 

วนเกษตร เปนรูปแบบการเกษตรซึ่งมีระบบการใชที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรมการเกษตร
ตางๆ  ระหวางตนไมที่มีอยูในพื้นที่ปาหรือไมยืนตนที่ปลูกขึ้น โดยที่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
จะตองมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน และเกื้อกูลกับระบบนิเวศนปาไมในทองถ่ิน 

เกษตรผสมผสาน  เปนระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดใน
พื้นที่เดียวกัน โดยท่ีกิจกรรมการผลิตแตละชนิดจะตองสามารถเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในภายในไรนา  เชน  ดิน น้ํา แสงแดด อยางเหมาะสม 
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความสมดุลของสภาพแวดลอม และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาติ 

เกษตรทฤษฎีใหม  เปนระบบเกษตรที่เนนการจัดสรรทรัพยากรน้ําในไรนาเพื่อสราง
ผลผลิตอาหารที่พอเพียง และเพื่อการผลิตที่หลากหลายสําหรับเปนแหลงรายไดที่มั่นคงแก
ครัวเรือนเกษตรกร  ตลอดจนเปนการแกไขปญหาความยากจนและขาดแคลนทรัพยากรให บรรเทา
ลงจนกระทั่งพัฒนาถึงขั้นที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได 

เกษตรอินทรีย  เปนระบบเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี  เพื่อความปลอดภัยใน
สุขภาพ  โดยอาศัยซากพืช  ซากสัตว  การปลูกพืชหมุนเวียน และแรธาตุตามธรรมชาติในการ
ปรับปรุงดิน  ผสมผสานกับการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  หรือใชส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมา
ชวยในการควบคุมและทําลายศัตรูพืช   

เกษตรธรรมชาติ  เปนระบบเกษตรที่สรางผลผลิตพืชและสัตวใหสอดคลองกับระบบ
นิเวศนของพื้นที่  โดยพยายามแทรกแซงการใชปจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตตางๆ ใหนอยทีสุ่ด  
เพื่อใหระบบเกษตรกรรมและธรรมชาติสามารถเกื้อกูลซ่ึงกันและกันเปนองครวม 

นัทธหทัย  อือนอก (2543) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชสารเคมีกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกผัก : กรณีศึกษาบานแมสาใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบจําลอง Multinomial Logit  Model โดยทําการศึกษาจากเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 94 ราย แยก
เปนเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลี 54 ราย และเกษตรกรผูปลูกผักสลัด 40 ราย  เนื่องจากผักทั้งสอง
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ชนิด   มีการใชสารเคมีกําจัดแมลงในปริมาณที่แตกตางกัน  ตลอดจนกะหล่ําปลีเปนผักที่ไมไดรับ
การสงเสริมจากโครงการหลวง  ในขณะที่ผักสลัดเปนผักที่โครงการหลวงใหการสงเสริม  

ผลการศึกพบวา เกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-50 ป  มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 4  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ  8 คน และมีจํานวนสมาชิกใน
ระดับแรงงานเฉลี่ยครัวเรือนละ 2 คน สวนดานตนทุน  พบวา  ตนทุนเฉลี่ยตอไรในการผลิต
กะหล่ําปลีจะสูงกวาผักสลัด  และเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีจะใชสารเคมีกําจัดแมลงที่ระดับความ
เปนพิษรายแรงมาก  สวนเกษตรกรที่ปลูกผักสลัดจะใชสารเคมีกําจัดแมลงที่ระดับความเปนพิษปาน
กลาง  โดยปจจัยที่มีผลตอการใชสารเคมีกําจัดแมลงของเกษตรกรผูปลูกกะลํ่าปลีและผักสลัดที่มี
นัยสําคัญ ไดแก ประสบการณในการปลูก  จํานวนแรงงาน  ขนาดพื้นที่เพาะปลูก  และเงินทุนของ
เกษตรกร  ราคาผลผลิตในปกอน   ผลผลิตรวมตอไร  และราคาสารเคมีกําจัดแมลง  จากการศึกษา
คร้ังนี้ พบวา เกษตรกรที่มีประสบการณในการปลูกผักมานาน  มีขนาดพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ
และเงินลงทุนมาก  มีความนาจะเปนในการเลือกใชสารเคมีกําจัดแมลงที่มีระดับความเปนพิษ
รุนแรงมากขึ้น  นอกจากนั้นยังพบวา เกษตรกรที่มีจํานวนแรงานในครัวเรือนมาก และราคาของ
สารเคมีกําจัดแมลงที่สูงขึ้นชวยใหลดการใชสารเคมีที่มีระดับความเปนพิษรุนแรงลง      

โอปอล  ลาวัลย (2544) ไดศึกษาวิเคราะหตนทุนสุขภาพจากการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลี : กรณีศึกษาหมูบานพุย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม       
จังหวัดเชียงใหม เพื่อประเมินคาตนทุนสุขภาพของเกษตรกรทั่วไปที่ใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในการปลูกกะหล่ําปลี  เปรียบเทียบกับตนทุนสุขภาพของกลุมเกษตรกรที่มีการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาไดจากการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 71 
ราย แยกเปนกลุมเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกแบบทั่วไป จํานวน 63 ครัวเรือน และกลุมเกษตรกรที่มี
การเพาะปลูกแบบผสมผสาน จํานวน  8  ครัวเรือน ในการศึกษานี้ไดทําการประเมินคาตนทุน
สุขภาพที่เกิดขึ้น  และการวิเคราะหใชแบบจําลอง  Health Risk ในรูปของ  Logit  Model 

ผลการศึกษาพบวา  กลุมเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีอายุนอยกวา 30 ป  มีระดับ
การศึกษาระหวาง ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-7  ในสวนของการศึกษาตนทุนการผลิตและตนทุน
สุขภาพ  พบวา  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรและตนทุนสุขภาพของเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกแบบ 
ทั่วไปจะมากกวาเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกโดยวิธีผสมผสาน และปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงของ
สุขภาพจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีอยางมีนัยสําคัญทาง  
สถิติ  ไดแก  การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีระดับความรายแรงมาก  พิษรายแรง และพิษ
ปานกลาง  จํานวนครั้งที่เกษตรกรเคยไดรับการอบรมเรื่องการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยาง
ถูกตอง  ความถี่ในการใช  คาใชจายในการปองกันตนเองของเกษตรกร และการปฏิบัติตนเองของ
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เกษตรกรในการใชสารเคมีปองกําจัดศัตรูพืช  ดังนั้น  หากเกษตรกรไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ระดับความเปนพิษและปฏิบัติตนใหถูกตองในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชก็จะชวยลด
อันตรายจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย  
อีกทั้ง รัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการกระตุนหนวยราชการและเอกชนในการใหความรูความ
เขาใจเรื่องพิษภัยของสารเคมีและวิธีการใชสารเคมีที่ถูกตองแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง 

นิพนธ ไชยมงคล และคณะ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยสถานการณการผลิตและ
การตลาดผักของมูลนิธิโครงการหลวง ระหวางเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนกันยายน 2543  พบวา
สมาชิกกลุมผูปลูกผักมูลนิธิโครงการหลวงมีจํานวน 2,400 ครอบครัว  จากศูนยและสถานีสงเสริม
การปลูกผัก จํานวน 27 สถานี   

ผลการศึกษาพบวา พืชผักที่ทําการสงเสริมใหเกษตรกรในโครงการปลูกมี จํานวน 118 
ชนิด  พืชผักที่ผลิตตามแผนความตองการของตลาดมีจํานวน 51 ชนิด ผักทดลองตลาดจํานวน 67 
ชนิด พืชผักที่ตลาดมีความตองการสูง มีมูลคาการจําหนายสูงกวาลานบาท มีจํานวน 21 ชนิด คือ
ผักกาดหอมหอ  เซเลอรี่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงส ผักกาดหวาน ถ่ัวแขก กะหล่ําปลี แครอท  
ปวยเหล็ง กะหลํ่าปลีแดง มะเขือเทศดอยคํา ฟกทองญี่ปุน ยอดซาโยเต พริกหวานเขียว มะเขือเทศ
เชอร่ี แตงกวาญี่ปุน ขาวโพดหวานพิเศษ เบบี้แครอท กระเทียมตน ซูกินี และพริกหวานเหลือง  
สําหรับสถานการณการผลิตมีพืชหลายชนิดสามารถผลิตไดมากกวาหรือใกลเคียงความตองการของ
ตลาด โดยผักกาดหอมหอผลิตไดสูงสุด เพิ่มขึ้นรอยละ 94.3 รองลงมาไดแกซูกินี  เพิ่มขึ้นรอยละ 
56.9  มะเขือเทศกานเขียวเพิ่มขึ้นรอยละ 50.6 พริกหวนเขียวเพิ่มขึ้นรอยละ 38.2 ผักกาดขาวปลี
เพิ่มขึ้นรอยละ 37.2 กะหล่ําปลีเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 และขาวโพดหวานสองสีเพิ่มขึ้นรอยละ 32.2  
ตามลําดับ สวนพืชที่ไมสามารถผลิตไดตามแผนไดแก มะระขาวต่ํากวาแผนรอยละ 47.4 รองลงมา
คือกะหล่ําปลีรูปหัวใจต่ํากวาแผนรอยละ 38.7 ตนหอมญี่ปุนต่ํากวาแผนรอยละ 37.0 แตงกวายาวต่ํา
กวาแผนรอยละ 27.7 ฟกทองญี่ปุนต่ํากวาแผนรอยละ 23.7 และผักกาดหวานต่ํากวาแผนรอยละ 
22.4 ดานแหลงผลิตรายพืชที่สําคัญ พบวาแหลงผลิตพืชผักที่เหมาะสมแตละชนิดและแตละฤดูกาล
จะแตกตางกันออกไปโดยแหลงผลิตที่สําคัญมี 6 สถานี ซ่ึงสถานีหนองหอยสงผลผลิตสูงที่สุด คือ 
114,065.50 กิโลกรัม รองลงมาคือ สถานีทุงหลวง 67,224.50 กิโลกรัม  สถานีหวยลึก 45,059.50 
กิโลกรัม  และพบวาแตละสถานีมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแตกตางกัน  ดังนั้น  พืชที่เหมาะสมแต
ละฤดูกาลจึงแตกตางกัน  ในดานคุณภาพของพืชผัก พบวา พืชผักสวนใหญมีคุณภาพในระดับเกรด
สอง และเกรด U สวนเกรดหนึ่งปริมาณคอนขางต่ํา เชน ผักกาดหอมหอไดเกรดหนึ่งรอยละ 5.4 
เกรดสองรอยละ 30.8 เกรด U รอยละ 45.7 เกรด N (ตกเกรดแรขายได) รอยละ 15.5 และเกรด R 
(คัดทิ้ง) รอยละ 2.6 สวนสถานการณดานราคาพบวาอารติโชคมีราคาสูงสุด คือ 143.33 บาทตอ
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กิโลกรัม รองลงมาไดแก ซูการสเนปพี 58.27 บาทตอกิโลกรัม พริกหวานแดง 56.69 บาทตอ
กิโลกรัม พริกหวานเหลือง  50.37 บาทตอกิโลกรัม  มะเขือเทศเชอรี่ 22.02 บาทตอกิโลกรัม ผักกาด
หวาน 20.74 บาทตอกิโลกรัม มะเขือเทศดอยคํา 19.24 บาทตอกิโลกรัม ผักกาดหอมหอ 18.40 บาท
ตอกิโลกรัม  มะเขือมวงกานเขียว 6.21 บาทตอกิโลกรัม และกะหล่ําปลี 5.23 บาทตอกิโลกรัม       

ชลชา  บุญโต (2547) ไดทําการศึกษาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ในภาคเหนือ  ปเพาะปลูก 2543/2544  เพื่อประเมินความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอรายไดสุทธิ
ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร โดยการประเมินผลความยั่งยืนทางเศรษฐกิจใชแบบ Pretest-
Posttest Design with no control group ทําการประเมิน 3 ดาน คือ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับระบบการผลิตในไรนา ความมั่นคงดานอาหารและรายได สวนการ วิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอรายไดสุทธิทางการเกษตรนั้น ในการศึกษานี้ใชวิธีการสรางแบบจําลองสหสัมพันธเชิงซอน 
ขอมูลหลักที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลจากการสํารวจตัวอยาง จํานวน 40 ตัวอยาง จากจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย และกําแพงเพชร 

ผลการศึกษาพบวา หลังจากครัวเรือนเกษตรกรไดทําการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหมเปนเวลา 2 ป  ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 15.03 ชนิด  จํานวนกิจกรรมการผลิตในไร
นาเพิ่มขึ้น 3.55 กิจกรรม  ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น 28.05 กิโลกรัมตอไร  การหมุนเวียนการใชผลพลอย
ไดและของเสียในไรนาเพิ่มขึ้นรอยละ 216.09  แรงงานในครัวเรือนทํางานในไรนาเพิ่มขึ้น 47 วัน
ทํางาน จากผลที่เกิดขึ้นทําใหรายไดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 40,654.60  บาท ในปการ
เพาะปลูก 2541/2542 เปน 49,829.25 บาท ในปการเพาะปลูก 2453/2544 และความมั่นคงดาน
อาหารของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0 เปนรอยละ 85  ผลผลิตขาวตอไรและคาใชจายทางการ
เกษตรเปนปจจัยหลักที่มีผลตอรายไดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือน จากผลการประเมินและ
วิเคราะหแสดงใหเห็นวา  ครัวเรือนเกษตรกรที่นําเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใชมีโอกาสมากที่จะมี
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  

สุภารัตน สิทธิชัย (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร
ของระบบการเกษตรอินทรีย : กรณีศึกษา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาหลักในการผลิต
เกษตรอินทรียทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล รูปแบบการทําการเกษตรอินทรีย
ของเกษตรกร ผลกําไรทางเศรษฐศาสตรจากการทําการเกษตรระบบเกษตรอินทรีย ตลอดจนศึกษา
ปจจัยดานอื่นๆ ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตรของเกษตรกรที่ทําการเกษตร
อินทรีย  โดยทําการคัดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 ตัวอยาง จากเกษตรกรที่เปน
สมาชิกกลุมผูผลิตเกษตรอินทรีย  เขตอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  โดยทําการวิเคราะหตนทุน
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ผลตอบแทน(Cost Return Analysis) เพื่อศึกษาผลกําไรทางเศรษฐศาสตรของเกษตรกร และนํา
แบบจําลอง Logit  Model เขามาชวยในการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอความยั่งยืนทาง
เศรษฐศาสตรของการทําการเกษตรอินทรียในพื้นที่ที่ทําการศึกษา  

ผลการศึกษาพบวา  ระบบเกษตรอินทรียมี เปาหมายหลักเพื่อการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซ่ึงมีเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหพันธ
เกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM) เปนเกณฑมาตรฐานที่ยอมรับและใชอางอิงมากที่สุดในระดับ
สากล  และมาตรฐานเกษตรอินทรียของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ของไทยเปน
มาตรฐานที่ไดรับการตรวจสอบวามีมาตรฐานเทียบเทามาตรฐานของสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ (IFOAM)  เมื่อพิจารณาจากระดับความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตรของระบบเกษตรอินทรีย
ทั้งในระดับต่ํา  ระดับปานกลาง  ระดับสูง  และผลตอบแทนหรือผลกําไรที่พอเพียงตอการลงทุนใน
รอบการผลิตปตอไป พบวาปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความยั่งยืน ไดแก การไดรับการอบรมและ
ศึกษาดูงานทางดานเกษตรอินทรีย  จํานวนของแหลงตลาดที่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได  และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  สวนปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก อายุของหัวหนาครัวเรือน  จํานวน
วันทํางานของแรงงานในครัวเรือน  ตนทุนสุขภาพของเกษตรกรและปริมาณหนี้สินที่เกษตรกรมีอยู  
ซ่ึงผูศึกษาไดแสดงความเห็นวา  นโยบายทางดานเกษตรอินทรียควรเนนการสงเสริมดานปจจัย
ตางๆ ที่มีผลตอความยั่งยืนของระบบการเกษตรอินทรีย  เพื่อใหระบบการเกษตรอินทรียเปน
ทางเลือกหนึ่งในการสรางความยั่งยืนของการพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศไทย 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห ในการศึกษาผลตอบแทนและรายไดครั้งนี้ จะใชวิธี
วิเคราะหตนทุน ผลผลิต รายได และกําไรเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่การผลิตของเกษตรกร ซ่ึงจะทําให
ทราบตนทุน ผลผลิต รายได  และกําไรที่เกษตรกรไดรับ สวนการวิเคราะหดานราคาจะใชราคาเฉลีย่
ตอกิโลกรัมมาเปนขอมูลในการวิเคราะห  การวิเคราะหตนทุนจะพิจารณาจากตนทุนการผลิตทั้งใน
รูปตนทุนที่เปนเงินสด และตนทุนที่ไมเปนเงินสด และแบงการวิเคราะหเปนดังนี้ 

2.2.1  ตนทุน  
ตนทุน หมายถึง มูลคาของปจจัยการผลิตที่นํามาใชในการผลิตสินคาเกษตรองคประกอบ

ของตนทุนการผลิต แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร 
2.2.1.1  ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ไมเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต  

ไดแกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยคงที่ในการผลิตและไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช

DPU



 23

ในรอบระยะเวลาของการผลิต นอกจากนี้ ยังสามารถแบงตนทุนคงที่ออกไดเปนสองประเภท  คือ  
ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด  และตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด 

(1.1)  ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตจะตองจายในรูปของเงิน
สดในจํานวนคงที่รอบการผลิต ไดแก คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน เปนตน   

(1.2)  ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริง
ในรูปของเงินสด  หรือเปนคาใชจายคงที่ที่ประเมินได ไดแก คาใชที่ดินในกรณีที่ดินเปนของตนเอง  
คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตร และคาเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร
ในหนึ่งรอบการผลิต   

การคํานวณตนทุนคงที ่ ประกอบดวย 
1)  คาใชที่ดิน กรณีที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง เกษตรกรตองเสียคาเชาที่ดิน

เพื่อการเพาะปลูก จะคํานวณโดยนําคาเชาที่ดินเพื่อการเพาะปลูกทั้งหมดตอปมาหารดวยจํานวนไร
ที่ทําการเพาะปลูกบนที่ดินเชา แตถาปลูกมากกวา 1 คร้ังในรอบป จะใชจํานวนไรที่ปลูกรวมทุกครั้ง
เปนตัวหาร (เชน เชาที่ดิน 2 ไร  เปนเงิน  1,200 บาท  ทําการเกษตรปละ 2 คร้ัง จะไดพื้นการเกษตร
ที่ทําจริง 4 ไร นําไปหารคาเชา 1,200 บาท) เพื่อหาคาเชาที่ดินเฉลี่ยตอไร กรณีที่เกษตรกรใชที่ดิน
ของตนเอง จะประเมินคาใชที่ดินโดยนําอัตราคาเชาที่ดินในทองถ่ินมาใชเปนฐานการคํานวณตนทนุ
การใชที่ดิน 

2)  คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตร ประกอบดวย คาเสื่อมราคาของเครื่องมือ    
เชน รถไถ เครื่องสูบน้ํา เครื่องฉีดยา รวมถึงอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ ไดแก ตาชั่ง จอบ พล่ัว และ
อุปกรณบรรจุผลผลิต การคํานวณหาคาเสื่อมราคาจะใชวิธีการเสนตรง (Straight Line Method)   
คํานวณจากสูตร 

                    มูลคาที่ซ้ือมา – มูลคาซาก (ถามี) 
                                                                           อายุการใชงาน  
จากสูตร จะไดคาเสื่อมราคาตอปแลว ใหนําจํานวนไรรวมทุกครั้งที่ปลูกในรอบป

เปนตัวหาร  จะไดคาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตรเฉลี่ยตอไร 
3)  คาเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร   เปนการหาคาเสีย

โอกาสจากการนําเงินออมของเกษตรกรไปลงทุนดานอื่น ถาไมนําเงินมาลงทุนในการซื้อเครื่องมือ
เกษตร คํานวณโดยนํามูลคาเงินลงทุนหารดวยจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรรวม จะไดมูลคาเงินลงทุน
เครื่องมือเกษตรเฉลี่ยตอไร และนําอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาคูณ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรในปที่ทําการเพาะปลูก) จะไดคาเสียโอกาสของเงินลงทุนซื้อ
อุปกรณการเกษตรเฉลี่ย โดยมูลคาเฉลี่ยของเครื่องมืออุปกรณคํานวณจากสูตร 

             คาเสื่อมราคา                     = 
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 =  
    มูลคาลงทุนเฉลี่ย                         มูลคาที่ซ้ือมา + มูลคาซาก (ถามี) 

 ของเครื่องมืออุปกรณ                                 จํานวนไรรวม 
  2.2.1.2  ตนทุนผันแปร  หมายถึง  ตนทุนการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของ

ผลผลิต  ซ่ึงเปนคาใชจายที่เกิดจากการใชปจจัยผันแปรในการผลิต โดยปจจัยผันแปรจะใชหมดไป
ในชวงการผลิตนั้น ๆ  ตนทุนผันแปรสามารถแยกออกไดเปนสองประเภท  คือ  ตนทุนผันแปรที่
เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

(2.1)  ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด    หมายถึง    ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตจาย
ออกไปจริงเปนเงินสด  จากการใชปจจัยผันแปรตาง ๆ ไดแก  คาจางแรงงาน  คาวัสดุอุปกรณ
การเกษตร  และคาซอมแซมอุปกรณการเกษตร   

(2.2)  ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด  หมายถึง  ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตไมไดจาย
ออกไปจริงในรูปของเงินสด  หรือคาใชจายคงที่ที่ประเมินได  เปนคาใชจายที่คิดใหกับปจจัยการ
ผลิตผันแปรตาง ๆ ที่เปนของผูผลิตเอง หรือไดรับมาและนําไปใชในรูปส่ิงของ  ไดแก  คาแรงงาน
ของบุคคลในครอบครัว  คาวัสดุอุปกรณการเกษตรที่เกษตรกรผลิตไดเองหรือไดรับมาฟรี  และคา
เสียโอกาสของเงินลงทุนหมุนเวียน 

การคํานวณตนทุนผันแปร  ประกอบดวย 
1)  คาแรงงาน หมายถึง คาจางที่เกษตรกรจายใหแกผูรับจางในรอบการผลิตนั้นๆ 

เปนคาแรงงานที่จายไปจริงในรูปของเงินสด และคาแรงงานของคนในครอบครัวเกษตรกร ซ่ึงไดจาก
วันทํางานจริงของแรงงานในครอบครัวเกษตรกรในรอบการผลิตคูณดวยคาจางแรงงานในทองถ่ิน จะ
ไดเปนคาแรงงานที่ไมเปนเงินสด โดยในครั้งนี้จะคิดคาแรงงานในแตละขั้นตอนการผลิต  

2)  คาวัสดุอุปกรณการเกษตร  ไดแก  คาเมล็ดพันธ  ปุยหมัก ปุยคอก  ปุยชีวภาพ 
คาสารเคมีเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง คาไฟฟา และวัสดุการเกษตรอื่นๆ คํานวณจากการนําปริมาณที่ใช
ทั้งหมดตอปคูณกับราคาเฉลี่ยตอหนวยในทองถ่ินนั้น หารดวยจํานวนไรรวมทุกครั้งที่ปลูกในรอบป 
ไดเปนคาวัสดุอุปกรณการเกษตรตอไร สวนกรณีของคาวัสดุอุปกรณการเกษตรที่เกษตรกรผลิตได
เองหรือไดมาฟรี  เชน  ปุยคอก ปุยหมัก  และ ปุยชีวภาพ  ก็สามารถคํานวณไดเชนกัน โดยใชราคา
เฉล่ียตอหนวยที่ซ้ือขายในทองถิ่นนั้นมาคํานวณ  หรือคูณกับจํานวนวัสดุอุปกรณการเกษตรที่
เกษตรกรผลิตไดเอง หรือไดมาฟรี   

3)  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร คํานวณโดยนําคาซอมแซมอุปกรณ
การเกษตรที่จายไปจริงในรอบ 1 ปหารดวยจํานวนไรรวมทุกครั้งที่ปลูกในรอบการผลิต ไดเปนคา
ซอมแซมอุปกรณการเกษตรตอไรตอรอบการผลิต 

DPU



 25

4)  คาเสียโอกาสของเงินลงทุนหมุนเวียน คํานวณจากตนทุนผันแปรที่เปนเงิน
สดทั้งหมดคูณกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร) หารดวยจํานวนไรรวมทุกครั้งที่ปลูกในรอบการผลิต เพื่อหาคาเสียโอกาสของเงินลงทุน
หมุนเวียนเฉลี่ยตอไร 

2.2.2  ผลผลิต หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรไดรับจากการผลิตกะหล่ําปลีในหนึ่งรอบการ
ผลิต ซ่ึงจะผันแปรไปตาม สภาพพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูก ลักษณะการใชปจจัยการผลิต และฤดูกาล 
เมื่อนําปริมาณผลผลิตที่ไดในหนึ่งรอบการผลิตของเกษตรกรมาหารดวยพ้ืนที่การผลิต     ในหนึ่ง
รอบการผลิตจะไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรในรอบการผลิตนั้นๆ 

2.2.3  รายได หมายถึง รายไดทั้งหมดที่เกษตรกรไดรับจากการผลิตในรอบการผลิตซึ่งจะเทากับ
ผลคูณของปริมาณผลผลิตกับราคาที่เกษตรกรที่ขายไดหารดวยจํานวนพื้นที่การผลิตทั้งหมดจะเปน
รายไดเฉล่ียตอไร 

2.2.4  ราคา  หมายถึง  ราคาผลผลิตที่เกษตรกรตกลงซื้อขายกับผูรับซื้อ ณ ไรนาแตละครั้งใน
หนึ่งรอบการผลผลิต  ซ่ึงราคาดังกลาวเปนราคาที่นิยมใชคํานวณผลตอบแทนและรายไดทางการ
เกษตร  เมื่อนําราคาที่เกษตรกรขายไดแตละครั้งมาหารเฉลี่ยจะไดราคาเฉลี่ตอกิโลกรัม  

2.2.5  กําไร หมายถึง ผลตางระหวางรายไดและตนทุน ประกอบดวย 
(1)  กําไรสุทธิ คํานวณจากรายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอไร ลบดวยตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอ

ไร ไดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอไร 
(2)  รายไดสุทธิ คํานวณจากรายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอไรลบดวยตนทุนผันแปรทั้งหมด

เฉล่ียตอไร ไดเปนรายไดสุทธิเฉล่ียตอไร 
(3)  กําไรสุทธิเหนือตนทนุที่เปนเงนิสด  คํานวณจากรายไดทั้งหมดเฉลีย่ตอไร ลบดวย

ตนทุนผันแปรทั้งหมดทีเ่ปนเงินสดเฉลีย่ตอไร ไดเปนกาํไรสุทธิเหนือตนทุนทีเ่ปนเงนิสดเฉลีย่ตอไร 
กําหนดใหความสัมพันธระหวางตนทุน  รายได  และกําไร  จากการผลิตกะหล่ําปลี

ปลอดสารพิษ และการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก เปนดังนี้   
ตนทุนทั้งหมด  =    ตนทุนผันแปรทั้งหมด + ตนทุนคงที่ทั้งหมด 
ตนทุนผันแปรทั้งหมด      =    คาแรงงาน + คาวัสดุอุปกรณการเกษตร   

      + คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร + คาไฟฟา 
 + คาเชื้อเพลิง +  คาเสียโอกาสของเงินลงทุน     

      หมุนเวียน 
ตนทุนคงที่ทั้งหมด    =    คาเชาหรือคาใชที่ดิน+ คาภาษีที่ดิน + คาเสือ่ม 

             ราคาของอุปกรณการเกษตร + คาเสียโอกาส 
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ระดับราคาคุมทุน                   = 

     ระดับผลผลิตคุมทุน               = 

                                                                   ของเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร 
ตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด =         ตนทุนผันแปรทั้งหมดที่เปนเงินสด   
 + ตนทุนคงที่ทั้งหมดที่เปนเงินสด 
รายไดทั้งหมด             =     ผลผลิตทั้งหมด X ราคาผลผลิตที่ไดรับ 
กําไรสุทธิ                =    รายไดทั้งหมด - ตนทุนทั้งหมด 
รายไดสุทธิ =    รายไดทั้งหมด - ตนทุนผันแปรทั้งหมด 
รายไดสุทธิเหนือตนทุน =    รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปรทั้งหมดที ่
ที่เปนเงินสด                                ที่เปนเงินสด 
กําไรสุทธิเงินสด =   รายไดทั้งหมด - ตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด 

                                                    ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไร 
             ราคาผลผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัม 

                                                 ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไร 
             ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
 

2.3  ความรูเก่ียวกับการผลิตกะหล่ําปลี 
กะหล่ําปลี (Cabbage) เปนพืชที่วิวัฒนาการมาจากพันธุผักปาที่มีเฉพาะใบ ไมเขาหัวปลี 

ซึ่งพบอยูทั่วไปในประเทศแถบทวีปยุโรปแถบชายฝงทะเลของประเทศอังกฤษ เดนมารก แถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส และในบางทองที่ของประเทศกรีก กะหล่ําปลีแบบเขาหัว
เร่ิมเปนที่ปรากฏในราว ป พ.ศ. 2079 และแพรหลายเขามาสูประเทศไทยในราวพ.ศ. 2470 และเริ่ม
เปนที่นิยมในการบริโภคมากขึ้น โดยปกติกะหลํ่าปลีชอบอากาศเย็น จึงมักนิยมปลูกมากใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตอมาไดมีการพัฒนาพันธุกะหล่ําปลีใหทนตอ
สภาพอากาศรอน  จึงทําใหปจจุบันกะหล่ําปลีสามารถปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย และปลูกได
ทุกฤดู ทําใหมีผลผลิตบริโภคไดตลอดป มีลักษณะทางกายภาพแตกตางกันตามสายพันธุ  

กะหล่ําปลีโดยทั่วไปจะมีลําตนสูงประมาณ 25 - 45 เซนติเมตร ลําตนจะสรางใบจํานวน
มากหอหุมยอดของกะหล่ําปลีเรียกวาหัวกะหล่ําปลี ซ่ึงเปนสวนที่ใชในการบริโภค ใบที่ประกอบ
ขึ้น เปนหัวกะหล่ําปลีจะใบหอหุมประมาณ 11 - 28 ใบ น้ําหนักประมาณ 0.8 - 2 กิโลกรัมตอหัว 
และมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 13 - 25 เซนติเมตร กะหล่ําปลีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 2 ป นับแตระยะ
ตนกลาจนระยะเก็บเมล็ด แตการปลูกเพื่อบริโภคนิยมปลูกเปนพืชปเดียว โดยมีอายุตั้งแตระยะการ
ยายปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 50 - 120 วัน  

2.3.1  สายพันธุกะหล่ําปลี  
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กะหล่ําปลีสามารถปลูกไดเกือบทุกพื้นที่ แตจะเจริญเติบโตไดดีในสภาพดนิรวนโปรง และ
มีคา pH ระหวาง 6 - 6.5  กะหล่ําปลีเปนพืชผักเมืองหนาว จึงเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศที่เย็น 
ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกกะหลํ่าปลีจะอยูระหวาง 15 - 20 องศาองศาเซลเซียส  ระยะที่ปลูก
ไดผลดีอยูในชวงระหวางเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม  กะหล่ําปลีที่ปลูกแบงเปน 3 กลุมใหญ   

2.3.1.1  กะหล่ําปลีธรรมดา (Common Cabbage) เปนกะหล่ําปลีลักษณะหัวกลม 
หัวแหลมเปนรูปหัวใจ และหัวแบนราบ มีสีเขียวจนถึงเขียวออน เปนสายพันธุที่นิยมบริโภคทั่วไป 
ปลูกไดในทุกสภาพอากาศ ทนอากาศรอนไดดี และอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน 

2.3.1.2  กะหล่ําปลีแดง (Red Cabbage) เปนกะหล่ําปลีที่หัวเปนสีแดงทับทิม หัวคอนขาง
กลม อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 90 - 120 วัน เจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศหนาวเย็นปานกลาง 
มักนิยมบริโภคในรูปผักสด และปลูกเปนไมประดับ  

2.3.1.3  กะหล่ําปลีใบยน (Savoy Cabbage) เปนกะหล่ําปลีที่มีใบเขาหัวหยิกยนเปนคล่ืน 
และเจริญเติบโตไดดีในอากาศหนาวเย็น เปนอีกพันธุที่นิยมปลูกบริโภคกันทั่วไป  

2.3.2  การปลูกกะหล่ําปลี 
การปลูกกะหล่ําปลีโดยท่ัวไป แบงไดเปน 2 วิธี คือ การหวานเมล็ดลงในแปลงปลูก

โดยตรง และการเพาะกลาและยายไปปลูกในแปลงปลูก   
การหวานเมล็ดเหมาะสําหรับพื้นที่ซ่ึงมีการเตรียมดินไวอยางดี เปนวิธีที่นิยมในการปลูก

เพื่อการคาบนพื้นที่ขนาดใหญ เนื่องจากชวยประหยัดเวลาและแรงงานในการยายปลูก นอกจากนั้น
ยังชวยใหกะหล่ําปลีสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมของธรรมชาติตั้งแต   เร่ิมงอก 

การเพาะกลาเหมาะสําหรับการปลูกในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก เนื่องจากประหยัดเงิน
ในการซื้อเมล็ดพันธุ และใหผลผลิตดีกวาการหวานเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง โดยทั่วไปการเพาะ
กลากะหล่ําปลีมี 2 ลักษณะ คือ 

2.3.2.1  การหวานเมล็ดในแปลงกลา  วิธีการนี้ เกษตรกรจะหวานเมล็ดพันธุลงบนแปลง
เพาะกลาที่เตรียมไว เมื่ออายุตนกลาโตไดระยะปลูกจึงถอนไปปลูกในแปลงปลูก วิธีการนี้อัตราการ
สูญเสียของตนกลาจะสูง รากของตนกลาบางสวนขาด  ตนกลาชะงักการเจริญเติบโตเมื่อปลูกลง
แปลงปลูกและฟนตัวชา   

