บทที่ 5
แผนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้ เงือ่ นไขและข้ อจากัดด้ านการตลาดและทรัพยากร
จากบทที่ 3 ได้อธิ บายถึงรายละเอียดของแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา และกิจกรรมที่กาหนด
ในแบบจาลอง เงื่อนไขและข้อจากัดของกิจกรรมต่างๆ และในบทที่ 4 วิเคราะห์ถึงต้นทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนการปลูกผักอินทรี ย ์ รวมถึงต้นทุนการขนส่ งไปยังตลาดต่างๆ นั้น เพื่อนามาวิเคราะห์หา
แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ย ์ ซึ่ ง ในบทนี้ จะกล่าวถึงลักษณะของแผนการ
ผลิตที่เหมาะสมและรายละเอียดของผลการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือ Solver จาก
Microsoft Office Excel 2007 ซึ่ งประกอบไปด้วยแผนการผลิ ตผัก อิ น ทรี ยท์ ี่ เหมาะสมในแต่ ล ะฤดู
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดด้านการตลาดและทรัพยากร
5.1 แผนการผลิตผักอินทรีย์ทเี่ หมาะสม ในฤดูฝน
จากการวิเคราะห์แผนการผลิต ได้ผลการวิเคราะห์ของแผนการผลิ ตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสม
ของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นฤดูฝน พบว่า แผนการผลิตที่เหมาะสมโดยมีผลตอบแทนที่มากที่สุด
เท่ากับ 10,031,843.35 บาท (ตารางที่ 5.1) โดยมี รายละเอี ยดของกิ จกรรมการผลิ ตและการขนส่ งที่
เหมาะสม ดังนี้
1) การใช้ที่ดิน
แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลู ก ผักอิ นทรี ยใ์ นฤดู ฝ น พบว่ามี ก ารใช้ที่ ดิน ใน
อ าเภอแม่ แ ตงเพื่ อ ผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์ท้ ัง หมด 81.7 ไร่ แบ่ ง เป็ นการผลิ ต แตงกวามากที่ สุ ด 28.01 ไร่
รองลงมาคือผลิตคะน้า 21.70 ไร่ และผักกาดขาว 21.12 ไร่ ตามลาดับ ด้านผักที่มีการผลิตน้อยที่สุดคือ
กะหล่ า ปลี 1.42 ไร่ รองลงมาคื อ พริ ก 1.55 ไร่ และมะเขื อ เทศ 1.73 ไร่ ตามล าดับ ส่ ว นในอ าเภอ
สันทราย พบว่ามีการใช้ที่ดินเพื่อผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมด 70.3 ไร่ โดยผลิตถัว่ ฝักยาวมากที่สุด 33.73 ไร่
รองลงมาคือมะเขือเทศ 22.62 ไร่ และผักกาดขาว 2.43 ไร่ ตามลาดับ ส่ วนผักอินทรี ยท์ ี่ผลิ ตน้อยที่สุด
คือแตงกวา 1.66 ไร่ รองลงมาคือบร็ อคโคลี่ 1.86 ไร่ และกะหล่ าปลี 1.89 ไร่ ตามลาดับ ทางด้านอาเภอ
แม่ออนนั้น พบว่ามี การใช้ที่ดินเพื่อผลิ ตพริ กมากที่ สุด 50.87 ไร่ รองลงมาผลิ ตกะหล่ าปลี 36.96 ไร่
และบร็ อคโคลี่ 34.22 ไร่ ตามลาดับ และผักอินทรี ยท์ ี่ผลิตน้อยที่สุดคือแตงกวา 2.25 ไร่ รองลงมาผลิต
ถัว่ ฝักยาว 2.40 ไร่ และมะเขือเทศ 9.52 ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 5.1)
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ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมการใช้ที่ดินในฤดูฝน
กิจกรรม
ผลตอบแทนสุ ทธิ 10,031,843.35 บำท
ฤดูฝน (กรกฎำคม – ตุลำคม)
ปลูกพริ ก
ปลูกบร็ อคโคลี่
ปลูกกะหล่าดอก
ปลูกกะหล่าปลี
ปลูกผักกาดขาว
ปลูกมะเขือเทศ
ปลูกถัว่ ฝักยาว
ปลูกแตงกวา
ปลูกคะน้า
รวมพืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
ที่มา: จากการวิเคราะห์

