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บทที ่4 

สภาพการผลติ ต้นทุน ผลตอบแทน และค่าขนส่งผกัอนิทรีย์ในพืน้ทีศึ่กษา  

4.1 สภาพทัว่ไปทางกายภาพของพืน้ที่ศึกษา 

 จงัหวดัเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณสองหม่ืนกว่าตารางกิโลเมตร หรือ 12.56 ล้านไร่ 
โดยมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท่ีราบเชิงเขา เป็นพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ 8.90 ลา้นไร่ มีพื้นท่ีเกษตร
ครอบคลุม 1.33 ลา้นไร่หรือประมาณร้อยละ 10.6 ของพื้นท่ีทั้งหมด (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2545) พื้นท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่นั้ นเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การท าการเกษตร ท่ีดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเมืองร้อนและเมืองหนาว และมีระบบชลประทานท่ี
สมบูรณ์จงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ถัว่เหลือง ไมผ้ล เช่น ล้ินจ่ี ล าไย 
ส้ม มะม่วง และพืชผกั เช่น กระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่ มนัฝร่ัง พริก มะเขือเทศ ฯลฯ ซ่ึงผลผลิต
ทางการเกษตรเหล่าน้ีจะกระจายอยูใ่นแต่ละอ าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือก
ศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียจ์าก 3 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน 
โดยสภาพทัว่ไปทางกายภาพของแต่ละอ าเภอมีดงัน้ี 

 4.1.1 อ าเภอแม่แตง  
 อ าเภอแม่แตง ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงหมายเลข 107 ผา่น
อ าเภอแม่ริม ห่างจากจังหวดัเชียงใหม่ 40 กิโลเมตร จัดเป็นอ าเภอชั้ น 2 ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย อ าเภอมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,362.784 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง 
ภูเขา และป่าไม ้ประมาณ 70% เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์าและอุทยานแห่งชาติ 
และเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญั  3 สาย ได้แก่ แม่น ้ าปิง แม่น ้ าแตง และแม่งดั แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 13 ต าบล 120 หมู่บ้าน เป็นเขตเทศบาล 2 เทศบาล มีประชากร 83,038 คน แยกเป็นชาย 
40,985 คน และหญิง 41,053 คน  
 สภาพเศรษฐกิจของอ าเภอแม่แตง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 75 % รองลงมาคือ
อาชีพคา้ขาย อาชีพอุตสาหกรรม และอาชีพรับจา้งและอ่ืนๆ 10%  4%  และ 11% ตามล าดบั โดยมี
พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 92,477 ไร่ แยกเป็นพื้นท่ีปลูกพืชต่างๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีท านา ท าไร่ ปลูกไม้
ผลไมย้ืนตน้ ปลูกพืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั และพื้นท่ีอ่ืนๆ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอ าเภอแม่แตง 
ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ถัว่เหลือง ยาสูบ ล าไย ล้ินจ่ี กระเทียม มนัฝร่ัง ชา กาแฟ และพืชผกัต่างๆ  
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ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอแม่แตง  
ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอเชียงดาว 
ทิศใต ้ ติดต่อกบัอ าเภอแม่ริม และอ าเภอสันทราย 
ทิศตะวนัออก        ติดต่อกบัอ าเภอพร้าว และอ าเภอสันทราย 
ทิศตะวนัตก           ติดต่อกบัอ าเภอสะเมิง และอ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 4.1.2 อ าเภอสันทราย 

 อ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีความเจริญโตอยา่งรวดเร็ว เป็นอ าเภอท่ีรองรับความเจริญ
จากนครเชียงใหม่ ปัจจุบนัอ าเภอสันทรายมีสถานะอ าเภอขนาดใหญ่ ในแง่ของจ านวนประชากรท่ีมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของจงัหวดัเชียงใหม่ รองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอฝาง ตามล าดบั สถาน
ประกอบการท่ีมีมากรองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ การขยายตวัของชุมชนเมืองแม่โจ ้ท าให้อ าเภอ 
สันทราย มีความพร้อมทุกๆ ดา้น ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ บา้นจดัสรร จากการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง อ าเภอสันทรายถูกก าหนดบทบาทให้เป็นอ าเภอท่ีรองรับในดา้นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญัของ
จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 125 หมู่บ้าน และเทศบาล 12 แห่ง มีจ านวน
ประชากรทั้งส้ิน 114,223 คน แบ่งออกเป็นชาย 51,865 คน และหญิง 62,358 คน  
 อ าเภอสันทรายมีพื้นท่ีทั้งหมด 212,410.92 ไร่ จ าแนกการใช้ท่ีดินออกได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ 
พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีแหล่งน ้ า พื้นท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีอ่ืนๆ ประชากรของอ าเภอ 
สันทรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ท านา ท าสวน ท าไร่ โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูก
ประมาณ 76,171.88 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีท านาประมาณ 33,255.85 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นท่ีท าพืชไร่/ไม้
ผล มีพืชผกัท่ีท าการเพาะปลูกส่วนมาก ไดแ้ก่ มนัฝร่ัง ล าไย ล้ินจ่ี มะม่วง กะหล ่าปลี ผกักาดขาว ถัว่
ลนัเตา และแตงกวา 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอสันทราย 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่แตง 
ทิศใต ้ ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง  

และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก        ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด 
ทิศตะวนัตก           ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

 4.1.3 อ  าเภอแม่ออน 

 อ าเภอแม่ออน เป็นอ าเภอขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีมีทั้งภูเขาและท่ีราบส าหรับท า
เกษตรกรรม นบัเป็นพื้นท่ีรอบนอกสุดของเมืองเชียงใหม่ ทอ้งท่ีอ าเภอแม่ออนเดิมเป็นส่วนหน่ึงของ
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อ าเภอสันก าแพง ทางราชการไดแ้บ่งพื้นท่ีการปกครองออกมาตั้งเป็นก่ิงอ าเภอแม่ออน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2537 
และเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ไดมี้พระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอแม่ออน โดยมีผล
บงัคบัตั้ งแต่วนัท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2550 แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 49 หมู่บ้าน และ อบต.  
6 แห่ง มีประชากรทั้งส้ินรวม 21,363 คน เป็นชาย 10,756 คน และหญิง 10,607 คน  
 อ าเภอแม่ออน มีพื้นท่ีทั้ งหมด 295,490.44 ไร่ จ  าแนกการใช้ท่ีดินออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 
พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีแหล่งน ้ า พื้นท่ีอยูอ่าศยั และพื้นท่ีอ่ืนๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกา
อบอาชีพทางการเกษตร คือ ท านา ท าสวน ท าไร่ มีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 36,910.94 ไร่ เป็นพื้นท่ีท า
นาประมาณ 12,758.88 ไร่ พืชไร่/ไมผ้ล และพืชผกัท่ีท าการเพาะปลูกส่วนมาก ไดแ้ก่ ขา้วจา้ว ขา้ว
เหนียว ขา้วโพดฝักอ่อน ชา กาแฟ 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอแม่ออน 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอเมืองปาน  
จงัหวดัล าปาง 

ทิศใต ้ ติดต่อกับอ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง 
อ าเภอแม่ทา อ าเภอเมืองล าพนู และอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู 

ทิศตะวนัออก        ติดต่อกบัอ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง 
ทิศตะวนัตก           ติดต่อกบัอ าเภอสันก าแพงและอ าเภอดอยสะเก็ด 

 
4.2 ข้อมูลด้านครัวเรือนและแรงงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผกัอนิทรีย์ 

 ขอ้มูลของเกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
แม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน ทั้งส้ิน 80 ราย โดยแบ่งเกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอ
แม่แตง 23 ราย อ าเภอสันทราย 18 ราย และอ าเภอแม่ออน 39 ราย โดยเป็นข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทัว่ไปของครัวเรือน ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและแรงงานทางการเกษตรของ
เกษตรกร รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย ์ทั้งดา้นการรับขอ้มูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ 
การไดรั้บการอบรม รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 4.2.1 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือน 
 จากการส ารวจ สถานภาพของเกษตรกรผูท้  าเกษตรอินทรีย ์โดยอ าเภอแม่แตงผูใ้หส้ัมภาษณ์ มี
สถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 43.48 และมีสถานภาพของภรรยา ร้อยละ 56.52 ส่วนอ าเภอ
สันทราย พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 66.67 และมี
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สถานภาพเป็นภรรยา ร้อยละ 33.33 ส่วนอ าเภอแม่ออน ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีสถานภาพเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนและมีสถานภาพเป็นภรรยาเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 39.90 และมีสถานภาพเป็นบุตร ร้อยละ 
28.21 ส่วนอายุของหัวหน้าครัวเรือนนั้น เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างของอ าเภอแม่แตงมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 
47.57 ปี อ าเภอสันทรายและอ าเภอแม่ออน มีอายุเฉล่ียท่ี 46.50 ปี และ 50.62 ปี ตามล าดบั โดยเม่ือคิด
เป็นช่วงอายุแลว้ พบวา่ เกษตรกรอ าเภอแม่แตงและอ าเภอแม่ออน มีอายุช่วง 51 – 60 ปี มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 30.43 และร้อยละ 38.46 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรอ าเภอสันทราย มีอายุช่วง 41 – 50 ปี 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ทางดา้นการศึกษา พบวา่เกษตรกรทั้ง 3 อ าเภอ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
อยูใ่นช่วง 4 – 6 ปี (ประถมศึกษาตอนตน้) คิดเป็นร้อยละ 69.57   61.11 และ 79.49 ตามล าดบั   
 ในส่วนของครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรอ าเภอแม่แตง ส่วนใหญ่มี
สมาชิก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 เกษตรกรอ าเภอสันทราย มีสมาชิกเฉล่ีย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 
และอ าเภอแม่ออน มีสมาชิก 4 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.89  ดา้นแรงงาน แบ่งออกเป็นแรงงาน
ครัวเรือนในภาคการเกษตรแบบเต็มเวลา และแรงงานครัวเรือนนอกภาคเกษตรแบบบางเวลา โดย
อ าเภอแม่แตงมีแรงงานครัวเรือนในภาคการเกษตรแบบเต็มเวลา เป็นชาย 1.30 คน เป็นหญิง 0.96 คน 
และแรงงานครัวเรือนนอกภาคการเกษตรแบบบางเวลา เป็นชาย 0.61 คน เป็นหญิง 0.61 คน ส่วน
อ าเภอสันทราย มีแรงงานครัวเรือนในภาคการเกษตรแบบเต็มเวลา เป็นชาย 1.28 คน เป็นหญิง 1.11 
คน และแรงงานครัวเรือนนอกภาคการเกษตรแบบบางเวลา เป็นชาย 0.39 คนเป็นหญิง 0.56 คน และ
อ าเภอแม่ออน มีแรงงานครัวเรือนในภาคการเกษตรแบบเต็มเวลา เป็นชาย 1.26 คน เป็นหญิง 1.03 คน 
และแรงงานครัวเรือนนอกภาคการเกษตรแบบบางเวลา เป็นชาย 0.77 คน เป็นหญิง 0.85 คน (ตารางท่ี 
4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือน       
รายการ แม่แตง สันทราย แม่ออน 