2.3.2.2  การหยอดเมล็ดในถาดหลุม  วิธีการนี้ เกษตรกรจะหยอดเมล็ดลงในถาดหลุมที่
เตรียมไว เมื่อตนกลาโตไดระยะจึงยายไปปลูกลงในแปลงปลูก  ซ่ึงชวยใหเกษตรกรประหยัดตนทุน
คาเมล็ดพันธุ  ตนกลาเจริญเติบโตไดดี  แข็งแรง พื้นตัวและเจริญเติบโตเร็วกวาวิธีการแรก ลดอัตรา
การสูญเสียของตนกลาที่ปลูกลงแปลง 
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 การยายตนกลาไปปลูกในแปลงจะยายเมื่ออายุประมาณ 4 - 6 สัปดาห มีใบ 5 - 6 
ใบ และลําตนจะสูงประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ถาตนมีขนาดใหญมากจะตองตัดปลายใบออกเพื่อ
ชวยลดการคายน้ํา ลดอาการเหี่ยวเฉา และชวยใหตั้งตัวไดเร็วขึ้น ชวงเวลาการยายปลูกควรยายปลูก
ในชวงบาย ๆ ถึงเย็น หรือชวงที่อากาศมืดครึ้ม เพื่อชวยไมใหตนกลาเหี่ยวเฉาจากแสงแดดมาก เมื่อ
ปลูกลงแปลงแลวจะตองใหน้ํา ปุย และคลุมดินดวยฟางหรือหญาแหง เพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน 
และพรางแสง เพื่อชวยใหตนกลาพื้นตัวเร็วขึ้น  

2.3.3  การเตรียมดิน  
การปลูกกะหล่ําปลี จะมีขั้นตอนการทํางานหลายขั้นตอนดวยกัน ขั้นตอนแรก คือการ

เตรียมดิน  ซ่ึงในขั้นตอนการเตรียมดินยังมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้  
2.3.3.1  เตรียมทางระบายน้ําในแปลงปลูก  การปลูกกะหล่ําปลีจําเปนตองมีระบบการ

ระบายน้ําที่ดี โดยพื้นที่ราบไหลเขา หรือพื้นราบสูงอาจไมจําเปนตองเตรียมการระบายน้ํา แตถาเปน
พื้นราบลุมและระดับน้ําใตดินตื้น  จําเปนตองยกแปลงใหสูงจากระดับน้ํา ทําคันปองกันน้ําทวม 
และเตรียมเครื่องสูบน้ําไวเพื่อระบายน้ําออกจากแปลงปลูก 

2.3.3.2  ไถหรือขุดแปลง ถาเปนพื้นที่ขนาดใหญ นิยมใชรถแทรกเตอรในการเตรียม
แปลง เนื่องจากประหยัดเวลาและคาแรงงงาน แตถาเปนพื้นที่ขนาดเล็ก และพื้นที่ราบไหลเขานิยม
ใชแรงงานคนขุดดวยจอบเพื่อเตรียมแปลงปลูก 

2.3.3.3  พรวนดิน เปนวิธีการยอยกอนดินใหมีขนาดเล็กลง เพื่อใหเหมาะกับการเพาะ
และยายตนกลา ชวยใหงายตอการเตรียมแถวและทําใหอินทรียวัตถุคลุกเคลากับดินไดดีขึ้นโดยการ
เตรียมดินในแปลงเพาะกลาและแปลงปลูกจะดําเนินการตางกัน  ดังนี้  

1)  แปลงเพาะกลา  การเตรียมดินในแปลงเพาะกลาจะขุดดินใหลึกประมาณ 15 - 20  
เซนติเมตร ตากดินไวประมาณ 5 - 7 วัน หลังจากนั้นนําปุยคอกหรือปุยหมักที่สลายตัวดีแลวมา
คลุกเคลากับดินใหสม่ําเสมอ พรอมทั้งยอยกอนดินที่มีขนาดใหญใหละเอียด เพื่อใหเมล็ดพันธุ
สามารถงอกไดดีขึ้น แปลงกลาควรมีขนาดกวางประมาณ 1 เมตร และความยาวของแปลงเปนไป
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้พื้นที่ของแปลงเพาะกลาจะแปรผันไปตามขนาดพื้นที่ปลูกซึ่งเกษตรกร
คาดการณไว 

2)  แปลงปลูก ในการเตรียมดินแปลงปลูก เกษตรกรจะขุดดินใหลึกประมาณ 18-20 
เซนติเมตร ตากดินไวประมาณ 5 - 7 วัน หลังจากนั้น หวานปุยอินทรีย หรือปุยหมัก เพื่อปรับปรุง
สภาพทางกายภาพของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน การยอยดินกอนขนาดใหญใหเล็กลง หาก
ดินเปนกรดใหใสปูนขาวเพื่อปรับคา pH ของดินใหเหมาะสม 
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2.3.4  ลักษณะการปลูกกะหล่ําปลี 
การปลูกกะหล่ําปลีของเกษตรกรจะคํานึงถึงความตองการของตลาด และขนาดของหัว

กะหล่ําปลี เปนสําคัญ โดยทั่วไปจะยกรองแปลงปลูกเพื่อชวยในการระบายน้ํา สวนการวางแถวก็จะ
คํานึงถึงการใหน้ําของเกษตรกรเปนสําคัญ การวางแถวจะแบงเปน 2 แบบดวยกัน คือ 

2.3.4.1  แบบแถวเดี่ยว  เปนแบบที่นิยมทําในการปลูกกะหล่ําปลีในไร มีการใหน้ําแบบ
สปริงเกอรหรือลากสายยางฝกบัวเขาไปรดน้ํา หรือสวนผักในภาคกลางที่ยกรองและมีคูน้ําตรงกลาง
เพื่อรดน้ําโดยเครื่องพนหรือวักสาด 

2.3.4.2  แบบแถวคู  เปนแบบที่นิยมใชกับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือการปลูกพืชสวนครัว ใช
แรงงานในการเตรียมดินและรดน้ําตามรอง หรือใชบัวเดินรดน้ํา 

2.3.5  ระยะหลุมในการปลูก 
การปลูกกะหล่ําปลีในประเทศไทยนิยมปลูกแบบยายปลูกลงแปลง เนื่องจากพื้นที่

การเกษตรมีขนาดไมใหญ  และมีการเวนระยะหางระหวางหลุมในการปลูกกะหล่ําปลี ซ่ึงจะมีผล
ตอตนทุน ผลผลิต การเจริญเติบโต และการเขาหัวของกะหล่ําปลี  การเวนระยะหางระหวางหลุม
มากหัวกะหล่ําปลีที่ไดจะมีขนาดใหญ  แตปริมาณผลผลิตที่ไดจะนอย และปริมาณปุยที่ใชก็นอย แต
ถาเวนระยะหางระหวางหลุมนอยหัวกะหล่ําจะมีขนาดเล็ก แตจะไดผลผลิตมาก การใชปุยก็มากดวย   

ระยะหลุมปลูกกะหล่ําปลีที่นิยมและเหมาะสมกับพันธุที่ปลูกกันในประเทศไทย ซ่ึงเปน
พันธุที่อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน มีทรงพุม การหอหัวมีขนาดเล็ก  ระยะหางระหวางหลุมประมาณ 50 x 50 
เซนติเมตร สวนพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวปานกลาง ระยะหางระหวางหลุมประมาณ 70 x 70 
เซนติเมตร สวนพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนาน จะเวนระยะหางระหวางหลุมประมาณ 90 x 90 
เซนติเมตร  ทั้งนี้  ระยะหางระหวางหลุมจะปรับไปตามความตองการ ขึ้นอยูกับขนาดของผลผลิตที่
ตลาดตองการ คือ ถาตลาดนิยมขนาดหัวท่ีเล็กเกษตรกรก็จะปรับระยะหางระหวางหลุมใหแคบลงไป 
ถาตองการหัวขนาดใหญก็ปรับระยะหางใหมากขึ้น 

2.3.6  การดูแลรักษากะหล่ําปลี 
การปลูกกะหล่ําปลีจําเปนตองใหการดูแลเปนระยะ ๆ เพื่อใหกะหลํ่าปลีเจริญเติบโต

อยางตอเนื่อง สมบูรณ จนถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ไดแก การใหน้ํา การใสปุย การกําจัดวัชพืช 
การปองกันและกําจัดโรคพืชและแมลงตางๆ  เพื่อใหไดผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ 

2.3.6.1  การใหน้ํา  กะหล่ําปลีเปนพืชรากตื้น ตองการน้ํามาก จึงจําเปนตองใหน้ําอยาง
เพียงพอและสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหดินมีความชุมชื้นอยูตลอดเวลา  โดยทั่วไปรากของกะหล่ําปลีจะ
อยูลึกจากผิวดินประมาณ 30 เซนติเมตร ในระยะที่กําลังเจริญเติบโต ถากะหล่ําปลีขาดน้ําจะทําให
ขนาดหัวเล็กลง และถาขาดความชื้นหัวกะหล่ําปลีอาจปริแตก ซ่ึงจะทําใหผลผลิตเกิดการเสียหาย
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ขึ้น  เวลาการใหน้ําที่เหมาะสมควรเปนเวลาเชา หรือบายไมเกิน 15.00 น. เพื่อไมใหตนและใบเปยก
ช้ืนเกินไป ซ่ึงเปนสาเหตุของโรครากเนาในกะหล่ําปลี 

2.3.6.2  การใหปุย  กะหล่ําปลีเปนพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน มีความตองการธาตุอาหาร
สูง ทําใหพื้นดินที่ใชปลูกเสื่อมเร็ว  หากไมมีการใชปุยกะหลํ่าปลีจะไมเจริญเติบโตและใหผลผลิต
ต่ํา  กะหล่ําปลีที่ปลูกเพื่อการคาจึงจําเปนตองใหปุยคอก และปุยเคมี เพื่อใหผลผลิตสูง และชวยใน
การปรับปรุงดินดวย 

การใสปุยเคมี เกษตรกรจะแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกจะใสรองกนหลุมเมื่อปลูกลง
แปลง สวนครั้งที่ 2 จะใสเมื่อปลูกลงแปลงแลวประมาณ 14 วัน โดยจะใชวิธีโรยและพรวนดินกลบ 
และจะใสปุยไนโตรเจนเมื่อผักอายุประมาร 20 และ 40 วัน หลังปลูกลงแปลง 

นอกจากปุยเคมีแลว เกษตรกรจําเปนตองใชปุยคอกและปุยชีวภาพเพื่อชวยในการ
ปรับปรุงดินใหรวนซุย และเพิ่มธาตุอาหารใหแกกะหล่ําปลี  และชวยลดการสุญเสียธาตุอาหารของ
ปุยเคมีที่สะสมอยูในดินในระยะแหงแลงไดดี และชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีไดอีกทางหนึ่ง และ
ยังชวยเสริมธาตุอาหารใหแกกะหล่ําปลีอีกทางหนึ่งดวย 

2.3.7  การกําจดัวัชพืช 
ในการปลูกกะหล่ําปลี  การกําจัดวัชพืชเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวัชพืชจะแยง

อาหาร น้ํา บดบังแสงแดด และยังเปนที่อาศัยของแมลงและโรคที่จะทําลายกะหล่ําปลีไดทุกขณะ
วัชพืชที่พบในแปลงปลูกกะหล่ําปลีจะเปนวัชพืชที่มีอายุส้ัน อาศัยการเจริญพันธุจากเมล็ด เติบโตให
ดอก ผล และเมล็ดในระยะเวลาหนึ่งป  เปนวัชพืชที่สามารถกําจัดไดงาย วิธีการกําจัดวัชพืชในแปลง
ปลูกกะหล่ําปลีโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ    

2.3.7.1  ใชเครื่องมือเกษตร เปนการกําจัดวัชพืชโดยอาศัยเครื่องมือเกษตรเขาชวยในการ
กําจัด เชน เครื่องตัดหญา จอบ มักจะใชกับวัชพืชที่มีขนาดเล็กเพิ่งงอกจากดิน ซ่ึงเปนระยะที่ไดผลดี
ที่สุด 

2.3.7.2  การใชสารเคมี   ปจจุบันสารเคมีกําจัดวัชพืชที่นิยมใชจะแบงเปน 2 กลุม  กลุม
แรกเปนสารเคมีที่ฉีดพนเพื่อคุมไมใหวัชพืชเจริญเติบโต ใชฉีดพนคลุมดินเพื่อไมใหวัชพืชเจริญ
งอกงาม    กลุมที่สอง  เปนสารเคมีที่ฉีดพนเพื่อฆาวัชพืชที่เจริญเติบโตใหตายลง การฉีดพนสารเคมี
กําจัดวัชพืชจะทําใหกะหล่ําปลีชะงักการเจริญเติบโต เมื่อสามารถปรับตัวไดแลวจะเจริญเติบโตไดดี 

2.3.8  โรคพืชที่เกิดกับกะหล่ําปลี 
โรคพืช คือ ลักษณะอาการที่ผิดไปจากธรรมชาติของพืช  เชน ใบเปนแผล ใบไหม ราก

เนา โคนเนา เนาตายหรือแหงตายทั้งตน  ทําใหไดผลผลิตนอยกวาปกติ และเสียคุณคาทางเศรษฐกิจ 
โดยโรคพืชที่สําคัญของกะหล่ําปลี  มีดังนี้ 
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2.3.8.1  โรคเนาเละ (Soft rot) เปนโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ลักษณะอาการ คือ ตน
กะหล่ําปลีจะเนาและยุบตายไปทั้งตน หรือเปนสีน้ําตาลและฟุบแหงตายกองอยูที่ผิวดิน โดยอาการ
เนาจะเกิดที่สวนใดกอนก็ได แตปกติจะเริ่มที่โคนกาน ใบหรือกลางตนออนและมักมีกล่ินเหม็น
รุนแรง อาการของโรคจะเกิดไดเร็วขึ้นเมื่อไดรับอากาศรอน  

2.3.8.2  โรคไสกลวงดํา  ลักษณะอาการ ตนกะหล่ําปลีจะแคะแกรน ใบเล็ก  ปลายใบ
ไหม ใบแกหงิกงอหรือเปนหยัก ทองใบมีสีแดงเรื่อ ตามเสนใบและกานใบมีรอยแตกตามยาวและ
ตามขวาง ลําตนและรากจะกลวง เนื้อเยื่อภายในลําตนแหงเปนโพรง  

2.3.8.3  โรคเนาคอดิน  เปนโรคที่เกิดเฉพาะในแปลงกลา  เนื่องจากการหวานกลาที่แนน
ทึบ อับลม และตนเบียดกันมาก โรคนี้จะเกิดอาการแผลช้ําที่โคนตนบริเวณผิวดิน เมื่อถูกแสงแดด
แผลดังกลาวจะแหงอยางรวดเร็ว ทําใหตนหักพับ เหี่ยวและแหงตายไป 

2.3.8.4  โรคเนาดํา  อาการของโรค จะมีลักษณะขอบใบแหงเขาไปเปนรูปสามเหลี่ยม บน
เนื้อเยื่อที่แหงจะจะมีเสนใยสีดําเห็นเดนชัด อาการใบแหงจะรามไปถึงเสนกลางใบ  ลุกลามไปถึงกลาง
ใบ ทําใหใบเหลืองและเหี่ยวแหงในที่สุด  กะหล่ําปลีจะชะงักการเจริญเติบโตและอาจตายได 

2.3.8.5  โรคแผลกลมสีน้ําตาลไหม  โรคนี้จะเกิดไดตั้งแตระยะเปนตนกลา อาการของ
โรคโดยทั่วไป  จะเกิดจุดดําบนลําตนของตนกลาทําใหเกิดอาการแคะแกรนและตายได อาการทาง
ใบจะเห็นเปนวงกลมสีน้ําตาลซอนกันหลายช้ัน เนื้อเยื่อรอบแผลเปนสีเหลือง ขนาดแผลมีทั้งเล็ก
และใหญบนแผลจะเห็นราขึ้นเห็นเปนผงสีดําชัดเจน  

2.3.8.6  โรคเหี่ยว  เปนโรคที่เกิดกับกะหล่ําปลีตั้งแตระยะเปนตนกลา เมื่อปลูกในแปลง
ปลูกโรคดังกลาวจะระบาดไปสูแปลงปลูก ลักษณะอาการคือ ใบลางของกะหล่ําปลีจะเหลืองไปครึ่ง
ซีก และโคงงอไปทางซีกที่มีสีเหลือง  ใบจะแหงเปนสีน้ําตาลออนและรวงหลน ตอมาทอน้ําเลี้ยงลํา
ตนจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและตนกลาจะตายลงในเวลาตอมา 

2.3.9  แมลงศัตรูพืชที่สําคัญของกะหล่ําปลี  
แมลงศัตรูพืชของกะหล่ําปลีมีหลายชนิด แตแมลงศัตรูที่สําคัญของกะหล่ําปลีซ่ึงพบมาก

ในพื้นที่เพาะปลูก และสรางความเสียหายใหกับผลผลิตของเกษตรกรอยางมากมี  ดังนี้  
2.3.9.1  หนอนใยผัก  เปนหนอนผีเส้ือขนาดเล็ก และเปนศัตรูที่สําคัญของกะหล่ําปลี  

ชอบกัดกินผิวดานลางของใบผัก ชอนเขาไปกัดกินยอดผัก และกัดกินใบผักที่หุมปลี ทําใหใบเปนรู
พรุน  ยอกผักเสียหาย และเสียคุณคาทางเศรษฐกิจ  เมื่อเกิดการระบาดจะสรางความเสียหายใหกับ
พื้นที่การปลูกกะหล่ําปลีอยางรุนแรง และรวดเร็ว 
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2.3.9.2  หนอนคืบกะหล่ํา เปนหนอนผีเสื้อขนาดกลาง และเปนศัตรูที่สําคัญของ
กะหล่ําปลีอีกชนิดหนึ่ง ลําตัวสีเขียว ชอบกัดกินใบผักและกินจุมาก  เมื่อเกิดการระบาดจะสราง
ความเสียหายใหกับพื้นที่การปลูกกะหล่ําปลีอยางรุนแรง และรวดเร็ว 

2.3.9.3  หนอนกระทูผัก   เปนหนอนผีเสื้อกลางคืน หนอนชนิดนี้กินพืชผักหลายชนดิ จงึ
สามารถขยายพันธุ และระบาดเกือบทุกฤดู ลักษณะการระบาดจะเปนหยอมๆ ตามจุดที่แมผีเส้ือ
วางไข  เมื่อหนอนเจริญเติบโต จะเจาะเขาไปกินและทําลายยอดผักทําใหยอดผักเสียหาย   

2.3.9.4  หนอนกระทูหอม  เปนศัตรูที่สําคัญที่สุดของกะหล่ําปลี โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูก
ในภาคกลาง  หนอนชนิดนี้กินพืชผักหลายชนิด โดยจะกัดกินสวนตางๆ ของกะหล่ําปลี และเจาะเขา
ไปกัดกินในหัว เมื่อมีการระบาดจะเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหผลผลผลิตเสียหายอยางรุนแรง  

2.3.9.5  หนอนเจาะยอดกะหล่ํา  หนอนชนิดนี้ เมื่อเกิดการระบาดจะชอบเจาะและกัดกิน
ยอดกะหล่ําปลี ทําใหยอกขาดและกะหล่ําปลีไมเขาหัว  

2.3.10  วิธีการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูของกะหล่ําปลี 
  การใชสารเคมีโดยทั่วไปจะมีขอแนะนําในการใชสารเคมีหรือยาฆาแมลงที่เกษตรกร

ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
2.3.10.1  เลือกใชสารเคมีใหถูกกับชนิดและนิสัยการทําลายของแมลง 
2.3.10.2  ไมควรใชสารเคมีในอัตราสูงเกินความจําเปน การใชสารเคมีในอัตราสูง

เกินไปในระยะแรกจะกระตุนใหแมลงดื้อยาเร็วขึ้น  
2.3.10.3  ไมควรใชสารเคมี ชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน เนื่องจากจะทําใหแมลง

ปรับตัวตานทานสารเคมีเร็วข้ึน ควรใชสลับกับสารเคมีที่ตางชนิดกัน หรือสลับกับสารพวก
เชื้อจุลินทรียตาง ๆ 

2.3.10.4  ควรใชสารประเภทออกฤทธิ์ส้ันหรือพวกเชื้อจุลินทรียในระยะใกลเก็บเกี่ยว           
ถาจําเปนตองใชสารพวกออกฤทธิ์นาน ควรเวนระยะการกอนเก็บเกี่ยวนานพอสมควร ซ่ึงอาจทิ้งไว 
อยางนอย 7-10 วัน 

2.3.10.5  ไมควรใชสารประกอบคลอรีน ถาจําเปนควรใชเฉพาะระยะเวลาพืชยังเล็ก
เทานั้นหากพืชเร่ิมใหหัวหามใชเด็ดขาด อีกทั้งไมควรราดสารนี้ในพื้นที่เดิมที่เคยใช ควรหลีกเลี่ยง
ไปใช สารเคมีประเภทอื่นแทน 

2.3.11  การเกบ็เกี่ยวกะหลํ่าปลี 
เกษตรกรจะทําการเก็บเกี่ยวกะหลํ่าปลีเมื่ออายุพอเหมาะ เพื่อใหไดผลผลิตมีลักษณะ

รูปราง สีสัน ความสด  คุณคาทางอาหาร และรสชาติ ฯลฯ ดีที่สุดเมื่อถึงมือผูบริโภค แตทั้งนี้ตอง
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คํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รายละเอียดเกี่ยวกับการ  เก็บ
เกี่ยวกะหล่ําปลีมีดังนี้ : - 

2.3.11.1  อายุการเก็บเกี่ยว  พิจารณาจากจํานวนวันตั้งแตวันที่ยายปลูกจนถึงวันที่
กะหล่ําปลีไดอายุเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายพันธุ โดยสายพันธุเบามีระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60 
วันหลังยายปลูก แตพันธุหนักจะมีอายุการเก็บเกี่ยวถึง 120 วันหลังยายปลูก  การยืดอายุเก็บเกี่ยวให
นานออกไป จะเสี่ยงตอปญหาการปริแตกของหัว อีกทั้งการเขาทําลายของโรคพืชและแมลง 

2.3.11.2  เวลาในการเก็บเกี่ยว  โดยทั่วไปเกษตรกรจะตัดผลผลิตในชวงเวลาที่มีอากาศ
เย็นที่สุด เชน  เวลาเชาตรู หรือเวลาเย็น แตมักไมนิยมเก็บในเวลาเย็นเนื่องจากผลผลิตจะสูญเสีย
น้ําหนักเพราะเวลากลางวันกะหล่ําปลีจะคายน้ําและระเหยน้ํา ทําใหไดน้ําหนักนอย ถาเก็บ
กะหลํ่าปลีเวลาเชามืด จะทําใหกะหล่ําปลีผิวเตงและไดน้ําหนักดี  เนื่องจากกะหล่ําปลีจะรักษา
ความชื้นในเวลากลางคืนเอาไวไดดี 

2.3.11.3   การเก็บผลผลิต  ปกติการเก็บผลผลิตจะใชแรงคน และใชมีดเปนเครื่องมือใน
การเก็บผลผลิต  เกษตรกรจะเลือกกะหล่ําปลีหัวที่หอแนนแลว ใชมีดตัดใหมีใบนอกหุมหัวติดมา
ดวยเพื่อชวยปองกันผักช้ําขณะขนสง ขอควรระวังในการเก็บผลผลิต ผูเก็บผลผลิตตองทําดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหเกิดรอยช้ําและรอยขีดขวนเพื่อรักษาคุณภาพใหดีที่สุด  การบรรจุและขนยาย
กะหล่ําปลีควรทําอยางเบามือ เพราะอาจทําใหผักบอบช้ําและเสียหาย เปนชองทางใหเชื้อโรคเขา
ทําลายไดงาย (บุญครอง  ปทุมชาติพัฒน, 2530) 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหตนทุนการผลิต 

ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิ ในบทนี้จะไดกลาวถึงรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนที่
ผูทําการวิจัยไดดําเนินการในประเด็นตางๆ  ดังนี้  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมูล 
3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากร 

ประชากร(Population) ในการศึกษานี้คือ  เกษตรกรหรือครัวเรือนเกษตรที่ผลิต
กะหลํ่าปลีในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยปการเพาะปลูก พ.ศ. 2549/50  ประกอบดวย 5 
หมูบาน ไดแกหมูบานหนองหอยเกา หมูบานหนองหอยใหม  หมูบานแมขิ หมูบานปางไฮ และ
หมูบานสามหลัง มีจํานวน 291 ครัวเรือน เปนเกษตรกรจํานวน 58 ครัวเรือนที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอยสนับสนุนใหผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษโดยทดแทนปุยเคมีดวยปุยอินทรียน้ํา 
ควบคุมสารเคมีใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม และขายผลผลิตใหกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ และ
เปนเกษตรกรจํานวน 233 ครัวเรือนที่ผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักและไมไดขายผลผลิตใหกับศูนย
พัฒนาโครงการหลวงฯ 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
จํานวนตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการศึกษานี้ มีจํานวนทั้งส้ิน 38 ครัวเรือน ในจํานวนนี้ 18 

ครัวเรือนสุมมาจากครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ และ 20 ครัวเรือนสุมมาจากครัวเรือนที่
ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling : 
SRS) จากบัญชีรายช่ือครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีทั้งสองกลุม 
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3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามกลุมตัวอยาง เร่ือง การศึกษา

เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีในศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย แบงเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนที่  1  ขอมูลดานสังคมของครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ประกอบดวย 
ขอมูลสวนตัว ช่ือ สกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อของหัวหนา
ครัวเรือน  จํานวนคน อายุ เพศ และการศึกษาของคนในครอบครัว การตั้งถ่ินฐานของครัวเรือน การ
เขามาอยูในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ การเปนสมาชิกในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ การเดินทาง
ไปมา แหลงความรูและขาวสารที่ไดรับ การรักษาพยาบาลของครอบครัว การฝกอบรมดาน
การเกษตร แหลงน้ําดื่ม การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  

สวนที่  2  ขอมูลดาน เศรษฐกิจและแหลงเงินทุน ประกอบดวย ขอมูลการถือครองที่ดิน 
การใชประโยชนในที่ดิน รายไดและรายจายทางการเกษตร การใชปุยอินทรียน้ํา วัสดุและวิธีการ
ผลิตปุยอินทรียน้ํา การเปนลูกคาหรือสมาชิกกองทุนและธนาคาร  แหลงเงินทุนในการทํา
เกษตรกรรม และหลักค้ําประกันการกู 

สวนที่  3  ขอมูลดานการปลูกกะหล่ําปลี ประกอบดวย การจําแนกกลุมเกษตรกร คา
วัสดุ คาแรงงานเตรียมแปลงเพาะกลาและดูแลรักษากลา  คาแรงงานเปดหนาดิน คาแรงงานเตรียม
แปลงปลูก คาแรงงานดูแลรักษา คาแรงงานเก็บและขนผลผลิตกะหล่ําปลี  รายไดจากการปลูก
กะหล่ําปลี คาเครื่องจักรและเครื่องมือการเกษตร 

สวนที่  4  ขอมูลดานการตลาด ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษา การจําหนาย และ
คําถามปลายเปด เกี่ยวกับ ราคา ปญหาและอุปสรรคการผลิต การจําหนายกะหล่ําปลี และขอคิดเห็น
ของเกษตรกรเกี่ยวกับการจําหนายกะหล่ําปลี  
 
3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด  ทฤษฎี  โดยเริ่มจากการสราง
แบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เมื่อไดรับคําแนะนําให
ปรับปรุงแกไขไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําและนําแบบสอบถามดังกลาวที่ไดปรับปรุงแกไข
แลวไปทดสอบ(Pre-test) กับเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเพื่อหา
ขอบกพรองของแบบสอบถามและนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองรวมกับอาจารยที่ปรึกษาแลวจึง
นําแบบสอบถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลี

ปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแรม   อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 18 ราย และสัมภาษณเกษตรกรที่ผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ 
จํานวน 20 ราย  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยและคณะไดสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน
ทั้งส้ิน 38 ชุด และนํามาตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห 

3.4.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากรายงานการศึกษา บทความ 
วารสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  มูลนิธิโครงการหลวง สํานักวิจัยและพัฒนาเกษตร เปนตน 

 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 วิธี 
1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  เปนการนําขอมูลปฐมภูมิและขอมลู  

ทุติยภูมิ ที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณเกษตรกร เจาหนาที่และรายงานการศึกษา บทความ วารสาร 
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกะหล่ําปลี ตลอดจนขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ เชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ มูลนิธิโครงการหลวง สํานักวิจัยและพัฒนาเกษตร มาพรรณนาโดยใชตาราง
และ ภาพประกอบ 

2.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการนําขอมูลจากการสัมภาษณ
เกษตรกรทั้งสองกลุม คือกลุมที่ผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ กับกลุมที่ผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก
ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ มาประมาณคาเฉลี่ย และสัดสวนหรือรอยละ การวิเคราะหแบงเปน
สองสวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีปลอด
สารพิษและเปรียบเทียบโครงสรางตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิของ
เกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยทําการเปรียบเทียบความแตกตาง ดังนี้ 

1. ตนทุนการผลิต 
2. ปริมาณผลผลิต 
3. รายได 
4. ราคา 
5. กําไรสุทธิ  
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สวนที่ 2 เนื่องจากเกษตรกรแบงออกเปนสองกลุม คือกลุมที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
กับกลุมที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก ดังนั้นการศึกษาในสวนนี้เปนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลตางระหวางคาเฉลี่ยของตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิ  

การประมวลผล และวิเคราะหขอมูลเบื้องตนหรือขอมูลเชิงพรรณนา และวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS for Windows  

 
3.6 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

ประชากรหรือผูปลูกกะหล่ําปลีในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยแบงเปนสอง
กลุม เกษตรกรทั้งสองกลุมมีวิธีการผลิตกะหล่ําปลีตางกัน ผูศึกษาตองการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับผลตางระหวางตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได ราคา และกําไรสุทธิของทั้งสองประชากร 
แตเนื่องจากขนาดตัวอยางของทั้งสองกลุมมีขนาดเล็ก ไมทราบความแปรปรวนของประชากร และ
ใชการสุมตัวอยางจากประชากรทั้งสองกลุมนั้นเปนการสุมที่เปนอิสระตอกัน  ดังนั้น  การทดสอบ
จึงใช  t - statistic 

  เนื่องจากไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร และไมทราบวาความแปรปรวน
ของทั้งสองประชากรเทากันหรือไม  ดังนั้น  กอนที่จะทําการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของ
สองประชากร  (µ1  - µ2  )  เราจะตองทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาความแปรปรวนของ
ทั้งสองประชากรกอน โดยใช F- statistic  ดังนี้ 

 F     =    s1
2 / s2

2   ที่     df    เทากับ   n1 – 1 และ  n2- 1 
โดยที ่ s1

2
  >   s2

2     
เมื่อ    s1

2    คือ    ความแปรปรวนของตัวอยางจากประชากรที่ 1 

  s2
2    คือ    ความแปรปรวนของตัวอยางจากประชากรที่ 2 

สําหรับสมมติฐานในการทดสอบ (ทดสอบสองดาน)   คือ 
Ho       :  σ1

2  =  σ2
2 

  
Ha      :  σ1

2
  ≠  σ2

2 
  

เมื่อ   σ1
2       คือ   ความแปรปรวนของประชากรที่ 1 

σ2
2 

 
    คือ   ความแปรปรวนของประชากรที่ 2 

Ho       คือ   สมมติฐานวาง  
  

Ha      คือ   สมมติฐานแยง 
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ผลจากการทดสอบ  ถายอมรับ Ho   นั่นคือ  σ1
2 = σ2

2   การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลตางระหวางคาเฉลี่ยของสองประชากร   คือ  
                                (X1 – X2) - d0         

            sP√ (1/n1) +  (1/n2)  
 
 

                                    (n1-1)s1
2+  (n2 – 1) s2

2     
                                           n1 + n2 n1 + n2 – 2    

เมื่อ  d0    =  µ1 - µ2    
และถายอมรับ   Ha  นั่นคือ σ1 

2
  ≠ σ2

2  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลผลิตระหวาง
คาเฉลี่ยของสองประชากร  คือ 
           (X1 – X2)  -  d0        

             √(s1
2/n1) + (s2

2/n2) 
                   [(s1

2/n1)+(s2
2/n2)]2 

                                           (s1
2/n1)2   (s2

2/n2)2 
                                            (n1-1)     (n2-1) 
 เมื่อ           t      คือคาสถิติที่จะใชในการทดสอบ 

X1 ,X2             แทนคาเฉลี่ยจากตัวอยางของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลี 
     ปลอดสารพิษและของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
     ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตามลําดับ   

s1
2, s2

2      แทนคาความแปรปรวนจากตัวอยางของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลี 
     ปลอดสารพิษและของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักใน 

     ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ตามลําดับ   
n1, n2         แทนจํานวนขนาดของตัวอยางที่เลือกมาจากประชากรทีป่ลูกกะหล่ําปลี

     ปลอดสารพิษและของประชากรที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
     ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตามลําดับ 
 
 
 

 โดยที่ df    เทากับ   n1+ n2-2 

  t                 = 

 เมื่อ   sP
2      =   

  t                 = 

   โดยที่       df    =   v   = 
+ 

.....(3.1) 

   .....(3.2) 
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3.7  สมมติฐานของการศึกษา 
กําหนดให  µ1    แทนคาเฉลี่ยทีไ่ดจากการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนย

  พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
µ2    แทนคาเฉลี่ยที่ไดจากการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักในศูนย 

  พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
สมมติฐานที่ตองการทดสอบมีดังตอไปนี้ 
1.  การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไร  

Ho  : µ1  = µ2   หรือตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอด  
 สารพิษเทากับตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลี 
 กระแสหลัก 

Ha  : µ1  ≠ µ2   หรือตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอด  
 สารพิษไมเทากับตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของ  
 กะหล่ําปลีกระแสหลัก 

2.  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  
Ho  : µ1  = µ2   หรือผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ  

 เทากับผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha  : µ1  ≠ µ2   หรือผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

 ไมเทากับผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
3.  การเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอไร  

Ho  : µ1  = µ2   หรือรายไดเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ  
 เทากับรายไดเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 

Ha  : µ1  ≠ µ2   หรือรายไดเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
 ไมเทากับรายไดเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 

4.  การเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม  
Ho  : µ1  = µ2   หรือราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

 เทากับราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha  : µ1  ≠ µ2   หรือราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

 ไมเทากับราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
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5.  การเปรียบเทียบกําไรสุทธิเฉล่ียตอไร  
Ho  : µ1  = µ2   หรือกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

 เทากับกําไรสทุธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha  : µ1  ≠ µ2   หรือกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

 ไมเทากับกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก DPU



บทที่ 4 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการศึกษา 

 
4.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสน
แวงที่ 99 องศาตะวันออก สวนกวางจากทิศตะวันตกจดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตรสวน
ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 320 กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร  ลักษณะภูมิประเทศ
เชียงใหมสวนใหญเปนปาละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยูทางตอนกลาง ตามสองฝงแมน้ําปง อยูหาง
จากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 750 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ และ หางจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 720 
กิโลเมตร โดยทางรถยนตตามแนวทางหลวงแผนดินสายเหนือ มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 20,107 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,911 ไร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานและจังหวัด
ใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับรัฐฉาน ของสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา 
ทิศใต  ติดกับจังหวัดตากและจังหวัดลําพูน 
ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดแมฮองสอน 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง  และจังหวัดเชียงราย   
จังหวัดเชียงใหมมีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป

ประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ยประมาณ 20.1 องศาเซลเซียส และอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดเอาความชุมชื้นมาใหระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซึง่เปนชวงฤดู
ฝน และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาความหนาวเย็นและความแหง
แลงมาสูพื้นที่ระหวางเดือนตุลาคมถึงเมษายน ภาวการณเชนนี้ทําใหเกิดความหนาวเย็น อุณหภูมิ
จะลดต่ําตั้งแต 15 – 0 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 18 องศาเซลเซียส 
และแบงลักษณะภูมิอากาศออกเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ และฤดูรอนเร่ิมตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงสภาพดินฟาอากาศในลักษณะดังนี้
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชพันธุนานาชนิด และไมเมืองหนาวอีกหลายชนิด   
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4.2  ลักษณะการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ  มีการแบงการปกครองออกเปน 22 

อําเภอ กับอีก 2 กิ่งอําเภอ มีตําบลทั้งหมด 204 ตําบล รวมหมูบานในเขตการปกครองทั้งหมด 
1,915 หมูบาน โดยมีอําเภอและกิ่งอําเภอ(ภาพที่ 4.1)  ดังนี้ 

(1) อําเภอเมืองเชียงใหม (2) อําเภอสารภ ี  (3) อําเภอสันทราย   
(4) อําเภอดอยสะเก็ด (5) อําเภอสันกําแพง (6) อําเภอแมริม 
(7) อําเภอแมแตง (8) อําเภอสะเมิง  (9) อําเภอพราว   
(10) อําเภอเชียงดาว (11) อําเภอฝาง  (12) อําเภอแมอาย 
(13) อําเภอหางดง (14) อําเภอสันปาตอง (15) อําเภอจอมทอง   
(16) อําเภอฮอด (17) อําเภอแมแจม (18) อําเภออมกอย 
(19) อําเภอดอยเตา (20) อําเภอเวยีงแหง (21) อําเภอไชยปราการ 
(22) อําเภอแมวาง (23) กิ่งอําเภอแมออน (24) กิ่งอําเภอดอยหลอ 
ประชากรในจังหวัดเชียงใหม มีหลากหลายเผาพันธุ  ประชากรสวนใหญซ่ึงอาศัยอยู

ในที่ราบลุมเปนคนชาวเหนือหรือลานนา มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบลานนา ใช
ภาษาพื้นเมืองหรือภาษาชาวเหนือ มีความเจริญรุงเรืองทั้งทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ 
ประชากรอีกสวนหนึ่งเปนชาวไทยภูเขาซึ่งถือเปนประชาชนกลุมนอย สวนใหญจะอาศัยอยูตาม
เทือกเขาตางๆ  ซ่ึงมีหลายเผา ไดแก เผามง กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอร ฮอ เยา เปนตน  ซ่ึงชาวไทยภูเขา
แตละเผาตางก็มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาเฉพาะเผาของตน  

 
4.3  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ประชากรของจังหวัดเชียงใหมสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยคิดเปน
รอยละ  61.43 ของผูที่ทํางาน   รองลงมาประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรมรอยละ  13.60  
ประกอบการคารอยละ 10.02  อีกรอยละ 14.9 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแก ดานอุตสาหกรรมบริการ  
การรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักการเมือง แพทย  และผูใชแรงงาน  
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ภาพที ่4.1 แผนที่จังหวัดเชยีงใหม 
 
ที่มา  :  ฝายแผนที่สถิติ กองวชิาการสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ  
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4.4  มูลนิธิโครงการหลวง 
มูลนิธิโครงการหลวง เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จประพาส

ตนบนดอยในจังหวัดเชียงใหม  ทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีความลําบากยากจน ตัดไมทําลายปา 
และปลูกฝน จึงนําสิ่งของไปพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานแนว
พระราชดําริและพระราชทานทรัพยสวนพระองคใหจัดตั้ง”โครงการหลวง”ในป พ.ศ. 2512 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 

1.  ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 
2.  ชวยชาวไทย โดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไม และตนน้ําลําธาร 
3.  กําจัดการปลูกฝน 
4.  รักษาสภาพดิน และใชพื้นที่ใหถูกตอง คือใหปาอยูในสวนที่เปนปา และทําไร ทํา

สวนในสวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหทั้งสองสวนนี้ลุกลํ้าซ่ึงกันและกัน 
5.  ผลิตพืชเพื่อเพิ่มประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ 
มูลนิธิโครงการหลวงในระยะแรกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ พระราชทานชื่อวา”โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา”ตอมาไดเปลี่ยน
ช่ือเปน”โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา”, ”โครงการหลวงภาคเหนือ” ในระยะตอมาสวนราชการ 
เอกชน ตลอดจนประชาชน องคกรระหวางประเทศ และรัฐบาลประเทศตางๆ ไดทูลเกลาฯ ถวาย
เงินสนับสนุนกิจการดังกลาวจึงพัฒนาขึ้นเปน ”โครงการหลวง” 
 ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ   โครงการหลวงโดยโปรดเกลาฯ ใหจดทะเบียนเปนมูลนิธิ เพื่อใหเปนองคกรนิติบุคคล
มีกฎหมายรองรับ เปนองคกรสาธารณประโยชนที่มั่นคงยั่งยืน มีการบริหารงานงานภายในที่เปน
ระบบ คลองตัว การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ใชช่ือเรียกวา”มูลนิธิโครงการหลวง”     

4.4.1  ขอบเขตการดําเนินการ 
มูลนิธิโครงการหลวง มีหนาที่กํากับดูแลศูนยพัฒนาโครงการหลวงซึ่งอยูในพื้นที่ 5 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแกจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา มีสถานี
วิจัยอยูในความดูแล 4 แหง และมีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 36 แหง ประชาชนกลุมเปาหมายเปน
ชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ จํานวน 13 เผา และคนไทยพื้นราบมากกวา 100,840 คน  

มูลนิธิโครงการหลวง ไดปรับปรุงการบริหารงานจากโครงการมาเปนการบริหารงาน
ในแบบของมูลนิธิฯ  แบงการทํางานออกเปนฝายตาง ๆ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและ
สะดวกในการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายสํานักงานการเงินและการบัญชี ฝายวิจัย 
ฝายพัฒนา และฝายการตลาด แตละฝายจะมีขอบเขตหนาที่รับผิดชอบชัดเจนที่สําคัญ ดังนี้ 
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4.4.1.1  ฝายสํานักงาน การเงินและการบัญชี 
ทําหนาที่บริหารจัดการดานบุคลากร งบประมาณรายไดและรายจาย พัสดุครุภัณฑ

ภายในมูลนิธิโครงการหลวง ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในของมูลนิธิ การอํานวยความ
สะดวกใหเกษตรกรที่ขอความชวยเหลือ ตลอดจนการจัดทําบัญชีรายไดรายจายของเกษตรกร การ
จายเงินรายไดใหเกษตรกรเมื่อขายผลผลิตได รวมทั้งติดตอประสานงานกับหนวยราชการเพื่อขอ
ความรวมมือในการพัฒนาศูนยตางๆ  ซ่ึงกระจายอยูหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานวิชาการแกผูที่สนใจ   

4.4.1.2  ฝายวิจัยโครงการหลวง 
การดําเนินการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง จะดําเนินกิจกรรมอยางครบวงจร โดยจะ

ทําการสํารวจดินและน้ํา  การปลูกปา การทําการเกษตร ทําทางระบายน้ํา ปลูกหญาแฝก  การ
จัดระบบชลประทาน  การวิจัยและพัฒนาพืชเมืองหนาว และนําผลการวิจัยที่เหมาะสมไปสงเสริม
เกษตรกร การอารักขาพืช การพัฒนาบุคลากรและเกษตรกร การสารณสุข  การขนสง การคัดบรรจุ 
การเก็บรักษา และการจัดจําหนาย   เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวสําเร็จผล 

เนื่องจากพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสวนใหญเปนพื้นที่อยูในระดับความสูง
เหนือกระดับน้ําทะเลกวา 700 เมตร มีสภาพเปนหุบเขาและพื้นที่เชิงเขาลาดชัน พืชที่จะปลูกจึง
ตองเหมาะสมกับพื้นที่  ทําใหงานวิจัยเกษตรที่สูงเปนเรื่องสําคัญอันดับแรกของโครงการหลวง 
โดยในระยะเริ่มแรกไดทําการวิจัยหาพันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อากาศ และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรประกอบเปนอาชีพแทนการปลูกฝน และลดการทําไร
เล่ือนลอย กรอบการวิจัยของโครงการหลวง มีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ผลผลิตของพืช เพื่อผลิตพันธุสัตว และการประมง เพื่อควบคุมตนทุนการผลิต และสงเสริม
การตลาด เพื่อการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรมของชนเผา 

การดําเนินการวิจัยหลักดานตาง ๆ ของโครงการหลวงจะดําเนินงานในสถานีวิจัยของ
โครงการหลวง เพื่อใหเปนแหลงดําเนินงานวิจัย เปนสถานที่ฝกอบรมและเผยแพรผลงานวิจัย เปน
แหลงที่ใหผลผลิต และบริการ เปนแหลงรายไดในการสนับสนุนการดําเนินการดานตาง ๆ โดยจะ
ดําเนินการวิจัยเกษตรที่สูงควบคูกับการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในหมูบานรอบสถานีทดลอง 
ปจจุบันโครงการหลวงมีสถานีวิจัย  4  แหง  ประกอบดวย 

1)  สถานีเกษตรหลวงอางขาง  ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลมอนปน  อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,300 เมตร กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513  มีกิจกรรมหลัก 
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คือ เปนสถานีวิจัยที่ดําเนินงานเกี่ยวกับพืชเขตหนาว ปาไม และงานวิจัยเกษตรที่สูงตางๆ  เปน
สถานที่ฝกอบรมและเผยแพรผลงานใหแกเจาหนาที่ระดับตาง ๆ รวมถึงเกษตรกร 

2)  สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท   ตั้งอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,260- 
1,400  เมตร กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522  เปนสถานีที่ดําเนินการวิจัยดานไมดอก ไมประดับ พืชผัก และ
ไมผลขนาดเล็กรวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย และสถานีวิจัยยังสงเสริมอาชีพเกษตรกรซึ่ง
สวนใหญเปนชนเผากะเหรี่ยง  และเผามง  ที่อาศัยอยูรอบสถานีวิจัย  ตลอดจนพัฒนาปจจัยพื้นฐาน 
การพัฒนาดานสังคมและอนุรักษปาตนน้ําลําธาร ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  

3)  สถานีเกษตรหลวงปางดะ  ตั้งอยูในพื้นที่หมูบานปางดะ ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 700 เมตร กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 ทํา
หนาที่ในการวิจัยและการขยายพันธุไมผลเขตหนาว และกึ่งหนาว การวิจัยพืชผัก และพืชไรชนิด
ตางๆ  การขยายพันธุพืช ไดแกผลไมเขตหนาว มันฝรั่งปลอดโรค สตรอเบอรรี และอื่น ๆ 
ตลอดจนฝกอบรมเจาหนาที่และเกษตรกร  

4)  สถานีวิจัยและสงเสริมกาแฟอราบิกาแมหลอด ตั้งอยูในพื้นที่บานแมหลอด ตําบล
สบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาร 680 เมตร กอตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2517 ทําหนาที่ในการวิจัยและขยายพันธุกาแฟอราบิกาที่ตานทานตอโรคราสนิม ทําการ
วิจัยการปองกันและกําจัดหนอนเจาะลําตนกาแฟ การเพาะพันธุกาแฟเพื่อจําหนายใหศูนยพัฒนา
โครงการหลวงตางๆ และเกษตรกรที่สนใจปลูกกาแฟพันธุแมหลอด สงเสริมการปลูกผัก เชน 
หนอไมฝร่ัง สงเสริมการปลูกพืชไร เชน  ถ่ัวแดงหลวง ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน และมะระ
ขาว เปนตน        

ผลงานวิจัยของโครงการหลวงที่ถายทอดไปสูเกษตรกรซึ่งไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางที่สําคัญ คือ ขาว  พืชผักเมืองหนาวชนิดตางๆ มากกวา 80 ชนิด  ไมดอกและไมประดับ
มากกวา 20 ชนิด ไมผลเมืองหนาว 12 ชนิด พืชไร พืชเสนใย พืชเครื่องดื่ม ไดแก ชา กาแฟ เห็ด 
ชนิดตางๆ และไมโตเร็วอีกหลายชนิด และยังเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรชาวเขา
อยางมากมาย จากเดิมที่เคยปลูกฝนและทําไรเล่ือนลอยมาเปนการปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือน
และจําหนายเปนรายไดในครัวเรือนกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกเกษตรกรในโครงการหลวง
เกษตรกรบนพื้นที่สูง เกษตรกรพื้นราบและตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

4.4.1.3  งานพัฒนาโครงการหลวง 
 โครงการหลวงไดกอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร ควบคูไปกับ
งานวิจัย ระยะตอมาไดจัดตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงขึ้น ปจจุบันมีศูนยพัฒนาฯ ทั้งหมด     36 
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แหง ตั้งอยูในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําเล็ก ๆ ขนาดพืน้ทีข่องศนูย
พัฒนาฯ ตั้งแต 8 ตารางกิโลเมตร  ถึง 244 ตารางกิโลเมตร ประชากรเปาหมายเปนชาวไทยภูเขาเผา
ตาง ๆ  และคนไทยพื้นราบ กิจกรรมหลักของศูนยพัฒนาฯ  ประกอบดวย  

1)  การสงเสริม การพัฒนาอาชีพ  การนําผลงานวิจัยตางๆ ของโครงการหลวงไป
เผยแพรใหเกษตรกรตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ นําไปปลูกเพื่อการบริโภค และการ
จําหนาย โดยทําการสาธิต ฝกอบรม การวางแผนการปลูก การเยี่ยมเยือนและใหคําปรึกษา การ
รวบรวมผลผลิต การคัดบรรจุผลผลิต และสงผลผลิตออกจําหนาย 

2)  การอนุรักษปาตนน้ําลําธาร ซ่ึงสวนใหญเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่  และสวนราชการในการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมการพื้นฟูปาตนน้ําลําธาร และการสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกปาชาวบาน 

3)  การสนับสนุนใหเกษตรกรพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนการดําเนินการแบบ
มีสวนรวมของเกษตรกรในรูปแบบตางๆ เชน การรวมกลุมเกษตรกร การสนับสนุนงานของ
เยาวชน การจัดตั้งองคกรชุมชนในลักษณะตางๆ รวมถึงการรวมมือกับองคกรประชาชนในพื้นที่ 

4)  การประสาน และการรวมมือโดยศูนยพัฒนาโครงการหลวงจะประสานงาน และ
รวมมือกับสวนราชการ และองคกรประชาชนในพื้นที่เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคใน
ทุกๆ ดาน 

เพื่อใหงานพัฒนาของโครงการหลวงดําเนินไปอยางเปนระบบ ใหการชวยเหลือ
เกษตรกร และสนองพระราชดําริไดอยางชัดเจน มูลนิธิโครงการหลวงจึงไดจัดศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเพื่ออํานวยความสะดวกในพื้นที่ตางๆ ซ่ึงสวนใหญจะอยูในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน 
ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา และลําพูน ปจจุบันศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมี จํานวน 36 ศูนย (รายละเอียดในภาคผนวก ก)  

4.4.1.4  ฝายการตลาด 
โครงการหลวงจะชวยเหลือทําหนาที่ดานการตลาดใหแกเกษตรกรชาวเขาที่อยูในขาย

การสงเสริมของโครงการหลวง หลักการที่ถือปฏิบัติ คือ โครงการหลวงไมไดซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรแลวนํามาจําหนาย  เพียงแตทําหนาที่ดานการตลาดใหเทานั้น โดยฝายการตลาดโครงการ
หลวงมีหนาที่ ดานการตลาด 10 ประการ ดังนี้ 

1)  การวางแผนการตลาด ฝายการตลาดประสานงานกับฝายวางแผนการผลิตเพื่อ
กําหนดแผนการผลิตและการตลาดใหสอดคลองกัน และรวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิตที่จะผลิต
วาจะผลิตอะไร จํานวนเทาใด 
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2)  การรักษาคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว การจัดการรักษาคุณภาพผลผลิต เร่ิมตั้งแตการเก็บ
เกี่ยวเมื่อผลผลิตมีอายุที่เหมาะสมวิธีการเก็บเกี่ยว ภาชนะที่เก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑตองสะอาด
และเหมาะสม รวมถึงการรวบรวมผลผลิต การรักษาอุณหภูมิกอนการขนสงและการเก็บรักษา การ
ขนยายผลผลิตมาทําการคัดบรรจุ การทําความสะอาด การตัดแตง การเสริมคุณภาพ การคัดเกรด
และคุณภาพ การบรรจุหีบ การเก็บรักษาเพื่อรอการขนสง  การขนสงผลผลิต และการจัดจําหนาย 

3)  การแลกเปลี่ยน  เนื่องจากโครงการหลวงมิไดเปนผูซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรมาขาย 
แตชวยเหลือทําหนาที่การตลาดใหแกเกษตรกร  จึงทําหนาที่เฉพาะการขาย ซ่ึงฝายการตลาด
จะตองวางแผนวาจะขายผลผลิตของเกษตรกรอยางไร เมื่อใด และที่ใด 

4)  การอํานวยความสะดวก  ในการอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกร นั้น โครงการ
หลวงจะทําหนาที่ในการจัดมาตรฐาน และการจัดเกรดเพื่อควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสียของ
ผลผลิต และบริการดานขาวสารการตลาดและขอมูลการเปลี่ยนแปลงของปจจัยการผลิต  และการ
วิจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค 

5)  ราคาและการกําหนดราคา  การกําหนดราคาผลผลิตของฝายการตลาดโครงการ
หลวงนั้น จะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ ไดแกชวงเวลาที่ขาย วิธีการขาย ที่ตั้ง ลักษณะตลาด  
และตนทุนการผลิตของเกษตรกร 

6)  การคืนเงินใหเกษตรกร  เมื่อมูลนิธิโครงการหลวงขายผลผลิตไดแลวจะตองคืนเงิน
ใหเกษตรกร  ซ่ึงการคืนเงินจะคิดจากสวนเหล่ือมราคา หรือคาการตลาด  ดังนี้ 

เงินคืนเกษตรกร =   ราคาขาย -   สวนเหลื่อมการตลาด 
สวนเหลื่อมการตลาด หรือคาการตลาด ประกอบดวยคาใชจายตางๆ ในการจัดการ 

ตั้งแต การรับมอบผลผลิตจากเกษตรกรจนกระทั่งผลผลิตถึงมือผูบริโภค ซ่ึงไดแก  คาขนสง คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาจางแรงงาน ค่ําน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท  คาบรรจุภัณฑและหีบหอ คาใชจาย
ดําเนินงานอื่น ๆ และคาเสื่อมราคา เปนตน โครงการหลวงใชหลักการคืนเงินแกเกษตรกรรอยละ 
80 อีกรอยละ 20 เปนสวนเหล่ือมการตลาด  

7)  การแปรรูป มูลนิธิโครงการหลวงจะรับผลผลิตจากเกษตรกรที่มีผลผลิตมาก
เกินความตองการของตลาดเพื่อนํามาแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดดี
ขึ้น  โดยโครงการหลวงฯ  มีโรงงานวิจัยผลิตภัณฑตนแบบเพื่อดําเนินการแปรรูป  อยูใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  

8)  การสรางเอกลักษณ  การสรางเอกลักษณของผลผลิตคือการใชตราหรือยี่หอ ซ่ึง
ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงมีตราประจํา คือ ดอยคํา ซ่ึงเปนที่รูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 
โดยเฉพาะพืชผักนั้น ผูซ้ือใหความไววางใจในความสด สะอาด และปลอดสารเคมี ซ่ึงฝายปองกัน
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และกําจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง ไดดูแลในเรื่องการใชสารเคมีของ
เกษตรกร อยางสม่ําเสมอ  

9)  การเผยแพรผลผลิต   ฝายการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงได เผยแพร
ประชาสัมพันธ ผลผลิตของเกษตรกรใหเปนที่รูจัก ของผูบริโภค โดยการจัดงานนิทรรศการ
เผยแพร ผลงานทางวิชาการ และผลิตภัณฑเปนประจําทุกป ทั้งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
เชียงใหม รวมถึงการขยายสถานที่เผยแพรผลิตภัณฑใหมากขึ้น การเพิ่มจํานวนผูทําหนาที่
การตลาดไดแกผูขายสง ผูขายปลีก ผูแปรรูป และสรางความแตกตางของผลิตภัณฑดวยการบรรจุ
หีบหอที่มีรูปแบบดึงดูดใจผูบริโภค  

10)  การวิจัยดานการตลาด  ฝายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวงจะทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การตลาดขอพืชผักเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหวายังมีปญหาดานใดบางที่จะตองปรับปรุง แกไข และ
ควรวางแผนการตลาดรวมถึงการผลิตอยางไร 

4.4.2  สถานการณการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง 
จากสถานการณการผลิตพบวา ผลผลิตทั้งหมดของผักเกือบทุกชนิดมีปริมาณสูงกวา

ผลผลิตที่สงไปยังฝายคัดบรรจุ เกษตรกรทั้งในและนอกบริเวณพื้นที่ของศูนยพัฒนาฯ สามารถ
ผลิตผักไดในปริมาณสูงกวาความตองการของตลาด ซ่ึงความตองการของตลาดสะทอนจาก
ปริมาณผลผลิตที่สงไปยังฝายคัดบรรจุ  และหากความตองการของตลาดเพิ่มขึ้นแตปริมาณการ
ผลิตต่ํากวาหรือเทากับปริมาณผลผลิตทั้งหมด  โครงการหลวงจะยังคงผลิตผักสนองความตองการ
ของตลาดตอไป  

สภาวการณและปญหาการตลาดของศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ จะคลายคลึงกัน คือ  
เกษตรกรในโครงการตองขายผลผลิตใหแกโครงการหลวงตามระเบียบ แตในทางปฏิบัติพบวา
ชวงที่ผลผลิตของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ มีปริมาณผลผลิตไมเพียงพอตามใบสั่ง
ซื้อลวงหนา  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ นั้นๆ อาจตองรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรนอกโครงการ  
ในบางชวงโควตาการรับซื้อของศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ นอยกวาปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกร เกษตรกรตองหาวิธีระบายผลผลิตดวยตนเอง 

ในชวงที่ราคาผลผลิตสูงและตลาดตองการมาก พอคามักจะมาแยงซ้ือผลผลิตของ
เกษตรกรในโครงการเกือบทุกแหงเพื่อนําไปจําหนาย พอคาสวนใหญจะเปนพอคาในทองถ่ิน
บางสวนเปนพอคาจากอําเภอเมือง และตางอําเภอของจังหวัดเชียงใหม เกษตรกรในโครงการบาง
รายอาจลักลอบขายผลผลิตใหกับพอคา เนื่องจากใหราคาสูงกวาของโครงการหลวง และเปนขาย
เหมาไมตองคัดเกรด  
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พอคาทองถ่ินสวนหนึ่งจะเปนตัวแทนหรือนายหนาใหกับพอคาจากอําเภอเมืองหรือ
ตางอําเภอ ทําหนาที่ติดตอซ้ือขายกับเกษตรกร ซ่ึงพอคาทั้งสองกลุมจะติดตอส่ือสารกันอยางเปน
ระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ ทําใหไดประโยชนจากการตัดสินใจซื้อขายและราคา  บางครัง้
พอคาจากเมืองเชียงใหมจะมารับซื้อดวยตนเองถึงฟารม และมักจะแยงซื้อผลผลิตจากแหลงผลิต
ใหญ ๆ ของโครงการหลวง เชน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บางรายอาจทําสัญญากับ
เกษตรกรพรอมทั้งใหความชวยเหลือดานเงินทุน เมล็ดพันธุ ปุย และสารเคมี 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ไดแกไขปญหาการลอบขายผลผลิตโดยขอรองเกษตรกร
ไมใหนําผลผลิตไปขายใหพอคาคนกลาง หากยังฝาฝนจะยึดพื้นที่เพาะปลูกคืน ซ่ึงสามารถแกไข
ปญหาไดบางสวน  นอกจานี้ยังพูดคุยกับเกษตรกรดวยเหตุผล บางครั้งอาจรับซ้ือผลผลิตที่
นอกเหนือจากคําสั่งซื้อของโครงการ ถาเกษตรกรมีความจําเปนตองใชเงินก็สามารถนําผลผลิตมา
ขายใหโครงการได  และอาจใหเกษตรกรกูยืมเงินเมื่อจําเปน 

4.4.3  การดําเนินงานดานการตลาด 
การดําเนินงานดานการตลาดของฝายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง มีกระบวนการที่

เปนระบบ ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางเกษตรกรและตลาดตางๆ  และมลัีกษณะขั้นตอนดังนี ้
4.4.3.1  การรับซื้อผลผลิต 
ฝายผลิตและฝายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงจะรวมกันวางแผนการผลิตพืชผัก 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เริ่มจากฝายตลาดโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม  
ประมาณการปริมาณความตองการพืชผักของตลาดเปนรายสัปดาหลวงหนาเปนเวลาหนึ่งป 
จากนั้นแจงใหฝายผลิตทราบเพื่อวางแผนการผลิต และคํานึงถึงศักยภาพการผลิตพืชผักของศูนย
พัฒนาฯ ตาง ๆ   เมื่อศูนยพัฒนาฯ ไดรับแผนการผลิตและใบสั่งซื้อลวงหนาจากฝายผลิต ก็จะผลิต
พืชผักตามชนิดและปริมาณที่ฝายตลาดตองการ ในใบสั่งซื้อจะระบุราคาขั้นต่ําซึ่งเปนราคา ณ ฝาย
คัดบรรจุโครงการหลวงเชียงใหม  การรับซ้ือผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงมีสองระบบ ไดแก 
ระบบซื้อตรง และระบบรับซื้อตามราคากลาง 

ระบบซื้อตรง จะเปนการรับซื้อของเปนศูนยพัฒนาฯ ขนาดใหญ(ปริมาณผลผลิตมาก) 
และมีการแขงขันในตลาดสูง เชน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย กอนการเก็บเกี่ยวศูนย
พัฒนาฯ และฝายตลาดจะตกลงเรื่องราคา ปริมาณที่รับซ้ือ และวันสงมอบสินคากับเกษตรกร ราคา
ที่รับซื้อจะเปนราคาตามสภาวะตลาด เมื่อตกลงซื้อขายศูนยพัฒนาฯ จะจายเงินคาผลผลิตใหแก
เกษตรกรทันที และศูนยพัฒนาฯ จะไดรับเงินคืนจากฝายการเงินหลังจากสงมอบผลผลิตให
โครงการหลวงเชียงใหม  ซ่ึงเปนวิธีที่มีความเสี่ยงสูง เพราะฝายคัดบรรจุโครงการหลวงเชียงใหม
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อาจกําหนดใหเปนเกรดต่ํากวาระบุไว  ซ่ึงจะทําใหศูนยพัฒนาฯ ไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินที่จายให
เกษตรกร 

ซ้ือตามราคากลาง ศูนยพัฒนาฯ ที่ไมมีระบบซื้อตรง จะใชระบบรับซื้อตามราคากลาง
โดยศูนยพัฒนาฯ จะแจงปริมาณและวันสงมอบโดยกําหนดราคากลาง ซ่ึงเปนราคาที่แจงลวงหนา 
3 วัน และราคาที่รับซ้ือจะไมต่ํากวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดไวในใบสั่งซ้ือลวงหนา 

เมื่อศูนยพัฒนาฯสงมอบผลผลิตใหแกฝายคัดบรรจุโครงการหลวงเชียงใหม ฝายคัด
บรรจุจะตรวจรับและแจงผลตรวจรับใหฝายตลาดของโครงการหลวงเชียงใหมและศูนยพัฒนาฯ 
รับทราบ  พรอมทั้งออกเอกสารรับรองใหฝายการเงินโครงการหลวงเชียงใหมและศูนยพัฒนาฯใน
วันถัดไป สวนฝายการตลาดจะแจงราคารับซื้อใหกับฝายการเงินทราบเพื่อดําเนินการคืนเงิน     
จากนั้นฝายการเงินจะโอนเงินเขาบัญชีศูนยพัฒนาฯ  ตามรายละเอียดในเอกสารของฝายคัดบรรจุ 
และราคาของฝายตลาดใหเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน สวนศูนยพัฒนาฯ จะบันทึกรายรับและรายจายใน
สมุดรายวัน และสรุปสงใหฝายการเงินทุกวันที่ 10 วันที่ 20 และวันสิ้นเดือน เพื่อฝายการเงินจะได
นําไปจัดทํางบกําไรขาดทุนทุกสิ้นเดือน 

4.4.3.2  รูปแบบการดําเนินงานดานการตลาด 
ผลผลิตผักของเกษตรกรในโครงการจะถูกนํามารวบรวมที่ศูนยพัฒนาฯแตละแหงเพื่อ

ช่ังน้ําหนักและคัดเกรด ผลผลิตผักทั้งหมดจะถูกคัดบรรจุแบบไมตัดแตง เพื่อขนสงไปยังศูนยใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ยกเวนศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยซึ่งปริมาณผลผลิตผักสูงสุด 
ผลผลิตสวนใหญจะถูกคัดบรรจุแบบไมตัดแตงเพื่อขนสงไปยังศูนยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม   สวน
หนึ่งจะคัดบรรจุแบบไมตัดแตงสงไปยังการบินไทย อีกสวนหนึ่งคัดบรรจุแบบพรอมขายแลวขน
สงผานศูนยในมหาวิทยาลัยเชียงใหมและในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อขนสงไปจําหนายยังราน
โครงการหลวงสาขาตางๆ  บริษัท สุวรรณชาติ  หางสรรพสินคา และหางคาสง เปนตน   
 
4.5  กําเนิดศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

บานหนองหอยไดกอตั้งขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ประชากรสวนใหญเปนชาวเขา
เผามง นิยมการปลูกฝนเปนอาชีพหลักและปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ตอมาในป พ.ศ. 2502 
หนวยปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดนไดเร่ิมเขามาสรางความสัมพันธในพื้นที่และใหการศึกษา
ตลอดจนรักษาความปลอดภัย จากนั้น กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดสงเจาหนาที่
ของหนวยงานพัฒนารวมกับเจ าหนาที่ของหนวยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา  กรม
ประชาสงเคราะห เขาไปปฏิบัติงานประจําหมูบานและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  
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ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จเยี่ยมราษฎรหมูบาน หนองหอย 
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดําริ และพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 
100,000 บาท ใหดําเนินงานโครงการหลวง  ตอมาในป พ.ศ. 2527 หมอมเจาภีศเดช  รัชนี  ประธาน
โครงการหลวง ทรงเห็นวาบานหนองหอยมีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการขยายหมูบานออกเปน 2 
หมูบาน คือ หนองหอยเกา และหนองหอยใหม และเห็นวายังมีการปลุกฝนมากทั้ง ๆ ที่หมูบาน
ตั้งอยูใกลตัวเมืองเชียงใหม จึงจัดตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้นเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ 

4.5.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยูบริเวณตําบลแมแรมและตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระหวางเสนรุงที่ 18 องศา 54 ลิปดาเหนือ ถึง 18 องศา 58 ลิปดา 
เหนือ  และเสนแวงที่ 98 องศา 46 ลิปดาตะวันออก ถึง 98 องศา 50 ลิปดาตะวันออก  มีพื้นที่
ประมาณ 12,958  ไร  ประกอบดวยบานหนองหอยเกา  บานหนองหอยใหม  บานสามหลัง  บาน
แมขิ  บานปางไฮ  และบานหวยหวาย ที่ตั้งศูนย ฯ ตั้งอยูที่บานหนองหอยเกา อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม (ตารางที่ 4.1) 

ตารางที่  4.1  จํานวนหมูบานและประชากรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  พ.ศ. 2546 
จํานวนประชากร (คน) ช่ือหมูบาน หมูที่ ตําบล จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวน 

ครอบครัว ชาย หญิง รวม 
หวยหวาย 2 โปงแยง 7 7 9 12 21 
สามหลัง 2 โปงแยง 15 15 31 31 62 
แมขิ 4 แมแรม 68 93 246 227 523 
ปางไฮ 4 แมแรม 44 45 85 80 165 
หนองหอยเกา  7 แมแรม 113 113 457 493 950 
หนองหอยใหม  11 แมแรม 111 111 423 463 886 