อำเภอแม่แตง

อำเภอสันทรำย

อำเภอแม่ออน

1.55
2.07
2.33
1.42
21.12
1.73
1.77
28.01
21.70
81.7

1.98
1.86
2.14
1.89
2.43
22.62
33.73
1.66
1.98
70.3

50.87
34.22
33.66
36.96
12.46
9.52
2.40
2.25
13.16
195.5

2) การใช้เงินทุน
จากการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรในฤดูฝน พบว่า เงินทุนที่เกษตรกรใช้
ในฤดูฝนเป็ นดังนี้ เกษตรกรอาเภอแม่แตงมีเงิ นทุนที่ใช้ในการผลิ ต 454,730.56 บาท โดยมีการกูเ้ งิ น
จากกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ 42,309.74 บาท ซึ่ งคิดอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 2 ส่ วนเกษตรกรอาเภอสันทราย
พบว่ามี เงิ นทุนที่ใช้ในการผลิ ต 424,437.74 บาท โดยกูเ้ งิ นจากแหล่งกู้ 2 แหล่งคือเงิ นกู้จากสหกรณ์
การเกษตร 17,181.56 บาท และเงินกูจ้ ากกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ 180,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 และ ร้อย
ละ 2 ตามลาดับ ทางด้านเกษตรกรอาเภอแม่ออน พบว่ามี การใช้เงิ นทุนในการผลิ ตรวม 861,338.34
บาท และกู้เงิ นจากกลุ่ มเกษตรอิ นทรี ยเ์ พียงแห่ งเดี ยวจานวน 640,856.64 บาท คิ ดดอกเบี้ ยร้ อยละ 2
(ตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 ทุนการผลิตผักอินทรี ยข์ องเกษตรกรในฤดูฝน
กิจกรรมทุนกำรผลิต (บำท)
ทุนตัวเอง
เงินกูส้ หกรณ์
เงินกูก้ ลุ่มอินทรี ย ์
ที่มา: จากการวิเคราะห์

อำเภอแม่แตง
454,730.56
42,309.74
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อำเภอสันทรำย
424,437.74
17,181.56
180,000

อำเภอแม่ออน
861,338.34
640,856.64

3) ตลาดที่รับผลผลิต
จากตลาดทั้ง 3 รู ปแบบที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชน ตลาดนัดเกษตร
อินทรี ยใ์ นเมือง และศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ พบว่าตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ น
แต่ ละอาเภอสามารถรั บผลผลิ ตจากเกษตรกรในอาเภอนั้นๆ ได้อย่างจากัด รวมถึ งตลาดนัดเกษตร
อินทรี ยใ์ นเมือง และศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ ที่จะรับผลผลิตจากอาเภอต่างๆ
ที่รวบรวมมาจากเกษตรกร โดยปริ มาณการรับผลผลิตในรู ปแบบตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชนนั้น
มีรายละเอียดดังนี้ ตลาดชุ มชนของอาเภอแม่แตงส่ วนใหญ่สามารถรับผลผลิตได้ 2,500 กิโลกรัม โดย
มีผลผลิตผักกาดขาวที่รับได้มากถึง 4,500 กิโลกรัม เนื่ องมาจากมีผลผลิตมากที่สุด ส่ วนตลาดชุ มชน
ของอาเภอสันทรายสามารถรับผลผลิตรวมทั้งหมด 22,500 กิ โลกรัม โดยรับผลผลิ ตผักแต่ละชนิ ดใน
ปริ มาณ 2,500 กิ โลกรัม และทางด้านตลาดชุ มชนของอาเภอแม่ออนสามารถรับผลผลิ ตได้มากที่สุด
รวม 28,150 กิ โลกรัม ซึ่ งสามารถรับผลผลิตพริ กได้มากถึง 4,150 กิ โลกรัม เนื่ องจากปริ มาณผลผลิ ต
พริ กจากอาเภอแม่ออนมีการผลิตมากที่สุด (ตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3 ปริ มาณการรับผลผลิตของรู ปแบบตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชน (ตลาดที่ 1) ในฤดูฝน
จำนวนรับผลผลิตของตลำด (กิโลกรัม)
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
รับผลผลิตพริ ก
2,500
2,500
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
2,500
2,500
รับผลผลิตกะหล่าดอก
2,500
2,500
รับผลผลิตกะหล่าปลี
2,500
2,500
รับผลผลิตผักกาดขาว
4,500
2,500
รับผลผลิตมะเขือเทศ
2,500
2,500
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
2,500
2,500
รับผลผลิตแตงกวา
2,500
2,500
รับผลผลิตคะน้า
2,500
2,500
รวมปริมำณกำรรับผลผลิต
24,500
22,500
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
4,150
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
28,150