สถานภาพ (คน)    
          หวัหนา้ครัวเรือน 10 (43.48) 12 (66.67) 14 (39.90) 
          ภรรยา 13 (56.52) 6 (33.33) 14 (39.90) 
          บุตร - - 11 (28.21) 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน (ปี) 
          อายเุฉล่ีย 47.57 46.50 50.62 
          นอ้ยกวา่ 30 ปี 5 (21.74) -  1 (2.56) 
          31 – 40 ปี 3 (13.04) 3 (16.67) 5 (12.82) 
          41 – 50 ปี 4 (17.39) 9 (50.00) 13 (33.33) 
          51 – 60 ปี 7 (30.43) 6 (33.33) 15 (38.46) 
          มากกวา่ 61 ปี ข้ึนไป 4 (17.39) - 5 (12.82) 
ระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (ปี) 
          นอ้ยกวา่ 4 ปี 1 (4.35) 2 (11.11) 1 (2.56) 
          4 – 6 ปี 16 (69.57) 11 (61.11) 31 (79.49) 
           7- 9 ปี  2 (8.70) 2 (11.11) 2 (5.13) 
           10 - 12 ปี 3 (13.04) 3 (16.67) 3 (7.69) 
           มากกวา่ 12 ปี ข้ึนไป 1 (4.35) - 2 (5.13) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    
           2 คน 4 (17.39) 4 (22.22) 3 (7.69) 
           3 คน 9 (39.13) 7 (38.89) 11 (28.21) 
           4 คน 6 (26.09) 4 (22.22) 14 (35.89) 
           5 คน ข้ึนไป 4 (17.39) 3 (16.67) 11 (28.21) 
จ านวนแรงงานครัวเรือนในภาคการเกษตรแบบเตม็เวลา (คน) 
          ชาย 1.30 1.28 1.26 
          หญิง 0.96 1.11 1.03 
จ านวนแรงงานครัวเรือนนอกภาคการเกษตรแบบบางเวลา (คน) 
          ชาย 0.61 0.39 0.77 
          หญิง 0.61 0.56 0.85 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 
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4.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย ์ 

 ส าหรับการท าเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นมา เกษตรกรอ าเภอแม่แตงส่วน
ใหญ่ท าเกษตรอินทรียใ์นช่วงนอ้ยกว่า 10 ปี และช่วง 11 – 20 ปี เท่าๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 34.78  ส่วน
เกษตรกรอ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน ต่างท าเกษตรอินทรียใ์นช่วง 11 – 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 และ 56.41 ตามล าดบั ทางดา้นกิจกรรมการเกษตรก่อนท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจะท า
เกษตรอินทรีย ์พบวา่ เกษตรกรของอ าเภอแม่แตงมีอาชีพท าสานและท าไร่ ร้อยละ 95.65 เช่นเดียวกบั
เกษตรกรอ าเภอสันทรายทั้งหมดท่ีท าอาชีพท าสวนและท าไร่ ส่วนเกษตรกรอ าเภอแม่ออน ส่วนใหญ่มี
อาชีพท าสวนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ส่วนเหตุผลส าคญัท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างเลือกท าเกษตร
อินทรีย์ โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอแม่แตง ส่วนใหญ่เลือกท าเกษตรอินทรีย์เพราะมี
หน่วยงานเขา้มาแนะน า ร้อยละ 39.13 และเกษตรกรในอ าเภอสันทราย เลือกท าเกษตรอินทรียเ์พราะมี
ปัญหาสุขภาพ มีหน่วยงานเขา้มาแนะน า และมีความตอ้งการท าเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้ร้อยละ 33.33 
เท่าๆ กนั ทางดา้นเกษตรกรอ าเภอแม่ออนเลือกท าเกษตรอินทรียเ์พราะปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 53.85 
ส่วนการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์พบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ในอ าเภอ 
แม่แตงและอ าเภอแม่ออนไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 60.87 และ 74.36 ตามล าดบั ส่วน
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งอ าเภอสันทรายส่วนใหญ่เคยเขา้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 72.22 ทางดา้น
การไดรั้บการส่งเสริมการท าเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ นั้น พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างของอ าเภอ
แม่แตงส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการส่งเสริมการท าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 43.48 ส่วนเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างของอ าเภอสันทรายและอ าเภอแม่ออนส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมการท าการเกษตรจาก
หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ เกษตรอ าเภอ โครงการอาหารปลอดภยั และ NGOs คิดเป็นร้อยละ 55.56 และ 
43.59 ตามล าดบั ส่วนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย ์พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ของอ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทรายส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้เร่ืองเกษตรอินทรียจ์ากเพื่อนบา้น คิดเป็น
ร้อยละ 65.22 และ 55.56 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างของอ าเภอแม่ออน ส่วนใหญ่ได้รับ
ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรียเ์กษตรอินทรียจ์ากแหล่งอ่ืนๆ คือ เจา้หน้าท่ีโครงการอาหารปลอดภยั และ 
NGOs คิดเป็นร้อยละ 46.15 (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย ์      
รายการ แม่แตง สันทราย แม่ออน 

ระยะเวลาในการท าเกษตรอนิทรีย์ (ปี) 
          นอ้ยกวา่ 10 ปี 8 (34.78) 2 (11.11) 8 (20.51) 
          11 – 20 ปี 8 (34.78) 15 (83.33) 22 (56.41) 
          21 ปี ข้ึนไป 7 (30.44) 1 (5.56) 9 (23.08) 
กจิกรรมทางการเกษตรทีท่ ามาก่อนการเกษตรอนิทรีย์  (คน) 
          ท านา 7 (30.43) 11 (61.11) 22 (56.41) 
          ท าสวน 22 (95.65) 18 (100) 30 (76.92)  
          ท าไร่ 22 (95.65) 18 (100) 29 (74.36) 
          เล้ียงสตัว ์ 9 (39.13) 15 (83.11)  6 (15.38) 
          อ่ืนๆ  - - 9 (23.08) 
เหตุผลส าคญัในการเลอืกท าเกษตรอนิทรีย์ (คน) 
          ปัญหาสุขภาพ 7 (30.43) 6 (33.33) 21 (53.85) 
          ท าตามเพื่อนบา้น 2 (8.70) - 9 (23.08) 
          ทุนซ้ือปัจจยัการผลิต - - 1 (2.56) 
          หน่วยงานเขา้มาแนะน า 9 (39.13) 6 (33.33) 6 (15.38) 
          อ่ืนๆ 5 (21.74) 6 (33.33) 2 (5.13) 
การเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่วกบัเกษตรอนิทรีย์ (คน) 
          ไม่เคย 14 (60.87) 5 (27.78) 29 (74.36) 
          เคย 9 (39.13) 13 (72.22) 10 (25.64) 
การส่งเสริมการท าเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ  (คน) 
          ไม่เคย 10 (43.48) 8 (44.44) 9 (23.08) 
          สหกรณ์การเกษตร 5 (21.74) - 13 (33.33) 
          อ่ืนๆ 8 (34.78) 10 (55.56) 17 (43.59) 
แหล่งรับข้อมูลความรู้เร่ืองเกษตรอนิทรีย์ (คน) 
          วทิย ุ - - 7 (17.95) 
          โทรทศัน ์ 1 (4.35) - - 
          วารสารการเกษตร 1 (4.35) 3 (16.67) 4 (10.26) 
          เพื่อนบา้น 15 (65.22) 10 (55.56) 14 (35.90) 
          เจา้หนา้ท่ีจากอ าเภอ 8 (34.78) 7 (38.89) - 
          อ่ืนๆ 6 (26.09) 1(5.56) 18 (46.15) 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 



 

36 

4.2.3 รูปแบบการผลิตและการจ าหน่าย และปัญหาการผลิต การจ าหน่าย 

 จาการสัมภาษณ์เกษตรกรเก่ียวกบัรูปแบบของการผลิตผกัอินทรีย ์พบวา่มีเพียงอ าเภอแม่แตง
ท่ีมีรูปแบบการผลิตอินทรีย์แบบเป็นผูผ้ลิตรายเดียว คือร้อยละ 26.09 และรูปแบบของผูผ้ลิตใน
รูปแบบกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 73.91 ส่วนอ าเภอสันทรายและอ าเภอแม่ออน มีรูปแบบการผลิตผกั
อินทรียแ์บบผูผ้ลิตรายเดียวทั้งหมด ส่วนการรวมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นชุมชนนั้น พบว่าทั้ง 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นชุมชนทั้งหมด 
ทางด้านของลกัษณะการรวมกลุ่มในชุมชนนั้น จะมีการรวมกลุ่ม 2 ลกัษณะคือ การรวมกลุ่มแบบ
ผูผ้ลิต คือ การรวมกลุ่มเฉพาะผูผ้ลิตผกัอินทรียห์รือผูผ้ลิตพืชต่างๆ และการรวมกลุ่มแบบผูผ้ลิตและผู ้
จ  าหน่ายร่วมกนั คือ เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายในคราวเดียวกนั พบวา่ เกษตรกร
อ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทรายมีการรวมกลุ่มแบบผูผ้ลิตมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 86.96 และ 61.11 
ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรอ าเภอแม่ออนมีการรวมกลุ่มแบบผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายร่วมกนัทั้งหมด ส่วน
ลกัษณะการขายผลผลิตนั้น มีลกัษณะการขายผลผลิตดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตน า
ผลผลิตมาขายเอง และการขายผลผลิตแบบรวมกลุ่ม คือเกษตรกรท่ีน าผลผลิตท่ีได้มาขายด้วยการ
รวมกลุ่มสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ มาจ าหน่าย ซ่ึงพบวา่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจากอ าเภอแม่แตงและอ าเภอ
แม่ออน มีลกัษณะการขายผลผลิตดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 86.96 และ 69.23 ตามล าดบั ส่วนอ าเภอ
สันทราย ส่วนใหญ่เกษตรกรขายผลผลิตในลกัษณะของการรวมกลุ่ม ทางดา้นเหตุผลท่ีเกษตรกรเลือก
ขายผลผลิตดว้ยตนเองนั้น พบวา่ เกษตรกรจากอ าเภอแม่แตงส่วนใหญ่เลือกขายดว้ยตนเองเพราะเม่ือ
ขายผลผลิตแลว้ไดเ้งินทนัที ร้อยละ 50 รองลงมาคือมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน ไดร้าคาดี คิดเป็นร้อยละ 
25 และ 15 ตามล าดบั ส่วนอ าเภอสันทราย พบวา่  เกษตรกรเลือกขายผลผลิตดว้ยตนเองเพราะไดร้าคา
ดีและไดรั้บเงินทนัทีเท่าๆ กนั คือร้อยละ 50 และทางดา้นอ าเภอแม่ออน ส่วนใหญ่ท่ีเกษตรกรเลือกขาย
ผลผลิตเองเพราะไดรั้บเงินทนัที คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมาคือไดร้าคาดี และมีตลาดรองรับสินคา้
ท่ีแน่นอน ร้อยละ 22.22 และ 14.82 ตามล าดบั ทางดา้นของกลุ่มเกษตรกรท่ีขายผลผลิตแบบรวมกลุ่ม
นั้น เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกขายผลผลิตมีดงัน้ี เกษตรกรในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเหตุผลท่ีเลือกขายผลผลิต
แบบรวมกลุ่มทั้งหมดคือไดเ้งินทนัที ส่วนในอ าเภอสันทรายพบว่า เกษตรกรเลือกขายผลผลิตแบบ
รวมกลุ่มเพราะไดเ้งินทนัทีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 รองลงมาคือ มีตลาดรองรับสินคา้ท่ีแน่นอน ร้อย
ละ 10 และทางดา้นอ าเภอแม่ออน พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกขายผลผลิตแบบรวมกลุ่มเพราะได้
เงินทนัที ร้อยละ 75 รองลงมาคือ ไดร้าคาดี และมีตลาดรองรับสินคา้ท่ีแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และ 8.33 ตามล าดบั ส่วนปัญหาในการขายผลผลิต พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาในการ
ขายผลผลิต คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 69.57  72.22 และ 
74.36 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีประสบปัญหาการขายผลผลิต พบว่า เป็นเกษตรกรอ าเภอแม่แตง 
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ร้อยละ 30.43 เกษตรกรอ าเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 27.78 และเกษตรกรอ าเภอแม่ออน ร้อยละ 
25.64 และเม่ือเกษตรกรประสบกบัปัญหาการขายผลผลิต ส่วนใหญ่จะไม่แก้ปัญหา แต่มีเกษตรกร
เพียงส่วนน้อยท่ีประสบปัญหาและหาวิธีแก้ไข โดยเกษตรกรอ าเภอแม่แตงจะใช้วิธีน าผลผลิตไป
แบ่งปันเพื่อนบา้นและน าผลผลิตท่ีเหลือไปขายเอง เท่าๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 42.86  ส่วนเกษตรกร
อ าเภอสันทรายมีวธีิแกไ้ขโดยการแบ่งปันเพื่อนบา้นและน ามาใชเ้ป็นอาหารสัตว ์เท่าๆ กนั คิดเป็นร้อย
ละ 40 และเกษตรกรอ าเภอแม่ออนมีวิธีแกไ้ขโดยน ามาบริโภค ร้อยละ 50 รองลงมาคือแบ่งปันเพื่อน
บา้นและเป็นอาหารสัตว ์ร้อยละ 30 และ 20 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 รูปแบบการผลิตและการจ าหน่าย และปัญหาการผลิต การจ าหน่าย (หน่วย: คน) 
รายการ แม่แตง สันทราย แม่ออน 