รวม 358 384 1,251 1,356 2,607 

แหลงที่มา  :  ขอมูลประชากรในพื้นศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (พฤษภาคม 246) กลุม
         งานติดตามประเมินผล สวนอํานวยการและวางแผน สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 

4.5.2  สภาพทัว่ไปของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
ลักษณะพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเปนภูเขาสูง ลูกคลื่น ลอนลาด 

ลอนชัน อยูตอนบนของลุมน้ําแมแรมและแมสา มีพิกัด E 481683  N 2092978 สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 780 - 1,430 เมตร มีพื้นที่ 21.30 ตารางกิโลเมตร หรือราว 13,230.69 ไร  จํานวน  6 
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กลุมบาน 358 ครัวเรือน 384 ครอบครัว และจํานวนประชากร 2,607 คน ประกอบดวยชาวเขา
เผามง  เผาลีซอ  คนเมือง และจีนฮอ  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางและคอนขางเปนกรด
เล็กนอยถึงปานกลาง (pH 5.0-6.5) อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 24.8 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
1,416.8 มิลลิลิตรตอป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 86 เปอรเซ็นต การใชประโยชนจากที่ดินใน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

4.5.2.1  เปนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง ประมาณ 438 ไร คิดเปนรอยละ 3.38 ของ
พื้นที่ทั้งหมด โดยเปนพื้นที่ตั้งของหมูบาน สถานที่ราชการ และสถาบันตางๆ 

4.5.2.2  เปนพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 4,538 ไร คิดเปนรอยละ 35.02 ของพื้นที่ทั้งหมด 
แยกเปนพื้นที่ปลูกผัก 2,246 ไร, พื้นที่ไมผล 1,848 ไร, พื้นที่ทํานา 166 ไร,  และพื้นที่ไร 136 ไร  

4.5.2.3  เปนพื้นที่ปาไมประมาณ 7,799 ไร คิดเปนรอยละ 60.19 ของพื้นที่ทั้งหมด 
นอกจากนี้พื้นที่สวนปาปลูกอีก 180 ไร คิดเปนรอยละ 1.39 ของพื้นที่ทั้งหมด 

4.5.3  สภาพภูมิประเทศและการใชประโยชนที่ดิน 
สภาพภูมิประเทศของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเปนพื้นที่ภูเขาสูง ลูกคลื่น

ลอนลาด ลอนชัน ที่ราบตามหุบเขา และแนวลําหวย ความสูงของพื้นที่ระหวาง 780-1,430 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล พื้นที่ตอนบนอยูในลุมน้ําแมแรม ตอนลางอยูในลุมน้ําแมสา น้ําไหลลงสู
แมน้ําปงทางดานตะวันออกของอําเภอแมริม (ภาพที่ 4.2) 

4.5.4  สภาพทางอุตุนิยมวิทยา 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอยูในภูมิอากาศแบบ ”คอบเปน” (Koppen 

Classification) ซ่ึงเปนภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแหงแลง เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิ
ประเทศ โดยแบงฤดูกาลออกเปน 3 ฤดู ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ฤดูหนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูรอนเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

4.5.5  ลักษณะภูมิอากาศในศนูยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
ปริมาณน้ําฝน  มีปริมาณน้ําฝนรวมตลอดทั้งป 1,416.8 มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณน้ําฝน

สูงสุดในเดือนสิงหาคมเทากับ  253.4  มิลลิเมตร และต่ําสุดในเดือนมกราคมเทากัน 1.4  มิลลิเมตร   
อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 24.8 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน

เมษายน เทากับ 27.3 องศาเซลเซียส  และต่ําสุดในเดือนธันวาคมเทากับ 21.0 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 4.2 แผนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
 
ที่มา  :  สํานักงานเกษตรที่สูง  กรมวิชาการเกษตร  
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ความชื้นสัมพัทธ  มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 86 เปอรเซ็นต โดยมีความชื้น
สัมพัทธสูงสุดในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเทานั้นคือ 96 เปอรเซ็นต และต่ําสุดในเดือน
มีนาคมเทากับ 69 เปอรเซ็นตปริมาณฝนใชการ จากการคํานวณโดยโปรแกรม CROPWAT มี
ปริมาณฝนใชการรวมตลอดป 937.5 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนใชการสูงสุดในเดือนสิงหาคม
เทากับ 150.3 มิลลิเมตร และต่ําสุดในเดือนมกราคมเทากับ 1.4 มิลลิเมตร 

ศักยภาพการคายระเหยน้ํา จากการคํานวณโดยโปรแกรม CROPWAT มีการคาย
ระเหยน้ํารวมตลอดป 1,218.9 มิลลิเมตร มีอัตราการคายระเหยน้ําสูงสุดในเดือนมีนาคมเทากับ 
136.4 มิลลิเมตร และต่ําสุดในเดือนธันวาคมเทากับ 77.5 มิลลิเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและการคายระเหยน้ํา พบวาชวงที่
มีอัตราการคายระเหยน้ําสูงกวาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา พืชอาจแสดงอาการขาดแคลนน้ําได  จะ
เปนชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน แตชวงที่มีปริมาณน้ําฝนมากกวาอัตราการคายระเหยน้ํา 
ดินจะมีความชุมชื้นหรือมีน้ํามากเกินพอ จะเปนชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ชวง
เพาะปลูกพืชจะเปนชวงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม  

4.5.6  การผลิตพืชผักปลอดสารพิษของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
4.5.6.1  ความเปนมา 
กอนกอตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญปลูกฝน

และทําไรเล่ือนลอย  ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสไปภาคเหนือ ทรง
เห็นการเพาะปลูกของเกษตรกรแลวมีพระราชดําริวาการเพาะปลูกของเกษตรกรเปนการทําเกษตร
แบบไรเล่ือนลอย มีการแผวถางผืนปาบนที่สูงเพื่อทําการเกษตร และยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ ทําให ปา
ตนน้ําลําธารถูกทําลาย  จะทําใหพื้นที่ปาตนน้ําหมดไปในไมชา สงเปนผลเสียตอระบบนิเวศน 
และแหลงน้ําในอนาคต  ทรงเห็นวาเกษตรกรชาวเขาในเขตพื้นที่สูงมีความเปนอยูลําบากอยูอยาง
มาก  มีเพียงการปลูกฝนจําหนายซึ่งเปนอาชีพที่ขัดตอกฎหมาย มีการปลูกขาวไรและผักพื้นบาน
เพื่อการยังชีพ  ไมรูวิธีการเพาะปลูกพืชผักอยางอื่นที่เหมาะสม ทรงเห็นวาควรชวยเกษตรกร
ชาวเขาใหมีความเปนอยูดีขึ้น  ลดการทําไรเล่ือนลอย อนุรักษปาตนน้ําลําธาร การปลูกพืชอ่ืน
ทดแทนฝนจะชวยใหพื้นที่ปลูกฝนลดลง ความเปนอยูของเกษตรชาวเขาดีขึ้น ระยะแรกได
พระราชทานเมล็ดพันธุพืชใหเกษตรกรนําไปเพาะปลูก และทรงใหหนวยราชการที่เกี่ยวของเขาไป
พัฒนาความรูความเขาใจดานการเกษตรใหเกษตรกร ตอมาไดมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาเกษตรของชาวเขา เมื่อทรงเห็นวาการพัฒนา
เกษตรกรรมดังกลาวมีความกาวหนาขึ้นมาก ควรใหองคกรที่จัดตั้งขึ้นมีกฎหมายรองรับและพฒันา
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งานไปไดอยางเปนระบบ จึงไดทรงตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น โดยมูลนิธิโครงการหลวงจะทํา
หนาที่วางแผนการผลิต การตลาดใหเกษตรกร  

การสงเสริมการปลูกพืชผักใหเกษตรกรในพื้นที่สูงในระยะแรก ไดนําพันธุพืชผักจาก
พื้นราบเขาไปสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อการยังชีพ ตอมาจึงสงเสริมใหพืชผักเมืองหนาว     
และพัฒนาไปสูการเพาะปลูกเพื่อการคา  มีการจัดตั้งศูนยวิจัยพืชผักเมืองหนาวเพื่อทดลองปลูก
และพัฒนาสายพันธุกอนสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูก  การสงเสริมการปลูกพืชผักดําเนินไปตาม
เกษตรกระแสหลัก มีการใชสารเคมีอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ระยะแรกๆ ใหผลผลิตดี แตใน
ระยะหลังปริมาณการใชสารเคมีเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ คือ  
ตนทุนการผลิตพืชผักเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรบางรายปวยจากการใชสารเคมี  ตองเสียคาใชจายในการ
รักษา จากปญหาดังกลาวทําใหมูลนิธิโครงการหลวงตองเขามาชวยเหลือเกษตรกร โดยให
เกษตรกรเขาเปนสมาชิกของศูนยพัฒนาโครงการหลวง และใหทุนเกษตรกรนําไปใชเพื่อการ
เพาะปลูก เมื่อไดผลผลิตใหนํามาขายใหกับโครงการหลวง นอกจากนั้นยังไดรวมมือกับองคกร
ภาครัฐสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบยั่งยืนมา เพื่อใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีเกษตร
ทําการผลิตพืชผัก หรือควบคุมใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค   

เกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยไดนําแนวคิดการเกษตรปลอด
สารพิษมาปฏิบัติ ภายใตการกํากับดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง การตรวจวัดปริมาณสารพิษ
ปนเปอนในพืชผักจําทั้งที่ไร และที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ  หากพบสารพิษปนเปอนมากกวา
ปริมาณที่ควบคุมก็จะไมรับซ้ือผลิตผล  เพื่อควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานและตรงตามความ
ตองการของผูบริโภคที่ตองการดูแลสุขภาพ 

เกษตรกรที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไดรับความรูจากเจาหนาที่สงเสริมของมูลนิธิ
โครงการหลวง หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
มูลนิธิโครงการหลวงจะจัดหาเมล็ดพันธุพืชผักใหเกษตรกรนําไปปลูก เมื่อนําผลผลิตพืชผักมาขาย
ใหมูลนิธิโครงการหลวง  ทางมูลนิธิโครงการหลวงจะหักคาเมล็ดพันธุ และคาใชจายอื่นตามที่ตก
ลงไว กรณีที่ผลผลิตเกษตรกรไมผานการรับรองคุณภาพ เกษตรกรจะตองนําไปจําหนายเอง เมื่อ
ขายไดแลวจึงนําเงินมาจายคาเมล็ดพันธุและคาใชจายอื่นใหมูลนิธิโครงการหลวง จึงมีเกษตรกรที่
สนใจเขารวมโครงการไมมาก เนื่องจากการปลูกพืชผักปลอดสารพิษมีวิธีการยุงยากกวาที่ทําอยู
เดิม จํานวนแรงงานในครัวเรือนมีนอยเกษตรกรตองเพิ่มงาน คือ ตองควบคุมสารเคมีตกคางให
เหลืออยูในปริมาณที่เหมาะสมมูลนิธิโครงการหลวงจึงจะรับซ้ือ   จึงเห็นวาการปลูกพืชผักแบบเดิม
สะดวก ใหผลผลิตสูงกวาการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  ในเวลาตอมาพืชผักปลอดสารพิษไดรับ
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ความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น ตลาดมีความตองการมากขึ้น เกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชผักปลอด
สารพิษกันเพิ่มขึ้น 

4.5.6.2  วัตถุประสงคในการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวง ของมูลนิธิ

โครงการหลวง  มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  
(1)  ลดตนทุนการผลิต เกษตรกรรายที่ประสบปญหากับตนทุนการผลิตสูงจากการใช

สารเคมีเมื่อไดรับการความรูจากหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และมีความ
เขาใจในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทราบวาการปลูกแบบปลอดสารพิษใชตนทุนต่ํากวาพืชผัก
เคมีหรือพืชผักกระแสหลักมาก แตตองเอาใจใสดูแลเพิ่มมากขึ้น เห็นวาวิธีการดังกลาวไมหนัก
สําหรับตัวเกษตรกร จึงตองการลดตนทุนการใชสารเคมี 

(2)  เพิ่มรายไดใหครัวเรือน เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคตองการบริโภคพืชผักปลอด
สารพิษเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ ราคาพืชผักปลอดสารพิษที่เกษตรกรไดรับสูง
กวาพืชผักเคมี เกษตรกรเห็นวาเปนการเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน ดังนั้น จึงตองการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 

(3)  เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น  เกษตรกรสวนหนึ่งหันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษเนื่องจาก
ตระหนักถึงปญหาสุขภาพที่เกิดจากพิษสารเคมีเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรที่ทันสมัย รวมทั้งสื่อ
ตาง ๆ โฆษณาใหเห็นความสําคัญของสุขภาพอนามัย เกษตรกรจึงใหความสนใจปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อการคา เนื่องจากตลาดใหการยอมรับและผูบริโภคก็หันมาใหความสําคัญตอสุขภาพ 
และนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษกันเพิ่มมากขึ้น 

4.5.6.3 เปาหมายการผลิต 
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษของศูนยพัฒนาโครงการหลวง  มีเปาหมายเพื่อปอน

ตลาดพืชผักปลอดสารพิษทั่วประเทศ  โดยลูกคาของมูลนิโครงการหลวงกระจายอยูใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาค และมีเปาหมายสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ มี
ผลผลิตมากกวารอยชนิด  เกษตรกรที่เขาอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษกับมูลนิธิโครงการ
หลวงและทราบถึงขอดีหลายประการในการพืชผักปลอดสารพิษ เชน การเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว จึงหันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แตมีเปนจํานวนไมมากนัก เพราะสวนใหญไมมั่นใจ
ในผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะเห็นเกษตรกรที่ปลูกกอนไดปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยตอไรนอยกวาการปลูกพืชผักแบบใชสารเคมีแตก็ไมปดโอกาสของตนเอง เนื่องจากยังเห็น
ความสําคัญในเรื่องสุขภาพอยูบาง บางรายจึงหันมาปลูกพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อจําหนาย สวน
เกษตรบางรายทิ้งการปลูกพืชผักแบบเคมีเปลี่ยนมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษเลยก็มี  แตก็ยังมี
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เกษตรกรบางสวนไมใหความสนใจพืชผักปลอดสารพิษ  เนื่องจากวายังไมสนใจในเรื่องปญหา
สุขภาพ และตองการปริมาณผลผลิตมากจึงไมตองการเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชผักแบบเคมี 

4.5.6.4 วิธีการผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวง จะทํากันใน

บริเวณพื้นที่ราบหุบเขา หรือที่ราบเชิงเขา พื้นที่สวนใหญลาดชันและมีที่ราบแคบๆ จึงจําเปนตอง
ใชวิธีการเพาะปลูกแบบขั้นบันได เพื่อลดการชะลางของหนาดิน บางแหงอาจปลูกหญาแฝกเพื่อ
ปองกันการชะลางของหนาดิน การเตรียมแปลงปลูกสวนใหญจะใชแรงงานจางและแรงงานใน
ครัวเรือน และบางครั้งอาจใชเครื่องจักร เชน รถไถเดินตาม หรือรถไถขนาดเล็กรวมดวย ขึ้นอยูกับ
ขนาดแปลงปลูกและลักษณะของพื้นที่ นอกจากนั้น การปลูกพืชผักจําเปนตองใหน้ําเปนระยะ ๆ  
เกษตรกรจึงตอทอเพื่อนําน้ําจากบนภูเขาลงมาใชในพื้นที่เพาะปลูก เรียกกันวาประปาภูเขา หาก
พื้นที่ใดไมสามารถใชน้ําจากวิธีการดังกลาวได เกษตรกรก็จะขุดบอขึ้นใชเอง หรืออาศัยน้ําฝน
เพียงอยางเดียว   

การปลูกพืชผักไมวาจะเปนพืชผักปลอดสารพิษหรือพืชผักกระแสหลัก จะขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่ สภาพน้ํา สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะแบงวิธีการปลูกออกเปน  2 
วิธีดวยกัน คือ   

(1)  การปลูกโดยอาศัยน้ําฝน เปนการปลูกที่ทําเฉพาะในหนาฝนเทานั้น เนื่องจากไมมี
น้ําจากแหลงอ่ืนในการเพาะปลูก  จําเปนตองอาศัยน้ําฝน ซ่ึงวิธีนี้จะลดตนทุนการลดน้ําพืชผักของ
เกษตรกรลงได 

(2)  การปลูกโดยอาศัยน้ําประปาภูเขาและแหลงน้ําอื่นๆ  วิธีนี้ทําใหเกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกไดปละ 3 - 4 ครั้ง ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการเพาะปลูก ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
ตนทุนการผลิตใหเกษตรกรดวย 

4.5.6.5  ขั้นตอนการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
ขั้นตอนการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนอง

หอย  มีดังนี้ (ภาพที่ 4.3) 
1)  การเตรียมเมล็ดพันธุ 
เมล็ดพันธุกะหลํ่าปลีที่นํามาปลูกสวนใหญจะเปนเมล็ดพันธุนําเขา โดยเกษตรกรจะ

เลือกเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ  และเหมาะกับสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่ ตานทานโรคพืชและ
ศัตรูพืชไดดี  
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ภาพที ่4.3  ขั้นตอนการผลิตกะหล่ําปลี 

 
2)  ขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะกลา   
การเตรียมแปลงเพาะกลากะหล่ําปลี ในอดีตจะใชวิธีการหวานเมล็ดพันธุลงบนแปลง

เพาะโดยทําหลังคาคลุมแปลงปลูกเพื่อกันแดด เมื่อตนกลางอกใบ 3 - 5 ใบ  ก็จะนําไปปลูกใน
แปลงปลูกที่เกษตรกรเตรียมไว  แตปจจุบันเกษตรกรสวนใหญใชวิธีเพาะกลาโดยหยอดเมล็ดพันธุ
ลงในถาดหลุมที่เตรียมไว เมื่อตนกลาโตไดขนาดก็นําไปปลูกในแปลงปลูกตอไป 

 
 

การปลูกลงแปลง

เก็บเกีย่วผลผลิต

ดายหญา พรวนดิน

  การเตรียมดิน และเตรียมแปลงปลูก 

ใหน้ํา ใหปุย พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 

การเพาะกลาและดูแลรักษา 

การเตรียมพันธุ 

การเตรียมแปลงเพาะกลา DPU
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3)  ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก 
หลังจากเกษตรกรทําการเพาะกลาแลว จะทําการเตรีมแปลงปลูกกะหล่ําปลีโดย มีการ

เตรียม หนาแปลงปลูกโดยเครื่องจักรหรือใชแรงงานเปดหนาดิน ตากหนาดินไวประมาณ 2 - 3 วัน 
จากนั้นก็จะทําการยกรอง พรวนดิน ขุดหลุม รองกนหลุมดวยปุยคอก นําตนกลาที่เตรียมไวลงปลูก
ในแปลงปลูก และรดน้ําก็เสร็จขั้นตอนในการปลูกกะหล่ําปลี   

4)  ขั้นตอนการดูแลรักษา 
ในการดูแลรักษาตนกะหล่ําปลี ในระยะเดือนแรกเกษตรกรตองคอยใหน้ําเพื่อให

กะหล่ําปลีเจริญเติบโตโดยในระยะนี้จะตองใสปุย กําจัดวัชพืช พรวนดิน ฉีดพนสารเคมีกําจัด 
ศัตรูพืช  หลังจาก 1 เดือนกะหล่ําปลีจะเจริญเติมโตจนใบปกคลุมกัน ในระยะนี้เกษตรกรจะ
ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และคอยใหน้ําจนกระทั่งกะหล่ําปลีเขาหัวและเก็บเกี่ยวได ใช
ระยะเวลาประมาณ 60-120 วัน ขึ้นอยูกับชนิดของกะหล่ําปลี 

5)  การตัดเก็บกะหล่ําปลี  
เมื่อกะหล่ําปลีเขาหัวจนถึงระยะเวลาตัดผลผลิต  เกษตรกรจะตัดผลผลิตเพื่อสงขาย

โครงการหลวง  หรือถาหากมีการผลิตมากเกินความตองการโครงการหลวง เกษตรกรกรก็จะตัดสง
ตลาด บางครั้งพอคาคนกลางจะมารับซื้อถึงไรของเกษตรกรและหาแรงงานตัดกะหล่ําปลีเอง  

6)  การเก็บรักษาการเก็บรักษากะหล่ําปลี   
เกษตรกรจะไมตัดกะหล่ําปลีมาเก็บไว เนื่องจากไมมีหอควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บ

ผลผลิต  ทําใหผลผลิตจะไมสด โดยจะตัดและสงไปที่โครงการหลวง หรือสงไปขายที่ตลาดตาม
จํานวนที่ตกลงกัน 

 
4.6  การผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง 

ในระยะเริ่มแรกมูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมการผลิตผักตามแนวกระแสหลัก มีการ
ใชปุยเคมี สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ตอมาราคาจําหนายวัสดุการเกษตรและปริมาณการใช
ตอพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป  ประกอบกับผูบริโภคนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น จึงหันมาสงเสรมิ
เกษตรกรใหปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนาย  ในป พ.ศ. 2547 มูลนิธิโครงการหลวงไดรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นําปุยชีวภาพเขาไปสงเสริมและขยายผล ตลอดจนฝกอบรมให
เกษตรกรผลิตปุยชีวภาพใชเอง เพื่อลดการใชปุยเคมี และลดผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศน ชวย
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน เพิ่มรายได และลดปญหาดานสุขอนามัยของเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกร 
ใหรับความสนใจ  จากผลการสงเสริมดังกลาวปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีพืชผัก ผลไม ดอกไม 
และผลิตผลจากเกษตรปลอดสารพิษ จําหนายกวา 50 ชนิด มีศูนยการผลิตที่สําคัญหลายแหง และ

DPU



 

  
   61

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเปนแหลงผลิตผักใหญที่สุดของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งอยูใน
พื้นที่ ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผักเพื่อการคา ในปการ
เพาะปลูก  พ. ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 และโครงการหลวง มีผลผลิตรวม 2,007 ตัน 1,394 ตัน และ 
1,594 ตัน ตามลําดับ ผลผลิตผักที่สําคัญ ไดแก  กะหล่ําปลี  แครอท  ผักกาดหางหงส  (ตารางที่ 4.2) 

ตารางที่  4.2  ผลผลิตผักปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  พ.ศ. 2547-2549   

ป พ.ศ. จํานวนสมาชิก
(คน) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ราคาผลผลิต
(บาท/กก.) 

2547 380 2,007 887.50 9.19 
2548 381 1,394 977.75 10.80 
2549 385 1,594 990.25 11.04 

ที่มา  :  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 

การสงเสริมเกษตรกรใหปลูกผักปลอดสารพิษ และใชปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี 
นอกจากจะเปนการสงเสริมนโยบายเกษตรปลอดสารพิษและนโยบายครัวไทยสูครัวโลกของ
รัฐบาลแลว ยังเปนทางเลือกของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ  ยังชวยใหเกษตรกรมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น  ปลอดภัยจากพิษสารเคมีเกษตร และยังชวยอนุรักษปาตนน้ําและปาธรรมชาติ 
ชวยลดภาวะโลกรอน การตัดไมทําลายปา แ ละเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินไดอีกทางหนึ่งดวย   
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาและวิเคราะห 

 
ผลการศึกษาและวิเคราะหแบงเปน 4 สวนคือ สวนแรก เปนผลการศึกษาสภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย สวนที่สอง เปนผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
กะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก สวนที่ 3 เปนการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับผลตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรสองกลุม และสวนที่ 4 เปนผลการศึกษาดานการตลาด
กะหล่ําปลีปลอดสารพิษที่ผลิตในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
 
5.1  สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ 

การศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีในครั้งนี้จะ
ทําการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
เทานั้น  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1  สภาพทางสังคม 
5.1.1.1  เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและลัทธิความเชื่อของหัวหนาครัวเรือน      

ผลจากการศึกษาเพศ และอายุ พบวา หัวหนาครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 29 ป เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
72.22 และเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 27.78  เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของอายุพบวา มีอายุระหวาง  
21- 30 ป  คิดเปนรอยละ 50.00  อายุระหวาง 31-40  ป คิดเปนรอยละ 27.78 อายุระหวาง 41- 50 ป     
คิดเปนรอยละ 11.11 อายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 5.56 และมีอายุ 61 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
5.56 (ตารางที่ 5.1) 

ในดานการศึกษา พบวา หัวหนาครัวเรือนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 
55.56  อานไมออกเขียนไมได รอยละ 27.78   มัธยมปลาย รอยละ  11.11 และระดับปริญญาตรี รอย
ละ 5.56 เห็นไดวาหัวหนาครัวเรือนสวนใหญจบระดับประถมศึกษา รองลงมาเปนอานไมออกเขียน
ไมได (ตารางที่ 5.1) 

ในดานเชื้อชาติ พบวา หัวหนาครัวเรือนเปนชนเผามง รอยละ 88.89 เปนคนเมืองรอยละ 
5.56 และจีนฮอรอยละ 5.56 หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผามง (ตารางที่ 5.1) 
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ในดานศาสนาและลัทธิความเชื่อพบวา หัวหนาครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 
83.33 นับถือศาสนาพุทธควบคูกับการนับถือผี รอยละ 11.11 และนับถือศาสนาคริสต รอยละ 5.56 
(ตารางที่ 5.1) 
ตารางที่  5.1  เพศ อายุ การศกึษา เชื้อชาติ และศาสนาของหัวหนาครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอด
      สารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ป พ.ศ. 2549 

จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
เพศ (รอยละของหัวหนาครัวเรือน) 
     ชาย 
     หญิง 
     อายุเฉล่ีย (ป) 
การกระจายของอายุ (รอยละของหัวหนาครัวเรือน) 
     21-30 ป 
     31-40 ป 
     41-50 ป 
     51-60 ป 
     61 ปขึ้นไป 
การศึกษา (รอยละของหวัหนาครัวเรือน) 
     อานไมออกเขียนไมได 
     จบชั้นประถมศึกษา 
     จบชั้นมัธยมปลาย 
     จบปริญญาตรี 
เชื้อชาติ (รอยละของหัวหนาครัวเรือน) 
      มง 
       คนเมือง 
       จีนฮอ 
ศาสนา (รอยละของหัวหนาครัวเรือน) 
      พุทธ 
       พุทธและถือผี 
       คริสต 

18.00 
 

13 
5 

29 
 

9 
5 
2 
1 
1 
 

5 
10 
2 
1 
 

16 
1 
1 
 

15 
2 
1 

 
100.00 
72.22 
27.78 

- 
100.00 
50.00 
27.78 
11.11 
5.56 
5.56 

100.00 
27.78 
55.56 
11.11 
5.56 

100.00 
88.89 
5.56 
5.56 

100.00 
83.33 
11.11 
5.56 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
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5.1.1.2  เพศ อายุ และการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน 
จากผลการศึกษาเพศและอายุของสมาชิกในครัวเรือน พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ียครัวเรือนละ 4.67 คน เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 46.43 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.57 
การกระจายตัวของอายุ ปรากฏวาสมาชิกในครัวเรือนมีอายุระหวาง 1-14 ป  คิดเปนรอยละ 35.70 
สมาชิกในครัวเรือนมีอายุระหวาง 15 - 44 ป คิดเปนรอยละ  54.76 สมาชิกมีอายุ 45 -64 ป คิดเปน
รอยละ 8.33 และสมาชิกมีอายุ 65 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.19 (ตารางที่ 5.2)   

การศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนกระจายตัวอยูในทุกระดับชั้น โดยเปนผูอานไมออก
เขียนไมได คิดเปนรอยละ 22.62 มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 5.95 ระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.95 ระดับมัธยมตน คิดเปนรอยละ 16.67 ระดับมัธยมปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 11.90 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/อนุปริญญา คิด
เปนรอยละ 2.38 และระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 9.52 เห็นไดวาสมาชิกในครัวเรือนของ
เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (ตารางที่ 5.2)   
ตารางที่  5.2  เพศ อายุ และการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกกะหล่าํปลีปลอด
      สารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ป  พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
จํานวน (รอยละของสมาชิกทั้งหมด) 
     ชาย 
     หญิง 
การกระจายของอายุ (รอยละของสมาชิกทั้งหมด) 
      1-14 ป 
      15-44 ป 
      45-64 ป 
      65 ปขึ้นไป 
 

18 
84 
39 
45 

 
30 
46 
7 
1 
 

 
100.00 
46.43 
53.57 

100.00 
35.70 
54.76 
8.33 
1.19 
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ตารางที่  5.2  (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ 

การศึกษา (รอยละของสมาชิกทั้งหมด) 
     อานไมออกเขียนไมได 
     ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 
     จบชั้นประถมศึกษา 
     จบชั้นมัธยมตน  
     จบชั้นมัธยมปลาย 
     จบอนุปริญญา 
     จบปริญญาตรี 

 
19 
5 

26 
14 
10 
2 
8 

100.00 
22.62 
5.95 

30.95 
16.67 
11.90 
2.38 
9.52 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.1.3  สาเหตุการตั้งถ่ินฐาน การมาอยูในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ การเปนสมาชิก 
และการสัญจรของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  

เกษตรกรที่ผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีถ่ินฐานหรือที่ตั้งของบานเรือนอยูในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงฯ คิดเปนรอยละ 88.89  และมีถ่ินฐานหรือท่ีตั้งของบานเรือนนอกศูนยพัฒนา
โครงการหลวงฯ แตเขามาปลูกกะหลํ่าปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ คิดเปนรอย
ละ 11.11 สวนสาเหตุสําคัญที่เขามาอยูในศูนยเนื่องจากมาจับจองที่ดินเพื่อทํากิน  คิดเปนรอยละ 
77.78 และ แตงงานกับคนในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย คิดเปนรอยละ 5.56  และมาอยู
ดวยสาเหตุอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 16.67 (ตารางที่ 5.3)   

เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเขาเปนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ 
ตั้งแตเร่ิมกอตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ คิดเปนรอยละ 61.11 สาเหตุเนื่องจากตั้งบานเรือนอยูใน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ และเห็นวาเปนประโยชนตอการประกอบการอาชีพและการจําหนาย
ผลผลิตของเกษตรกร และเขาเปนสมาชิกหลังกอตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ คิดเปนรอยละ 
38.89 สาเหตุเนื่องจากเปนบุตรหลานของเกษตรรุนกอนที่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรมและเห็น
ประโยชนในการเขาเปนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (ตารางที่ 5.3)   

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ คิดเปนรอยละ 94.45 เห็น
วาการคมนาคมสะดวก เนื่องจากถนนดี และใกลหมูบาน เห็นวาการคมนาคมไมสะดวก เนื่องจาก
ถนนอยูหางไกลหมูบานที่ตนพักอาศัย คิดเปนรอยละ 5.56 (ตารางที่ 5.3)   
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ตารางที่  5.3  การตั้งถ่ินฐาน การเขามาอยูในศูนย การเปนสมาชิกศูนย และการสัญจรของเกษตรกร 
                     ที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศนูยพฒันาโครงการหลวงฯ ป พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
การตั้งถ่ินฐาน (รอยละของครัวเรือน) 
       ในศูนยพฒันาโครงการหลวงฯ 
       นอกศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ 
การเขามาอยูในศูนย (รอยละของครัวเรือน) 
       แตงงานกบัคนในศูนยโครงการหลวงฯ 
       มาจับจองที่ดินเพื่อทํากนิ 
       อ่ืน ๆ 
 การเปนสมาชิกศูนย (รอยละของครัวเรือน) 
       ตั้งแตเร่ิมตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ  
       หลังเริ่มตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ   
การสัญจรของเกษตรกร  (รอยละของครัวเรือน) 
       สะดวก 
        ไมสะดวก 

18 
 

16 
2 
 

1 
14 
3 
 

11 
7 
 

17 
1 

 
100.00 
88.89 
11.11 

100.00 
5.56 

77.77 
16.67 

100.00 
61.11 
38.89 

100.00 
94.44 
5.56 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
 5.1.1.4  แหลงความรูของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  

เกษตรกรไดความรูจาก 4 ชองทาง ไดแก วารสาร/ส่ิงพิมพ วิทยุ/ทีวี เพื่อนบาน และอื่นๆ 
คิดเปนรอยละ 5.56 ไดรับความรูจาก 3 ชองทาง เชน วารสาร/ส่ิงพิมพ วิทยุ/ทีวี และเพื่อนบาน   คิด
เปนรอยละ 22.22  ไดรับความรูจาก 2 ชองทาง เชนวารสาร/ส่ิงพิมพ และวิทยุ/ทีวี คิดเปนรอยละ 
27.78 และไดรับความรูจากวิทยุ/ทีวี คิดเปนรอยละ 44.44 โดยเปนการรับรูขาวสารจากวิทยุ/ทีวี สูง
ถึงรอยละ 83.33 เกษตรกรไมไดรับรูขาวสารจากภาคเอกชน (ตารางที่ 5.4) 
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ตารางที่  5.4  แหลงความรูของเกษตรกรทีป่ลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการ 
       หลวงฯ ป พ.ศ. 2549 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.1.5  ภาวะดานสุขอนามยั   
ผลจากการศึกษาภาวะดานสุขอนามัยของเกษตรกร พบวา มีการรักษาพยาบาลอาการ

เจ็บปวยเฉล่ียครัวเรือนละ 11.39 ครั้ง และเสียคารักษาพยาบาลเฉลี่ยครัวเรือนละ 3,342.78 บาท เปน
การรักษาในอนามัยประจําตําบล 5.11 เสียคารักษาพยาบาล 156.11 บาท โรงพยาบาลรัฐ 2.78 คร้ัง 
เสียคารักษาพยาบาล 107.78 บาท โรงพยาบาลเอกชน 1.00 คร้ัง เสียคารักษาพยาบาล 2,027.78 บาท 
ซ้ือยามากินเอง 1.11 คร้ัง เสียคายา  78.89 บาท และรักษาในคลินิก 1.39 คร้ัง เสียคารักษาพยาบาล 
972.22 บาท จะเห็นไดวาเกษตรกรนิยมเขารักษาตัวในอนามัยประจําตําบลเปนอันดับแรก รองลงมา
เปนการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ สาเหตุเนื่องจากคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
ถูกกวาสถานพยาบาลของเอกชนมาก สามารถใชบัตรสุขภาพในการรักษาพยาบาลไดดวย (บัตรทอง 
30 บาทรักษาทุกโรค) และพบวาเกษตรกรที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาลตางๆ ไมมีอาการปวย
ที่เกิดจากพิษสารเคมีเกษตร (ตารางที่ 5.5)   
 