ส่ วนปริ มาณการรับผลผลิ ตของตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองนั้น พบว่า ตลาดสามารถรับ
ผลผลิ ตได้มากกว่าตลาดในชุ ม ชน เนื่ องจากตลาดตั้งอยู่ในแหล่ งที่ มี ผูบ้ ริ โภคที่ หลากหลาย และมี
ความหนาแน่ น ของประชากร โดยตลาดในเมื องสามารถรั บผลผลิ ตผัก อิ น ทรี ย ์จากอาเภอแม่ แตง
ทั้งหมด 60,000 กิโลกรัม ได้แก่ ผักกาดขาว แตงกวา และคะน้า ชนิ ดละ 20,000 กิโลกรัม ส่ วนผลผลิต
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จากอาเภอสันทราย ตลาดสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยร์ วม 40,000 กิ โลกรัม ได้แก่ มะเขือเทศ และ
ถัว่ ฝักยาว ชนิ ดละ 20,000 กิโลกรัม ส่ วนทางด้านอาเภอแม่ออน ตลาดในเมืองสามารถรับผลผลิตผัก
อินทรี ยไ์ ด้มากที่สุดถึง 87,000 กิโลกรัม ได้แก่ บร๊ อคโคลี่ กะหล่ าดอก และกะหล่ าปลี ชนิ ดละ 20,000
กิโลกรัม และรับผลผลิตพริ กได้ถึง 27,000 กิโลกรัม (ตารางที่ 5.4)
ตารางที่ 5.4 ปริ มาณการรับผลผลิตของรู ปแบบตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง (ตลาดที่ 2) ในฤดูฝน
ตลำดนัดเกษตรอินทรีย์ในเมือง (กิโลกรัม)
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
รับผลผลิตพริ ก
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
รับผลผลิตกะหล่าดอก
รับผลผลิตกะหล่าปลี
รับผลผลิตผักกาดขาว
20,000
รับผลผลิตมะเขือเทศ
20,000
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
20,000
รับผลผลิตแตงกวา
20,000
รับผลผลิตคะน้า
20,000
รวมปริมำณกำรรับผลผลิต
60,000
40,000
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
27,000
20,000
20,000
20,000
87,000

ทางด้านปริ มาณการรับผลผลิ ตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอินทรี ย ์ พบว่า
ศู น ย์ร วบรวมฯ สามารถรั บ ผลผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์จ ากอ าเภอแม่ แ ตงรวม 60,538.01 กิ โ ลกรั ม ได้แ ก่
ผักกาดขาว 15,106.60 กิโลกรัม แตงกวา 30,000 กิโลกรัม และคะน้า 15,431.41 กิโลกรัม ส่ วนผลผลิต
จากอาเภอสัน ทราย ศู นย์รวบรวมฯ สามารถรับ ผลผลิ ตผัก อิ นทรี ย ์รวม 48,215.57 กิ โลกรั ม ได้แก่
มะเขือเทศ 18,215.57 กิ โลกรัม และถัว่ ฝักยาว 30,000 กิ โลกรัม และผลผลิ ตจากอาเภอแม่ออนที่ศูนย์
รวบรวมฯ สามารถรั บได้ท้ งั สิ้ น 167,246.42 กิ โลกรัม แก่ พริ ก 36,000 กิ โลกรั ม บร็ อคโคลี่ กะหล่ า
ดอก และกะหล่ า ปลี รั บ ได้ช นิ ด ละ 30,000 กิ โลกรั ม ผัก กาดขาว 14,893.40 กิ โ ลกรั ม มะเขื อ เทศ
11,784,43 กิโลกรัม และคะน้ารับได้ 14,568.59 กิโลกรัม (ตารางที่ 5.5)
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ตารางที่ 5.5 ปริ มาณการรับผลผลิตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3)
ในฤดูฝน
ศู นย์ รวบรวมและจำหน่ ำยผลผลิต
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
เกษตรอินทรีย์ (กิโลกรัม)
รับผลผลิตพริ ก
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
รับผลผลิตกะหล่าดอก
รับผลผลิตกะหล่าปลี
รับผลผลิตผักกาดขาว
15,106.60
รับผลผลิตมะเขือเทศ
18,215.57
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
30,000
รับผลผลิตแตงกวา
30,000
รับผลผลิตคะน้า
15,431.41
รวมปริมำณกำรรับผลผลิต
60,538.01
48,215.57
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
36,000
30,000
30,000
30,000
14,893.40
11784.43
14,568.59
167,246.42