รูปแบบการผลติผกัอนิทรีย์ 
          ผูผ้ลิตรายเดียว 6 (26.09) - - 
          ผูผ้ลิตในรูปแบบของกลุ่ม 17 (73.91) 18 (100) 39 (100) 
การรวมกลุ่มเกษตรอนิทรีย์ในชุมชน 
          ไม่มีการรวมกลุ่ม - - - 
          มีการรวมกลุ่ม 23 (100) 18 (100) 39 (100) 
ลกัษณะการรวมกลุ่มในชุมชน    
          การรวมกลุ่มแบบผูผ้ลิต 20 (86.96) 11 (61.11) - 
          การรวมกลุ่มแบบผูผ้ลิตและ
ผูจ้  าหน่ายร่วมกนั 

3 (13.04) 7 (38.89) 39 (100) 

ลกัษณะการขายผลผลติ 
          ขายผลผลิตดว้ยตนเอง 20 (86.96) 8 (44.44) 27 (69.23) 
          ขายผลผลิตแบบรวมกลุ่ม 3 (13.04) 10 (55.56) 12 (30.77) 
เหตุผลทีข่ายผลผลติในลกัษณะการขายผลผลติด้วยตนเอง 
          ไดร้าคาดี 3 (15.00) 4 (50.00) 6 (22.22) 
          ไดเ้งินทนัที 10 (50.00) 4 (50.00) 17 (62.96) 
          ตลาดรองรับสินคา้ท่ีแน่นอน 5 (25) - 4 (14.82) 
          อ่ืนๆ 2 (10) - - 
เหตุผลทีข่ายผลผลติในลกัษณะการขายผลผลติแบบรวมกลุ่ม 
          ไดร้าคาดี - - 2 (16.67) 
          ไดเ้งินทนัที 2 (100.00) 9 (90.00) 9 (75.00) 
          ตลาดรองรับสินคา้ท่ีแน่นอน - 1 (10.00) 1 (8.33) 
ปัญหาในการขายผลผลติ 
          ไม่มีปัญหา 16 (69.57) 13 (72.22) 29 (74.36) 
          มีปัญหา 7 (30.43) 5 (27.78) 10 (25.64) 
การแก้ปัญหาในการขายผลผลติ 
          บริโภคในครัวเรือน 3 (42.86) 1 (20.00) 5 (50.00) 
          แบ่งใหเ้พ่ือนบา้น 3 (42.86) 2 (40.00) 3 (30.00) 
          ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์ 1 (14.28) 2 (40.00) 2 (20.00) 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 
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4.2.4 เกณฑก์ารตดัสินใจผลิตผกัอินทรีย ์

 เกณฑ์การตดัสินใจท่ีเกษตรกรใช้เลือกปลูกผกัอินทรียใ์นแต่ละปีการผลิต โดยมีเกณฑ์ให้
เลือก ดงัน้ี ความเหมาะสมของดินท่ีใชป้ลูก ขนาดพื้นท่ี ความรู้/ประสบการณ์ของเกษตรกร ปลูกตาม
เพื่อนบ้าน ราคารับซ้ือในท้องถ่ิน ความต้องการของตลาด และค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี โดยให้
เกษตรกรเลือกเกณฑ์การตดัสินใจเลือกปลูกผกัอินทรีย ์เลือกอนัดบัท่ี 1 – 3 พบวา่ เกษตรกรในอ าเภอ
แม่แตง มีเกณฑ์การตดัสินใจจากค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีเป็นอนัดบัท่ี 1 ร้อยละ 56.52 อนัดบัท่ี 2 คือ 
ขนาดของพื้นท่ีและความรู้/ประสบการณ์ เท่าๆ กนั ร้อยละ 26.09 และอนัดบัท่ี 3 คือ เลือกปลูกตาม
เพื่อนบา้น ร้อยละ 47.83 ส่วนเกษตรกรของอ าเภอสันทราย มีเกณฑ์การตดัสินใจเลือกปลูกผกัอินทรีย์
อนัดบัท่ี 1 คือ มีความรู้/ประสบการณ์ ร้อยละ 61.11 อนัดบัท่ี 2 คือ ราคารับซ้ือจากทอ้งถ่ิน ร้อยละ 
27.78 และอันดับ ท่ี  3 การปลูกตาม เพื่ อนบ้าน  ร้อยละ 66.67 และด้าน เกษตรกรของอ าเภอ 
แม่ออนมีเกณฑ์การตดัสินใจเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ ค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ี ร้อยละ 51.28 อนัดบัท่ี 2 คือ 
ความรู้/ประสบการณ์ ร้อยละ 38.46 และอนัดบัท่ี 3 คือปลูกตามเพื่อนบ้าน ร้อยละ 48.72 ส่วนผูท่ี้มี
ส่วนร่วมตดัสินใจเลือกชนิดผกัท่ีปลูกร่วมกบัเกษตรกร พบวา่ ส่วนใหญ่ของทั้ง 3 อ าเภอ เกษตรกรเอง
เป็นผูต้ดัสินใจท่ีจะเลือกผลิตผกัแต่ละชนิด โดยคิดเป็นร้อยละ 52.17  61.11 และ 38.46 ตามล าดบั โดย
มีผูร่้วมตดัสินใจอ่ืนๆ เช่น เพื่อนบา้นและกลุ่มสหกรณ์ รองลงมา ทางดา้นการส่งเสริมการผลิต พบวา่ 
เม่ือเกษตรกรได้รับค าแนะน าหรือส่งเสริมจากเจา้หน้าท่ี ต่างเลือกท่ีจะปลูกผกัอินทรียท่ี์ลงทุนปาน
กลาง ไดผ้ลตอบแทนมากข้ึน แต่มีความเส่ียงขาดทุนบา้ง เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.87  61.11 
และ 64.10 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อการท ากิจกรรมการผลิตผกัอินทรีย ์
รายการ แม่แตง สันทราย แม่ออน 

เกณฑ์ทีใ่ช้เลอืกปลูกผกัอนิทรีย์ (เลอืกอนัดบั 1 -3) (คน) 
          อนัดบัท่ี 1 ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี 

13 (56.52) 
ความรู้/ประสบการณ์ 

11 (61.11) 
ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี 

20 (51.28) 
          อนัดบัท่ี 2 ขนาดพ้ืนท่ี 

และความรู้/ประสบการณ์ 
6 (26.09) 

ราคารับซ้ือ 
5 (27.78) 

ความรู้/ประสบการณ์ 
15 (38.46) 

          อนัดบัท่ี 3 ปลูกตามเพื่อนบา้น 
11 (47.83) 

ปลูกตามเพื่อนบา้น 
12 (66.67) 

ปลูกตามเพื่อนบา้น 
19 (48.72) 

ผู้ร่วมตดัสินใจเลอืกชนิดผกัทีป่ลูก (คน) 
          ไม่มี/เลือกดว้ยตนเอง 12 (52.17) 11 (61.11) 15 (38.46) 
          เพื่อนบา้น 2 (8.70) 7 (38.89) 12 (30.77) 
          กลุ่มสหกรณ์ 3 (13.04) - 7 (17.95) 
          อ่ืนๆ 6 (26.09) - 5 (12.82) 
การส่งเสริมและแนะน าจากเจ้าหน้าทีส่่งเสริมทางเลอืกผลติ (คน) 
          เลือกปลูกผกัอินทรียท่ี์ลงทุนนอ้ย  
มีโอกาสไดผ้ลตอบแทนแน่นอน  
แต่ค่อนขา้งต ่า 

9 
(39.13) 

7 
(38.89) 

14 
(35.90) 

          เลือกปลูกผกัอินทรียท่ี์ลงทุนปาน
กลาง ไดผ้ลตอบแทนมากข้ึน แตมี่ความ
เส่ียงขาดทุนบา้ง 

14 
(60.87) 

11 
(61.11) 

25 
(64.10) 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 

  

 

 

 

 

 



 

41 

4.2.5 ทศันคติในเร่ืองเกษตรอินทรีย ์

 ทางด้านทศันคติเก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอแม่แตง พบว่า 
ทั้ งหมดเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอากาศในปัจจุบนัท่ีแย่ลง ส่วนทศันคติท่ีว่า
การเกษตรแบบเคมีให้ผลผลิตและคุณภาพดีกวา่การเกษตรแบบอินทรีย ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 
69.57 ทศันคติเร่ืองการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน จะท าให้สภาพของดินดีข้ึนนั้น เกษตรกรทั้งหมดไม่
เห็นด้วย ส่วนทศันคติท่ีว่าการสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ทัว่ไปมีน้อย ท าให้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรของเกษตรกรมีน้อย พบวา่ เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 91.30 และทศันคติเร่ืองรายจ่ายการท าเกษตรแบบเกษตรเคมีน้อย
กว่ารายจ่ายการท าเกษตรแบบอินทรีย ์พบวา่ ร้อยละ 47.83 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 43.48 เห็นดว้ย และร้อย
ละ 8.70 ไม่เห็นดว้ย ทางดา้นทศันคติของสภาพดินในปัจจุบนัแยล่งนั้น ถา้หนัมาท าเกษตรอินทรียจ์ะ
ช่วยปรับสภาพดินใหดี้ข้ึนนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 82.61 ส่วนทศันคติเร่ืองการเขา้
ร่วมฝึกอบรมเกษตรอินทรียท์  าให้มีความรู้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 
60.87 ทศันคติเก่ียวกบัการเกษตรเคมี ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดมากข้ึน เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 69.57 ส่วนทัศนคติท่ีว่าควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท าการเกษตร
อินทรียเ์พื่อความย ัง่ยืนนั้น ส่วนใหญ่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 73.91 ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการใส่ปุ๋ยเคมี
และสารก าจดัศตัรูพืชเพิ่มข้ึน ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนนั้น พบวา่ ร้อยละ 47.83 มีทศันคติท่ี
เห็นด้วย และไม่แน่ใจเท่าๆ กัน ส่วนทศันคติท่ีว่าควรจดักิจกรรมเสริมทกัษะอ่ืนๆ เก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย ์นอกจากการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 78.26 และทศันคติการท า
เกษตรอินทรียโ์ดยรวม จะให้ผลเสียมากกวา่ผลดี เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่เห็นดว้ย  (ตารางท่ี 
4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 ทศันคติในเร่ืองเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอแม่แตง 
 รายการ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
1. ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและอากาศแยล่ง - - 23 (100) 
2. การเกษตรแบบเคมีใหผ้ลผลิตและคุณภาพดีกวา่