รายการ จํานวน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง 
แยกตามชองทางที่ไดรับ (รอยละของครัวเรือน) 
      4 ชองทาง 
      3 ชองทาง 
      2 ชองทาง 
      ชองทางเดียว 
แยกตามแหลงความรู(รอยละของครัวเรือน) 
      วารสาร/ส่ิงพิมพ 
      วิทยุ/ทวี ี
      เพื่อนบาน 
      เจาหนาที่โครงการหลวง 
      เจาหนาที่รัฐ 

18 
 

1 
4 
5 
8 
 

7 
15 
7 
2 
4 

 
100.00 

5.56 
22.22 
27.78 
44.44 

100.00 
38.89 
83.33 
38.89 
11.11 
22.22 
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ตารางที่  5.5  การรักษาพยาบาลของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนา  
    โครงการหลวงหนองหอย ป พ.ศ. 2549 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
5.1.1.6  การฝกอบรมดานการเกษตร 
เกษตรกรไดรับการฝกอบรมดานการเกษตรจากภาครัฐเปนสวนใหญ มีเพียงรายเดียวที่

ไดรับการฝกอบรมดานการเกษตรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดรับการอบรมเฉลี่ย 5.17 คร้ัง
เปนการอบรมดานพืชผัก  1.50 ครั้ง  ดานไมผลและไมดอก  0.06 ครั้ง ดานการใชสารเคมี 3.16 คร้ัง 
ดานการผลิตปุยอินทรียน้ํา  0.44  ครั้ง จะเห็นไดวา เกษตรกรไดรับการอบรมดานการใชสารเคมี
เกษตรเปนหลัก รองลงมาเปนการปลูกพืชผัก การผลิตปุยอินทรียน้ํา และการปลูกไมผลและไมดอก  
(ตารางที่ 5.6)   

 
 
 
 

รายการ จํานวนครั้ง รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
การรักษาพยาบาล (คร้ัง/รอยละ) 
     อนามัยประจําตําบล  
    โรงพยาบาลรัฐ  
    โรงพยาบาลเอกชน  
     การซื้อยากนิเอง  
    รักษาคลินิก 
คารักษาพยาบาลการเจ็บปวย(บาท/รอยละ) 
     อนามัยประจําตําบล  
    โรงพยาบาลรัฐ  
    โรงพยาบาลเอกชน  
     การซื้อยากนิเอง  
    รักษาคลินิก 

18.00 
11.39 
5.11 
2.78 
1.00 
1.11 
1.39 

3,342.78 
156.11 
107.78 

2,027.78 
78.89 

972.22 

 
100.00 
44.86 
24.41 
8.78 
9.75 

12.20 
100.00 
4.64 
3.23 

60.67 
2.37 

29.09 
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ตารางที่  5.6  การฝกอบรมของเกษตรกรทีป่ลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการ
      หลวงฯ ป  พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวนครั้ง รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
การฝกอบรมดานการเกษตร (รอยละของครัวเรือน)  
      การปลูกพชืผัก 
      ไมผล,ไมดอก 
       การใชสารเคมี  
       ปุยอินทรยีน้ํา 

18.00 
5.17 
1.50 
0.06 
3.16 
0.44 

 
100.00 
29.01 
1.16 

61.12 
8.83 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.1.7  แหลงน้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อการเกษตร 
 จากการศึกษาพบวาแหลงน้ําดื่มของเกษตรกรมีหลากหลายแหลง ประกอบดวย ประปา
หมูบาน ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง และน้ําดื่มบรรจุขวด เกษตรกรคนหนึ่งอาจจะใชน้ําดื่มจากแหลง
เดียวหรือสองแหลง  เกษตรกรดื่มเฉพาะน้ําดื่มบรรจุขวดอยางเดียว คิดเปนรอยละ 50.00 ดื่ม
น้ําประปาภูเขาอยางเดียว  คิดเปนรอยละ 33.33 ดื่มน้ําจากประปาภูเขาและประปาหมูบาน คิดเปน
รอยละ 5.56  ดื่มน้ําจากประปาภูเขาและน้ําจากบอขุดเอง คิดเปนรอยละ 5.56 และดื่มน้ําจากประปา
หมูบานเพียงอยางเดียวรอยละ 5.56 (ตารางที่ 5.7) 

จากการศึกษาแหลงน้ําใชของเกษตรกรพบวาแหลงน้ํ าใชของเกษตรกรมีความ
หลากหลาย มากกวาแหลงน้ําดื่ม โดยใชน้ําจากประปาหมูบาน ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง แองน้ําซับ 
น้ําฝน อางเก็บน้ําและฝาย ผูใชประปาภูเขาอยางเดียว คิดเปนรอยละ 33.33 ใชทั้งประปาหมูบาน 
ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง แองน้ําซับ น้ําฝน และอางเก็บน้ํา/ฝาย คิดเปนรอยละ 22.22  ผูที่ใชทั้ง
ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง และน้ําฝน คิดเปน รอยละ 16.67  ผูที่ใชน้ําจากประปาหมูบานเพียงอยาง
เดียว คิดเปนรอยละ 11.11  ผูที่ใชทั้งประหมูบาน ประปาภูเขา คิดเปนรอยละ 5.56 ผูที่ใชทั้งประ
หมูบาน ประปาภูเขา และขุดบอใชเอง  คิดเปนรอยละ 5.56 และใชน้ําจาก ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง 
แองน้ําซับ น้ําฝน และอางเก็บน้ํา/ฝาย คิดเปนรอยละ 5.56  (ตารางที่ 5.7)    

แหลงน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกรมีความหลากหลาย คือใชน้ําจากประปาหมูบาน 
ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง แองน้ําซับ น้ําฝน และอางเก็บน้ํา/ฝาย เกษตรกรที่ใชน้ําประปาภูเขา ขดุบอ
ใชเอง แองน้ําซับ น้ําฝน และอางเก็บน้ํา/ฝายเพื่อการเกษตร คิดเปนรอยละ 27.78 ใชน้ําจากประปา
ภูเขา ขุดบอใชเอง แองน้ําซับ น้ําฝน และอางเก็บน้ํา/ฝายเพื่อการเกษตร คิดเปนรอยละ 16.67 ใชน้ํา
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จากบอขุดเอง และน้ําฝน คิดเปนรอยละ 16.67 ใชน้ําจากประปาภูเขา และน้ําฝน คิดเปนรอยละ 
16.67 ใชน้ําจากประปาหมูบาน ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง แองน้ําซับ น้ําฝน คิดเปนรอยละ 5.56 ใช
น้ําจากบอขุดเอง แองน้ําซับ และน้ําฝน คิดเปนรอยละ 5.56 ใชน้ําจากประปาภูเขา ขุดบอใชเอง แอง
น้ําซับ น้ําฝน คิดเปนรอยละ 5.56 และใชน้ําจากประปาภูเขา ขุดบอใชเอง และน้ําฝน คิดเปนรอย 5.56  
(ตารางที่ 5.7)    

ตารางที่  5.7  แหลงน้ําดื่ม น้าํใชและน้ําเพือ่การเกษตรของเกษตรกรทีป่ลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ   
                      ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ป  พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวนคน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
แหลงน้ําดื่ม  
ประปาหมูบาน 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา 
ประปาภูเขา 
ประปาภูเขา/ขดุบอใชเอง 
น้ําบรรจุขวด 
แหลงน้ําใช 
ประปาหมูบาน 
ประปาภูเขา 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง 
ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง/น้ําฝน 
ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน/อางเก็บน้ํา/ฝาย 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน/ 
อางเก็บน้ํา/ฝาย 
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
ประปาภูเขา/น้าํฝน 
ขุดบอใชเอง/น้ําฝน 
ประปาภูเขา/ขดุบอใชเอง/น้ําฝน 

18.00 
 

1 
1 
6 
1 
9 

18 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
 

18 
3 
3 
1 

100.00 
 

5.56 
5.56 

33.33 
5.56 

50.00 
100.00 
11.11 
33.33 
5.56 
5.56 

16.67 
5.56 

22.22 
 

100.00 
16.67 
16.67 
5.56 
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ตารางที่  5.7  (ตอ) 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.1.8  การมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคมของเกษตรกร 
ผลจากการศึกษาการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของเกษตรกรพบวา เกษตรกรเขารวม

กิจกรรมประชุมหมูบาน การไปรวมงานศพ และงานรื่นเริง โดยเกษตรกรเขารวมกิจกรรมทางสังคม
เฉลี่ย 13.17 ครั้ง/ป  เปนการประชุมหมูบานเฉลี่ย 9.06 ครั้ง ไปรวมงานศพ 3.39 คร้ัง และไป
รวมงานรื่นเริง 0.72 คร้ัง  จะเห็นวาเกษตรกรใหความสําคัญในการเขารวมประชุมหมูบานเปน
อันดับแรก รองลงมาเปนการไปรวมงานศพ (ตารางที่ 5.8) 

ตารางที่  5.8  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
                      ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ป  พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวนครั้ง รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 
ประชุมหมูบาน 
รวมงานศพ 
งานรื่นเริงประจําป 

18.00 
13.17 
9.06 
3.39 
0.72 

- 
100.00 
68.79 
25.74 
5.47 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
5.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ   

5.1.2.1  เนื้อทีถื่อครองและการใชประโยชนที่ดิน 
ผลจากการศึกษาพบวา เกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   

ทํากิน  เนื่องจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ดูแลพื้นที่และใหเกษตรกรเขาทําเปลา จํากัดจํานวน

รายการ จํานวนคน รอยละ 
ประปาภูเขา/ขดุบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน 
ขุดบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน 
ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน/อางเก็บน้ํา/ฝาย 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา/ขุดบอใชเอง/แองน้ําซับ/น้ําฝน/ 
อางเก็บน้ํา/ฝาย 

1 
1 
5 
1 
3 

 

5.56 
5.56 

27.78 
5.56 

16.67 DPU
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พื้นที่ทํากิน  แตละครัวเรือนจึงมีพื้นที่ทํากินไมมาก เกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ        
ถือครองที่ดินเฉลี่ยครัวเรือนละ 7.22 ไร เปนพื้นที่ทํากินของตนเองเฉลี่ย 6.89 ไร เปนพื้นที่เชาทํากิน 
0.33 ไร การใชประโยชนในที่ดินโดยเฉลี่ยแบงเปนปลูกพืชผักปลอดสารพิษอื่นจํานวน 3.64 ไร 
หรือรอยละ 50.42 ของพื้นที่ ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเฉลี่ย จํานวน 2.75 ไร หรือรอยละ 38.09 
ของพื้นที่ ปลูกพืชไร จํานวน 0.28 ไร หรือรอยละ 3.88 ของพื้นที่ ปลูกไมผล จํานวน 0.28 ไร หรือ
รอยละ 3.88 ของพื้นที่ และใชประโยชนอ่ืนๆ จํานวน 0.27 ไร หรือรอยละ3.74 ของพื้นที่ เกษตรกร
นิยมปลูกพืชผักมาก เพราะใหผลผลิตดี มีความเสี่ยงนอย ตลาดตองการผลผลิตตลอดป แตไมนิยม
ปลูกไมผล เนื่องจากใหผลผลิตชา (ตารางที่ 5.9) 

ตารางที่  5.9  การใชประโยชนในที่ดนิของครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
       ในศูนยพฒันาโครงการหลวงหนองหอย  ในปการเพาะปลูก 2549/50 

รายการ จํานวนไร รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
เนื้อที่ถือครองเฉลี่ยรวม 
       เขาทําเปลา 
       เชาผูอ่ืน 
การใชประโยชนจากที่ดนิ  
      ปลูกผักปลอดสารพิษอื่นๆ 
      ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
      ปลูกพืชไร 
      ปลูกไมผล 
       อ่ืน ๆ 

18 
7.22 
6.89 
0.33 
7.22 
3.64 
2.75 
0.28 
0.28 
0.27 

 
100.00 
95.38 
4.62 

100.00 
50.42 
38.09 
3.88 
3.88 
3.74 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.2.2  รายไดและรายจายทางการเกษตรของเกษตรกร 
เกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยสวนใหญปลูกพืชผักเปนหลัก เนื่องจาก

เกษตรกรสวนใหญมีความรูในเรื่องการปลูกผัก เพราะเปนอาชีพที่ไดรับการสงเสริมมาตั้งแตเริ่ม
กอตั้งโครงการฯ  ผักเปนพืชที่ลงทุนไมสูงมาก ระยะเก็บเกี่ยวส้ัน ใหผลตอบแทนเร็ว  ทําใหรายได
หลักของเกษตรกรมาจากการปลูกพืชผักเปนสวนใหญ  จากการสํารวจรายไดของเกษตรกรในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงฯ  ปการเพาะปลูก พ.ศ.  2549/2550 พบวาเกษตรกรมีรายไดทางการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 402,385.43 บาท  เปนรายไดจากการปลูกพืชผัก จํานวน 398,496.54 บาท  คิดเปนรอยละ 
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99.03 รองลงมาเปนรายไดจากการปลูกพืชไร จํานวน 3,888.89 บาท  คิดเปนรอยละ 0.97 เกษตรกร
ไมมีรายไดจากไมผล เนื่องจากยังไมใหผลผลิต  (ตารางที่ 5.10) 

การศึกษาดานรายจายทางการเกษตรของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ปการ
เพาะปลูก พ.ศ.  2549/2550  พบวา เกษตรกรมีรายจายทางการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 176,828.30 
บาท เปนรายจายในการปลูกพืชผัก จํานวน 171,550.52 บาท  คิดเปนรอยละ 97.02 รองลงมาเปน
รายจายในการปลูกพืชไร จํานวน 2,777.78 บาท คิดเปนรอยละ 1.57 และรายจายจากการปลูกไมผล 
จํานวน 2,500 บาท คิดเปนรอยละ 1.41 (ตารางที่ 5.10) 

จากการประกอบการเกษตร รายไดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลี
ปลอดสารพิษในฤดูการผลิตป 2549/50 มีรายไดครัวเรือนละ 225,557.13 บาท (ตารางที่ 5.10) 

ตารางที่  5.10  รายไดและรายจายทางการเกษตรของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษใน
         ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ป พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
รายได (รอยละของครัวเรือน) 
     ปลูกพืชผัก 
     ปลูกพืชไร 
     ปลูกไมผล 
รายจาย (รอยละของครัวเรือน) 
     ปลูกพืชผัก 
     ปลูกพืชไร 
     ปลูกไมผล 
รายไดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือน 

18.00 
402,385.43 
398,496.54 

3,888.89 
- 

176,828.30 
171,550.52 

2,777.78 
2,500.00 

225,557.13 

 
100.00 
99.03 
0.97 

- 
100.00 
97.02 
1.57 
1.41 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.2.3  การใชและการผลิตปุยอินทรียน้ําของเกษตรกร 
 การใชปุยอินทรียน้ําของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ เกิดขึ้นโดยความ
รวมมือกันระหวางมูลนิธิโครงการหลวงกับกรมพัฒนาที่ดิน ไดเขาไปสงเสริม ใหความรู ฝกอบรม 
พัฒนา และสาธิตวิธีการใชใหเกษตรกร ระยะแรกไดนําผลิตภัณฑปุยอินทรียน้ํามาแจกจายให
เกษตรกรทดลองใช  ตอมาจึงสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ใหผลิตปุยอินทรียน้ําใชเอง ปุยอินทรียน้ําที่
ผลิตไดอยูในรูปของเหลวชนิดเขมขน เกษตรกรตองนําไปผสมน้ําในอัตราสวน 10 ซีซี : 20 ลิตร 
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เพื่อฉีดพนหรือรดพืชผัก โดยใชรวมกับปุยเคมี การผลิตปุยอินทรียน้ําเกษตรกรจะทําตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่ ดวยการนําเศษพืชผัก เศษผลไม เศษอาหารจากบานเรือน กากน้ําตาล และสารเรง 
พด. 2 ผสมรวมกัน โดยนํากากน้ําตาล 10 กิโลกรัม เศษพืชผัก 40 กิโลกรัม และสารเรง พด. 2 
จํานวน 1 ซอง ผสมใหเขากันและหมักทิ้งไวตามขั้นตอนที่กําหนด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักจะ
ไดปุยอินทรียน้ําเขมขนประมาณ   50 ลิตร เกษตรกรจะนิยมใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร เปนภาชนะ
ในการหมักปุยอินทรียน้ํา  ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญนิยมผลิตใชเองเนื่องจากประหยัดตนทุนการผลิต
กวาการซื้อใช  
 ผลจากการศึกษา พบวา เกษตรกรซื้อปุยอินทรียน้ําใช 3 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 
16.67 และผลิตใชเอง 15 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนครัวเรือนที่ใช โดย
เกษตรกรจะนําไปใชทั้งในแปลงผัก ผลไม และใชประโยชนอยางอื่นดวย (ตารางที่ 5.11) 

ตารางที่  5.11  การใชและการผลิตปุยอินทรียน้ําของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษใน 
                        ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ป  พ.ศ.  2549 

รายการ จํานวน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
การใชปุยอินทรียน้ํา 
     ซ้ือมาใช 
     ผลิตใชเองในครัวเรือน 
    ไดรับมาฟร ี

18.00 
 

3 
15 
- 

 
 100  

16.67 
83.33 

- 
การผลิตปุยอินทรียน้ํา 
    กากน้ําตาล 
    เศษพืช 
    สารเรง (พด.2) 

 
10 ลิตร 

40 กิโลกรัม 
1 ซอง 

 
ไดปุยอินทรยีน้ํา 

50 ลิตร 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.2.4  การเปนลูกคาหรือสมาชิกสถาบันการเงิน 
เกษตรกรที่ปลูกกะหลํ่าปลีปลอดสารพิษในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ เปนลูกคาหรือ

สมาชิกดานการเงินและมีแหลงเงินทุนในการทําเกษตรกรรม จากกองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน เกษตรกรที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบานอยาง
เดียว คิดเปนรอยละ 16.67  เปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ อยางเดียว คิดเปนรอยละ 
16.67 เปนลูกคากองทุนหมูบานและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร คิดเปนรอยละ 
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22.22  เปนลูกคากองทุนหมูบานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน 
27.77 และเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรบานหนองหอยเกา คิดเปนรอยละ 16.67 (ตารางที่ 5.12) 

ตารางที่  5.12  การเปนลูกคาหรือสมาชิกดานการเงินของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอด 
        สารพิษในศูนยพฒันาโครงการหลวงฯ ป  พ.ศ. 2549 

รายการ จํานวน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
    การเปนลูกคาหรือสมาชิกดานการเงิน(รอยละของครัวเรือน) 
        กองทุนหมูบาน 
        ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 
        กองทุนหมูบาน/ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 
        กองทุนหมูบาน/ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ/ธนาคารออมสิน 
        สหกรณการเกษตรบานหนองหอยเกา 

18.00 
 

3 
3 
4 
5 
3 

 
100.00 
16.67 
16.67 
22.22 
27.77 
16.67 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.1.2.5  แหลงเงินทุนที่ใชในการเพาะปลูก 
 แหลงเงินทุนที่ใชในการเพาะปลูกสวนใหญเปนเงินออมภายในครัวเรือน รองลงมาเปนเงิน
จากกองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และแหลงอื่นๆ เงินทุน     สวน
ใหญใชไปเพื่อจางแรงงานและซื้อวัสดุการเกษตร ผลจากการศึกษาพบวา เกษตรกรใชเงินทุนเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 64,166.67 บาท แยกเปนเงินลงทุนของตนเอง จํานวน 36,944.45 บาท คิดเปนรอยละ 
57.32 รองลงมาเปนเงินทุนจากกองทุนหมูบาน จํานวน 17,777.78 บาท  คิดเปนรอยละ 27.59 เงินทุน
จากแหลงนี้อัตราดอกเบี้ยต่ํา กูไดสะดวกและรวดเร็ว ผูกูไมจําเปนตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน    
เพียงใหเกษตรกรชวยคํ้าประกันซ่ึงกันและกันก็สามารถกูได แหลงเงินทุนที่ใชในการผลิตทาง
การเกษตรอันดับสามคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกรใชเงินกูจาก
สถาบันการเงินแหงนี้  จํานวน 8,333.33 บาท  คิดเปนรอยละ 12.93 ถึงแมวาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จะคิดดอกเงินกูในอัตราต่ําก็จริง แตขั้นตอนการขอกูคอนขางยุงยาก          
การขออนุมัติเงินกู เปนไปอยางลําบาก สําหรับแหลงเงินกู อ่ืนๆ ที่ใชเปนแหลงเงินทุนในการ
เพาะปลูก จํานวน 1,388.89 บาท คิดเปนรอยละ 2.16  (ตารางที่  5.13) 
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ตารางที่  5.13  แหลงเงินทนุของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษในศนูยพฒันาโครงการ
         หลวงหนองหอย ปการเพาะปลูก 2549/50 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 
แหลงเงินทนุที่ใชในการปลูกพืชผัก (รอยละของครัวเรือน) 
     เงินทุนตนเอง 
     กองทุนหมูบาน 
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
      เงินทุนจากแหลงอ่ืนๆ 

18.00 
64,444.45 
36,944.45 
17,777.78 
8,333.33 
1,388.89 

 
100.00 
57.32 
27.59 
12.93 
2.16 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
 
5.2  การวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน 

5.2.1  โครงสรางตนทุนการปลูกกะหล่ําปลี 
5.2.1.1  ตนทุนผันแปร คือ ตนทุนที่ผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและผูปลูกกะหล่ําปลี

กระแสหลักตองจายออกไปตามปริมาณของผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปในการศึกษานี้ประกอบดวย 
(1)  ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด คือ คาใชจายที่ผูผลิตไดจายออกไปจริงเปนเงินสดใน

การใชปจจัยผันแปรตาง ๆ เชน คาจางแรงงาน คาวัสดุอุปกรณการเกษตร และคาซอมแซมโรงเรือน
และอุปกรณการเกษตร เปนตน 

(2)  ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด คือ คาใชจายผันแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิตซึ่ง
เปนของผูผลิตเอง และมิไดซ้ือหรือจัดหาดวยเงินสด หรือไดรับมาแลวก็ใชไปในรูปของสิ่งของ 
ไดแก คาแรงงานของบุคคลในครอบครัว คาวัสดุอุปกรณการเกษตรที่เกษตรกรผลิตไดเอง หรือได
รับมาฟรี และอ่ืน ๆ 

5.2.1.2  ตนทุนคงที่  คือ  ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตในรอบ
ระยะเวลา หนึ่งๆ  หรือตนทุนที่ไมสามารถเพิ่มหรือลดไดในรอบระยะเวลาการผลิต ประกอบดวย 

(1)  ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด คือ คาใชจายที่ผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและผูปลูก
กะหล่ําปลีกระแสหลักจะตองจายเปนเงินสดในจํานวนที่คงที่ตอป คาใชจาเหลานี้ไดแก คาเชาที่ดิน 
คาภาษีที่ดิน คาดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการลงทุนปลูกกะหล่ําปลีและอื่น ๆ 

(2)  ตนทนุคงที่ที่ไมเปนเงนิสด คือ คาใชจายที่ผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและผูปลูก
กะหล่ําปลีกระแสหลักไมไดจายออกไปจริงในรูปของเงินสด หรือเปนคาใชจายที่ประเมินได เชน 
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คาเสียโอกาสการใชที่ดิน คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตร และคาเสียโอกาสของเงินลงทุนใน
การซื้ออุปกรณการเกษตร เปนตน 

5.2.2  การประเมินมูลคาตนทุน 
ในการศึกษานี้ จะคํานวณมูลคาปจจัยการผลิตที่เกษตรกรจายไปเปนเงินสด และที่ไมได

จายไปเปนเงินสด ดังนี้ 
1.  คาดอกเบี้ยเงินกู คิดจากจํานวนเงนิกู และอัตราดอกเบีย้ที่เกษตรกรจายจริง ใหกับ

แหลงเงินกู ซ่ึงมีหลายแหลงตามที่ไดกลาวมาแลว 
2.  คาเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ คิดรอยละ 3 (ตอป) ของ

มูลคาซ้ือ (เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 
3.  คาภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินที่เกษตรกรจายเปนภาษีบํารุงทองที่ในป 2549 เกษตรกรเจาของ

ที่ดินจายไรละ 5 บาท 
4.  คาแรงงานในครัวเรือน ประเมินจากอตัราคาจางแรงงานในพืน้ที ่คือ จํานวน 100 บาท

ตอวัน 
5.  คาเชาที่ดิน ถาที่ดินเชาคิดตามราคาคาเชาที่จายจริง สวนที่ดินของเกษตรกรเอง 

ประเมินจากอตัราคาเชาในทองถ่ินคือไรละ 600 บาท/ป  
6.  คาดอกเบี้ยเงินลงทุนที่เกษตรกรใชเงินทุนของตนเองซื้อวัสดุการเกษตร คิดรอยละ 3 

(เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 
7.  คาปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เกษตรกรซื้อ เชน ปุยเคม ีคารถไถเดินตาม และอ่ืนๆ คิดจาก

จํานวนที่ใชและราคาที่เกษตรกรจายจริง 
5.2.3  ผลการวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ําปลีจะวิเคราะหจากการผลิต
กะหล่ําปลีของเกษตรกรในหนึ่งรอบการผลิต (ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน/รอบการผลิต) ผลการ
วิเคราะหมีรายละเอียด   ดังนี้   

5.2.3.1  ตนทุนการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
(1)  ตนทุนผันแปร ประกอบดวย รายการหลัก 3 รายการ คือ คาแรงงานคนและเครือ่งจกัร 

คาวัสดุการเกษตรตาง ๆ  และคาเสียโอกาสเงินลงทุนหรือคาดอกเบี้ยเงินลงทุนในการผลิต
กะหล่ําปลี จากผลการวิเคราะห พบวา การผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษของเกษตรกรในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงฯ มีตนทุนผันแปรเฉลี่ยเทากับ 7,157.94 บาทตอไรหรือคิดเปนรอยละ 95.79 ของ
ตนทุนทั้งหมด แบงเปนตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 5,850.51 บาทตอไร และเปนตนทุนผันแปรที่
ไมเปนเงินสด 1,307.43 บาทตอไร หรือคิดเปนรอยละ 4.21 ของตนทุนทั้งหมด 
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  คาแรงงานคนและเครื่องจักร ประกอบดวย คาแรงงานเตรียมแปลงเพาะกลา คาแรงงาน
เปดหนาดิน คาแรงงานเตรียมแปลงปลูก คาแรงงานปลูก คาแรงงานรดน้ํา คาแรงงานใสปุย 
คาแรงงานดายหญาและพรวนดิน คาแรงงานพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาแรงงานพนสารเคมีกําจัด
วัชพืช  คาแรงงานเก็บผลผลิตและขน คาแรงงานทําปุยอินทรียน้ํา จากผลการศึกษาพบวา  
คาแรงงานที่ใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดเทากับ 4,227.38 บาทตอไร แบงเปนคาแรงงานเตรียม
แปลงเพาะกลา 166.06 บาท  คาแรงงานเปดหนาดิน 846.57 บาท คาแรงงานเตรียมแปลงปลูก  
383.44 บาท  แรงงานปลูก 388.89 บาท คาแรงงานรดน้ํา 122.22 บาท คาแรงงานใสปุย 363.64 บาท  
คาแรงงานดายหญาและพรวนดิน 183.84 บาท คาพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 113.13 บาท   คาแรง
กําจัดวัชพืช  99.20 บาท คาแรงงานเก็บผลผลิตและขน 1,552.62 บาท และคาแรงงานทําปุยอินทรีย
น้ํา 7.77 บาท สวนมูลคาวัสดุการเกษตรอันไดแก คาเมล็ดพันธุ คาปุยเคมี  คาปุยคอก คาสารเรง พด.
2 คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาสารเคมีกําจัดวัชพืช  คาฮอรโมน  คาแกลบ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอล่ืน และคาไฟฟา มีมูลคาเทากับ 2,859.69 บาทตอไร สําหรับดอกเบี้ยเงินทุนในการผลิต
กะหล่ําปลี เทากับ 70.87 บาทตอไร ดอกเบี้ยเงินลงทุนนี้ คํานวณจากคาแรงงานและวัสดุการเกษตร
ใน 1 รอบการผลิตที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 

(2)  ตนทุนคงที่ ประกอบดวย  คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร คาเสีย
โอกาสในการใชที่ดิน คาดอกเบี้ยเงินลงทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณผลิตกะหล่ําปลี จาก
การศึกษาพบวาการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการฯ  มีตนทุน
คงที่เปนเงิน 314.85 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 4.21 ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนตนทุนคงที่ซ่ึงไม
เปนเงินสดทั้งหมด  

(3)  ตนทุนการผลิตทั้งหมด  ประกอบดวย  ตนทุนผันแปรทั้งหมดรวมกับตนทุนคงที่
ทั้งหมด จากการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตทั้งหมดเทากับ 7,472.79 บาทตอไรโดยแบงเปนตนทุน
การผลิตทั้งหมดที่เปนเงินสดเทากับ 5,850.51 บาทตอไร และตนทุนการผลิตทั้งหมดที่ไมเปนเงิน
สดเทากับ 1,622.28 บาท แตเมื่อคิดเปนตนทุนตอกิโลกรัมแลว การผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษจะ
มีตนทุนกิโลกรัมละ 2.70 บาท (ตารางที่  5.14) 

5.2.3.2  ผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
เกณฑที่ใชวัดผลตอบแทนจากการผลิตมีหลายเกณฑ ในการศึกษานี้ จะใชผลผลิตตอไร 

ราคาตอกิโลกรัม รายไดตอไร กําไรสุทธิตอไร รายไดสุทธิตอไร รายไดเหนือตนทุนผันแปรเงินสด
ตอไร และกําไรสุทธิเงินสดตอไร ผลการวิเคราะหพบวา ปริมาณผลผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
ของเกษตรกรเฉลี่ยไรละ 2,764.81 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดเทากับ 4.72 บาทตอ
กิโลกรัม  เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกะหล่ําปลีทั้งหมด จํานวน 13,033.51บาทตอไร หรือ 2.02 
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บาทตอกิโลกรัม  เมื่อหักตนทุนการผลิตทั้งหมด จํานวน 7,472.79 บาทตอไร จะไดกําไรสุทธิ 
จํานวน 5,560.72 บาทตอไร หรือ 2.02 บาทตอกิโลกรัม เมื่อหักดวยตนทุนผันแปรทั้งหมด จะได
รายไดสุทธิ จํานวน 5,875.57 บาทตอไร และเมื่อหักดวยตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด จะไดรายได
สุทธิเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด จํานวน 7,183.00 บาทตอไร และเมื่อหักดวยตนทุนผันแปรที่
เปนเงินสด จะไดกําไรสุทธิเงินสด 7,183.00 บาทตอไร (ตารางที่  5.14) 
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ตารางที่  5.14  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษของเกษตรกรในศูนย
        พัฒนาโครงการหลวงฯ ปการเพาะปลกู 2549/50 
                                                                                                                               (หนวย : บาท/ไร)  

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
ตนทุนการผลิต  

1. ตนทุนผันแปร 
    1.1  คาแรงงานและเครื่องจักร 
           - การเตรียมแปลงเพาะกลา 
           - การเปดหนาดิน 
           - การเตรียมแปลงปลูก 
           - การปลูกลงแปลง 
           - การรดน้ํา 
           - การใสปุย 
           - การดายหญา พรวนดนิ 
           - การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
           - การพนสารเคมีกําจัดวัชพืช  
          - การเก็บผลผลิตและขน 
          - การทําปุยอินทรียน้ํา 
    1.2  คาวัสดุการเกษตร 
           - เมล็ดพันธุ 
           - ปุยเคมี 
           - ปุยคอก 
           - ปุยหมัก 
           - ปุยอินทรียน้ํา 
          - สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
           - สารเคมีกําจัดวัชพืช  
          - สารเคมีจับใบ 
          - ฮอรโมน   
          - แกลบ 
          - กากน้ําตาล  

5,850.51 
2,936.26 

78.18 
747.07 
217.78 
216.16 

92.93 
109.09 

90.91 
38.38 
34.55 

1,311.21 
- 

2,856.32 
644.63 
493.78 
890.57 

- 
26.38 

328.06 
111.30 

69.37 
42.41 
27.80 

5.93 

1,307.43 
1,291.12 

87.88 
99.50 

165.66 
172.73 

29.29 
254.55 

92.93 
74.75 
64.65 

241.41 
7.77 
3.37 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
7,157.94 
4,227.38 

166.06 
846.57 
383.44 
388.89 
122.22 
363.64 
183.84 
113.13 

99.20 
1,552.62 

7.77 
2,859.69 

644.63 
493.78 
890.57 

- 
26.38 

328.06 
111.30 

69.37 
42.41 
27.80 

5.93 

 
95.79 
56.57 
2.22 

11.33 
5.13 
5.20 
1.64 
4.87 
2.46 
1.51 
1.33 

20.78 
0.10 

38.27 
8.63 
6.61 

11.92 
- 

0.35 
4.39 
1.49 
0.93 
0.57 
0.37 
0.08 
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ตารางที่ 5.14   (ตอ)  
        (หนวย : บาท/ไร)  

รายการ 
เงินสด ไมเปนเงิน

สด 
รวม รอยละ 

- 
- 

120.64 
 

50.00 
45.45 
57.93 

 
- 
- 
- 
- 
 

5,850.51 
2.12 

2.59 
0.78 

- 
 
- 
- 

12.94 

 
314.85 
200.00 
19.03 
95.82 

 
1,622.28 

0.59 

          - เศษพืชผัก 
          - สารเรง พด.2 
         - น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน 
             หลอลื่น 
           - คาไฟฟา 
           - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
    1.3  ดอกเบี้ยเงินลงทุนในการผลิต     
            กะหล่ําปลี 
2. ตนทุนคงที่ 
    - คาเชาท่ีดิน/คาเสียโอกาสของการใชท่ีดิน 
    - คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร 
    - คาเสียโอกาสเงินลงทุนฯซื้ออุปกรณ     
       การเกษตร 
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 
 