5.2 แผนการผลิตผักอินทรีย์ทเี่ หมาะสม ในฤดูหนาว
จากการวิเคราะห์แผนการผลิต ได้ผลการวิเคราะห์ของแผนการผลิ ตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสม
ของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นฤดูหนาว พบว่า แผนการผลิตที่เหมาะสมที่มีผลตอบแทนที่มากที่สุด
ในการผลิตผักอินทรี ยเ์ ท่ากับ 5,840,605.85 บาท (ตารางที่ 5.6) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการผลิต
และการขนส่ งที่เหมาะสม ดังนี้
1) การใช้ที่ดิน
แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลู กผักอิ นทรี ยใ์ นฤดู หนาว พบว่าการใช้ที่ ดินใน
อาเภอแม่แตงเพื่อผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมด 54.50 ไร่ โดยแบ่งที่ดินเพื่อใช้ผลิตแตงกวามากที่สุด 17.81
ไร่ รองลงมาคือ คะน้า 16.70 ไร่ และกะหล่ าดอก 7.11 ไร่ ตามลาดับ ส่ วนผักอินทรี ยท์ ี่มีการใช้ที่ดิน
ผลิ ตน้อยที่สุดคือ บร็ อคโคลี่ 1.86 ไร่ รองลงมาคื อ กะหล่ าปลี 1.96 ไร่ และพริ ก 2.07 ไร่ ตามลาดับ
ส่ วนในอาเภอสันทราย การใช้ที่ดินเพื่อผลิ ตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมด 51.70 ไร่ เป็ นที่ดินเพื่อใช้ผลิ ตพริ ก
18.79 ไร่ รองลงมาคือ กะหล่ าดอก 14.30 ไร่ และผักกาดขาว 7.45 ไร่ ตามลาดับ และผักอินทรี ยท์ ี่ใช้
ที่ดินผลิ ตน้อยที่ สุ ดคือ บร็ อคโคลี่ 1.59 ไร่ รองลงมาคื อ มะเขื อเทศ 1.68 ไร่ และถัว่ ฝั กยาว 1.95 ไร่
ตามลาดับ ส่ วนทางด้านอาเภอแม่ออน พบว่ามีการใช้ที่ดินเพื่อผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมด 139.50 ไร่ โดย
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ใช้ที่ดินเพื่อผลิตกะหล่าปลี มากที่สุด 35.19 ไร่ รองลงมาคือถัว่ ฝั กยาว 25.12 ไร่ และมะเขือเทศ 24.62
ไร่ ตามลาดับ ส่ วนผักอินทรี ยท์ ี่มีการผลิตน้อยที่สุดคือพริ ก 2.68 ไร่ รองลงมาคือแตงกวา 2.77 ไร่ และ
กะหล่าดอก 2.83 ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 5.6)
ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมการใช้ที่ดินในฤดูหนาว
กิจกรรม
ผลตอบแทนสุ ทธิ 5,840,605.85 บำท
ฤดูหนำว (พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์ )
ปลูกพริ ก
ปลูกบร็ อคโคลี่
ปลูกกะหล่าดอก
ปลูกกะหล่าปลี
ปลูกผักกาดขาว
ปลูกมะเขือเทศ
ปลูกถัว่ ฝักยาว
ปลูกแตงกวา
ปลูกคะน้า
รวมพืน้ ทีป่ ลูก (ไร่ )
ที่มา: จากการวิเคราะห์

อำเภอแม่แตง

อำเภอสันทรำย

อำเภอแม่ออน

2.07
1.86
7.11
1.96
2.23
2.33
2.43
17.81
16.70
54.50

18.79
1.59
14.03
2.00
7.45
1.68
1.95
1.96
2.26
51.70

2.68
21.14
2.83
35.19
17.41
24.62
25.12
2.77
7.75
139.50

2) การใช้เงินทุน
จากการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรในฤดู หนาว พบว่า เงินทุนและการกู้
เงินที่เกษตรกรใช้ในฤดูหนาวเป็ นดังนี้ เกษตรกรอาเภอแม่แตงมีเงินทุนที่ใช้ในการผลิต 350,000 บาท
และกูเ้ งินจากกลุ่มอินทรี ย ์ 233,185.76 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ส่ วนเกษตรกรอาเภอสันทราย
ใช้เงินทุนในการผลิ ต 270,000 บาท และมี การกู้เงิ นจากแหล่ งเงิ นกู้ 2 แหล่ งคื อ สหกรณ์ การเกษตร
355,512.37 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ 180,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 2 ต่ อปี ทางด้านเกษตรกรอาเภอแม่ออน ใช้เงินทุ นในการผลิ ต 540,000 บาท และมี การกู้เงิ น 2
แหล่งคือ สหกรณ์ การเกษตร 139,747.43 บาท อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 3 ต่อปี และกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
780,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี (ตารางที่ 5.7)
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ตารางที่ 5.7 ทุนการผลิตผักอินทรี ยข์ องเกษตรกรในฤดูหนาว
กิจกรรมทุนกำรผลิต (บำท)
ทุนตัวเอง
เงินกูส้ หกรณ์
เงินกูก้ ลุ่มอินทรี ย ์
ที่มา: จากการวิเคราะห์