การเกษตรแบบอินทรีย ์
16 (69.57) 7 (30.43) - 

3. การใชปุ๋้ยเคมีเป็นเวลานาน ท าใหส้ภาพของดินดีข้ึน 23 (100) - - 
4. การสร้างจิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชนข์อง

ทรัพยากรธรรมชาติทัว่ไปมีนอ้ย ท าใหก้ารมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษท์รัพยากรของเกษตรกรมีนอ้ย 

1 (4.35) 1 (4.35) 21 (91.30) 

5. รายจ่ายการท าเกษตรแบบเกษตรเคมีนอ้ยกวา่รายจ่าย
การท าเกษตรแบบอินทรีย ์

2 (8.70) 11 (47.83) 10 (43.48) 

6. สภาพดินในปัจจุบนัแยล่ง ถา้หนัมาท าเกษตรอินทรียจ์ะ
ช่วยปรับสภาพดินใหดี้ข้ึน 

- 4 (17.39) 19 (82.61) 

7. เขา้ร่วมฝึกอบรมเกษตรอินทรีย ์ท าใหมี้ความรู้มากข้ึน - 9 (39.13) 14 (60.87) 
8. การท าเกษตรเคมี ท าใหโ้รคและแมลงระบาดมากข้ึน - 7 (30.43) 16 (69.57) 
9. ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาท าการเกษตรอินทรีย์

เพ่ือความยัง่ยนื 
- 6 (26.09) 17 (73.91) 

10. การใส่ปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน ท าใหผ้ล
ผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

1 (4.35) 11 (47.83) 11 (47.83) 

11. ควรมีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะอ่ืนๆ เก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย ์นอกจากการใหค้วามรู้เพียงอยา่งเดียว 

- 5 (21.74) 18 (78.26) 

12. การท าเกษตรอินทรียโ์ดยรวม จะใหผ้ลเสียมากกวา่ผลดี 23 (100) - - 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 

ส่วนทัศนคติเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอสันทราย พบว่า 
เกษตรกรทั้ งหมดเห็นด้วยท่ีว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอากาศแย่ลง ส่วนทัศนคติท่ีว่า
การเกษตรแบบเคมีให้ผลผลิตและคุณภาพดีกวา่การเกษตรแบบอินทรีย ์เกษตรกรทั้งหมดมีทศันคติท่ี
ไม่เห็นดว้ย ส่วนทศันคติเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยเคมีเป็นเวลานาน จะท าให้สภาพของดินดีข้ึนนั้น ทั้งหมด
ไม่ เห็ นด้วย  ส่ วนทัศนค ติ ใน เร่ือ งการส ร้าง จิตส านึ กให้ เห็ น คุณ ค่ าและประโยช น์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทัว่ไปมีน้อย ท าให้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของเกษตรกรมีน้อย 
พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเห็นดว้ยกบัทศันคติดงักล่าว และทศันคติเก่ียวกบัรายจ่ายการท า
เกษตรแบบเกษตรเคมีน้อยกว่ารายจ่ายการท าเกษตรแบบอินทรีย ์พบว่า ร้อยละ 77.78 เห็นด้วยกับ
ทศันคติน้ี ทางดา้นทศันคติในเร่ืองของสภาพดินในปัจจุบนัแยล่งนั้น ถา้หนัมาท าเกษตรอินทรียจ์ะช่วย
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ปรับสภาพดินใหดี้ข้ึนนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ส่วนทศันคติเร่ืองการเขา้ร่วม
ฝึกอบรมเกษตรอินทรียท์  าให้มีความรู้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัทศันคติน้ี 
ร้อยละ 72.22 ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการเกษตรเคมี ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดมากข้ึน เกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกเห็นดว้ย ร้อยละ 77.78 ส่วนทศันคติในเร่ืองท่ีควรส่งเสริมให้เกษตรกรหนั
มาท าการเกษตรอินทรียเ์พื่อความย ัง่ยืนนั้น ส่วนใหญ่เลือกเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ดา้นทศันคติ
เก่ียวกบัการใส่ปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชเพิ่มข้ึน ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนนั้น พบวา่ ร้อย
ละ 61.11 เลือกเห็นดว้ยกบัทศันคติดงักล่าว ส่วนทศันคติท่ีวา่ควรจดักิจกรรมเสริมทกัษะอ่ืนๆ เก่ียวกบั
เกษตรอินทรีย ์นอกจากการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวถูกเลือกทั้งเห็นด้วย และไม่แน่ใจ ร้อยละ 50 
เท่าๆ กนั และทศันคติการท าเกษตรอินทรียโ์ดยรวม จะให้ผลเสียมากกวา่ผลดี เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดไม่เห็นดว้ย  (ตารางท่ี 4.6) 
ตารางท่ี 4.6 ทศันคติในเร่ืองเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอสันทราย 

 รายการ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
1. ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและอากาศแยล่ง - - 18 (100) 
2. การเกษตรแบบเคมีใหผ้ลผลิตและคุณภาพดีกวา่

การเกษตรแบบอินทรีย ์
18 (100) - - 

3. การใชปุ๋้ยเคมีเป็นเวลานาน ท าใหส้ภาพของดินดีข้ึน 18 (100) - - 
4. การสร้างจิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชนข์อง

ทรัพยากรธรรมชาติทัว่ไปมีนอ้ย ท าใหก้ารมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษท์รัพยากรของเกษตรกรมีนอ้ย 

- - 18 (100) 

5. รายจ่ายการท าเกษตรแบบเกษตรเคมีนอ้ยกวา่รายจ่าย
การท าเกษตรแบบอินทรีย ์

- 4 (22.22) 14 (77.78) 

6. สภาพดินในปัจจุบนัแยล่ง ถา้หนัมาท าเกษตรอินทรียจ์ะ
ช่วยปรับสภาพดินใหดี้ข้ึน 

- 8 (44.44) 10 (55.56) 

7. เขา้ร่วมฝึกอบรมเกษตรอินทรีย ์ท าใหมี้ความรู้มากข้ึน - 5 (27.78) 13 (72.22) 
8. การท าเกษตรเคมี ท าใหโ้รคและแมลงระบาดมากข้ึน - 4 (22.22) 14 (77.78) 
9. ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาท าการเกษตรอินทรีย์

เพ่ือความยัง่ยนื 
- 6 (33.33) 12 (66.67) 

10. การใส่ปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน ท าใหผ้ล
ผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

- 7 (38.89) 11 (61.11) 

11. ควรมีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะอ่ืนๆ เก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย ์นอกจากการใหค้วามรู้เพียงอยา่งเดียว 

- 9 (50) 9 (50) 

12. การท าเกษตรอินทรียโ์ดยรวม จะใหผ้ลเสียมากกวา่ผลดี 18 (100) - - 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 
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ทางดา้นทศันคติเก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอแม่ออน พบว่า 
เกษตรกรทั้งหมดเห็นด้วยท่ีว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอากาศแย่ลง ส่วนทศันคติในเร่ือง
การเกษตรแบบเคมีให้ผลผลิตและคุณภาพดีกว่าการเกษตรแบบอินทรีย ์เกษตรกรมีทศันคติไม่เห็น
ดว้ย ร้อยละ 61.54 ส่วนทศันคติเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน จะท าให้สภาพของดินดีข้ึนนั้น 
เกษตรกรทั้งหมดไม่เห็นดว้ย ส่วนทศันคติในเร่ืองการสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทัว่ไปมีน้อย ท าให้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของเกษตรกรมีน้อย 
พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเห็นดว้ยกบัทศันคติน้ี และทศันคติเก่ียวกบัรายจ่ายการท าเกษตร
แบบเกษตรเคมีน้อยกว่ารายจ่ายการท าเกษตรแบบอินทรีย ์เกษตรกรเลือกเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
56.41 ทางดา้นทศันคติในเร่ืองของสภาพดินในปัจจุบนัแย่ลงนั้น ถ้าหันมาท าเกษตรอินทรียจ์ะช่วย
ปรับสภาพดินใหดี้ข้ึนนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 69.23 ส่วนทศันคติเร่ืองการเขา้ร่วม
ฝึกอบรมเกษตรอินทรียท์  าให้มีความรู้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน พบวา่ ส่วนใหญ่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 
71.79 ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการเกษตรเคมี ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดมากข้ึนนั้น เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกเห็นดว้ย ร้อยละ 74.36 ส่วนทศันคติในเร่ืองท่ีควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
ท าการเกษตรอินทรียเ์พื่อความย ัง่ยืนนั้น ส่วนใหญ่เลือกเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 71.79 ดา้นทศันคติ
เก่ียวกบัการใส่ปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชเพิ่มข้ึน ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนนั้น พบวา่ ร้อย
ละ 64.10 เลือกเห็นดว้ยกบัทศันคติดงักล่าว ส่วนทศันคติท่ีวา่ควรจดักิจกรรมเสริมทกัษะอ่ืนๆ เก่ียวกบั
เกษตรอินทรีย ์นอกจากการให้ความรู้เพียงอยา่งเดียวส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 
64.10 และทศันคติการท าเกษตรอินทรียโ์ดยรวม จะให้ผลเสียมากกว่าผลดี เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดไม่เห็นดว้ย  (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 ทศันคติในเร่ืองเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอแม่ออน 
 รายการ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
1. ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและอากาศแยล่ง - - 39 (100) 
2. การเกษตรแบบเคมีใหผ้ลผลิตและคุณภาพดีกวา่

การเกษตรแบบอินทรีย ์
24 (61.54) 6 (15.38) 9 (23.08) 

3. การใชปุ๋้ยเคมีเป็นเวลานาน ท าใหส้ภาพของดินดีข้ึน 39 (100) - - 
4. การสร้างจิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชนข์อง

ทรัพยากรธรรมชาติทัว่ไปมีนอ้ย ท าใหก้ารมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรของเกษตรกรมีนอ้ย 

- - 39 (100) 

5. รายจ่ายการท าเกษตรแบบเกษตรเคมีนอ้ยกวา่รายจ่ายการ
ท าเกษตรแบบอินทรีย ์

- 17 (43.59) 22 (56.41) 

6. สภาพดินในปัจจุบนัแยล่ง ถา้หนัมาท าเกษตรอินทรียจ์ะ
ช่วยปรับสภาพดินใหดี้ข้ึน 

- 12 (30.77) 27 (69.23) 

7. เขา้ร่วมฝึกอบรมเกษตรอินทรีย ์ท าใหมี้ความรู้มากข้ึน - 11 (28.21) 28 (71.79) 
8. การท าเกษตรเคมี ท าใหโ้รคและแมลงระบาดมากข้ึน - 10 (25.64) 29 (74.36) 
9. ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาท าการเกษตรอินทรียเ์พ่ือ

ความยัง่ยนื 
- 11 (28.21) 28 (71.79) 

10. การใส่ปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน ท าใหผ้ล
ผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

- 14 (35.90) 25 (64.10) 

11. ควรมีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะอ่ืนๆ เก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย ์นอกจากการใหค้วามรู้เพียงอยา่งเดียว 

- 14 (35.90) 25 (64.10) 

12. การท าเกษตรอินทรียโ์ดยรวม จะใหผ้ลเสียมากกวา่ผลดี 39 (100) - - 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ ใน ( ) คือร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร 
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4.3 การใช้ประโยชน์ของทีด่ินในการผลติผกัอนิทรีย์ 