 
1. ผลผลิตตอไร(กก.) 
2.ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) 
3. รายไดท้ังหมด (บาท/ไร) 
4. กําไรสุทธิ (บาท/ไร) 
5. กําไรสุทธิ (บาท/กก.) 
6. รายไดสุทธิ(บาท/ไร) 
7. รายไดสุทธิเหนือตนทุนผันแปรเงินสด 
       (บาท/ไร) 
8. กําไรสุทธิเงินสด (บาท/ไร) 

ผลตอบแทนจากการผลิต 
2,764.81 

4.72 
13,033.51 

5,560.72 
2.02 

5,875.57 
7,183.00 

 
7,183.00 

2.59 
0.78 

120.64 
 

50.00 
45.45 
70.87 

 

314.85 
200.00 

19.03 
95.82 

 
7,472.79 

2.70 

0.03 
0.01 
1.61 

 
0.67 
0.61 
0.95 

 

4.21 
2.68 
0.25 
1.28 

 
100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ  ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
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5.2.4  ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
5.2.4.1  ตนทุนการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
(1)  ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน และเครื่องจักร คาวัสดุการเกษตรตางๆ  และ

คาดอกเบี้ยเงินลงทุน จากผลการวิเคราะห พบวา การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักของเกษตรกรใน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีตนทุนผันแปรเฉลี่ย 7,954.93 บาทตอไรหรือคิดเปนรอยละ 
96.43 ของตนทุนทั้งหมด แบงเปนตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 6,210.09บาทตอไร และตนทุนผัน
แปรที่ไมเปนเงินสด 1,774.85 บาทตอไร  

  คาแรงงานคนและเครื่องจักร ประกอบดวย  คาแรงงานเตรียมแปลงเพาะกลา เปดหนา
ดิน เตรียมแปลงปลูก ปลูก รดน้ํา ใสปุย ดายหญาและพรวนดิน พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กําจัด
วัชพืช  เก็บผลผลิตและขน  ซ่ึงจากผลการวิเคราะหพบวา  คาแรงงานที่ใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งหมด
เทากับ 4,757.26 บาทตอไร แบงเปนคาแรงงานเตรียมแปลงเพาะกลา 182.45 บาท คาแรงงานเปด
หนาดิน  1,095.56  บาท  คาแรงงานเตรียมแปลงปลูก  534.52  บาท  คาแรงงานปลูก 419.61 บาท 
คาแรงงานรดน้ํา 137.50  บาท  คาแรงงานใสปุย  424.15  บาท  คาแรงงานดายหญาและพรวนดิน 
222.14 บาท  คาพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 155.08 บาท คาพนสารเคมีกําจัดวัชพืช 129.89 บาท และ
คาแรงงานเก็บผลผลิตและขน  1,456.36  บาท สวนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ อันไดแกคาเมล็ดพันธุ 
คาปุยเคมี  คาปุยคอก คาปุยอินทรียน้ํา คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาสารเคมีกําจัดวัชพืช  คาฮอรโมน  
คาแกลบ คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาน้ํามันหลอล่ืน  และคาไฟฟาเทากับ เปนเงิน 3,118.91 บาทตอไร 
และคาดอกเบี้ยเงินลงทุนในการผลิตกะหล่ําปลี เปนเงิน 78.76 บาทตอไร  

(2)  ตนทุนคงที่ ประกอบดวย  คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตร คาดอกเบี้ยเงินลงทุน
ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณผลิตกะหล่ําปลี และคาเชาที่ดิน จากการวิเคราะหพบวา ตนทุนการ
ผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ  มีคาเทากับ 294.30 บาท
ตอไร หรือคิดเปนรอยละ 3.57 ของตนทุนทั้งหมด และเปนตนทุนคงที่ซ่ึงไมเปนเงินสดทั้งหมด 

(3)  ตนทุนการผลิตทั้งหมด ประกอบดวย ตนทุนผันแปรทั้งหมดรวมกับตนทุนคงที่
ทั้งหมด จากการวิเคราะหพบวา  ตนทุนการผลิตทั้งหมดเทากับ 8,249.23 บาทตอไร แบงเปนตนทุน
การผลิตทั้งหมดที่เปนเงินสดเทากับ 6,210.09 บาทตอไร และตนทุนการผลิตทั้งหมดที่ไมเปนเงิน
สดเทากับ   2,039.15 บาท แตเมื่อคิดเปนตนทุนตอกิโลกรัมแลว การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก จะ
มีตนทุนกิโลกรัมละ 2.64 บาท (ตารางที่ 5.15) 

5.2.4.2  ผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
จากการวิเคราะหพบวา ผลผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนา

โครงการฯ เฉลี่ยเทากับ 3,121.80 กิโลกรัมตอไร ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดเทากับ 4.28 บาทตอ
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กิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกะหล่ําปลีทั้งหมด เปนเงิน 13,534.39 บาทตอไร เมื่อหัก
ตนทุนการผลิตทั้งหมด เปนเงิน 8,249.23 บาทตอไร จะไดกําไรสุทธิ เปนเงิน 5,285.16 บาทตอไร 
หรือ 1.64 บาทตอกิโลกรัม เมื่อหักดวยตนทุนผันแปรทั้งหมด จะไดรายไดสุทธิ เปนเงิน 5,579.46 
บาทตอไร เมื่อหักดวยตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด จะไดรายไดสุทธิเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงิน
สด เปนเงิน 7,324.30 บาทตอไร และเมื่อหักดวยตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด จะไดกําไรสุทธิเงินสด 
เปนเงิน 7,324.30 บาทตอไร (ตารางที่ 5.15) 
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ตารางที่  5.15  ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักของเกษตรกรนอกศูนย
        พัฒนาโครงการหลวงฯ ปการเพาะปลกู 2549/50  
                                                                                                                                          (หนวย : บาท/ไร)  

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
ตนทุนการผลิต  

1. ตนทุนผันแปร 
    1.1  คาแรงงานและเครื่องจักร 
           - การเตรียมแปลงเพาะกลา 
           - การเปดหนาดิน 
           - การเตรียมแปลงปลูก 
           - การปลูกลงแปลง 
           - การรดน้ํา 
           - การใสปุย 
           - การดายหญา พรวนดนิ 
           - การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
           - การพนสารเคมีกําจัดวัชพืช  
          - การเก็บผลผลิตและขน 
          - การทําปุยอินทรียน้ํา 
    1.2  คาวัสดุการเกษตร 
           - เมล็ดพันธุ 
           - ปุยเคมี 
           - ปุยคอก 
           - ปุยหมัก 
          - ปุยอินทรียน้ํา 
          - สารเคมีกําจัดศัตรูพืช      
          - สารเคมีกําจัดวัชพืช  
           - สารเคมีจับใบ       
           - ฮอรโมน 
           - แกลบ            

6,210.09 
3,029.69 

86.14 
821.30 
290.70 
177.20 

81.67 
99.52 
97.82 
60.92 
23.58 

1,290.84 
- 

3,118.91 
771.47 

1,070.53 
587.07 

20.00 
- 

448.67 
77.33 
29.07 
54.13 
9.60 

1,744.85 
1,727.57 

96.31 
274.26 
243.82 
242.41 

55.83 
324.63 
124.32 

94.16 
106.31 
165.52 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
7,954.93 
4,757.26 

182.45 
1,095.56 

534.52 
419.61 
137.50 
424.15 
222.14 
155.08 
129.89 

1,456.36 
- 

3,118.91 
771.47 

1,070.53 
587.07 

20.00 
- 

448.67 
77.33 
29.07 
54.13 
9.60 

 
96.43 
57.67 
2.21 

13.28 
6.48 
5.09 
1.67 
5.14 
2.69 
1.88 
1.57 

17.65 
- 

37.81 
9.35 

12.98 
7.12 
0.24 

- 
5.44 
0.94 
0.35 
0.66 
0.12 
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ตารางที่  5.15  (ตอ)  
                                                                                                                               (หนวย : บาท/ไร)  

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
           - น้ํามันเชื้อเพลิง/หลอลื่น 
           - คาไฟฟา 
           - คาซอมแซมอุปกรณ 
    1.3  ดอกเบี้ยเงินลงทุนในการผลิตฯ  
2. ตนทุนคงที่ 
    - คาเชาท่ีดิน/คาเสียโอกาสของการใชท่ีดิน 
    - คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร 
    - คา เสียโอกาสเงินลงทุนซื้ออุปกรณ
การเกษตร 
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 

51.04 
- 
- 

61.49 
- 
- 
- 
- 
 

6,210.09 
1.99 

- 
- 
- 

17.28 
294.30 
200.00 

22.88 
71.42 

 
2,039.15 

0.65 

51.04 
- 
- 

78.76 
294.30 
200.00 

22.88 
71.42 

 
8,249.23 

2.64 

0.62 
- 
- 

0.95 
3.57 
2.42 
0.28 
0.87 

 
100.00 

 
1. ผลผลิตตอไร (กก.) 
2.ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) 
3. รายไดท้ังหมด (บาท/ไร) 
4. กําไรสุทธิ (บาท/ไร) 
5. กําไรสุทธิ (บาท/กก.) 
6. รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 
7. รายไดสุทธิเหนือตนทุนผันแปรเงินสด      
     (บาท/ไร) 
8.  กําไรสุทธิเงินสด (บาท/ไร) 

ผลตอบแทนจากการผลิต 
3.121.80 

4.28 
13,534.39 
5,285.16 

1.64 
5,579.46 
7,324.30 

 
7,324.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  จากการสํารวจ ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.2.5  การวิเคราะหจดุคุมทุน 
การวิเคราะหจุดคุมทุนของการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและการผลิตกะหล่ําปลี

กระแสหลัก  เปนการวิเคราะหในสองลักษณะคือ การวิเคราะหผลผลิตที่จุดคุมทุนกับการวิเคราะห
ราคาที่จุดคุมทุน สําหรับจุดคุมทุนในที่นี้คือจุดที่รายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด ในการศึกษา
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          = 

            = 

ครั้งนี้จะนําขอมูลจากตารางที่ 5.14 มาทําการวิเคราะหจุดคุมทุนของการผลิตกะหล่ําปลีปลอด
สารพิษ และตารางที่ 5.15 มาทําการวิเคราะหจุดคุมทุนของการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 

5.2.5.1  จุดคุมทุนของการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
1.  ระดับผลผลิตคุมทุนเฉลี่ยตอไร   คํานวณไดจาก 

 ตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)               
                   ราคาขาย (บาท/กก.) 

            7,472.79 
                              4.72  

ระดับผลผลิตคุมทุน   =   1,583.22  กิโลกรัม/ไร 
2.  ระดับราคาคุมทุน  คํานวณไดจาก 

  ตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 
                                                ผลผลิต ( กก./ไร) 

                           7,472.79 
              2,764.81 

     ระดับราคาคุมทุน    =   2.70  บาท/กิโลกรัม 
ผลผลิตที่จุดคุมทุนของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษอยูที่ 1,583.22 กิโลกรัมตอไร ที่ระดับ

ผลผลิต 1,583.22 กิโลกรัมตอไรนี้จะทําใหรายรับทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด แตถาเกษตรกร
ไดผลผลิตต่ํากวา 1,583.22 กิโลกรัมตอไรแลวจะขาดทุนหรือมีกําไรสุทธิตอไรต่ํากวาศูนย  

สําหรับราคาที่คุมทุน เมื่อผลผลิตเฉลี่ยของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษอยูที่ 1,583.22 
กิโลกรัมตอไร ถาเกษตรกรขายกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดในราคา 2.70 บาทตอกิโลกรัม รายรับ
จากการขายทั้งหมดจะเทากับตนทุนทั้งหมด แตถาเกษตรกรขายกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดในราคา
ที่ต่ํากวา 2.70 บาทแลว การผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษจะขาดทุน  

5.2.5.2  จุดคุมทุนของการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
 1.  ระดับผลผลิตคุมทุน  คํานวณไดจาก 
  ตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)               

                                ราคาขาย(บาท/กก.) 
                     8,249.23 
               4.28  

ระดับผลผลิตคุมทุน    =           1,927.39  กิโลกรัม/ไร 
2.  ระดับราคาคุมทุน  คํานวณไดจาก   

   = 
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  ตนทุนทั้งหมด(บาท/ไร) 
                                               ผลผลิต ( กก./ไร) 

                      8,249.23 
              3,121.79 

ระดับราคาคุมทุน    =           2.64 บาท/กิโลกรัม 
ผลผลิตที่จุดคุมทุนของกะหล่ําปลีกระแสหลักอยูที่ 1,927.39 กิโลกรัมตอไร ที่ระดับ

ผลผลิต 1,927.39 กิโลกรัมตอไรนี้จะทําใหรายรับทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด แตถาเกษตรกร
ไดผลผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักต่ํากวา 1,927.39 กิโลกรัมตอไรแลวจะขาดทุนหรือมีกําไรสุทธิตอ
ไรต่ํากวาศูนย  

สําหรับราคาที่คุมทุน เมื่อผลผลิตเฉลี่ยของกะหล่ําปลีกระแสหลักอยูที่ 1,927.39 กิโลกรัม
ตอไร ถาเกษตรกรขายกะหล่ําปลีกระแสหลักไดในราคา 2.64 บาทตอกิโลกรัม รายรับจากการขาย
ทั้งหมดจะเทากับตนทุนทั้งหมด แตถาเกษตรกรขายกะหล่ําปลีกระแสหลักไดในราคาที่ต่ํากวา 2.64 
บาทแลว การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักจะขาดทุน (ตารางที่ 5.16)  

ตารางที่  5.16  ผลผลิตและราคาที่จุดคุมทุนของการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและกะหล่ําปลี
          กระแสหลัก ปการเพาะปลูก  2549/50 

รายการ กะหล่ําปลีปลอดสารพิษ กะหล่ําปลีกระแสหลัก ผลตาง 
ระดับผลผลิตคุมทุน (กก./ไร) 
ระดับราคาคุมทุน(บาท/กก.)  

1,583.22 
2.70 

1,927.39 
2.64 

344.17 
0.06 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหผลการสํารวจระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.2.6  การเปรียบเทียบการใชปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลี 
5.2.6.1  การเปรียบเทียบการใชปจจยัการผลิต 
ปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและกะหล่ําปลีกระแสหลักใน

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย สามารถแบงออกไดเปนสองสวน  คือ คาแรงงานคนและ
เครื่องจักร และวัสดุการเกษตร  มูลคาของปจจัยการผลิตทั้งสองสวนนี้เปนตนทุนหลักของการผลิต
กะหล่ําปลี 

1)  การเปรียบเทียบการใชแรงงาน 
แรงงานที่ใชในการผลิตกะหล่ําปลีประกอบดวยแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักร กรณี

ที่เกษตรกรปลูกกะหล่ําปลีไมมากนัก การเปดหนาดินและการเตรียมแปลงปลูกจะใชแรงงานคน แต
ถาปลูกเปนจํานวนมากจะใชแรงงานเครื่องจักร เมื่อเปรียบเทียบคาแรงงานที่ใชในการปลูก

             = DPU
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กะหลํ่าปลีพบวา  แรงงานการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักทุกรายการคิดเปนเงินตอไรมากกวา
แรงงานที่ใชผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ยกเวนแรงงานเก็บเกี่ยวและขน และแรงงานที่ใชทําปุย
อินทรียน้ํา สาเหตุที่คาแรงงานในการเก็บเกี่ยวและขนกะหล่ําปลีปลอดสารพิษสูงกวากะหล่ําปลี
กระแสหลัก เพราะกะหล่ําปลีปลอดสารพิษปลูกในพื้นที่ที่หางไกลจากถนน จึงตองใชคาแรงในการ
ขนมากกวา ถึงแมวาผลผลิตตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษจะนอยกวาก็ตาม สวนรายการคาแรง
ทําปุยอินทรียน้ําไมปรากฏในการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก เพราะวาเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลี
กระแสหลักไมใชปุยอินทรียน้ํา (ตารางที่ 5.17) 

ตารางที่  5.17  เปรียบเทียบคาแรงงานคนและเครื่องจักร ในการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและ
        กะหล่ําปลีกระแสหลักในศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ  ปการเพาะปลูก 2549/50 

                                (บาท/ไร) 
รายการ กะหล่ําปลี 

ปลอดสารพิษ 
กะหล่ําปลี 
กระแสหลัก 

ผลตาง 

คาแรงงานเพาะกลา  
คาแรงงานเปดหนาดิน  
คาแรงงานเตรียมแปลงปลูก  
คาแรงงานปลูก  
คาแรงงานรดน้ํา  
คาแรงงานใสปุย  
คาแรงงานดายหญา  
คาแรงงานพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
คาแรงงานพนสารเคมีกําจัดวัชพืช 
คาแรงงานเก็บผลผลิตและขน 
คาแรงงานทําปุยอินทรียน้ํา 

166.06 
846.57 
383.44 
388.89 
122.22 
363.64 
183.84 
113.13 
99.20 

1,552.62 
7.77 

182.45 
1095.56 
534.52 
419.61 
137.50 
424.15 
222.14 
155.08 
129.89 

1,456.36 
- 

  16.39 
  248.99 
  151.08 
  30.72 
  15.28 
  60.51 
  38.3 

  41.95 
  30.69 
- 96.26 
- 7.77 

หมายเหตุ   :  ผลตาง =  คาแรงงานของกะหล่ําปลีกะแสหลัก – คาแรงงานของกะหล่ําปลี 
                        ปลอดสารพิษ 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหผลการสํารวจระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

2)  การเปรียบเทียบปริมาณการใชวัสดุการเกษตร 
วัสดุการเกษตรที่สําคัญและใชในการผลิตกะหล่ําปลี คือ เมล็ดพันธุ ปุย สารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืช จากการศึกษาพบวา การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักใชเมล็ดพันธุ ปุยเคมี สารเคมี
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ปองกันและกําจัดศัตรูพืชสูงกวาการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ โดยเฉพาะการปลูกกะหล่ําปลี
กระแสหลักใชปุยเคมีในปริมาณที่สูงกวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ถึง 32.72 กิโลกรัมตอไร
สําหรับการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษนั้น การผลิตอยูภายใตคําแนะนําและตรวจสอบของ
เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จึงใชปุยเคมีและสารเคมีที่ใชในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่นอยกวา แตใหความสําคัญกับปุยชีวภาพ เชน ใชปุยคอกในปริมาณที่สูง
กวาการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักถึง 274.80 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้ยังใชปุยอินทรียน้ํา(เขมขน)
ในปริมาณ 2.59 ลิตรตอไร (ตารางที่ 5.18) 

ตารางที่  5.18  เปรียบเทียบปริมาณวัสดุการเกษตรที่ใชในการผลิตกะหล่าํปลีปลอดสารพิษและ
        กะหล่ําปลีกระแสหลัก ปการเพาะปลกู  2549/50 

รายการ กะหล่ําปลี 
ปลอดสารพิษ 

กะหล่ําปลี 
กระแสหลัก 

ผลตาง 

เมล็ดพันธุ (กรัม/ไร) 
ปุยเคมี (กก./ไร) 
ปุยคอก (กก./ไร) 
ปุยหมัก (กก./ไร) 
ปุยอินทรียน้ํา (ลิตร/ไร) 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช(ลิตร/ไร) 
สารเคมีกําจัดวัชพืช(ลิตร/ไร) 
สารเคมีจับใบ(ลิตร/ไร) 
ฮอรโมน(ลิตร/ไร) 
แกลบ(ถุง/ไร) 
น้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร/ไร) 
น้ํามันหลอล่ืน(ลิตร/ไร) 
คาไฟฟา(หนวย/ไร) 

191.92 
33.50 

878.70 
- 

2.59 
0.93 
1.05 
0.71 
0.08 
1.31 
3.88 
0.06 

18.18 

194.67 
65.50 

603.90 
5.05 

- 
1.27 
1.41 
0.36 
0.10 
0.96 
1.28 
0.04 

- 

  2.75 
  32.00 

- 274.80 
  5.05 
- 2.59 
  0.34 
  0.36 
- 0.35 
  0.02 
- 0.35 
- 2.60 
- 0.02 

- 18.18 

หมายเหตุ  :  ผลตาง =  ปริมาณวัสดกุะหลํ่าปลีกะแสหลัก - ปริมาณวัสดกุะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหผลการสํารวจระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 
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5.2.6.2  การเปรียบเทียบโครงสรางตนทุนและผลตอบแทน 
1)  การเปรียบเทียบโครงสรางตนทุน 
ตนทุนในที่นี้ก็คือ มูลคาของปจจัยการผลิตที่นํามาใชในการผลิตกะหล่ําปลี ตนทุน

ประกอบดวย ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ เมื่อรวมตนทุนผันแปรกับตนทุนคงที่ จะไดตนทุน
ทั้งหมด(Total cost) แตเนื่องจากการผลิตกะหล่ําปลีเปนการผลิตโดยครัวเรือนเกษตร ดังนั้น ปจจัย
การผลิตบางชนิด คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน ที่เกษตรกรใชในการผลิตอาจเปนของครัวเรือน ซ่ึง
เกษตรกรไมไดซ้ือเปนเงินสด ดังนั้น ตนทุนการผลิตกะหล่ําปลีจึงจําแนกออกเปน ตนทุนที่เปนเงิน
สด (เกษตรกรซื้อ) และตนทุนที่ไมเปนเงินสด (เกษตรกรไมไดซ้ือ) ในการเปรียบเทียบตนทุนการ
ผลิต รายการตนทุนที่ผูศึกษาสนใจเปรียบเทียบคือ รายการที่ 1-5 ของตารางที่ 5.19 

จากการเปรียบเทียบพบวา การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก มีตนทุนทั้งหมด(รวมเงินสด
และไมเปนเงินสด) มากกวาการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไรละ 776.44 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
เฉพาะตนทุนผันแปรปรากฏวา การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักมีตนทุนผันแปรมากกวาการผลิต
กะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ไรละ 796.99 บาท สาเหตุเพราะการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักใชแรงงาน
ตอไรมากกวา ใชปุยเคมีในปริมาณที่มากกวา และใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณและมูลคาที่มากกวา สําหรับตนทุนคงที่ การผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักมีตนทุนคงที่ต่ํากวา
การผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเพียงไรละ 20.55 บาท ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณการเกษตรที่เกษตรกร
ใชผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ เชนเครื่องสูบน้ํามีมูลคาสูงกวา ดังนั้น คาเสื่อมราคา และคาเสีย
โอกาสเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร จึงมีมูลคาสูงกวา ที่กลาวมาแลวเปนการเปรียบเทียบ
ตนทุนการผลิตตอไร แตถาเปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม ผลการเปรียบเทียบพบวา การ
ผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก มีตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัมต่ํากวาการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
กิโลกรัม 0.06 บาท หรือต่ํากวากิโลกรัมละ 6 สตางค 

2)  การเปรียบเทียบผลตอบแทน 
ผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีที่นํามาเปรียบเทียบคือ รายการที่ 6-12 ของตารางที่ 

5.19 จากการเปรียบเทียบพบวา ผลผลิตตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลักมีปริมาณที่มากกวาผลผลิต
ตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไรละ 356.98 กิโลกรัม สาเหตุมาจากการผลิตกะหล่ําปลีกระแส
หลักใชปจจัยการผลิตในปริมาณที่มากกวา เชน ใชแรงงาน ปุยเคมี สารเคมีในการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชมากกวา 

จากการเปรียบเทียบราคาขายกะหล่ําปลีที่เกษตรกรไดรับ ผลจากการเปรียบเทียบพบวา 
ราคากะหล่ําปลีกระแสหลักต่ํากวาราคากะหล่ําปลีปลอดสารพิษกิโลกรัมละ 0.44 บาท  สาเหตุ
เพราะการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดผลผลิตตอไรต่ํ า  ดังนั้น  จํานวนอุปทานมีนอย 
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ขณะเดียวกันปริมาณความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้นเพราะประชาชนตองการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น  ดังนั้น ราคาผักปลอดสารพาโดยเฉพาะกะหล่ําปลีจึง
สูงขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบรายได กําไรสุทธิ กําไรสุทธิเหนือตนทุนผันแปร กําไรสทุธเิหนอืตนทนุเงนิ
สด และกําไรสุทธิเงินสด พบวา รายไดตอไรจากการขายกะหล่ําปลีกระแสหลักมากกวารายไดจากการ
ขายกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ เปนเงินไรละ 500.87 บาท เพราะวาปริมาณผลผลิตตอไรของกะหล่ําปลี
กระแสหลักมากกวาปริมาณผลผลิตตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ สําหรับกําไรสุทธิตอไร และ
กําไรสุทธิเหนือตนทุนผันแปรตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลักต่ํากวากะหล่ําปลีปลอดสารพิษ เปน
เงินไรละ 275.56 บาท และ 296.11 บาท ตามลําดับ สาเหตุเพราะตนทุนทั้งหมดตอไรและตนทุนผัน
แปรตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลักสูงกวาของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ สวนกําไรสุทธิเหนือเงินสด
ตอไรและกําไรสุทธิเงินสดตอไรของการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลักมากกวากะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
ไรละ 141.30 บาท และ 141.30 บาท ตามลําดับ  สาเหตุเพราะรายไดตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก
มากกวารายไดตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ และสัดสวนของตนทุนเงินสดตอไรตอตนทุน
ทั้งหมดของกะหล่ําปลีกระแสหลัก(6,210.09 ÷ 8,249.23 = 75.28%) มีคาต่ํากวา สัดสวนของตนทุนเงิน
สดตอไรตอตนทุนทั้งหมดของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ (5,850.51 ÷ 7,472.79 = 78.29 %) 

ตารางที่  5.19  เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษและ
           กะหลํ่าปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  

รายการ กะหล่ําปลี 
ปลอดสารพิษ 

กะหล่ําปลี 
กระแสหลัก 

ผลตาง 

1. ตนทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 
2. ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 
3. ตนทุนคงที่ (บาท/ไร) 
4. ตนทุนที่เปนเงินสด (บาท/ไร) 
5. ตนทุนการผลิตทั้งหมด(บาท/กก.) 
6. ปริมาณผลผลิต (กก./ไร) 
7. ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 
8. รายไดทั้งหมด (บาท/ไร)  
9. กําไรสุทธิ (บาท/ไร) 

7,472.79 
7,157.94 
314.85 

5,850.51 
2.70 

2,764.81 
4.72 

13,033.52 
5,560.72 

8,249.23 
7,954.93 
294.30 

6,210.09 
2.64 

3,121.80 
4.28 

13,534.39 
5,285.16 

776.44 
796.99 
- 20.55 
359.58 
- 0.06 
356.98 
 - 0.44 
500.87 

- 275.56 
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ตารางที่  5.19  (ตอ)     

รายการ กะหล่ําปลี 
ปลอดสารพิษ 

กะหล่ําปลี 
กระแสหลัก 

ผลตาง 

10. กําไรสุทธิ (บาท/กิโลกรัม) 
11. กําไรสุทธิเหนือตนทนุผันแปร (บาท/ไร)  
12. กําไรสุทธิเหนือตนทุนเงินสด(บาท/ไร) 
13. กําไรสุทธิเงินสด(บาท/ไร) 

2.02 
5,875.57 
7,183.00 
7,183.00 

1.64 
5,579.46 
7,324.30 
7,324.30 

- 0.38 
- 296.11 
141.30 
141.30 

หมายเหตุ  :  ผลตาง =  มูลคาของกะหล่ําปลีกะแสหลัก - มูลคาของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหผลการสํารวจระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

5.2.7  ปญหาและอุปสรรคของการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
5.2.7.1  ผลผลิตตอไรต่ํา เนื่องจากวาการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ใหผลผลิตตอไรต่ํา 

สงผลใหรายไดต่ําเมื่อเทียบกับการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก ดังนั้น เกษตรกรสวนใหญไมนิยม
ผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเพื่อจําหนาย นอกจากนี้ เกษตรกรในพื้นที่รายใดที่มีที่ดินทํากินนอย
และเชาที่ดินทําการเกษตรก็จะหันไปปลูกพืชผักอยางอื่นที่มีรายไดมากกวา เชน ปวยเลง ผักกาด 
เนื่องจากรายไดดีกวาการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

5.2.7.2  ถึงแมวาตนทุนการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษจะต่ํากวาตนทุนการผลิต
กะหล่ําปลีกระแสหลัก แตพฤติกรรมของเกษตรกรสวนใหญที่ทําการผลิตกะหล่ําปลีมองเฉพาะ
รายไดเปนหลักโดยไมไดมองถึงตนทุนการผลิต ดังนั้นผูปลูกกะหล่ําปลีสวนใหญจึงยังคงยึดแนว
ทางการผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
5.3  การทดสอบสมมติฐาน 

ในการศึกษานี้ ผูศึกษาตองการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลตางระหวางคาเฉลี่ยจาก
การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับคาเฉลี่ยจากการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก ผลตางของคาเฉลี่ย
ที่ผูศึกษาใหความสนใจคือ ตนทุนการผลิตตอไร ผลผลิตตอไร รายไดตอไร ราคาตอกิโลกรัม และ
กําไรสุทธิตอไร  ในการทดสอบสมมติฐาน ผูศึกษากําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ(α)ไวที่ 0.05 
หรือที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95 % [(1- α ) x 100] ผลการคํานวณคาสถิติตาง ๆ ปรากฏดังตาราง
ที่ 5.20 และสมมติฐานที่ตองการทดสอบมี 5 สมมติฐานดังนี้ 

5.3.1  สมมติฐานที่  1 
Ho  : µ1  = µ2   หรือตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ

 เทากับตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 

DPU



   93

Ha  : µ1  ≠ µ2   หรือตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
 ไมเทากับตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนของประชากรโดย

ใช F-statistic พบวาความแปรปรวนของสองประชากรเทากัน (P-Value ของ F = 0.110 > α   = 
0.05)  ดังนั้น การทดสอบผลตางระหวางตนทุนเฉลี่ยจึงใชสูตรที่ (3.1) ของบทที่ 3 

จากการทดสอบผลตางระหวางตนทุนเฉลี่ยของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับตนทุนเฉลี่ย
ของกะหล่ําปลีกระแสหลักโดยใช t-statistic ไดคา t เทากับ -1.278 และมีคา P-value เทากับ 0.212 
ซ่ึงมากกวา α = 0.05 จึงยอมรับ Ho นั่นคือ ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
ไมแตกตางกับตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก ที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 
เนื่องจากความแตกตางของตนทุนเฉลี่ย(X1 – X2) มีคานอย 

5.3.2  สมมติฐานที่  2 
Ho  : µ1  = µ2    หรือผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเทากับ 

   ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha  : µ1  ≠ µ2    หรือผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไมเทากับ 

  ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนของประชากรโดย

ใช F-statistic พบวาความแปรปรวนของสองประชากรไมเทากัน (P-Value ของ F = 0.039< α      
= 0.05) ดังนั้น การทดสอบผลตางระหวางผลผลิตเฉลี่ยจึงใชสูตรที่ (3.2) ของบทที่ 3 

จากการทดสอบผลตางระหวางผลผลิตเฉลี่ยของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับผลผลิตเฉลี่ย
ของกะหล่ําปลีกระแสหลักโดยใช t-statistic ไดคา t เทากับ -2.132 และมีคา P-value เทากับ 0.041 
ซ่ึงนอยกวา α = 0.05 จึงปฏิเสธ Ho นั่นคือ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษแตกตาง
จากผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก ใชปุยเคมี และสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่
สูง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการชวยเพิ่มผลผลิตตอไรสูงกวาผลิตภัณฑปุยที่เกิดจากกระบวนการ
ธรรมชาติ และผลผลิตเกิดความเสียหายนอย ขณะที่เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษใชปุย
คอกและปุยอินทรียน้ําเปนหลัก ใชปุยเคมีในปริมาณนอยกวาถึง 32 กิโลกรัมตอไร จึงทําใหผลผลิต
เฉล่ียตอไรไมสูง และโอกาสเกิดความเสียหายจากศัตรูพืชมีมาก จึงทําใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรของ
กะหล่ําปลีกระแสหลักสูงกวาผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมาก 

 
 

DPU



   94

5.3.3.  สมมติฐานที่  3   
Ho  : µ1  = µ2    หรือรายไดเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเทากับ 

  รายไดเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha : µ1  ≠ µ2    หรือรายไดเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไมเทากับ 

  รายไดเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนของรายไดเฉลี่ย

ของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับความแปรปรวนของรายไดเฉลี่ยของกะหลํ่าปลีกระแสหลักโดยใช 
F-statistic พบวาความแปรปรวนของสองประชากรไมเทากัน (P-Value ของ F = 0.011 < α          
= 0.05) ดังนั้น การทดสอบความแตกตางระหวางรายไดเฉล่ียจึงใชสูตรที่ (3.2) ของบทที่ 3  

จากการทดสอบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับ
รายไดเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลักโดยใช t-statistic ไดคา t เทากับ -0.528 และมีคา P-
value เทากับ 0.601 ซ่ึงมากกวา  α = 0.05 จึงยอมรับ Ho นั่นคือรายไดเฉลี่ยตอไรจากการขาย
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษไมแตกตางจากรายไดเฉลี่ยตอไรจากการขายกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
เนื่องจากผลผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษแมจะนอยกวาผลผลิตกะหล่ําปลีกระแสหลัก แตผลผลิตที่
ไดสามารถขายไดในราคาที่สูงกวา จึงทําใหรายไดเฉลี่ยตอไรจากการขายกะหล่ําปลีของเกษตรกร
ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

5.3.4  สมมติฐานที่ 4 
Ho  :  µ1  = µ2    หรือราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเทากับ 

  ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha :  µ1  ≠ µ2   หรือราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไมเทากับ 

  ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนของราคาเฉลี่ยของ

กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษกับความแปรปรวนของราคาเฉลี่ยของกะหล่ําปลีกระแสหลักโดยใช F-
statistic พบวาความแปรปรวนของทั้งสองประชากรไมเทากัน (P-Value ของ F = 0.028< α          
= 0.05)  ดังนั้น การทดสอบความแตกตางของราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
กับกะหล่ําปลีกระแสหลัก จึงใชสูตรที่ (3.2) ของบทที่ 3 

จากการทดสอบผลตางระหวางราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับ
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีกระแสหลักโดยใช t-statistic ไดคา t เทากับ 3.226 และมีคา P-
value เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา α = 0.05 จึงยอมรับ HA นั่นคือ ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของ
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษไมเทากับราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีกระแสหลัก อยางมี

DPU



   95

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับสุขอนามัยในการ
บริโภคมากขึ้น จึงหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษกันมากขึ้น ทําใหความตองการผักปลอดสารพิษมี
มากขึ้น เปนเหตุใหผักปลอดสารพิษมีราคาสูงมากขึ้น 

5.3.5  สมมติฐานที่  5 
Ho  : µ1  = µ2    หรือกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษทากับ 

  กําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
Ha  : µ1  ≠ µ2    หรือกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไมเทากับ 

 กําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลกีระแสหลัก 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกําไรสุทธิเฉลี่ย

ตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับความแปรปรวนของกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลี
กระแสหลักโดยใช F-statistic พบวาความแปรปรวนของทั้งสองประชากรเทากัน (P-Value ของ F = 
0.223 > α = 0.05)  ดังนั้น การทดสอบความแตกตางของกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลี
ปลอดสารพิษกับกะหล่ําปลีกระแสหลัก จึงใชสูตรที่ (3.1) ของบทที่ 3 

จากการทดสอบความแตกตางระหวางกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
กับกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลักโดยใช t-statistic ไดคา t เทากับ 0.344 และมีคา 
P-value เทากับ 0.733 ซ่ึงมากกวา α = 0.05 จึงยอมรับ Ho นั่นคือ กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรจากการผลิต
กะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับกะหล่ําปลีกระแสหลัก ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 
เนื่องจากผลผลิตเฉลี่ยตอไรของกะหล่ําปลีกระแสหลักมีปริมาณสูงกวาผลผลิตเฉลี่ยตอไรของ
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษ แตราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษอยูในระดับสูงกวา 
ราคาเฉลี่ยของกะหล่ําปลีกระแสหลัก นอกจากนี้ ตนทุนการผลิตตอไรของกะหล่ําปลีทั้งสองชนิด
ไมตางกัน ดังนั้นจึงทําใหผลตางระหวางคาเฉลี่ยของกําไรสุทธิตอไร (X1 – X2) ไมแตกตางกันใน 
ทางสถิติ นอกจากนี้ คาความแปรปรวนของกําไรสุทธิของผูผลิตคอนขางสูง จึงทําใหคา t มีคาต่ํา 
ยังผลใหความแตกตางของกําไรสุทธิตอไรไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
 
 
 
 
 
 

DPU



   96

ตารางที่ 5.20 ผลการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับผลตางระหวางตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได ราคา
      และกําไรสุทธิตอไร 

ทดสอบความ จํานวน 
ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 
ความแปรปรวน 

ทดสอบความแตกตาง 
รายการ 

n1 n2 X1 X2 F P-value t Df P-value 
1. ตนทุนการผลิต 
2. ผลผลิต 
3. รายได 
4. ราคา 
5. กําไรสุทธิตอไร 

18 
18 
18 
18 
18 

20 
20 
20 
20 
20 

7,472.79 
2,764.81 

13,033.52 
4.72 

5,574.34 

8,249.23 
3,121.80 

13,534.39 
4.28 

5,301.78 

2.678 
4.614 
7.257 
5.243 
1.536 

0.110 
0.039 
0.011 
0.028 
0.223 

-1.278 
-2.132 
-0.528 
3.226 
0.344 

36.000 
31.674 
28.651 
27.086 
36.000 

0.212 (NS) 
0.041 (S) 
0.601 (NS) 
0.003 (S) 
0.733 (NS) 

หมายเหต ุ : S     หมายถึง   มนีัยสําคัญทางสถิติ 
  NS  หมายถึง   ไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ที่มา  :  จากการวิเคราะหผลการสํารวจระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2550 

 
5.4 การตลาดกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 

กอนการเก็บเกี่ยวกะหล่ําปลีเจาหนาที่โครงการหลวงฯ จะเขาตรวจสอบคาสารพิษ
ตกคางในแปลงที่จะเก็บเกี่ยวกอน 1 วัน จากนั้นจึงแจงใหเกษตรกรตัดกะหล่ําปลีสงไปยังโรงคัด
บรรจุ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ในการขนสงกะหล่ําปลีไปยังโรงคัดบรรจุของศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย   เจาหนาที่โครงการหลวงแนะนําใหเกษตรกรแยกกะหล่ําปลีหัว
เล็กและหัวใหญออกจากกัน และบรรจุกะหล่ําปลีใสลังของโครงการหลวงฯ เพื่อลดการสูญเสียหรือ
ชํ้า หากไมมีลังของโครงการหลวงฯ เกษตรกรจะขนสงใสรถบรรทุกโดยวิธีเรียงหมอนก็ไดแตจะมี
ความสูญเสียและช้ําไดงายกวา  โครงการหลวงฯ จะรับซื้อกะหล่ําปลีในราคาคละ และเปนราคาที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด  เมื่อถึงโรงคัดบรรจุ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ เจาหนาที่จะตรวจสอบ
สารพิษตกคางอีก 1 คร้ัง จากนั้นจะทําการคัดแยกกะหล่ําปลีออกเปนเกรดตาง ๆ โดยเบื้องตน คือ 
ระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ U (undergrade) โดยการพิจารณาจากน้ําหนัก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ตําหนิ บาดแผล รอยหนอนเจาะ ผลผลิตที่อยูในเกรด 1 และเกรด 2 จะถูกสงตอไปยังโรงคัดบรรจุที่
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม สวนกะหล่ําปลีที่ระดับ U(undergrade) จะถูก
บรรจุใสถุงขนาด 5 – 10 กิโลกรัมตอถุงเพื่อสงขายพอคาคนกลางนําไปจําหนายตอในตลาดลางของ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
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ในโรงคัดบรรจุ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เจาหนาที่จะคัดแยกกะหล่ําปลี
เปน 2 ลักษณะดวยกัน คือคัดแยก ตัดแตง บรรจุใสถุงดอยคํา เพื่อจําหนาย และคัดแยกเพื่อสงโรงคัด
บรรจุ ศูนยผลิตผลโครงการหลวงแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม  โดยจะเก็บรักษากะหล่ําปลีใน
หองควบคุมอุณหภูมิที่ 4.5 องศาเซลเซียส และการขนสงกะหล่ําปลีไปยังโรงคัดบรรจุที่ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม  ใชรถปรับอุณหภูมิของโครงการหลวงฯ ที่ระดับอุณหภูมิ
เดียวกันเพื่อรักษาความสดของกะหล่ําปลี  

โรงคัดบรรจุ ศูนยผลิตผลโครงการหลวงแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยรวมผลผลิต
ของโครงการหลวงฯ  เจาหนาที่จะตรวจสอบสารพิษตกคางอีก 1 คร้ัง  จากนั้นจะทําการคัดแยก 
บรรจุกะหลํ่าปลี ผลผลิตกะหล่ําปลีสวนหนึ่งจะบรรจุลงหีบหอและสงไปจําหนายที่รานดอยคําใน
บริเวณทาอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม  รานดอยคําในศูนยการคาเชียงอินทรพลาซา จังหวัด
เชียงใหม รานดอยคําในบริเวณคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและจําหนายใหโรงแรม
ตาง  ๆ ในจังหวัด   ผลผลิตอีกสวนหนึ่งจะสงไปศูนยกระจายสินคาของโครงการหลวงใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร และสงไปจําหนายในจังหวัดตามภูมิภาค เชน 
จังหวัดขอนแกน จังหวัดสงขลา เปนตน 

ศูนยกระจายสินค าของมูลนิ ธิโครงการหลวงในกรุ ง เทพมหานครตั้ งอยู ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะทําหนาที่คัดแยกกะหล่ําปลี และสงไปจําหนายยังสถานที่จําหนายของ
โครงการหลวง ประกอบดวย ศาลาโครงการหลวง 1 ที่ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร  ศาลาโครงการหลวง 2 
ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาลาโครงการหลวง 3 ที่ศูนยการคาดิโอลดสยาม ศาลา
โครงการหลวง 4 บริเวณการไฟฟาสวนภูมิภาค  รานดอยคํา จังหวัดนครปฐม บริษัท สุวรรณชาติ 
จํากัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ และมีวางจําหนายตามหางสรรพสินคา เชน 
หางสรรพสินคาแมคโคร หางสรรพสินคาโลตัส หางสรรพสินคาบิ๊กซี และจําหนายตามสถานี
บริการน้ํามันบางจาก  เปนตนนอกจากนั้นยังจําหนายใหพอคาคนกลางเพื่อขายใหผูบริโภคทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

นอกจากนั้นกะหล่ําปลีของโครงการหลวงฯ ยังสงไปจําหนายที่ประเทศไตหวัน ในชวง
ประมาณเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน เนื่องจากประเทศไตหวันอยูในชวงฤดูมรสุม ผลผลิต
กะหล่ําปลีในประเทศไมเพียงพอ จากที่ไดกลาวมา วิถีการตลาดของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษที่ผลิต
ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยดูไดจากภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  วิถีการตลาดของกะหล่ําปลีปลอดสารพิษท่ีผลิตในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
                  หนองหอย 

ศูนยผลิตผลโครงการหลวงแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม

ผูบริโภค ผูบริโภค ตัวแทนจําหนาย 

ผูบริโภค 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลาดในจังหวัดเชียงใหม 

  กะหล่ําปลีปลอดสารพิษของเกษตรกร 

ขนสงดวยรถบรรทุกธรรมดา 

ขนสงดวยรถบรรทุกปรับอุณหภูมิ 

ขนสงดวยรถบรรทุกปรับอุณหภูมิ ขนสงดวยรถบรรทุกธรรมดา 

พอคาคนกลาง 

ตลาดตางประเทศ 
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บทที่ 6 
สรุป และเสนอแนะ 

 
6.1  สรุป 

หลังจากการปฏิวัติเขียว การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสวนใหญไดเปล่ียนจาก
เกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรแบบกระแสหลัก คือใชสารเคมีมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต ทําใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมท้ังตองสูญเสียเงินตราตางประเทศ
เพื่อนําเขาสารเคมีประเภทตางๆ  ทุกรัฐบาลที่ผานมาไดสนับสนุนเกษตรทางเลือก หรือเกษตรยั่งยืน
เพื่อลดการใชสารเคมี ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม ไดสนับสนุนให
เกษตรกรในโครงการฯ ผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ โดยทดแทนปุยเคมีดวยปุยอินทรียน้ํา และปุย
อินทรียอ่ืนๆ ควบคุมการใชสารเคมีใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม  และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูก
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษ เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
กับกะหล่ําปลีกระแสหลัก ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางระหวางตนทุนการผลิต ผลผลิต 
รายได ราคา และกําไรสุทธิจากการผลผลิตกะหล่ําปลีทั้งสองวิธี และดานการตลาดกะหล่ําปลีปลอด
สารพิษของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหอย จังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้เปนขอมูล
จากการสํารวจตัวอยางจํานวน 38 ครัวเรือนตัวอยาง  18 ครัวเรือนตัวอยางสุมมาจาก 58 ครัวเรือนที่
ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ และ 20 ครัวเรือนตัวอยางสุมมาจาก 233 ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลี
กระแสหลักในพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย วิธีการเลือกหรือสุมตัวอยางใช
วิธีการสุมแบบงาย Simple Random Sampling (SRS) ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 

6.1.1  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  
6.1.1.1  สภาพทางสังคม 
ผลการศึกษาพบวา หัวหนาครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ มีอายุ

เฉลี่ย 29 ป เปนเพศชายรอยละ 72.22 เปนเพศหญิงรอยละ 22.78 สวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวนคนในครอบครัวเฉล่ียครัวเรือนละ 4.67 คน สําหรับสมาชิกครอบครัวเปนเพศ
ชายรอยละ 46.43 และเปนเพศหญิงรอยละ 54.76  สมาชิกสวนใหญหรือรอยละ54.76 มีอายุในชวง 
15 - 44 ป และสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา          

ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเปนชาวเขาเผามงรอยละ 88.89  สวนที่เหลือเปน
จีนฮอและคนเมือง รอยละ 88.33 นับถือศาสนาพุทธ สวนที่เหลือนับถือศาสนาศริสต และนับถือผี 
ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษรอยละ 88.89 ตั้งถ่ินฐานในศูนย  และรอยละ 11.11 ตั้งถ่ิน
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ฐานหรือมีบานเรือนอยูนอกศูนยฯ แตมาปลูกกะหล่ําปลีในศูนยฯ  สําหรับครัวเรือนที่ตั้งถ่ินฐานใน
ศูนยฯ  รอยละ 77.77  ใหเหตุผลของการเขามาตั้งถ่ินฐานในศูนยฯ วาตองการจับจองที่ดินทํากิน 
สวนที่เหลือเขามาดวยสาเหตุอื่นๆ เชนการแตงงานกับคนในศูนยฯ เปนตน สําหรับการเปนสมาชิก
ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเปนสมาชิก
ศูนยฯ ตั้งแตเริ่มการจัดตั้งศูนยฯ รอยละ 61.11 และเปนสมาชิกหลังการตั้งศูนยฯ คิดเปน  รอยละ 
39.89   

เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษสามารถเขาถึงความรูได 4 ชองทาง คือ วารสาร/
ส่ิงพิมพ วิทยุ/ทีวี  เพื่อนบาน และอื่นๆ เชน เจาหนาที่ของรัฐ เปนตน จากการศึกษาพบวาสวนใหญ 
หรือรอยละ 44.44 ของผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดรับความรูจากชองทางเดียว คือ วิทยุ/ทีวี 
สําหรับการอบรมดานการเกษตร คนในครัวเรือน (หัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน) ไดรับ
การฝกอบรมเฉลี่ยครัวเรือนละ 5.17 คร้ัง และ 3.16 ครั้ง เปนการอบรมเรื่องการใชสารเคมี 

ปจจุบันการคมนาคมเปนเรื่องสําคัญ ไมวาจะเดินทางไปวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด 
ติดตอกับชุมชนอื่นๆ ตลอดจนการขนสงผลผลิตและปจจัยการผลิต ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลี
ปลอดสารพิษในศูนยฯ รอยละ 94.45 เห็นวาการคมนาคมมีความสะดวกมาก 

ในดานการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล ในรอบป 2550 การเจ็บปวยเกิดขึ้นเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 11.39 คร้ัง  5.11 ครั้งรักษาที่อนามัยประจําตําบล ที่เหลือไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และซ้ือยามากินเอง  

สําหรับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม ในรอบป 2550 ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอด
สารพิษ มีกิจกรรมทางสังคมเฉลี่ยครัวเรือนละ 13.17 คร้ัง เปนการประชุมหมูบาน 9.06 คร้ัง ที่เหลือ
เปนกิจกรรมอื่นๆ เชน งานศพ และงานรื่นเริง เปนตน 
แหลงน้ําประกอบดวยแหลงน้ําดื่ม แลงน้ําใช และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ครัวเรือนที่ปลูก
กะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีแหลงน้ําดื่ม 4 แหลง  คือ ประปาหมูบาน ประปาภูเขา ขุดบอใชเอง และ
น้ําดื่มบรรจุขวด ผลการศึกษาพบวา รอยละ 50 ของครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ดื่มน้ํา
บรรจุขวดอยางเดียว  ที่เหลือเปนแหลงอื่นๆ  สวนแหลงน้ําใชมี 6 แหลง คือ ประปาหมูบาน ประปา
ภูเขา ขุดบอใชเอง แองน้ําซับ น้ําฝน และอางเก็บน้ําหรือฝาย  จากการศึกษาพบวา แหลงน้ําใชสวน
ใหญ หรือรอยละ 33.33 เปนประปาภูเขา สําหรับแหลงน้ําเพื่อการเกษตร มีจํานวน  6 แหลง
เชนเดียวกับแหลงน้ําใช  จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษแตละ
ครัวเรือนใชน้ําเพื่อการเกษตรหลากหลายตางกันไป แตแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่ใชกันมาก คือ 
ประปาภูเขา และขุดบอใชเอง คิดเปนรอยละ 16.67 เทากัน 
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6.1.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ  
พื้นที่ทําการเกษตรของครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเปนพื้นที่ซ่ึงศูนยพัฒนา

โครงการหลวงหนองหอยเปนผูดูแล และจัดสรรใหเกษตรกรที่อยูในศูนยฯ ทํากินโดยไมคิดคาเชา 
จากการศึกษาพบวา การเกษตรของครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษถือครองที่ดินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 7.22 ไร เปนที่ดินที่ศูนยฯ จัดสรรให 6.89 ไร และเชาผูอ่ืน 0.33 ไร ในปการเพาะปลูก 
2549/50 ไดใชประโยชนของที่ดินไปเพื่อปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 2.75 ไร ปลูกผักปลอด
สารพิษอื่นๆ 3.64 ไร ปลูกพืชไร 0.28 ไร และปลูกผลไม 0.28ไร และใชทําประโยชนอยางอื่น 0.27 ไร 

ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษรอยละ 75 ผลิตปุยอินทรียน้ําใชเอง และรอยละ25 
ซ้ือมาใช สําหรับจํานวนปุยอินทรียน้ําที่ผลิตได พบวาเกษตรกรผลิตปุยอินทรียน้ํา ชนิดเขมขนได
เฉล่ียครัวเรือนละ 15 ลิตร ในการใชปุยอินทรียน้ํา เกษตรกรจะใชปุยอินทรียน้ํากับพืชผักปลอด
สารพิษ และไมผลทุกชนิดเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ลิตร 

เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษเปนลูกคาหรือสมาชิกของสถาบันการเงินตอไปนี้ 
คือ กองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) ธนาคารออมสิน และ
สหกรณการเกษตรบานหนองหอยเกา เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีอาชีพปลูก
พืชผักเปนหลัก และเกษตรกรจะปลูกพืชผักแตละชนิดหลายครั้งในรอบป ดังนั้น จึงตองมีเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อเปนคาจางแรงงาน และซื้อวัสดุการเกษตร จากการศึกษาพบวา  เกษตรกรมีเงินทุน
หมุนเวียนเฉลี่ยครัวเรือนละ 64,444.45 บาท จําแนกเปนเงินทุนของตนเอง กองทุนหมูบาน   ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) และเงินทุนจากแหลงอ่ืน ๆ เปนเงิน 36,944.45 บาท 
17,777.78 บาท 8,333.33 บาท และ 1,388.89 บาท ตามลําดับ 

ในการผลิตสินคาเกษตรของครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ ป 2549/50 ผลจาก
การศึกษาพบวา ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยจากการขายสินคาเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 402,385.43 บาท  
เปนรายไดจากการปลูกพืชผัก จํานวน 398,496.54 บาท  เปนรายไดจากการปลูกพืชไร จํานวน 
3,888.89 บาท แตมีรายจายจากการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 176,828.30 บาท เปนรายจายจากการปลูก
พืชผัก 171,550.52 บาท เปนรายจายจากการปลูกพืชไร 2,777.78 บาท และเปนรายจายจากการปลูก
ไมผล 2,500 บาท ดังนั้นครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีรายไดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 225,557.13 บาท 

6.1.2   การวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน 
6.1.2.1  การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 7,472.79 บาท เปนตนทุนผัน

แปร 7,157.94 บาท และเปนตนทุนคงที่ 314.85 บาท ตนทุนทั้งหมดนี้ จําแนกเปนตนทุนเงินสด 
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5,850.51 บาท และเปนตนทุนไมเปนเงินสด 1,622.28 บาท และถาคํานวณเปนตนทุนตอกิโลกรัมแลว 
พบวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.70 บาท จากตนทนุทัง้หมดนัน้ เปน
คาแรงงานคนและเครื่องจักร เปนเงิน 4,227.38 บาท และเปนคาวัสดุการเกษตร เปนเงิน 2,859.69 บาท  

การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 2,764.81 กิโลกรัม เกษตรกรขายได
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.72 บาท ไดรายไดเฉลี่ยไรละ 13,033.51 บาท และไดกําไรสุทธิเฉลี่ยไรละ 
5,560.72 บาท  

จากการวิเคราะหจุดคุมทุนพบวา ถาเกษตรกรขายกะหล่ําปลีไดกิโลกรัมละ 4.72 บาท 
ผลผลิตที่ระดับคุมทุนจะอยูที่ 1,583.22 กิโลกรัมตอไร การปลูกจะขาดทุนถาผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา
กวา 1,583.22 กิโลกรัม 

6.1.2.2  การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก 
การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักมีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 8,249.23 บาท เปนตนทุนผัน

แปร 7,954.93 บาท และเปนตนทุนคงที่ 294.30 บาท ตนทุนทั้งหมดนี้ จําแนกเปนตนทุนเงินสด 
6,210.09 บาท และเปนตนทุนไมเปนเงินสด 2,039.15 บาท และถาคํานวณเปนตนทุนตอกิโลกรัมแลว 
พบวาการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.64 บาท จากตนทุนทั้งหมดนั้น เปน
คาแรงงานคนและเครื่องจักร เปนเงิน 4,757.26 บาท และเปนคาวัสดุการเกษตร เปนเงิน 3,118.91 บาท  

การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 3,121.80 กิโลกรัม เกษตรกรขายได
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.28 บาท ไดรายไดเฉลี่ยไรละ 13,534.39 บาท และไดกําไรสุทธิเฉลี่ยไรละ 
5,285.16 บาท  

จากการวิเคราะหจุดคุมทุนพบวา ถาเกษตรกรขายกะหล่ําปลีไดกิโลกรัมละ 4.28 บาท 
ผลผลิตที่ระดับคุมทุนจะอยูที่ 1,927.39 กิโลกรัมตอไร การปลูกจะขาดทุนถาผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา
กวา 1,927.39 กิโลกรัม 

6.1.2.3  การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน 
การปลูกกะหล่ําปลีมีตนทุนผันแปรสูงและมีตนทุนคงที่ต่ํา ดังนั้นตนทุนผันแปรจะเปน

ปจจัยที่กําหนดผลตอบแทนจากการปลูกกะหล่ําปลี จากการเปรียบเทียบตนทุนผันแปรพบวา การ
ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษใชแรงงานคนและเครื่องจักรต่ํากวาการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักใน
ทุกรายการยกเวนคาแรงงานในการเก็บและขนผลผลิต เพราะการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษอยูใน
พื้นที่ที่ไกลจากถนนทําใหตองใชคาแรงในการขนกะหล่ําปลีมายังพื้นลางสูงกวา สวนการใชวัสดุ
การเกษตรพบวา การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษใชปุยชีวภาพมากวาการปลูกกะหล่ําปลีกระแส
หลัก เชน ใชปุยคอกสูงกวาถึง 274 กิโลกรัมตอไร สวนการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักใชปุยเคมี และ
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชสูงกวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ เชน ใชปุยเคมีสูงกวาถึง 32 
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กิโลกรัมตอไร เปนตน เมื่อเปรียบเทียบตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอไร พบวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอด
สารพิษมีตนทุนตอไรต่ํากวาตนทุนการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักเพราะมูลคาแรงงานและวัสดุ
การเกษตรต่ํากวา แตเมื่อเปรียบเทียบตนทุนตอกิโลกรัมปรากฏวา การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมี
ตนทุนตอกิโลกรัมสูงกวา เพราะวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดผลผลิตตอไรต่ํากวา  

จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนพบวา การปลูกกะหลํ่าปลีปลอดสารพิษ ไดรายไดเฉลี่ย
ตอไรต่ํากวาการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก เพราะวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดผลผลิตตอ
ไรต่ํากวา ถึงแมวาจะขายกะหล่ําปลีไดในราคาที่สูงกวาก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร
ปรากฏวา กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรจากการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษสูงกวากําไรสุทธิเฉล่ียตอไรจาก
การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก เปนเงิน 275.56 บาท(5,560.72 – 5,285.16 = 275.56) และถา
เปรียบเทียบกําไรสุทธิเฉลี่ยตอกิโลกรัม ปรากฏวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดกําไรสุทธิ
มากกวาการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.38 บาท 

ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับความแตกตางระหวางตนทุน ผลผลิต รายได 
ราคาและกําไรสุทธิ พบวาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 ตนทุนเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย และกําไร
สุทธิเฉลี่ย ที่ไดจากการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักไมแตกตาง
กัน แตวาผลผลิตเฉลี่ยและราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรผูปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับเกษตรกรผูปลูก
กะหลํ่าปลีกระแสหลักมีความแตกตางกัน 

6.1.2.4  การตลาดกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
หลังจากที่เกษตรกรนํากะหล่ําปลีจากไรมาสงมอบใหโรงคัดบรรจุ ศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอยแลว เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯจะคัดเกรด กะหลํ่าปลีที่ตกเกรดจะ
ขายใหกับพอคาคนกลางเพื่อนําไปจําหนายในตลาดลาง กะหล่ําปลีเกรด 1 และ เกรด 2 สวนหนึ่งจะ
ถูกบรรจุใสถุงดอยคําพรอมขายและอีกสวนหนึ่งจะขนสงไปยังโรงคัดบรรจุผลผลิต ของโครงการ
หลวงที่แมเหียะ จังหวัดเชียงใหม โดยรถยนตปรับอุณหภูมิของโครงการหลวง 

ที่โรงคัดบรรจุ ศูนยผลผลิตโครงการหลวงแมเหียะ ซ่ึงเปนศูนยรวมของผลผลิตของ
โครงการหลวงทั้งหมด ผลผลิตกะหล่ําปลีจะนําออกจําหนายที่รานคาตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน 
รานดอยคําในศูนยการคาเชียงอินทร เปนตน และจากศูนยที่แมเหียะ กะหล่ําปลีสวนหนึ่งจะสงมายัง
ศูนยกระจายสินคาของโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ และที่ศูนยกระจาย
สินคาของโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี้ กะหล่ําปลีจะถูกสงไปยังตลาดตาง ๆ เชน 
ขอนแกน สงขลา เปนตน โดยใชรถยนตปรับอุณหภูมิของโครงการหลวง และนําไปจําหนายยัง
สถานที่จําหนายของโครงการหลวงในกรุงเทพและตางจังหวัด เชน ที่ศาลาโครงการหลวง ตลาด 
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อ.ต.ก. จตุจักร เปนตน ปจจุบันกะหล่ําปลีปลอดสารพิษยังมีจําหนายตามหางสรรพสินคาตาง ๆ เชน 
แมคโคร โลตัส และบิ๊กซี ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด 

นอกจากนี้ กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษไดสงไปจําหนายยังประเทศไตหวันในชวงเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน ซ่ึงเปนชวงฤดูมรสุมของประเทศไตหวัน ทําใหผลผลิตกะหล่ําปลีใน
ประเทศไมเพียงพอตอการบริโภค 
6.2  ขอเสนอแนะ  

6.2.1  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
6.2.1.1  เกษตรกรไดรับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 5.17 คร้ัง ในจํานวนนี้เปนการอบรมดาน

การใชสารเคมี จํานวน 3.16 ครั้ง หรือประมาณรอยละ 61 แสดงใหเห็นวา การอบรมสวนใหญเปน
เรื่องของการใชสารเคมี ดังนั้น การอบรมครั้งตอ ๆไป ควรใหความสําคัญกับความอุดมสมบูรณของ
ดิน เพราะการใชประโยชนในที่ดินปละหลาย ๆ ครั้งทําใหดินเสื่อมโทรม ดังนั้น เพื่อใหดินมีความ
อุดมสมบูรณและเปนการเกษตรที่ยั่งยืน ควรใหความรูและสนับสนุนใหเกษตรกรใชปุยคอก ปุยหมัก
และปุยอินทรียอ่ืน ๆ ในปริมาณที่สัมพันธกับผลผลิตที่นําออกจากไร 

6.2.1.2   เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีมีแรงจูงใจที่จะปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักมากกวา
เพราะการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักใหผลผลิตตอไรสูง รายไดสูง โดยไมไดพิจารณาถึงตนทุนและ
กําไรสุทธิตอไร แตจากการวิเคราะหและเปรียบเทียบพบวา การปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักมีตนทุน
สูงกวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ แตมีกําไรสุทธิต่ํากวาการปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ 
เพราะใชปุยเคมีในปริมาณมาก ดังนั้น ควรที่จะมีการถายทอดความรูใหแกเกษตรกร และใหเกษตรกร
หันมาปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหดินเสื่อมโทรมนอยลง และผูบริโภค
กะหลํ่าปลีปลอดสารพิษมีความปลอดภัยดวย 

6.2.1.3  การปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษไดราคาสูงกวาการปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก  
ดังนั้น จึงควรสงเสริมเกษตรกรใหหันมาปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษใหมากขึ้น เพราะไดมูลคาตอ
กิโลกรัมสูงกวาการปลูกกะหล่ําปลี กระแสหลัก นอกจากนั้นปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษยังชวยให
ดินเสื่อมโทรมนอยลง และผูบริโภคกะหล่ําปลีปลอดสารพิษมีความปลอดภัยดวย 

6.2.1.4  แหลงน้ําดื่มของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย คือประปา
หมูบาน ประปาภูเขา บอขุด และน้ําดื่มบรรจุขวด จากผลการวิเคราะหพบวา รอยละ 50 ของเกษตรกร
ยังคงบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด แสดงใหเห็นวาน้ําประปาหมูบาน ประปาภูเขาและน้ําจากบอขุด อาจมี
คุณภาพไมดีพอที่จะใชบริโภคหรืออาจจะเปนแหลงที่เกษตรกรเขาถึงไดยาก ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของ
นาจะไดพัฒนาแหลงน้ําโดยเฉพาะน้ําประปาภูเขาใหมีคุณภาพดีเพียงพอและเขาถึงไดสะดวก 
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6.2.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 
การศึกษานี้แบงประชากรเปนสองกลุมคือ เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลักกับ

เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ การทดสอบความแตกตางของตนทุนเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย 
รายไดเฉลี่ย ราคาเฉลี่ยและกําไรสุทธิเฉลี่ย ใช t-statistic และตัวอยางที่สุมมาจากประชากรทั้งสอง
กลุมรวม 38 ครัวเรือน เปนครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ จํานวน 18 ครัวเรือน และเปน
ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีกระแสหลัก จํานวน 20 ครัวเรือน ผูวิจัยใชตัวอยาง 38 ตัวอยาง ดวยเหตุผล
ของเวลาและคาใชจายโดยไมไดหาขนาดของตัวอยางจากสูตรทางสถิติ แตเนื่องจากขนาดของ
ตัวอยางมีความสัมพันธกับคุณภาพของการสรุปผลการศึกษาและวิจัย กลาวคือ ถาขนาดตัวอยางใหญ
ขึ้น คาความแปรปรวนของคาเฉลี่ยจะต่ําลง เมื่อคาความแปรปรวนต่ําจะทําใหคาที่ประมาณคือ 
ตนทุนเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย ราคาเฉลี่ยและกําไรสุทธิเฉลี่ย จะมีความแมนยํามากขึ้น 
รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานจะมีความนาเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้น ผูที่จะศึกษาเรื่องนี้ตอไป ควรใช
ขนาดตัวอยางใหใหญขึ้น 
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ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  36  แหง 
 
1.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย จังหวัดเชียงใหม กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2523 ตั้งอยูที่
หมูที่ 2 บานแกนอย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 57,210 ไร 
คลอบคลุมพื้นที่ 12 หมูบาน ลักษณะพื้นที่คลายแองกระทะลอมรอบดวยหุบเขาไมสูงชัน มีลําน้ํา
แมแตงและแมแกนไหลผาน จากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- 
ฝาง ถึงสามแยกเมืองงาย เล้ียวซายเขาทางหลวงหมายเลข 1178  ผานเมืองงาย เมืองนะ  ถึงแยก
ทางเขาบานแกนอยเล้ียวซายตรงไป จะเห็นศูนยพัฒนาโครงการหลวงบานแกนอย  ระยะทางจาก
เชียงใหมถึงศูนยพัฒนาฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร 

 
2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ  จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2527 ตั้งอยูที่
หมูที่ 2 บานขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสูงชัน 
และพื้นที่ราบไหลเขา จากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-ฮอด ถึง
กิโลเมตรที่ 82-83 บริเวณสามแยกบานแปะและวัดตองใหเล้ียวขวาตรงไปผานบานแปะ บานทุง
พัฒนา บานบนนา บานขุนแปะ ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาฯ ประมาณ 103 กิโลเมตร  

 
3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง   

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง  จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2528 ตั้งอยูที่
หมูที่ 12 บานขุนวาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบพื้นที่ 7 หมูบาน จาก
ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสูงชัน และพื้นที่ราบไหลเขา จากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวง
หมายเลข 108 สายเชียงใหม-ฮอด ผานอําเภอสันปาตอง ตรงไปแลวเล้ียวขวาเขาเสนทางหลวง
หมายเลข 1009 บานขุนกลางระหวางหลักกิโลเมตรที่ 30-31 ใหเล้ียวขวาผานทางเขาที่ทําการ
อุทยานแหงชาติอินทนนทตรงไประยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาฯ ประมาณ 106 กิโลเมตร  

 
4.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก  

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2524 ตั้งอยูที่
หมูที่ 8 บานปางผึ้ง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 21,656 ไร 
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คลอบคลุมพื้นที่ 4 หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนปาดิบเขา และเปนพื้นที่ราบเชิงเขาบางสวน จากตัว
เมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงสายดอนจั่น-กิ่งอําเภอแมออน ผานน้ําพุรอนสันกําแพงตรงไป 
ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาฯ ประมาณ 55 กิโลเมตร   

 
5.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา จังหวัดเชียงใหม   

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2520 ตั้งอยูที่
หมูที่ 9 บานปาเลา ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม คลอบคลุมพื้นที่ หมูบาน 298 
ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบหุบเขา จากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวง
หมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ประมาณกิโลเมตรที่ 17 แลวเล้ียวซายเขาทางหลวงหมายเลข 
1269 ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 7 ใหเล้ียวขวาเขาไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
และเลี้ยวขวาอีกครั้งจะถึงศูนยพัฒนาฯ 
 