อำเภอแม่แตง
350,000
233,185.76

อำเภอสันทรำย
270,000
355,512.37
180,000

อำเภอแม่ออน
540,000
139,747.43
780,000

3) ตลาดที่รับผลผลิต
การรับผลผลิตของตลาดทั้ง 3 รู ปแบบในฤดูหนาว มีความสามารถที่จะรับปริ มาณผลผลิตผัก
อินทรี ย ์ ดังนี้ ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนของอาเภอแม่แตง ตลาดสามารถรับผลผลิตรวม 27,000
กิโลกรัม แบ่งเป็ นชนิ ดของผักอินทรี ยช์ นิ ดละ 3,000 กิ โลกรัม ส่ วนตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชน
ของอาเภอสั นทราย พบว่าตลาดสามารถรับผลผลิ ตได้รวม 27,000 กิ โลกรั ม โดยตลาดสามารถรับ
ผลผลิตผักอินทรี ยแ์ ต่ละชนิด 3,000 กิโลกรัม และทางด้านตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชนของอาเภอ
แม่ ออน สามารถรั บ ผลผลิ ตได้ 31,500 กิ โลกรั ม แบ่ งผัก อิ น ทรี ย ์อ อกเป็ นชนิ ดละ 3,500 กิ โลกรั ม
(ตารางที่ 5.8)
ตารางที่ 5.8 ปริ ม าณการรั บ ผลผลิ ต ของรู ป แบบตลาดนัด เกษตรอิ น ทรี ย ์ใ นชุ ม ชน (ตลาดที่ 1)
ในฤดูหนาว
จานวนรับผลผลิตของตลาด (กิโลกรัม)
อาเภอแม่แตง
อาเภอสันทราย
รับผลผลิตพริ ก
3,000
3,000
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
3,000
3,000
รับผลผลิตกะหล่าดอก
3,000
3,000
รับผลผลิตกะหล่าปลี
3,000
3,000
รับผลผลิตผักกาดขาว
3,000
3,000
รับผลผลิตมะเขือเทศ
3,000
3,000
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
3,000
3,000
รับผลผลิตแตงกวา
3,000
3,000
รับผลผลิตคะน้า
3,000
3,000
รวมปริมาณการรับผลผลิต
27,000
27,000
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อาเภอแม่ออน
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
31,500

การรับผลผลิตของตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองในฤดูหนาวนั้น ตลาดสามารถรับปริ มาณ
ผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากแต่ละอาเภอได้ดงั นี้ ตลาดสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่แตงรวม
73

30,000 กิโลกรัม ได้แก่ แตงกวา 15,000 กิโลกรัม และคะน้า 15,000 กิ โลกรัม ส่ วนการรับผลผลิตผัก
อินทรี ยจ์ ากอาเภอสันทราย พบว่าตลาดสามารถรับผลผลิตได้รวม 41,215.92 บาท ได้แก่ พริ ก 15,000
กิ โลกรัม กะหล่ าดอก 15,000 กิ โลกรั ม และผักกาดขาว 11,215.92 กิ โลกรั ม และการรับผลผลิ ตผัก
อินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่ออน สามารถรับผลผลิตได้มากถึง 68,784.08 กิโลกรัม ได้แก่ บร็ อคโคลี่ 15,000
กิโลกรัม กะหล่ าปลี 20,000 กิโลกรัม ผักกาดขาว 3,784.08 กิโลกรัม มะเขือเทศ 15,000 กิโลกรัม และ
ถัว่ ฝักยาว 15,000 กิโลกรัม (ตารางที่ 5.9)
ตารางที่ 5.9 ปริ มาณการรั บ ผลผลิ ต ของรู ป แบบตลาดนั ด เกษตรอิ น ทรี ย์ใ นเมื อ ง (ตลาดที่ 2)
ในฤดูหนาว
จานวนรับผลผลิตของตลาด (กิโลกรัม)
อาเภอแม่แตง
อาเภอสันทราย
รับผลผลิตพริ ก
15,000
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
รับผลผลิตกะหล่าดอก
15,000
รับผลผลิตกะหล่าปลี
รับผลผลิตผักกาดขาว
11,215.92
รับผลผลิตมะเขือเทศ
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
รับผลผลิตแตงกวา
15,000
รับผลผลิตคะน้า
15,000
รวมปริมาณการรับผลผลิต
30,000
41,215.92
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อาเภอแม่ออน
15,000
20,000
3,784.08
15,000
15,000
68,784.08