 การใช้ประโยชน์ของท่ีดินของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่แตง อ าเภอ 
สันทราย และอ าเภอแม่ออน นั้น เกษตรกรสามารถท าการผลิตผกัอินทรีย์ได้ตลอดทั้งปี โดยแบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
– กุมภาพนัธ์ และฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน มีรายละเอียดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามฤดู
การผลิต (ตารางท่ี 4.8) ดงัน้ี 

 4.3.1 ฤดูฝน 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรในกลุ่มตวัอย่างท่ีท าเกษตรอินทรียใ์นอ าเภอแม่แตงใช้
ท่ีดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมด 81.7 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นการผลิตคะนา้มากท่ีสุด ทางดา้นการใช้
ประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งของอ าเภอสันทรายใชท่ี้ดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมด 70.3 
ไร่ มีการใช้ประโยชน์ของท่ีดินเพื่อการผลิตผกักาดขาวเป็นส่วนใหญ่และการใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งของอ าเภอแม่ออนมีท่ีดินในการผลิตทั้งหมด 195.5 ไร่ โดยใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อผลิตคะนา้เป็นส่วนใหญ่  

 4.3.2 ฤดูหนาว 

 การผลิตในฤดูหนาว พบวา่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรในกลุ่มตวัอย่างท่ีท าเกษตร
อินทรียใ์นอ าเภอแม่แตงมีท่ีดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมด 54.5 ไร่ โดยใช้ประโยชน์ท่ีดินในการ
ผลิตคะน้าเป็นส่วนใหญ่ ทางดา้นการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างของอ าเภอสันทราย มี
ท่ีดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมด 51.7 ไร่ มีการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินส่วนใหญ่เพื่อผลิตคะนา้ ส่วน
การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งของอ าเภอแม่ออนมีท่ีดินในการผลิตทั้งหมด 139.5 ไร่ มี
การใช้ประโยชน์จากท่ีดินส่วนใหญ่เพื่อผลิตคะน้าเช่นเดียวกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอ 
สันทราย  

 4.3.3 ฤดูร้อน 

 ทางดา้นการผลิตในฤดูร้อน พบว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งท่ีท า
เกษตรอินทรียใ์นอ าเภอแม่แตงมีท่ีดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมด 48.5 ไร่ ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
ผลิตคะน้าและกะหล ่าดอกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการใชป้ระโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งของอ าเภอ
สันทราย มีท่ีดินในการผลิตผกัอินทรียท์ั้งหมด 47.7 ไร่ ใชป้ระโยชน์ของท่ีดินเพื่อผลิตคะนา้เป็นส่วน
ใหญ่ ทางด้านการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างของอ าเภอแม่ออน มีท่ีดินในการผลิต
ทั้งหมด 125 ไร่ ใชป้ระโยชน์จากท่ีดินเพื่อผลิตกะหล ่าดอกเป็นส่วนใหญ่  
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ตารางท่ี 4.8 ขนาดท่ีดินท่ีใชป้ลูกผกัอินทรียข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 อ าเภอ 
ฤดูการผลติ/อ าเภอ อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ออน 

ฤดูฝน 81.7 54.5 48.5 
ฤดูหนาว 70.3 51.7 47.7 
ฤดูร้อน 195.5 139.5 125 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
4.4 ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกผกัอนิทรีย์ 

 4.4.1 ตน้ทุน และผลตอบแทนในฤดูฝนของอ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน 

 จากการวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรในกลุ่มตวัอย่างของอ าเภอแม่แตง 
พบวา่ ตน้ทุนการผลิตเงินสดของพริกมากท่ีสุด 11,090.48 บาท/ไร่ และคะนา้มีตน้ทุนการผลิตเงินสด
น้อยท่ีสุด 5,442.50 บาท/ไร่ ส่วนผลผลิตต่อไร่นั้น พบวา่ ผกักาดขาวมีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด และมี
รายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดเช่นเดียวกนัคือ 59,372.34 บาท/ไร่ โดยผกัอินทรียท่ี์เกษตรกรไดรั้บรายไดสุ้ทธิ
นอ้ยท่ีสุดคือ กะหล ่าดอก มีรายไดสุ้ทธิ 29,108.70 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูฝนของกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งในอ าเภอแม่แตง 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 11,090.48 1,613.14 40 64,525.71 53,435.23 

บร็อคโคล่ี 5,508.65 1,205.31 35 42,185.84 36,677.19 

กะหล ่าดอก 8,516.30 1,075.00 35 37,625.00 29,108.70 

กะหล ่าปลี 5,646.83 1,765.18 30 52,955.36 47,308.53 

ผกักาดขาว 6,271.28 1,875.53 35 65,643.62 59,372.34 

มะเขือเทศ 8,399.37 1,443.55 30 43,306.45 34,907.08 

ถัว่ฝักยาว 9,505.74 1,410.00 35 49,350.00 39,844.26 

แตงกวา 5,665.00 1,874.00 30 56,220.00 50,555.00 

คะนา้ 5,442.50 1,748.25 30 52,447.37 47,004.87 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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 ส่วนตน้ทุนผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอสันทราย พบว่า เกษตรกรมี
ตน้ทุนการผลิต และผลตอบแทน ดงัน้ี พืชท่ีใช้ตน้ทุนการผลิตเงินสดมากท่ีสุด คือ ถัว่ฝักยาว 9,640 
บาท/ไร่ และกะหล ่าดอกใช้ต้นทุนการผลิตเงินสดน้อยท่ีสุด คือ 4,562.22 บาท/ไร่ ด้านผลผลิตนั้น 
พบวา่ มะเขือเทศมีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ 1,800 กิโลกรัม/ไร่ และ กะหล ่าดอกใหผ้ลผลิตต่อไร่นอ้ย
ท่ีสุดคือ 1,167.80 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนรายได้สุทธินั้น พบว่าผกัอินทรีย์ท่ีให้รายได้สุทธิมากท่ีสุดคือ 
ถัว่ฝักยาว 52,613.33 บาท/ไร่ ส่วนผกักาดขาวให้รายไดสุ้ทธิน้อยท่ีสุด 19,802.34 บาท/ไร่  (ตารางท่ี 
4.10) 

ตารางท่ี 4.10 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูฝนของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอสันทราย 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 7,573.89 1,264.50 40 50,580.00 43,006.11 

บร็อคโคล่ี 6,650.87 1,342.97 32 42,975.00 36,324.13 

กะหล ่าดอก 4,562.22 1,167.80 35 40,873.00 36,310.78 

กะหล ่าปลี 5,431.16 1,320.65 30 39,619.57 34,188.41 

ผกักาดขาว 5,911.95 1,028.57 25 25,714.29 19,802.34 

มะเขือเทศ 9,348.33 1,800.00 30 54,000.00 44,651.67 

ถัว่ฝักยาว 9,640.00 1,556.33 40 62,253.33 52,613.33 

แตงกวา 6,797.78 1,506.00 28 42,168.00 35,370.22 

คะนา้ 6,006.79 1,260.00 28 35,280.00 29,273.21 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
 ทางดา้นตน้ทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอแม่ออน พบวา่ ตน้ทุน
และรายไดสุ้ทธินั้น การปลูกบร็อคโคล่ีจะใช้ตน้ทุนการผลิตเงินสดมากท่ีสุดถึง 13,712.80 บาท/ไร่ 
ส่วนกะหล ่าดอกจะใชต้น้ทุนการผลิตเงินสดนอ้ยท่ีสุด 5,089.31 บาท/ไร่ โดยผลผลิตต่อไร่นั้น พบว่า 
กะหล ่าดอกให้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ 1,574.78 กิโลกรัม/ไร่ และถัว่ฝักยาวให้ผลผลิตต่อไร่น้อย
ท่ีสุดคือ 1,247.57 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนรายไดสุ้ทธินั้น พริกจะใหร้ายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดถึง 44,288.53 บาท/
ไร่ และแตงกวาเป็นผกัอินทรียท่ี์ใหร้ายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุดคือ 31,696.72 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูฝนของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอแม่ออน 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 8,511.47 1,320.00 40 52,800.00 44,288.53 

บร็อคโคล่ี 13,712.80 1,548.72 35 54,205.13 40,492.33 

กะหล ่าดอก 5,089.31 1,574.78 30 47,243.48 42,154.17 

กะหล ่าปลี 5,403.54 1,433.85 30 43,015.38 37,611.84 

ผกักาดขาว 5,298.44 1,436.44 30 43,093.33 37,794.89 

มะเขือเทศ 6,701.28 1,553.14 30 46,594.29 39,893.01 

ถัว่ฝักยาว 6,734.71 1,247.57 40 49,902.70 43,167.99 

แตงกวา 5,614.65 1,332.55 28 37,311.37 31,696.72 

คะนา้ 5,342.41 1,335.38 30 40,061.54 34,719.13 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

  
 4.4.2 ตน้ทุน และผลตอบแทนในฤดูหนาว อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน 

 ในฤดูหนาว พบวา่ ตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอแม่แตง มีดงัน้ี 
พริกมีตน้ทุนการผลิตเงินสดมากท่ีสุดคือ 19,408.33 บาท/ไร่ ส่วนแตงกวาจะใชต้น้ทุนการผลิตเงินสด
นอ้ยท่ีสุดคือ 6,204.44 บาท/ไร่ ทางดา้นปริมาณผลผลิตต่อไร่นั้น พบวา่ แตงกวาให้ผลผลิตต่อไร่มาก
ท่ีสุดคือ 1,853 กิโลกรัม/ไร่ และ ถัว่ฝักยาวให้ผลผลิตต่อไร่น้อยท่ีสุดคือ 1,232.73 กิโลกรัม/ไร่ ส่วน
ทางดา้นรายไดสุ้ทธินั้น พบวา่ แตงกวาให้รายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดถึง 47,240.56 บาท/ไร่ และมะเขือเทศ
ใหร้ายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุดคือ 28,242.78 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางท่ี 4.12 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูหนาวของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอแม่แตง 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 19,408.33 1,447.50 40 57,900.00 38,491.67 

บร็อคโคล่ี 12,449.56 1,615.00 35 56,525.00 44,075.44 

กะหล ่าดอก 14,245.45 1,515.09 40 60,603.64 46,358.19 

กะหล ่าปลี 9,034.92 1,532.86 35 53,650.00 44,615.08 

ผกักาดขาว 9,069.23 1,345.38 35 47,088.46 38,019.23 

มะเขือเทศ 10,415.22 1,288.60 30 38,658.00 28,242.78 

ถัว่ฝักยาว 10,369.90 1,232.73 35 43,145.45 32,775.55 

แตงกวา 12,775.00 1,853.00 30 55,590.00 42,815.00 

คะนา้ 6,204.44 1,527.00 35 53,445.00 47,240.56 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

  
 ทางดา้นตน้ทุน และรายไดสุ้ทธิของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอสันทราย พบวา่ มีตน้ทุน
และผลตอบแทนการผลิตพืช ดงัน้ี บร็อคโคล่ี มีตน้ทุนการผลิตเงินสดมากท่ีสุดคือ 22,760.16 บาท/ไร่ 
และการปลูกคะน้าใช้ตน้ทุนการผลิตเงินสดน้อยท่ีสุดคือ 6,795.13 บาท/ไร่ ส่วนปริมาณผลผลิตผกั
อินทรียท่ี์ได ้พบวา่  ผกักาดขาวให้ผลผลิตมากท่ีสุดคือ 1,907.50 กิโลกรัม/ไร่ และคะนา้ให้ผลผลิตต่อ
ไร่น้อยท่ีสุดคือ 1,325.56 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนดา้นรายได้สุทธิ พบว่า พริกให้รายได้สุทธิมากท่ีสุดคือ 
52,305.95 บาท/ไร่ ส่วนแตงกวาใหร้ายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุด 30,547.66 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูหนาวของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอสันทราย 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 17,934.05 1,756.00 40 70,240.00 52,305.95 