6.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง จังหวัดเชียงใหม   

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2521 ตั้งอยูที่
บานแมขนินเหนือ ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม คลอบคลุมพื้นที่ 4 หมูบาน จาก
ตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- ฮอด มุงหนาอําเภอหางดง ถึงแยก
ไปอําเภอสะเมิงกิโลเมตรที่ 10 แลวเล้ียวซายเขาทางหลวงหมายเลข 1269 ตรงไปถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 15 เล้ียวซายเขาเขาไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

  
7.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2522 ตั้งอยู
ที่หมูที่ 10 บานหวยตอง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 63,802 ไร 
คลอบคลุมพื้นที่ 11 หมูบาน 609 ครอบครัว ลักษณะพื้นที่เปนภูเขามีที่ราบบริเวณหุบเขาและพื้นที่
ราบเชิงเขา จากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- ฮอด ผานอําเภอ
สันปาตองไปประมาณ 700 เมตร ใหเล้ียวขวาไปทางตําบลบานกาด ผานอําเภอแมวางและปางชาง
แมวิน ถึงวัดพระธาตุศรีพุทธิวงศ เขาไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ 
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8.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2522 ตั้งอยูที่

บานปางอุง ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 48,068 ไร อยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ  คลอบคลุมพื้นที่ 14 หมูบาน ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน มีพื้นที่
ราบบริเวณหุบเขาและพื้นที่ราบเชิงเขา จากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สาย
เชียงใหม- ฮอด ตรงอําเภอแมลานอยไปถึงทางแยกอําเภอขุนยวมเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 
1263 ตรงเขาไปจะถึงศูนยฯ ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาฯ ประมาณ 180 กิโลเมตร  

  
9.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2524 ตั้งอยูที่
หมูที่ 1 บานปางบง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 75,504 ไร 
คลอบคลุมพื้นที่ 8 หมูบาน อยูในเขตปาสงวนแหงชาติดอยสะเก็ดและเขตอุทยานแหงชาติแม
ตะไคร ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนปกคลุมดวยปาดิบเขาลาดชัน จากตัวเมือง
เชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม- เชียงราย ผานแยกดอยสะเก็ดตรงไปถึง
บานปางแพนเลี้ยวซายเขาถนนสายแจหม-ลําปาง ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร เล้ียวขวาเขาศูนย
พัฒนาฯ  

 
10  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2528 ตั้งอยู
ที่หมูที่ 5 บานมอนเงาะ ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 52,670 ไร 
คลอบคลุมพื้นที่ 17 หมูบาน 451 ครัวเรือน อยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมแตง ลักษณะพื้นที่เปน
เนินเขาและภูเขาสลับซับซอน มีที่ราบนอยมาก เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวง
หมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปประมาณ 37 กิโลเมตร เล้ียวซายที่ตลาดแมมาลัย ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 1095 สายแมมาลัย-ปาย ตรงไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงวัดสบเปงเลี้ยวขวา
ไปตามถนนสายสบเปง-หวยน้ําเย็น-มอนเงาะ ตรงไปประมาณ 17 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ 
ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาฯ ประมาณ 67 กิโลเมตร 
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11.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2539 ตั้งอยูที่

บานแมโถ ตําบลสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 53,433 ไร จํานวน 4 หมูบาน 
792 ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน ทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต มีที่ราบนอยมาก 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-แมฮองสอน 88 
กิโลเมตร ถึงอําเภอฮอดเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายหลวง 108 (ถนนฮอด-แมสะเรียง) อีก 55 
กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบานกองลอย ไปทางบานแมโถตามทางหลวงหมายเลข 1270 
(สายกองลอย-แมโถ) ประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
12.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2521 
ตั้งอยูที่สวนปาหลวงสันกําแพง หมูที่ 3 บานหวยบง ตําบลทาเหนือ กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 158,750 ไร คลอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล มีประชากรอาศัย 8,173 คน 
ลักษณะเปนพื้นที่ราบระหวางหุบเขาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 
1317 ถนนสี่แยกดอนจั่น- สันกําแพงตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงแยกโรงพยาบาลแมออน
เล้ียวขวาเลี้ยวขวาเขาถนนหลวงหมายเลข 1006 ตรงไปเขาถนนหลวงหมายเลข 1229 เล้ียวขวาที่
กิโลเมตรที่ 10 ตรงไปถึงแยกบานใหมเล้ียวขวาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ 
 
13.   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2525 
ตั้งอยูที่หมูที่ 6 บานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 
14,743 ไร คลอบคลุมพื้นที่ 1 หมูบาน 204 ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาคอนขางลาด
ชัน เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปถึง
อําเภอแมริม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 17 เล้ียวซายตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 1269 ประมาณ 
15-16 กิโลเมตร ถึงวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ  เล้ียวซายไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงศูนย
พัฒนาฯ  
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14.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2526 

ตั้งอยูที่หมูบานสะปอก ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 20,789 ไร คล
อบคลุมพื้นที่ 4 หมูบาน 276 ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและหุบเขาคอนขางลาดชนั 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- ฮอด ตรงไปประมาณ 
30 กิโลเมตร ถึงสามแยกอําเภอแมวางเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1013 (แมวาง-บานกาด) ตรง
ไปประมาณ 28 กิโลเมตร เล้ียวซายเขาหมูบานแมสะปอกเหนือไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงศูนย
พัฒนาฯ  

 
15.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2527 ตั้งอยู
ที่หมูที่ 10 บานแมหลอดเหนือ ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ประมาณ 5,226 ไร คลอบคลุมพื้นที่ 3 หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนที่
ราบเหมาะแกการทํานาและปลูกพืชไร เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 
107 สายเชียงใหม-ฝาง ตรงไปถึงแยกตลาดแมมาลัยเล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1095 (แม
มาลัย-ปาย) ตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร เล้ียวซายเขาแยกน้ําตกหมอกฟา ตรงไปประมาณ 3 
กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
16.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ จังหวัดเชียงใหม แยกตัวออกมาจากสถานีเกษตร
หลวงปางดะ เมื่อ พ.ศ. 2544  ตั้งอยูที่หมูที่ 2 บานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม-ฝาง ตรงไป
ถึงถนนสายแมริม-สะเมิง เล้ียวซายเขาถนนสายแมริม-สะเมิง ไปประมาณ 43 กิโลเมตร เล้ียวขวา
ตรงไปทางหนวยพัฒนาตนน้ําโปงไคร วิ่งไปตามถนนลูกรังเขายังไปยังศูนยพัฒนาฯ  
 
17.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2521 ตั้งอยูที่
บานแมแฮ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่รับผิดชอบคลอบคลุม 3 อําเภอ 
ไดแกอําเภอแมวาง อําเภอแมแจม และอําเภอสะเมิง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร 
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พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาและภูเขาสลับซับซอน มีพื้นที่ราบแคบตามแนวเหนือ-ใตของหวยแมแฮ
และหวยแมเตียน เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม-ฮอด 
ตรงไปถึงอําเภอสันปาตองเลี้ยวขวาบริเวณแยกบานกาดเขาทางหลวงหมายเลข 1013 ถนนสันปา
ตอง-แมวาง เขาไปที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาประมาณ 
110 กิโลเมตร  

 
18.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2523 ตั้งอยู
ที่หมูที่ 3 บานเดน ตําบลวัดจันทร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่รับผิดชอบ 244 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนปาสนและปาเต็งรังขนาดใหญที่อุดม
สมบูรณ เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไป
ถึงอําเภอแมริมเลี้ยวซายตรงไปอําเภอสะเมิง ตอเนื่องถนนสายออําเภอสะเมิง-วัดจันทร เขาไปที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาประมาณ 154 กิโลเมตร  

 
19.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2523 
ตั้งอยูที่หมูที่ 10 บานใหมสามัคคี - หนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มี
พื้นที่รับผิดชอบ 30 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่โอบลอมดวยภูเขาหินปูน พื้นที่เปนลูกคลื่นลอน
ลาดและลอนชันจึงมักพบหินปูนผุดขึ้นมาและมีหลุมยุบกระจายอยูทั่วไป เดินทางจากตัวเมือง
เชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปถึงอําเภอเชียงดาวบริเวณ
กิโลเมตรที่ 79 แยกเมืองงายเลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 1178 สายเมืองงาย-อรุโณทัย ระหวาง
กิดลเมตรที่ 32 พบดานตํารวจบานรินหลวงเลี้ยวขวาตรงไป 5 กิโลเมตร จะเห็นปากทางเขาศูนย
พัฒนาฯ เขาไปอีกประมาณ     1 กิโลเมตร จะเขาถึงศูนยพัฒนาฯ 

 
20.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2527 
ตั้งอยูที่หมูที่ 7 บานหนองหอยเกา ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 
12,958  ไร ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสูงมีพื้นที่ราบตามหุบเขา เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใช
เสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปถึงอําเภอแมริมบริเวณกิโลเมตรที่ 17 ให
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เล้ียวซายเขาทางหลวงหมายเลข 1096 สายแมริม-สะเมิง ถึงกิโลเมตรที่ 15 เล้ียวขวาที่บานโปงแยง
ไปอีก 6 กิโลเมตร  จะถึงศูนยพัฒนาฯ รวมระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 

 
21.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2526  
ตั้งอยูที่บานหวยศาลา  ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  มีพื้นที่ประมาณ 10,478  ไร 
ลักษณะเปนพื้นที่ราบริมแมน้ํากกลอมรอบดวยแนวเขาสูงสลับซับซอน เดินทางจากตัวเมือง
เชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปอําเภอแมอาย ถึงบานทาตอน
อําเภอแมอาย(สะพานขามแมน้ํากก) เล้ียวเขาทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปถึงกิโลเมตรที่ 37 
เลี้ยวซายเขาศูนยพัฒนาฯ ระยะทางจากเชียงใหมถึงศูนยพัฒนาประมาณ 190 กิโลเมตร 

  
22.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2523  ตั้งอยูที่
บานหวยลึก  ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  มีพื้นที่ประมาณ 8,966 ไร ครอบคลุม 
พื้นที่ 2 หมูบาน ลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมสลับเนินเขารายลอมดวยแนวเขาสูงชันสลับซับซอน 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 95 จะเห็นปายศูนยพัฒนาฯ เลี้ยวขวาเขาไปประมาณ 500 เมตรจะถึงศูนยพัฒนาฯ  
(อยูตรงขามอางเก็บน้ําหวยลึก)  

 
23  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยวจังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2524  ตั้งอยู
ที่บานหวยเสี้ยว  ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  มีพื้นที่ประมาณ 30,327 ไร  
ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมูบาน 542 ครัวเรือน ลักษณะเปนพื้นที่ราบเชิงเขา เปนดินรวนปนทรายและ
ดินลูกรัง เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- ฮอด ตรงไป
ถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1269 สายหางดง-สะเมิง ตรงไป
ประมาณ 12 กิโลเมตรเลี้ยวซายเขาถนนลูกรัง (อยูตรงขามทางเขาโรงเรียนวัดคีรีเขต) เขาไป
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร  จะถึงศูนยพัฒนาฯ  
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24.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2512  ตั้งอยูที่

หมูที่ 5 บานคุม ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 16,577 ไร  ลักษณะ
เปนพื้นที่ราบเชิงเขา เปนดินรวนปนทรายและดินลูกรัง เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทาง
หลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม- ฝาง ตรงไปถึงทางแยกตําบลเมืองงายเลี้ยวซายเขาทางหลวง
หมายเลข 1178 ผานบานอรุโณทัย ตรงไปยังศูนยพัฒนาฯ 

 
2.5  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2522  
ตั้งอยูที่บานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 16,577 ไร  
ลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมสลับเนินเขารายลอมดวยแนวเขาสูงชันสลับซับซอน เดินทางจากตัวเมือง
เชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- ฮอด ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 57 เล้ียว
ขวาเขาทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท ตรงไปประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาแยกทางเขาหมูบานขุนกลาง เขาไปประมาณ 1 กิโลเมตร  จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
26.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย จังหวัดเชียงใหม  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2543  
ตั้งอยูที่หมูที่ 8 บานสมปอย ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 
51,507 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมูบาน  ลักษณะเปนพื้นที่ราบหุบเขาสลับเนินเขาสลับซับซอน 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- ฮอด ตรงไปถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 58 เล้ียวขวาเขาถนนจอมทอง-น้ําตกแมเฮี๊ยะ(ขางที่วาการอําเภอจอมทอง) ตรงไป
ประมาณ 7 กิโลเมตรเลี้ยวขวาเขาไปทางเขาที่ทําการอุทยาน - น้ําตกแมเฮี๊ยะ(ทางลูกรัง) ตรงเขา
ไปจนถึงบานหวยสมปอย จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
27.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง จังหวัดเชียงราย  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2523  
ตั้งอยูที่บานแมปูนหลวง ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 16,678 ไร 
ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมูบาน 718 ครอบครัว  ลักษณะเปนพื้นที่ภูเขาสลับซับซอนมีพื้นที่ราบหุบเขา
เล็ก ๆบริเวณลุมน้ําแมงัดและลุมน้ําแมลาว เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวง
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หมายเลข 118 สายเชียงใหม- เชียงราย ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 52 ถึงอําเภอเวียงปาเปาเลี้ยวซาย
เขาทางหลวงหมายเลข1150 ตรงไปประมาณ 33 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
28.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2526  ตั้งอยู
ที่หมูที่ 16 บานแมสรวย ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 88,339 ไร 
ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมูบาน 718 ครอบครัว  ลักษณะเปนพื้นที่หุบเขาและเนินเขาสลับซับซอนมี
พื้นที่ราบหุบเขาเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 
118 สายเชียงใหม- เชียงราย ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 110 (หมูบานแมต๋ํา) เล้ียวซายเขาซอย 4 
บานแมต๋ํา ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
29.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน จังหวัดเชียงราย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2525  ตั้งอยู
ที่หมูที่ 8 บานหวยน้ําริน ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 
11,890 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนเนินเขาสูงลาดชันสลับซับซอนมีพื้นที่ราบ
หุบเขาเล็ก ๆ บางสวน เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม- 
เชียงราย ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 63-64 เล้ียวซายตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  

 
30.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง จังหวัดเชียงราย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2525  ตั้งอยูที่
บานสบโปง ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 11,083 ไร 
ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมูบาน 370 ครอบครัว ลักษณะพื้นที่เปนเนินเขาสูงลาดชันสลับซับซอนมีพื้นที่
ราบหุบเขาเล็ก ๆ บางสวน เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 118 สาย
เชียงใหม- เชียงราย ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 64  เล้ียวซายตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึง
ศูนยพัฒนาฯ  
 
31.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2525  ตั้งอยูที่
บานดอยสะโงะ ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 23,750 ไร 
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ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมูบาน 643 ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่เปนเนินเขาลูกคลื่นลาดชันปานกลาง 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม- เชียงราย ตรงไป
อําเภอแมสรวย  เล้ียวเขาทางหลวงหมายเลข 1 ตรงไป ถึงแยกอําเภอแมจัน เล้ียวขวาเขาอําเภอแม
จันไปตามทางหลวงหมายเลข 1016 ตรงไปอําเภอเชียงแสน จากนั้นเลี้ยวซายเขาทางหลวง
หมายเลข 1290 ถึงกิโลเมตรที่ 18เล้ียวซายเขาไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  
 
32.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง  จังหวัดเชียงราย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2542  ตั้งอยูที่
บานหวยแลง ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 48,310 ไร  ลักษณะ
พื้นที่เปนภูเขาสูงขนาบในแนวเหนือ-ใต มีพื้นที่ราบระหวางหุบเขา พื้นที่ลาดชันปานกลาง 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม- เชียงราย ตรงไป
อําเภอเวียงแกน เล้ียวเขาทางหลวงหมายเลข 115 ตรงไป ถึงหลักกิโลเมตรที่ 58 (บานโละ หมูที่ 3) 
ใหเล้ียวขวา แยกหมูบานหวยแลง(หมูที่ 2) ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงศูนยพัฒนาฯ  
 
33.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2523  
ตั้งอยูที่หมูที่ 5 บานดง ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่ประมาณ 
57,368 ไร  ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสูง มีพื้นที่ราบระหวางหุบเขา พื้นที่
ลาดชันปานกลาง เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- 
แมฮองสอน ตรงไปอําเภอแมลานอย ถึงกิโลเมตรที่ 132 เล้ียวขวาขึ้นดอยไปประมาณ 30 กิโลเมตร 
จะถึงที่ทําการศูนยพัฒนาฯ  

 
34.  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536  
ตั้งอยูที่หมูที่ 4 บานนอมพาย ตําบลปาแป อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่ประมาณ 
54,105 ไร  ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมูบาน 582 ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่เปนภูเขาสูงลาดชัน มีพื้นที่
ราบระหวางหุบเขา เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม- 
แมฮองสอน ตรงไปอําเภอแมสะเรียง ถึงปอมตํารวจบานกองลอยเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 
1270 ตรงไป 34 กิโลเมตร จะถึงที่ทําการศูนยพัฒนาฯ  
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35. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา จังหวัดพะเยา กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2530  ตั้งอยูที่บาน

ปงคา ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ประมาณ 35,026 ไร  ครอบคลุมพื้นที่ 3 
หมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนเนินเขาและภูเขาสูง มีลําน้ําแมคะและลําน้ําเงินเปนแมน้ําสายสําคัญ 
เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม ไปจังหวัดพะเยา จากนั้นมุงหนาไปอําเภอเชียงคํา ตามทางหลวง
หมายเลข 1179 ถึงกิโลเมตรที่ 8 เล้ียวเขาทางหลวงหมายเลข 1148 สายเชียงคํา-นาน ถึงกิโลเมตรที่ 
90 ขับตอไปตามถนนชนบทอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงที่ทําการศูนยพัฒนาฯ  

 
36. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม จังหวัดลําพูน กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2521  
ตั้งอยูที่บานผาลาด ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีพื้นที่ประมาณ 24,084 ไร  ครอบคลุม
พื้นที่ 8 หมูบาน 1,760 ครัวเรือน ลักษณะสวนใหญเปนพื้นที่ราบสลับเนินเตี้ย เดินทางจากตัวเมือง
เชียงใหม ใชเสนทางหลวงหมายเลข 106 สายเชียงใหม- ลําพูน ถึงอําเภอลี้เล้ียวขวาเขาทางหลวง
หมายเลข 1087 ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 7 เล้ียวซายตรงไปประมาณ  173 กิโลเมตรจะถึงที่ทํา
การศูนยพัฒนาฯ  
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
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                                                                                             หมายเลขแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามกลุมตัวอยางเกษตรกร 
 

เปนสวนหนึ่ง 
 

ในการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
 

เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 
ผูปลูกกะหล่ําปลีกปลอดสารพิษและกะหล่ําปลีกระแสหลัก 

ในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
 

ผูทําการศึกษา 
 

นายวรธัช  บุญประเทือง 
รหัสนักศึกษา  46531  0015 
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คําชี้แจง 

 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน   ดังนี ้
สวนที่ 1  ขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจ แยกเปน 

1.1 ขอมูลดานสังคม  16 ขอ 
1.2 ขอมูลดานเศรษฐกิจ10 ขอ 

สวนที่ 2 ขอมูลดานแหลงเงนิลงทุน  3 ขอ 
สวนที่ 3 ขอมูลดานการปลูกกะหล่ําปลี10 ขอ 
สวนที่ 4 ขอมูลดานการตลาด  3 ขอ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลทางดานสังคมของหัวหนาครัวเรือนและครอบครัว 
 

1.1  ขอมูลหัวหนาครัวเรือน 
 ช่ือ ...........................................  นามสกุล ................................. เพศ ..............................   
 อายุ .......... ป  ระดับการศึกษา.......................................................... 
   

1.2  ใหเลือกทําเคร่ืองหมาย X หนาลักษณะเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ 

เชื้อชาต ิ ศาสนา, ความเชื่อ 

 ชนเผามง  พุทธ 
 ชนเผาลีซอ  คริสต 
 ชนเผาเยา  อิสลาม 
 จีนฮอ  ถือผี 
 คนเมือง  อ่ืน ๆ ........................................ 
 อ่ืนๆ...................................   

 
 1.3  จํานวนคน อายุ เพศ และการศึกษาของคนในครอบครัว (ไมรวมหวัหนาครัวเรือน) 

ระดับการศึกษา คนในครัวเรือน 
จํานวน  .......  คน 

เพศ 
อายุ 

ชาย หญิง 1. อ
าน

/เข
ยีน

ไม
ได 

2.  
ต่ําก

วา

3.  
ปร

ะถ
มศ

ึกษ
า  

4.  
มัธ

ยม
ตน

 

5.  
มัธ

ยม
ปล

าย/
ปว

ช 

6.  
อน

ุปริ
ญญ

า/ป
วส

 

7.  
ปริ

ญญ
าตร

 ี

8.  
สูง
กว
าป
รญิ

ญา
ตร

 ี

1-14 ป           

15-44 ป           

45- 64 ป           

65 ขึ้นไป           
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1.4    การตั้งถิน่ฐานของครัวเรือน 
 �   นอกศูนยพัฒนาฯ                �   อยูในศูนยพัฒนาฯ   
 

1.5   สาเหตุการเขามาอยูท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงฯ 
 �   ญาติ/เพื่อนแนะนํา              �   แตงงานกับคนในศนูยฯ   

�   มาจับจองที่ดินเพื่อทํากนิ       �   อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
  

1.6   การเปนสมาชิกศูนยพฒันาโครงการหลวงฯ   
 �   ตั้งแตเร่ิมโครงการฯ เพราะ ..................................................... 
 �  หลงัเริ่มโครงการ......ป เพราะ...................................................... 
 

1.7   การเดินทางไปมาของศนุยพัฒนาโครงการหลวงฯ  
 �  สะดวก  เนื่องจาก.....................................................................................  
 �  ไมสะดวก  เนื่องจาก................................................................................ 
 

1.8   แหลงความรูและขาวสารที่เกษตรกรไดรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
�  วารสาร/ส่ิงพิมพ            �  วทิยุ/ทีว ี               �    เพื่อนบาน 

 � เจาหนาทีเ่อกชน              �  เจาหนาที่รัฐ           � อ่ืนๆ ระบุ).............................. 
 
 1.9   ใหระบุวา ครอบครัว เขารักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยในสถานพยาบาลใดบาง  

อาการปวยท่ัวไป ปวยจากพิษสารเคมีเกษตร 
สถานพยาบาล 

คร้ัง บาท คร้ัง บาท 
1.  อนามัยประจําตําบล      

2.  โรงพยาบาลของรัฐ     

3.  โรงพยาบาลเอกชน      

4.  ซ้ือยากินเอง     

5.  ไมเคยเขารับบริการ     

6.  อ่ืนๆ (ระบ)ุ..................     
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 1.10  การฝกอบรมดานการเกษตรของเกษตรกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ผูใหการฝกอบรม 
หัวขอท่ีฝกอบรม ภาครัฐ(คร้ัง) เอกชน(คร้ัง) 

รวมท้ังป
(คร้ัง) 

1. การปลูกพืชผัก    

2. ไมผล, ไมดอก    

3. การใชสารเคมี    

4. การทําปุยชีวภาพ (อินทรยีน้ํา)    

5. อ่ืน(ระบุ)......................................    

 
 1.11 แหลงน้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ใชเปน 
แหลงน้ํา น้ําดื่ม น้ําใช เพื่อการเพาะปลูก 

1. ประปาหมูบาน    

2. ประปาภูเขา    

3. ขุดบอใชเอง    

4. แองน้ําซับ     

5. น้ําฝน    

6. อางเก็บน้ํา/ฝาย    

7. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................    

 
1.12   ครอบครัวของเกษตรกรเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยางไรบาง 

ลักษณะการมีสวนรวม 
รายการ เขารวมงาน (คร้ัง) ชวยเหลือเงิน (บาท) 

1. การประชุมหมูบาน   
2. ไปรวมงานศพ   
3. ไปรวมงานรื่นเริงประจําป   
4. ใหการสงเคราะหคนชรา   
5. อ่ืนๆ(ระบุ)........................................   
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สวนที่ 2 
ขอมูลทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรและครอบครัว 

 
 2.1   ลักษณะการถือครองท่ีดนิทํากิน  

จํานวน ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
ไร งาน 

คาเชา 
(บาท/ป) 

1. เขาทําเปลา(ไมไดรับเอกสารสิทธิ์)    
2. เชาทํากิน    
3. อ่ืนๆ(ระบุ).................................................    

 
 2.2    ลักษณะการใชประโยชนในที่ดิน 

พื้นที่รวม รายจายและรายได รายการ 
ไร งาน 

ทํามา 
(ป) รายได รายจาย 

1. ปลูกพืชผัก      
2. ปลูกพืชไร      
3. ไมผล      
4. ไมดอก, ไมประดับ      
5. เล้ียงสัตว      
6. อ่ืนๆ(ระบุ).............................      
7. อ่ืนๆ(ระบุ).............................      

  
 2.3  การใชปุยชีวภาพ (ปุยอินทรียน้ํา) ในครัวเรือนเกษตรกรเปนลักษณะใด  

แหลงท่ีมา 
จํานวน 
(ลิตร) 

เปนเงิน 
(บาท) 

1. ซ้ือมาใช   
2. ผลิตใชเองในครัวเรือน   
3. ไดรับมาฟรี   
4. . อ่ืนๆ(ระบ)ุ.............................   
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2.4  ใหระบุจํานวนวัสดุในการทําปุยชีวภาพ (อินทรียน้าํ) ป พ.ศ. 2549  
ซ้ือมา มีในครัวเรือน รายการวัสด ุ

ลิตร  กก. ลิตร กก. 
คาใชจาย ปริมาณปุย 

(ลิตร) 
1. กากน้ําตาล       
2. เศษพืช       
3. สารเรง       
4. อ่ืนๆ(ระบุ)............       

  
 2.5   เกษตรกรเปนลูกคาหรือสมาชิกสถาบนัการเงินใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 �  กองทุนหมูบาน                                     �  ธนาคารออมสิน     
             �   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 �  สหกรณ.................................................................................. 
 �  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................. 

 
2.6   เกษตรกรใชเงินทุนทําการเกษตรจากแหลงใด 

จํานวนเงิน  เร่ิมกู  ระยะเวลากู 
แหลงเงินทนุ  

บาท พ.ศ. ระยะเวลา 
อัตรา 
ดอกเบี้ย 

1. เงินทุนตนเอง           
2. กูยืมเงนิกองทุนหมูบาน(เงินลาน)     
3. กูยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ     
4. กูยืมธนาคารออมสิน     
5. กูยืมธนาคาร .............................................     
6.กูยืมสหกรณ .............................................     
7. อ่ืนๆ(ระบุ) ................................................     

 
2.7 เกษตรกรใชหลักทรัพยอะไรค้ําประกันเงินกู 
 �  ที่ดินมูลคา ........................... บาท            �  เครื่องจักรมูลคา ............................ บาท 
 � อ่ืนๆ...................................................... 
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สวนที่ 3 
ขอมูลการปลูกกะหลํ่าปลีรุนที่ 1 (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

3.1  ผูปลูกกะหลํ่าปลีรุน 1 (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) เปนเกษตรกร 
 �  ในโครงการฯ                                                �  นอกโครงการฯ 
 
 3.2  คาวัสดุท่ีทานใชในการปลูกกะหลํ่าปลีรุน 1 (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

คาใชจาย รายการ จํานวน หนวยนับ 
บาท สต. 

1. เมล็ดพันธุ  กรัม   
2. ปุยเคม ี  กระสอบ   
3. ปุยคอก  กระสอบ   
4. ปุยหมัก  กระสอบ   
5. ซ้ือปุยชีวภาพใช  ลิตร   
6. ผลิตปุยชีวภาพใชเอง  ลิตร   
7. ยากําจดัศัตรูพืช  ลิตร   
8. ยากําจดัวัชพืช  ลิตร   
9. สารเคมีจับใบ  ลิตร   
10. ฮอรโมน  ลิตร   
11. จอบ  อัน   
12. ถาดหลุมเพาะกลา  ถาด   
13. แกลบ  กระสอบ   
14. ตาขายปองกันความรอน  เมตร   
15. น้ํามันเชื้อเพลิง  ลิตร   
16. น้ํามันหลอล่ืน  ลิตร   
17. คาไฟฟา     
18. อ่ืนๆ (ระบ)ุ .........................     
19. อ่ืนๆ (ระบ)ุ .........................     
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3.3  คาจางเตรียมแปลงเพาะกลาและดูแลกลา รุนท่ี 1 (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 
จํานวนแรงงานและเวลาทํางาน 

แรงงานในครวัเรือน แรงงานรับจาง รายการ 
คน ชม. คน ชม. 

  อัตราคาจาง 
 (บาท/วัน/คน) 

1. การเพาะ  และการดูแล  
    รักษากลากะหล่ําปลี 

     

2. คาอ่ืนๆ (ระบุ) ................      
 

3.4  คาจางเปดหนาดินแปลงปลูกกะหล่ําปลี  รุนท่ี 1 (เมษายน -  กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 
วิธีการท่ีใช 

ใชแรงงาน ใชเคร่ืองจักร 
แรงงานในครวัเรือน แรงงานรับจาง เคร่ืองจักรตนเอง จางผูอ่ืนไถ 

คน เวลา 
 (ชม.) คน เวลา 

(ชม.) 
เวลา  
(ชม.) 

คาน้ํามนั 
(บาท) 

เวลา 
(ชม.) 

เปนเงิน(บาท) 

    

 
 

    

 
3.5  คาจางในการเตรียมแปลงปลูก  รุนท่ี 1 (เมษายน -  กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

จํานวนแรงงานและเวลาทํางาน 
แรงงานในครวัเรือน แรงงานรับจาง รายการ 

คน ชม. คน ชม. 

อัตราคาจาง 
(บาท/วัน/คน) 

1. ขุดยกรอง, พรวนดนิ, ขุดหลุม,  
    ใสปุยรองกนหลุม 

     

2. คาใชจายอ่ืนๆ (ระบุ) ........................      
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3.6  คาจางดูแลรักษากะหล่ําปลีตั้งแตปลูกลงแปลงถงึกอนการเก็บเก่ียว รุนท่ี 1  
       (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

จํานวนแรงงานและเวลาทํางาน 

แรงงานในครวัเรือน แรงงานรับจาง รายการ 
คน ชม. คน ชม. 

อัตราคาจาง 
(บาท/วัน/คน) 

1. ปลูกตนกลา      
2.  รดน้ํา      
3.  ใสปุย      
4.  ดายหญา, พรวนดนิ      
5.  พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช      
6.  พนสารเคมีกําจัดวัชพืช      
7. อ่ืนๆ(ระบุ).......................      
8. อ่ืนๆ(ระบุ).......................      
9. อ่ืนๆ(ระบุ).......................      

 

3.7  คาจางเก็บผลผลิตกะหล่าํปลี  รุนท่ี 1 (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 
จํานวนแรงงานและเวลาทํางาน 

แรงงานในครวัเรือน แรงงานรับจาง รายการ 
คน ชม. คน ชม. 

  อัตราคาจาง 
 (บาท/วัน/คน) 

1. ตัดกะหล่ําปลี, ขนยาย 
    ผลผลิตขึ้นรถ 

     

2. อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
................................................... 
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3.8  รายไดจากการปลูกกะหลํ่าปลี รุนท่ี 1 (เมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 

ไร งาน 
ผลผลิต 
(กก.) รายได(บาท) 

    
    

รุนที่ 1 

    
  

3.9   เคร่ืองจักร และเครื่องมือการเกษตร ของเกษตรกรผูปลูกกะหลํ่าปลี 
แหลงท่ีมา  

รายการ ไดมาใช ซ้ือมาใช 
ราคาซื้อ 
(บาท) 

อายุใชงาน 
( ป) 

คาซอมป 49 
(บาท) 

1. รถแทรกเตอร      
2. รถไถเดินตาม      
3. เครื่องพนยา      
4. เครื่องสูบน้ํา      
5. เครื่องตัดหญา      
6. สปริงเกอร      
7. มอเตอรไฟฟา      
8. สายยาง      
9. ทอพีวีซี      
10. บัวรดน้ํา      
11. กรรไกรแตงผัก      
12. เลื่อยแตงกิง่ไมผล      
13. ภาชนะผลติปุย      
14. มีด      
15. อ่ืนๆ ระบุ ..........      
16. อ่ืนๆ ระบุ ..........      
17. อ่ืนๆ ระบุ ..........      
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สวนที่ 4 
ชองทางการจําหนายกะหล่ําปลี 

 
4.1  การจําหนายกะหล่ําปลี 

ปริมาณ/รายได การขนสง 
ขนสงเอง จางขนสง การจําหนาย จํานวน 

(กก.) 
เปนเงิน 
(บาท) เท่ียว น้ํามัน (บาท) เท่ียว บาท 

1. ขายเหมาสวน(ตัดเอง)       
2. ขายเหมาสวน(ตัดให)        
3. ตัดขายที่สวน       
4. ตัดขายสงตลาด       
5. ตัดขายสงศนูย       
6. อ่ืนๆระบุ ...................       

 
4.2  ราคาที่จําหนายได   

� นาพอใจ  เนื่องจาก....................................................................................... 
� ไมนาพอใจ  เนื่องจาก................................................................................... 

 
4.3  ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจําหนาย 

� ไมมีผูรับซื้อ                                               � พอคาคนกลางกดราคา 
    � ปริมาณมากตองขายตัดราคากันเอง        � อ่ืน ๆ ................................................. 

 
4.4  ขอคิดเห็นของเกษตรกร 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนาย ............................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ช่ือผูสํารวจ....................................................... 
วันที่สํารวจ....................................................... 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ  นายวรธัช  บุญประเทือง 
 
ประวัติการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง(2529) 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน บุคลากร 7 กองกลาง สํานักราชเลขาธิการ ถนนหนาพระลาน 
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 
 
ที่อยูปจจุบนั 90/373 หมูบานจงสุข  ซอยวงศสวาง 19  ถนนวงศสวาง  
 แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
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