ส่ วนทางด้านการรับผลผลิตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอินทรี ยจ์ ากแต่ละ
อาเภอนั้น พบว่า ศูนย์รวบรวมฯ สามารถรับผลผลิตจากอาเภอแม่แตงรวม 30,276.52 กิ โลกรัม ได้แก่
กะหล่ าดอก 7,777.66 กิ โลกรัม แตงกวา 15,000 กิ โลกรัม และคะน้า 7,498.86 กิ โลกรัม ส่ วนการรับ
ผลผลิ ตของศูน ย์รวบรวมฯจากอาเภอสันทราย ศูนย์รวบรวมฯ สามารถรับ ผลผลิ ตผัก อิ นทรี ยร์ วม
22,222.34 กิ โลกรั ม ได้แก่ พริ ก 15,000 กิ โลกรั ม และกะหล่ าดอก 7,222.34 กิ โลกรัม และการรั บ
ผลผลิตผักอินทรี ยข์ องศูนย์รวบรวมฯ จากอาเภอแม่ออน พบว่า ศูนย์รวบรวมฯ สามารถรับผลผลิตได้
รวม 92,501.14 กิ โลกรั ม ได้แก่ บร็ อคโคลี่ ผัก กาดขาว มะเขื อเทศ และถั่วฝั ก ยาว รั บ ได้ช นิ ดละ
15,000 กิ โลกรั ม คะน้า รั บ ได้ 7,501.14 กิ โลกรั ม ส่ วนกะหล่ า ปลี รับ ได้ม ากที่ สุ ด 25,000 กิ โลกรั ม
(ตารางที่ 5.10)
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ตารางที่ 5.10 ปริ มาณการรับผลผลิตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิ ตเกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3)
ในฤดูหนาว
จำนวนรับผลผลิตของตลำด (กิโลกรัม)
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
รับผลผลิตพริ ก
15,000
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
รับผลผลิตกะหล่าดอก
7,777.66
7,222.34
รับผลผลิตกะหล่าปลี
รับผลผลิตผักกาดขาว
รับผลผลิตมะเขือเทศ
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
รับผลผลิตแตงกวา
15,000
รับผลผลิตคะน้า
7,498.86
รวมปริมำณกำรรับผลผลิต
30,276.52
22,222.34
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
15,000
25,000
15,000
15,000
15,000
7,501.14
92,501.14

5.3 แผนการผลิตผักอินทรีย์ทเี่ หมาะสม ในฤดูร้อน
จากการวิเคราะห์แผนการผลิต ได้ผลการวิเคราะห์ของแผนการผลิ ตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสม
ของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นฤดู ร้อน พบว่า แผนการผลิ ตที่เหมาะสมโดยให้ผลตอบแทนสุ ทธิ
เท่ ากับ 8,450,989.47 บาท (ตารางที่ 5.11)โดยมี รายละเอี ยดของกิ จกรรมการผลิ ต และการขนส่ งที่
เหมาะสม ดังนี้
1) การใช้ที่ดิน
แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นฤดู ร้อน พบว่าการใช้ที่ดินในการ
ผลิตผักอินทรี ยข์ องอาเภอแม่แตงรวมทั้งหมด 48.50 ไร่ แบ่งเป็ นที่ดินเพื่อใช้ผลิตมะเขือเทศมากที่สุด
19.74 ไร่ รองลงมาคือ กะหล่าปลี 19.55 ไร่ และคะน้า 1.53 ไร่ ตามลาดับ ส่ วนผักอินทรี ยท์ ี่มีการผลิต
น้อยที่สุดคือ ถัว่ ฝักยาว 1.17 ไร่ รองลงมาคือ ผักกาดขาว 1.28 ไร่ และแตงกวา 1.29 ไร่ ส่ วนในอาเภอ
สันทราย มีการใช้ที่ดินเพื่อผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมด 47.70 ไร่ แบ่งที่ดินเพื่อใช้ผลิตถัว่ ฝักยาว 18.58 ไร่
รองลงมาคือคะน้า 12 ไร่ และพริ ก 7.88 ไร่ ตามลาดับ และมีการใช้ที่ดินเพื่อผลิตกะหล่าดอกน้อยที่สุด
1.25 ไร่ รองลงมาคือบร็ อคโคลี่ 1.26 ไร่ และผักกาดขาว 1.51 ไร่ ตามลาดับ ทางด้านอาเภอแม่ออนนั้น
มีการใช้ที่ดินเพื่อผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั สิ้ น 125 ไร่ เป็ นการใช้ที่ดินเพื่อผลิตบร็ อคโคลี่มากที่สุด 34.18 ไร่
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รองลงมาคือกะหล่าดอก 21.77 ไร่ และแตงกวา 19.36 ไร่ ตามลาดับ โดยมีการใช้ที่ดินเพื่อผลิตมะเขือ
เทศน้อยที่ สุ ด 1.76 ไร่ รองลงมาคื อถัว่ ฝั กยาว 1.79 ไร่ และกะหล่ าปลี 3.25 ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่
5.11)
ตารางที่ 5.11 ผลการวิเคราะห์แผนการผลิตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมของเกษตรกรในฤดูร้อน
กิจกรรม
ผลตอบแทนสุ ทธิ 8,450,989.47 บำท
ฤดูร้อน (มีนำคม – มิถุนำยน)
ปลูกพริ ก
ปลูกบร็ อคโคลี่
ปลูกกะหล่าดอก
ปลูกกะหล่าปลี
ปลูกผักกาดขาว
ปลูกมะเขือเทศ
ปลูกถัว่ ฝักยาว
ปลูกแตงกวา
ปลูกคะน้า
รวมพืน้ ทีท่ ำกำรผลิตอำเภอแม่ แตง
ที่มา: จากการวิเคราะห์