บร็อคโคล่ี 22,760.16 1,891.43 32 60,525.71 37,765.55 

กะหล ่าดอก 13,221.32 1,798.18 40 71,927.27 58,705.95 

กะหล ่าปลี 11,855.64 1,503.08 35 52,607.69 40,752.05 

ผกักาดขาว 18,327.23 1,907.50 35 66,762.50 48,435.27 

มะเขือเทศ 10,767.34 1,790.00 30 53,700.00 42,932.66 

ถัว่ฝักยาว 11,806.37 1,538.18 40 61,527.27 49,720.90 

แตงกวา 15,452.34 1,533.33 30 46,000.00 30,547.66 

คะนา้ 6,795.13 1,325.56 35 46,394.44 39,599.31 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
 ส่วนตน้ทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอแม่ออน พบว่า มีตน้ทุน 
และผลตอบแทน ดงัน้ี พริกใชต้น้ทุนการผลิตเงินสดมากท่ีสุด 12,971.11 บาท/ไร่ ส่วนผกักาดขาวใช้
ตน้ทุนการผลิตเงินสดนอ้ยท่ีสุด 6,962.76 บาท/ไร่ ส่วนทางดา้นปริมาณผลผลิตต่อไร่นั้น พบวา่ บร็อค
โคล่ีให้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ 1,584.78 กิโลกรัม/ไร่ และกะหล ่าดอกให้ผลผลิตต่อไร่นอ้ยท่ีสุดคือ 
1,235.18 กิโลกรัม/ไร่ และดา้นของรายไดสุ้ทธิ พบวา่ กะหล ่าปลีให้รายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดคือ 47,642.13 
บาท/ไร่ และแตงกวาใหร้ายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุดคือ 27,806.70 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูหนาวของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอแม่ออน 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 12,971.11 1,306.36 40 52,254.55 39,283.44 

บร็อคโคล่ี 16,950.58 1,584.78 35 55,467.39 38,516.81 

กะหล ่าดอก 7,670.42 1,235.18 40 49,407.06 41,736.64 

กะหล ่าปลี 7,494.71 1,378.42 40 55,136.84 47,642.13 

ผกักาดขาว 6,962.76 1,279.76 40 51,190.24 44,227.48 

มะเขือเทศ 12,561.85 1,360.67 30 40,820.00 28,258.15 

ถัว่ฝักยาว 10,616.28 1,333.85 40 53,353.85 42,737.57 

แตงกวา 10,165.02 1,265.72 30 37,971.72 27,806.70 

คะนา้ 7,225.69 1,419.52 35 49,683.33 42,457.64 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
 4.4.3 ตน้ทุน และผลตอบแทนในฤดูร้อน อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน 

 การผลิตพืชในฤดูร้อน พบว่า ตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอ 
แม่แตง มีดงัน้ี เกษตรกรใชต้น้ทุนการผลิตเงินสดในการปลูกพริกมากท่ีสุดคือ 21,116 บาท/ไร่ และใช้
ตน้ทุนการผลิตเงินสดเพื่อปลูกคะน้าน้อยท่ีสุดเท่ากบั 11,188.16 บาท/ไร่ ส่วนปริมาณผลผลิตต่อไร่
นั้น พบวา่ ถัว่ฝักยาวใหผ้ลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ 1,704 กิโลกรัม/ไร่ ขณะท่ีคะนา้ให้ผลผลิตต่อไร่นอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 1,311.43 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนรายไดสุ้ทธินั้น พบวา่ ถัว่ฝักยาวใหร้ายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดเท่ากบั 
53,498.58 บาท/ไร่ และพริกใหร้ายไดสุ้ทธินอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 34,426.86 บาท/ไร่ (ตารามท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูร้อนของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอแม่แตง 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 21,116.00 1,388.57 40 55,542.86 34,426.86 

บร็อคโคล่ี 12,080.07 1,469.23 40 58,769.23 46,689.16 

กะหล ่าดอก 13,517.52 1,385.71 40 55,428.57 41,911.05 

กะหล ่าปลี 15,903.42 1,564.00 35 54,740.00 38,836.58 

ผกักาดขาว 15,044.53 1,566.00 35 54,810.00 39,765.47 

มะเขือเทศ 15,188.62 1,621.11 35 56,738.89 41,550.27 

ถัว่ฝักยาว 14,661.42 1,704.00 40 68,160.00 53,498.58 

แตงกวา 14,854.53 1,549.00 35 54,215.00 39,360.47 

คะนา้ 11,188.16 1,311.43 35 45,900.00 34,711.84 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
 ทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอสันทรายนั้น มีดังน้ี 
เกษตรกรใช้ตน้ทุนการผลิตเงินสดในการปลูกผกักาดขาวมากท่ีสุดคือ 16,407.15 บาท/ไร่ และใช้
ตน้ทุนการผลิตเงินสดของการปลูกบร็อคโคล่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 8,982.68 บาท/ไร่ ดา้นผปริมาณผลผลิต
ต่อไร่นั้น พบวา่ ถัว่ฝักยาวให้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ 1,722 กิโลกรัม/ไร่ และมะเขือเทศให้ผลผลิต
ต่อไร่น้อยท่ีสุดเท่ากับ 1,011.11 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนรายได้สุทธิจากการปลูกผกัอินทรีย์นั้ น พบว่า 
เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิจากการปลูกถัว่ฝักยาวมากท่ีสุดเท่ากบั 62,757.62 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิ
จากการปลูกมะเขือเทศนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 21,485.88 บาท/ไร่  (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูร้อนของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอสันทราย 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 13,614.49 1,633.33 45 73,500.00 59,885.51 

บร็อคโคล่ี 8,982.68 1,587.69 45 71,446.15 62,463.47 

กะหล ่าดอก 11,816.17 1,596.15 40 63,846.15 52,029.98 

กะหล ่าปลี 13,157.71 1,210.00 35 42,350.00 29,192.29 

ผกักาดขาว 16,407.15 1,322.00 35 46,270.00 29,862.85 

มะเขือเทศ 13,903.01 1,011.11 35 35,388.89 21,485.88 

ถัว่ฝักยาว 14,732.38 1,722.00 45 77,490.00 62,757.62 

แตงกวา 13,361.04 1,262.00 30 37,860.00 24,498.96 

คะนา้ 9,983.29 1,685.71 35 59,000.00 49,016.71 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 ทางดา้นตน้ทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอแม่ออน พบวา่ เกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างใช้ตน้ทุนการผลิตเงินสดในการปลูกแตงกวามากท่ีสุดคือ 11,304.50 บาท/ไร่ และใช้
ตน้ทุนการผลิตเงินสดในการปลูกคะนา้นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 4,483.71 บาท/ไร่ ทางดา้นปริมาณผลผลิตต่อ
ไร่นั้น พบวา่ ผกักาดขาวใหป้ริมาณผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดเท่ากบั 1,699 กิโลกรัม/ไร่ และถัว่ฝักยาวให้
ผลผลิตต่อไร่นอ้ยท่ีสุดคือ 1,226.67 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนรายไดสุ้ทธิท่ีไดจ้ากการปลูก พบวา่ รายไดสุ้ทธิ
จากการปลูกพริกให้รายได้สุทธิมากท่ีสุดคือ 57,527.24 บาท/ไร่ และมะเขือเทศให้รายได้สุทธิน้อย
ท่ีสุดเท่ากบั 38,078.61บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 ตน้ทุนและผลตอบแทนในฤดูร้อนของกลุ่มเกษตรกรอ าเภอแม่ออน 

พชื 
ต้นทุนการผลติ

เงนิสด 
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
(กโิลกรัม/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

พริก 7,606.09 1,447.41 45 65,133.33 57,527.24 

บร็อคโคล่ี 5,584.22 1,571.18 45 70,702.94 65,118.72 

กะหล ่าดอก 6,477.24 1,479.35 40 59,174.19 52,696.95 

กะหล ่าปลี 5,961.25 1,260.65 35 44,122.58 38,161.33 

ผกักาดขาว 8,273.67 1,699.00 35 59,465.00 51,191.33 

มะเขือเทศ 5,671.39 1,250.00 35 43,750.00 38,078.61 

ถัว่ฝักยาว 7,334.30 1,226.67 45 55,200.00 47,865.70 

แตงกวา 11,304.50 1,663.16 30 49,894.74 38,590.24 

คะนา้ 4,483.71 1,518.75 35 53,156.25 48,672.54 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 

4.5 ลกัษณะการขนส่งผลผลิตของเกษตรกร  

 เม่ือเกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตรและเตรียมเก็บเก่ียวผลผลิตไปจ าหน่ายในท่ีต่างๆ 
ดงันั้น เกษตรกรจะตอ้งมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนในดา้นการขนส่ง อาทิเช่น ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าวสัดุอุปกรณ์
ในการขนยา้ยผลผลิต รวมทั้งค่าเช่าสถานท่ีเพื่อจ าหน่ายผลผลิตตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี 
ได้ศึกษาถึงการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีน าผลผลิตไป
จ าหน่ายในตลาด 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 4.5.1 ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นชุมชน  

 ลกัษณะการขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นชุมชนของทั้ง 3 อ าเภอนั้น จะมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั มีลกัษณะเป็นตลาดหรือตลาดท่ีจ าหน่ายสินคา้ทัว่ๆ ไป อาทิเช่น เน้ือสัตว ์ผกั
และผลไม้หลากหลายชนิด โดยผกัท่ีน ามาขายส่วนใหญ่จะเป็นผกัทั้ งท่ีเป็นผกัปลอดภัย และผกั
อินทรียต่์างๆ โดยตลาดเกษตรอินทรียใ์นอ าเภอแม่แตงนั้น จะมีพ่อคา้แม่คา้น าผลผลิตมาขายทุกๆ วนั
จนัทร์ ตั้ งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไป ซ่ึงพ่อค้าและแม่ค้าจะเป็นเกษตรกรท่ีปลูกผกั
อินทรีย์ทั้ งหมด โดยเก็บมาจากสวนของตนเองใส่ภาชนะบรรจุ เช่น เข่ง หรือตะกร้า และบรรทุก
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รถจกัรยานยนตท่ี์มีลอ้พ่วงดา้นขา้ง หรือรถปิกอพัน ามาขายยงัตลาด ซ่ึงระยะทางจากสวนมายงัตลาด
เกษตรอินทรียน์ั้น ซ่ีงมีระยะทางเฉล่ียประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร และการบรรทุกผกัเพื่อมาขายยงัตลาด
นั้น เกษตรกรจะบรรทุกผกัจากสวนของตนเองมาขายโดยผกัท่ีบรรทุกมานั้นจะบรรทุกมาในลกัษณะ
การรวมผกัและผลไมห้ลายๆ ชนิดท่ีเกษตรกรแต่ละคนนั้นปลูกมาในคร้ังเดียวกนั โดยปริมาณผลผลิต
ผกัอินทรียท่ี์เกษตรกรน ามาขาย เกษตรกรจะพิจารณาจากผลผลิตโตเตม็ท่ีสามารถน ามาขายได ้และจะ
เก็บบางส่วนเพื่อน าไปบริโภคในครัวเรือน ซ่ึงปริมาณท่ีเก็บมาขายในแต่ละวนัก็จะไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บั
ผลผลิตท่ีโตและพร้อมเก็บเก่ียว ส่วนตลาดเกษตรอินทรียใ์นอ าเภอสันทรายนั้น พบวา่มีอยูห่ลายท่ี เช่น 
ตลาดในโรงพยาบาลสันทราย และตลาดในชุมชนสันทราย เป็นต้น  โดยจะมีพ่อค้าและแม่ค้ามา
จ าหน่ายทุกๆ เช้า ตั้งแต่เวลา 05.00 – 07.30 น. ซ่ึงพ่อคา้และแม่คา้ จะเป็นเกษตรกรภายในอ าเภอจะ
เก็บเก่ียวผลผลิตในตอนเชา้เพื่อน ามาจ าหน่ายยงัตลาด โดยลกัษณะการขนส่งจะเร่ิมจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิตไวก่้อน จากนั้นจึงท าความสะอาดผลผลิตท่ีเป้ือนดินโคลน แลว้บรรจุในเข่ง หรือตะกร้าท่ีมีอยู ่
แลว้จึงบรรทุกดว้ยรถปิกอพัเพื่อน ามาจ าหน่ายยงัตลาดเกษตรอินทรียด์งักล่าว โดยเกษตรกรแต่ละราย
จะมีระยะทางในการขนส่งของแต่ละคนไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัสถานท่ีตั้งของสวนและตลาด หลงัจาก
นั้นเกษตรกรจึงน าผลผลิตไปจ าหน่ายยงัตลาด ซ่ึงมีระยะทางเฉล่ียจากบา้น/สวน มายงัตลาดโดยเฉล่ีย 
5 – 8 กิโลเมตร เช่นเดียวกบัเกษตรกรในอ าเภอแม่ออนท่ีจะน าผกัอินทรียไ์ปขายในตลาดชุมชน โดยมี
ระยะทางจากสวนถึงตลาดไม่ไกลนัก มีระยะทางโดยเฉล่ีย 3 - 4 กิโลเมตร โดยผลผลิตในแต่ละวนั
ของเกษตรกรจะไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัผกัอินทรียแ์ต่ละชนิดท่ีสามารถเก็บเก่ียวมาขายได ้

 4.5.2 ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง 

 ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมืองจะแตกต่างจากตลาดนัดเกษตรอินทรียใ์นชุมชนคือ จ านวน
พ่อค้าและแม่ค้า ท่ีน าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่าย รวมถึงสถานท่ีจ าหน่าย (ตลาด) มีความ
ห่างไกลจากแหล่งผลิต ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งค านวณถึงตน้ทุนด้านค่าขนส่งท่ีสูงข้ึนตามมา เพื่อ
ความประหยดัในเร่ืองของตน้ทุนค่าขนส่ง เกษตรกรจึงมีการจดัการในเร่ืองของตน้ทุนค่าขนส่งน้ี ซ่ึง
ระยะทางของแหล่งผลิตก็จะแตกต่างกันออกไป ดังน้ี ระยะทางระหว่างอ าเภอแม่แตงถึงตลาด
ประมาณ 40 กิโลเมตร ระยะทางระหวา่งอ าเภอสันทรายถึงตลาดประมาณ 30 กิโลเมตร และระยะทาง
จากอ าเภอแม่ออนถึงตลาดประมาณ 80 กิโลเมตร ท าให้ตน้ทุนค่าขนส่งผกัอินทรียใ์นแต่ละอ าเภอ
แตกต่างกนั ส่วนทางด้านการจดัการการขนส่งนั้น มีลกัษณะคล้ายกนั นั่นคือ การรวมกลุ่มในการ
บรรทุกผกัอินทรียม์าขายในตลาด และมีเกษตรกรบางรายท่ีใช้รถกระบะส่วนตวับรรทุกผกัมาขาย 
นอกจากน้ียงัมีเกษตรกรบางรายท่ีมีการจดัการในส่วนของตน้ทุนการขนส่งโดยจา้งรถโดยสารประจ า
ทางคอยรับส่ง ซ่ึงค่าใช้จ่ายในส่วนของการจา้งน้ี ประกอบไปด้วย ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงไป-กลบั และ
ค่าจา้งคนขบัรถ รวมถึงค่าเข่งท่ีท่ีบรรทุกผกัมา โดยคิดในอตัราเข่งละ 20 บาท และตะกร้าละ 30 บาท 
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ซ่ึงราคาจะข้ึนอยู่กบัจ านวนเข่ง/ตะกร้าท่ีบรรทุกมาของเกษตรกรแต่ละราย นอกจากน้ีในส่วนของ
เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนั และจา้งรถของสหกรณ์การเกษตร เช่น เกษตรกรของอ าเภอแม่ออน ซ่ึงจะคิด
ราคาจ่ายเป็นจ านวนเข่งและตะกร้าท่ีบรรทุกมา คิดราคาเข่งใบละ 25 บาท และราคาตะกร้าละ 80 บาท 
โดยไม่ไดก้  าหนดน ้ าหนกัของเข่งหรือตะกร้า นอกจากน้ียงัคิดราคาในส่วนของการจา้งคนขบัรถ โดย
จะคิดเป็นวนัวนัละ 250 บาท แต่ไม่ไดคิ้ดราคาผูโ้ดยสาร หรือในเกษตรกรบางรายท่ีจา้งรถโดยสาร
ประจ าทางมา ก็จะคิดราคาการบรรทุกผกัอินทรียใ์นลกัษณะน้ีเช่นเดียวกบัการขนส่งขา้งตน้ แต่จะ
แตกต่างกนัในในส่วนของผูโ้ดยสารท่ีคิดเป็นราคาเหมาคร้ังละ 600 บาท รวมค่าจา้งคนขบัรถและค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิงแล้ว นอกจากน้ีในส่วนของเกษตรกรท่ีน ารถบรรทุกผกัอินทรียม์าขายเอง โดยเฉล่ีย
แลว้เกษตรกรจะจ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงประมาณ 200 – 300 บาท/สัปดาห์  

 4.5.3 ศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์

 เป็นการรวบรวมผลผลิตมาจากเกษตรกรท่ีส่วนใหญ่ท าการผลิตเกษตรอินทรีย ์ตั้งอยูใ่นอ าเภอ 
สันทราย ซ่ึงเกษตรกรจะบรรทุกผลผลิตท่ีบรรจุในเข่ง/ตะกร้ามายงัศูนยร์วบรวมฯ และน าผลผลิตแต่
ละชนิดนั้นมาชัง่น ้ าหนกัเพื่อให้ทราบถึงปริมาณผลผลิตแต่ละชนิดท่ีน ามาส่งศูนยร์วบรวมฯ ในแต่ละ
คร้ัง เจา้หน้าท่ีจะท าการจดบนัทึกไวว้่าเกษตรกรแต่ละคนน าผลผลิตชนิดใดมาบ้าง ปริมาณเท่าใด 
จากนั้นจึงค านวณราคาและจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร โดยราคาท่ีไดจ้ะมีการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมแก่
เกษตรกรและผูบ้ริโภค เกษตรกรจะเป็นผูก้  าหนดราคา ซ่ึงจะดูจากการค านวณตน้ทุนการผลิต และยึด
หลักความยากง่ายในการผลิต โดยแต่ละคร้ังท่ีเกษตรกรบรรทุกผลผลิตมายงัศูนย์รวบรวมฯ เม่ือ
ผลผลิตท่ีบรรทุกมานั้นมีมากเกินไป เจา้หนา้ท่ีจึงตอ้งมีการก าหนดปริมาณผลผลิตนั้น ดงันั้น ในแต่ละ
ปีตอ้งมีการก าหนดผลผลิตท่ีจะส่งมายงัศูนยร์วบรวมฯ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัแนวโนม้การปลูกผกัอินทรียใ์น
แต่ละปีท่ีคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากน้อยเพียงใด และก าหนดผลผลิตท่ีจะส่งให้กับศูนย์
รวบรวมฯ ได ้ส่วนการขนส่งจะคลา้ยกบัการขนส่งผลผลิตไปยงัตลาดในเมืองท่ีใชร้ถกระบะขนไปยงั
ศูนย์รวบรวมฯ ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าน ้ ามันเช้ือเพลิงในการขนส่งผกัอินทรีย์
ประมาณ 200 – 300 บาท/สัปดาห์ โดยจะส่ง 2 – 3 คร้ัง/สัปดาห์    
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4.6 ต้นทุนการขนส่ง 

 4.6.1 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นฤดูฝน   

 จากการวิเคราะห์ตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกรทั้ง 3 อ  าเภอ ในฤดูฝน พบว่า อ าเภอแม่แตงมี 
ค่าขนส่งของถัว่ฝักยาวสูงท่ีสุดคือ 2.02 บาท/กิโลกรัม  และค่าขนส่งของกะหล ่าปลีน้อยท่ีสุดท่ี 1.06 
บาท/กิโลกรัม ส่วนอ าเภอสันทราย พบว่าค่าขนส่งของกะหล ่าปลีและคะน้ามากท่ีสุดท่ี 1.94 บาท/
กิโลกรัม และบร็อคโคล่ีมีค่าขนส่งน้อยท่ีสุด 1.23 บาท/กิโลกรัม ส่วนอ าเภอแม่ออน พบวา่ ถัว่ฝักยาว
มีค่าขนส่งสูงท่ีสุด 1.57 บาท/กิโลกรัม และแตงกวามีค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุด 0.85 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 
4.18) 

ตารางท่ี 4.18 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นชุมชน (ตลาดท่ี 1) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.86 1.35 1.50 

บร็อคโคล่ี 1.87 1.23 1.46 

กะหล ่าดอก 1.55 1.67 0.98 

กะหล ่าปลี 1.06 1.94 1.26 

ผกักาดขาว 1.44 1.73 1.36 

มะเขือเทศ 1.86 1.85 1.43 

ถัว่ฝักยาว 2.02 1.64 1.57 

แตงกวา 1.39 1.65 0.85 

คะนา้ 1.28 1.94 1.11 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 ทางดา้นการขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง พบวา่ ค่าขนส่งผกัอินทรีย์
ของอ าเภอแม่แตงนั้น กะหล ่าดอกมีค่าขนส่งมากท่ีสุดถึง 2.26 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีกะหล ่าปลีมีค่า
ขนส่งน้อยท่ีสุด 1.08 บาท/กิโลกรัม ส่วนค่าขนส่งผกัอินทรีย์ของอ าเภอสันทราย พบว่า พริกมีค่า
ขนส่งมากท่ีสุด 2.48 บาท/กิโลกรัม และกะหล ่าปลีมีค่าขนส่งน้อยท่ีสุด 1.76 บาท/กิโลกรัม ทางดา้น
อ าเภอแม่ออน พบว่าผกักาดขาวมีค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 1.61 บาท/กิโลกรัม และกะหล ่าปลีมี
ตน้ทุนค่าขนส่ง 0.95 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเป็นค่าขนส่งท่ีนอ้ยท่ีสุด (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง (ตลาดท่ี 2) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.45 2.48 1.14 