อำเภอแม่แตง

อำเภอสันทรำย

อำเภอแม่ออน

1.44
1.36
1.44
19.25
1.28
19.74
1.17
1.29
1.53
48.50

7.88
1.26
1.25
1.65
1.51
1.98
18.58
1.58
12.00
47.70

14.74
34.18
21.77
3.25
18.95
1.76
1.79
19.36
9.20
125

2) การใช้เงินทุน
จากการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรในฤดู ร้อน พบว่า เงินทุนและเงินกูท้ ี่
เกษตรกรใช้ในฤดูร้อนเป็ นดังนี้ เกษตรกรอาเภอแม่แตงมีเงินทุนที่ใช้ในการผลิตทั้งสิ้ น 276,000 บาท
โดยมีการกูเ้ งินจากแหล่งเดียวคือเงินกูจ้ ากกลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ านวน 468,617.16 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ต่อปี ส่ วนเกษตรกรอาเภอสันทราย พบว่ามีเงิ นทุ นที่ ใช้ในการผลิ ตทั้งหมด 216,000 บาท
โดยมีการกูเ้ งินจากแหล่งเงินกู้ 2 แหล่ง คือเงินกูจ้ ากสหกรณ์การเกษตรจานวน 226,162.13 บาท อัตรา
ดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี และเงิ น กู้จากแหล่ ง เงิ น กู้ก ลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย ์จานวน 180,000 บาท อัต รา
ดอกเบี้ยร้ อยละ 2 ต่อปี ส่ วนทางด้านอาเภอแม่ออน พบว่าใช้เงินทุนในการผลิตทั้งสิ้ น 570,000 บาท
โยมี แ หล่ ง เงิ น กู้จ ากกลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย ์จ านวน 396,382.33 บาท อัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี
(ตารางที่ 5.12)
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ตารางที่ 5.12 ทุนการผลิตผักอินทรี ยข์ องเกษตรกรในฤดูร้อน
ทุนกำรผลิต (บำท)
ทุนตัวเอง
เงินกูส้ หกรณ์
เงินกูก้ ลุ่มอินทรี ย ์
ที่มา: จากการวิเคราะห์

อาเภอแม่แตง
276,000
468,617.16

อาเภอสันทราย
216,000
226,162.13
180,000

อาเภอแม่ออน
570,000
396,382.33

3) ตลาดที่รับผลผลิต
รู ปแบบของตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนแต่ละอาเภอสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยต์ ่างๆ
ดังนี้ ปริ ม าณการรั บ ผลผลิ ตจากอาเภอแม่แตง ตลาดสามารถรั บ ผลผลิ ตรวม 18,000 กิ โลกรั ม แบ่ ง
ออกเป็ นผักอินทรี ยช์ นิ ดละ 2,000 กิโลกรัม เช่นเดียวกับอาเภอสันทรายที่ตลาดสามารถรับผลผลิตผัก
อินทรี ยไ์ ด้รวม 18,000 กิ โลกรัม และรั บผลผลิ ตผักอินทรี ยช์ นิ ดละ 2,000 กิ โลกรัม ส่ วนตลาดที่ รับ
ผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่ออน พบว่าสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยร์ วมทั้งสิ้ น 19,800 กิโลกรัม
โดยที่แบ่งการรับผลผลิตผักอินทรี ยแ์ ต่ละชนิดเท่ากับ 2,200 กิโลกรัม (ตารางที่ 5.13)
ตารางที่ 5.13 ปริ ม าณการรั บ ผลผลิ ต ของรู ป แบบตลาดนัด เกษตรอิ น ทรี ย ์ใ นชุ ม ชน (ตลาดที่ 1)
ในฤดูร้อน
จำนวนรับผลผลิตของตลำด (กิโลกรัม)
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
รับผลผลิตพริ ก
2,000
2,000
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
2,000
2,000
รับผลผลิตกะหล่าดอก
2,000
2,000
รับผลผลิตกะหล่าปลี
2,000
2,000
รับผลผลิตผักกาดขาว
2,000
2,000
รับผลผลิตมะเขือเทศ
2,000
2,000
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
2,000
2,000
รับผลผลิตแตงกวา
2,000
2,000
รับผลผลิตคะน้า
2,000
2,000
รวมผลผลิต
18,000
18,000
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
19,800