บร็อคโคล่ี 1.47 2.21 1.31 

กะหล ่าดอก 2.26 1.91 1.09 

กะหล ่าปลี 1.08 1.76 0.95 

ผกักาดขาว 1.27 1.95 1.61 

มะเขือเทศ 2.09 2.08 1.45 

ถัว่ฝักยาว 1.92 2.01 1.57 

แตงกวา 1.17 1.95 1.17 

คะนา้ 1.42 1.83 1.43 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 ดา้นตน้ทุนค่าขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์พบว่า
ตน้ทุนค่าขนส่งถั่วฝักยาวของอ าเภอแม่แตงมากท่ีสุดเท่ากับ 2.31 บาท/กิโลกรัม และกะหล ่าปลีมี
ตน้ทุนค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุด 1.07 บาท/กิโลกรัม ส่วนอ าเภอสันทราย พบวา่ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดคือ
ถัว่ฝักยาว 2.31 บาท/กิโลกรัม และกะหล ่าปลีมีตน้ทุนค่าขนส่งน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1.74 บาท/กิโลกรัม 
ส่วนอ าเภอแม่ออน พบว่าพริกมีต้นทุนค่าขนส่งมากท่ีสุด 1.59 บาท/กิโลกรัม  และกะหล ่าดอกมี
ตน้ทุนค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุด 0.94 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียไ์ปศูนยร์วบรวมจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์(ตลาดท่ี 3) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.33 1.92 1.59 

บร็อคโคล่ี 1.63 2.07 1.15 

กะหล ่าดอก 2.01 1.89 0.94 

กะหล ่าปลี 1.07 1.74 0.96 

ผกักาดขาว 1.26 1.93 1.07 

มะเขือเทศ 1.94 2.20 1.17 

ถัว่ฝักยาว 2.31 2.31 1.42 

แตงกวา 1.19 2.03 1.07 

คะนา้ 1.28 2.12 1.01 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

4.6.2 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นฤดูหนาว 

ตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกรทั้ง 3 อ าเภอของการผลิตในฤดูหนาว  พบว่าอ าเภอแม่แตงมี 
ค่าขนส่งของกะหล ่าดอกสูงท่ีสุดเท่ากบั 1.84 บาท/กิโลกรัม  และค่าขนส่งนอ้ยของพริกนอ้ยท่ีสุดคือ 
1.32 บาท/กิโลกรัม ส่วนอ าเภอสันทราย พบว่ากะหล ่าดอกมีค่าขนส่งมากท่ีสุด 2.03 บาท/กิโลกรัม 
และคะนา้มีค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุด 1.29 บาท/กิโลกรัม ทางดา้นอ าเภอแม่ออน พบวา่ ถัว่ฝักยาวมีค่าขนส่ง
สูงท่ีสุด 2.10 บาท/กิโลกรัม และคะนา้มีค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุด 1.30 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นชุมชน (ตลาดท่ี 1) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.32 1.92 1.88 

บร็อคโคล่ี 1.50 1.60 2.05 

กะหล ่าดอก 1.84 2.03 1.68 

กะหล ่าปลี 1.34 1.73 1.79 

ผกักาดขาว 1.39 1.74 1.68 

มะเขือเทศ 1.55 1.86 1.97 

ถัว่ฝักยาว 1.53 1.81 2.10 

แตงกวา 1.74 1.37 1.57 

คะนา้ 1.67 1.29 1.30 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 ทางดา้นการขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง พบวา่ ค่าขนส่งของอ าเภอ
แม่แตงนั้น มะเขือเทศมีค่าขนส่งมากท่ีสุดถึง 2.52 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีคะนา้มีค่าขนส่ง 1.85 บาท/
กิโลกรัม เป็นค่าขนส่งท่ีน้อยท่ีสุด ส่วนค่าขนส่งจากอ าเภอสันทราย พบว่า พริกมีค่าขนส่งมากท่ีสุด 
2.35 บาท/กิโลกรัม และกะหล ่าดอกมีค่าขนส่งน้อยท่ีสุด 1.73 บาท/กิโลกรัม ทางดา้นอ าเภอแม่ออน 
พบว่าค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดคือบร็อคโคล่ีเท่ากบั 2.72 บาท/กิโลกรัม และกะหล ่าปลีมีตน้ทุนค่าขนส่ง 
1.36 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเป็นค่าขนส่งท่ีนอ้ยท่ีสุด (ตารางท่ี 4.22) 
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ตารางท่ี 4.22 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง (ตลาดท่ี 2) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.96 2.35 2.64 

บร็อคโคล่ี 2.47 2.11 2.72 

กะหล ่าดอก 2.38 1.73 1.88 

กะหล ่าปลี 1.99 2.19 1.36 

ผกักาดขาว 2.28 2.29 1.98 

มะเขือเทศ 2.52 2.09 2.42 

ถัว่ฝักยาว 2.40 2.22 2.10 

แตงกวา 1.98 2.23 2.17 

คะนา้ 1.85 1.74 1.66 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 ดา้นตน้ทุนค่าขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์พบว่า 
อ าเภอแม่แตง มีตน้ทุนค่าขนส่งของพริกมากท่ีสุด 2.21 บาท/กิโลกรัม และคะนา้มีตน้ทุนค่าขนส่งนอ้ย
ท่ีสุด 1.66 บาท/กิโลกรัม ส่วนอ าเภอสันทราย พบวา่ ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดคือกะหล ่าปลี เท่ากบั 
2.17 บาท/กิโลกรัม และพริกมีตน้ทุนค่าขนส่งน้อยท่ีสุด 1.54 บาท/กิโลกรัม ทางดา้นอ าเภอแม่ออน 
พบว่า แตงกวามีตน้ทุนค่าขนส่งมากท่ีสุด 1.97 บาท/กิโลกรัม โดยคะน้ามีตน้ทุนค่าขนส่งน้อยท่ีสุด
เท่ากบั 1.18 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางท่ี 4.23 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียไ์ปศูนยร์วบรวมจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์(ตลาดท่ี 3) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 2.21 1.54 1.86 

บร็อคโคล่ี 2.20 2.01 1.90 

กะหล ่าดอก 2.11 1.71 1.62 

กะหล ่าปลี 1.77 2.17 1.36 

ผกักาดขาว 2.03 2.04 1.32 

มะเขือเทศ 2.00 1.97 1.95 

ถัว่ฝักยาว 1.89 2.03 1.89 

แตงกวา 2.01 2.11 1.97 

คะนา้ 1.66 2.01 1.18 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

4.6.3 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นฤดูร้อน 

ต้นทุนค่าขนส่งของเกษตรกรทั้ ง 3 อ าเภอของการผลิตในฤดูร้อน พบว่าอ าเภอแม่แตงมี 
ค่าขนส่งของผกักาดขาวสูงท่ีสุดถึง 1.95 บาท/กิโลกรัม  และค่าขนส่งน้อยของแตงกวาน้อยท่ีสุด
เท่ากับ 1.25 บาท/กิโลกรัม ส่วนอ าเภอสันทรายพบว่ากะหล ่ าปลีมีค่าขนส่งมากท่ีสุด 1.67 บาท/
กิโลกรัม และค่าขนส่งของผกักาดขาวมีค่านอ้ยท่ีสุด 1.07 บาท/กิโลกรัม ทางดา้นอ าเภอแม่ออน พบวา่ 
แตงกวามีค่าขนส่งมากท่ีสุดเท่ากับ 1.28 บาท/กิโลกรัม และพริกมีค่าขนส่งน้อยท่ีสุด 0.69 บาท/
กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางท่ี 4.24 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นชุมชน (ตลาดท่ี 1) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.48 1.18 0.69 

บร็อคโคล่ี 1.30 1.27 0.74 

กะหล ่าดอก 1.54 1.16 0.80 

กะหล ่าปลี 1.40 1.67 0.97 

ผกักาดขาว 1.95 1.07 0.78 

มะเขือเทศ 1.32 1.56 0.93 

ถัว่ฝักยาว 1.48 1.46 1.26 

แตงกวา 1.25 1.19 1.28 

คะนา้ 1.92 1.50 0.94 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 ทางดา้นการขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง พบวา่ค่าขนส่งผกัอินทรีย์
ของอ าเภอแม่แตงนั้น กะหล ่าปลีมีค่าขนส่งมากท่ีสุดเท่ากบั 2.54 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีคะน้ามีค่า
ขนส่งเพียง 1.81 บาท/กิโลกรัม ส่วนค่าขนส่งผกัอินทรียจ์ากอ าเภอสันทราย พบว่ากะหล ่าปลีมีค่า
ขนส่งมากท่ีสุดเท่ากบั 2.41 บาท/กิโลกรัม และพริกมีค่าขนส่งน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1.55 บาท/กิโลกรัม 
ทางด้านการขนส่งผกัอินทรีย์ของอ าเภอแม่ออน พบว่าค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดคือแตงกวา 2.36 บาท/
กิโลกรัม และบร็อคโคล่ีมีตน้ทุนค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.27 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางท่ี 4.25 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียใ์นตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นเมือง (ตลาดท่ี 2) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 1.91 1.55 1.40 

บร็อคโคล่ี 2.08 1.98 1.27 

กะหล ่าดอก 2.07 2.03 1.53 

กะหล ่าปลี 2.54 2.41 1.79 

ผกักาดขาว 2.13 2.27 1.72 

มะเขือเทศ 2.15 2.31 1.46 

ถัว่ฝักยาว 1.90 1.62 1.95 

แตงกวา 2.24 2.00 2.36 

คะนา้ 1.81 1.79 1.51 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 ดา้นตน้ทุนค่าขนส่งผกัอินทรียไ์ปยงัศูนยร์วบรวมและจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์พบว่า 
การขนส่งผกัอินทรียจ์ากอ าเภอแม่แตง มีตน้ทุนค่าขนส่งของผกักาดขาวมากท่ีสุดเท่ากบั 2.55 บาท/
กิโลกรัม และบร็อคโคล่ีมีตน้ทุนค่าขนส่งน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1.99 บาท/กิโลกรัม ส่วนตน้ทุนค่าขนส่ง
จากอ าเภอสันทราย พบว่ามะเขือเทศมีต้นทุนค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดเท่ากับ 2.36 บาท/กิโลกรัม และ 
บร็อคโคล่ีมีตน้ทุนค่าขนส่งน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1.26 บาท/กิโลกรัม ทางด้านการขนส่งผกัอินทรียข์อง
อ าเภอแม่ออน พบวา่ถัว่ฝักยาวมีตน้ทุนค่าขนส่งมากท่ีสุดเท่ากบั 1.89 บาท/กิโลกรัม โดยท่ีบร็อคโคล่ีมี
ตน้ทุนค่าขนส่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.82 บาท/กิโลกรัม (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางท่ี 4.26 ตน้ทุนการขนส่งผกัอินทรียไ์ปศูนยร์วบรวมจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์(ตลาดท่ี 3) 

พชื 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอแม่แตง 

(บาท/กโิลกรัม) 
ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
สันทราย (บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนค่าขนส่งอ าเภอ 
แม่ออน (บาท/กโิลกรัม) 

พริก 2.18 1.72 1.21 

บร็อคโคล่ี 1.99 1.26 0.82 

กะหล ่าดอก 2.23 1.94 1.19 

กะหล ่าปลี 2.23 2.15 1.46 

ผกักาดขาว 2.55 2.18 1.63 

มะเขือเทศ 2.07 2.36 1.43 

ถัว่ฝักยาว 2.03 2.19 1.89 

แตงกวา 2.02 2.27 1.61 

คะนา้ 2.29 2.08 1.01 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพทัว่ไปทางกายภาพของพื้นท่ีท าการศึกษา 
ขอ้มูลทางดา้นครัวเรือน และแรงงานของเกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่ง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท า
เกษตรอินทรีย ์รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อเกษตรอินทรีย ์นอกจากน้ียงัได้วิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทน 
ลกัษณะการขนส่งผลผลิต รูปแบบของตลาดเกษตรอินทรีย ์และตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกรในกลุ่ม
ตวัอยา่งในการผลิตผกัอินทรีย ์เพื่อน าผลวิเคราะห์ท่ีไดม้าวิเคราะห์ในแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในบท
ต่อไป  

 

 

  