ส่ วนปริ ม าณการรั บ ผลผลิ ต ของตลาดนัดเกษตรอิ น ทรี ย ์ในเมื อง พบว่า ตลาดสามารถรั บ
ผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่แตงรวม 28,104.67 กิ โลกรัม ได้แก่ กะหล่ าปลี 13,104.67 กิ โลกรัม
และมะเขือเทศ 15,000 กิ โลกรัม ส่ วนอาเภอสันทราย พบว่าตลาดสามารถรับผลผลิ ตผักอินทรี ยร์ วม
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18,228.27 กิโลกรัม ได้แก่ ถัว่ ฝักยาว 15,000 กิโลกรัม และคะน้า 3,228.27 กิโลกรัม ทางด้านอาเภอแม่
ออนนั้น ตลาดสามารถรับ ผลผลิ ตผักอินทรี ยไ์ ด้มากถึง 97,167.06 กิ โลกรัม เนื่ องมาจากในฤดูร้อน
อาเภอแม่ อ อนมี พ้ื น ที่ ผ ลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์ค่ อ นข้า งมาก จึ ง ท าให้ เกษตรกรสามารถผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์ไ ด้
มากกว่าอี ก 2 อาเภอที่ มี พ้ื นที่ ป ลู กค่อนข้างจากัด ซึ่ งตลาดสามารถรั บผลผลิ ตบร็ อคโคลี่ จากอาเภอ
แม่ออนได้มากที่สุดถึ ง 23,500 กิ โลกรัม รองลงมา ได้แก่ พริ ก กะหล่ าดอก ผักกาดขาว และแตงกวา
ชนิ ดละ 15,000 กิ โลกรั ม รั บผลผลิ ตคะน้า 11,771.73 กิ โลกรัม และกะหล่ าปลี 1,895.33 กิ โลกรั ม
(ตารางที่ 5.14)
ตารางที่ 5.14 ปริ ม าณการรั บ ผลผลิ ต ของรู ป แบบตลาดนั ด เกษตรอิ น ทรี ย ์ใ นเมื อ ง (ตลาดที่ 2)
ในฤดูร้อน
จำนวนรับผลผลิตของตลำด (กิโลกรัม)
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
รับผลผลิตพริ ก
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
รับผลผลิตกะหล่าดอก
รับผลผลิตกะหล่าปลี
13,104.67
รับผลผลิตผักกาดขาว
รับผลผลิตมะเขือเทศ
15,000
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
15,000
รับผลผลิตแตงกวา
รับผลผลิตคะน้า
3,228.27
รวมผลผลิต
28,104.67
18,228.27
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
15,000
23,500
15,000
1,895.33
15,000
15,000
11,771.73
97,167.06

ทางด้านปริ มาณการรับผลผลิตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอินทรี ย ์ พบว่า
ศูนย์รวบรวมสามารถรับผลผลิตจากอาเภอแม่แตงรวม 30,000 กิโลกรัม ได้แก่ กะหล่ าปลี และมะเขือ
เทศ ชนิดละ 15,000 กิโลกรัม ส่ วนอาเภอสันทราย พบว่าศูนย์รวบรวมฯ สามารถรับผลผลิตผักอินทรี ย ์
ได้รวม 40,863.93 กิโลกรัม ได้แก่ ถัว่ ฝั กยาวและคะน้า ชนิ ดละ 15,000 กิโลกรัม และรับผลผลิตพริ ก
10,863.93 กิโลกรัม ทางด้านอาเภอแม่ออนนั้น พบว่าศูนย์รวบรวมฯ สามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยไ์ ด้
มากถึ ง 77,136.07 กิ โลกรัม ได้แก่ พริ ก 4,136.07 กิ โลกรัม รับผลผลิ ตกะหล่ าดอก ผักกาดขาว และ
แตงกวา ชนิ ดละ 15,000 กิ โลกรั ม และสามารถรั บผลผลิ ตบร็ อคโคลี่ ได้มากที่ สุ ด 28,000 กิ โลกรั ม
ตามลาดับ (ตารางที่ 5.15)

78

ตารางที่ 5.15 ปริ มาณการรับผลผลิตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3)
ในฤดูร้อน
จำนวนรับผลผลิตของตลำด (กิโลกรัม)
อำเภอแม่แตง
อำเภอสันทรำย
รับผลผลิตพริ ก
10,863.93
รับผลผลิตบร็ อคโคลี่
รับผลผลิตกะหล่าดอก
รับผลผลิตกะหล่าปลี
15,000
รับผลผลิตผักกาดขาว
รับผลผลิตมะเขือเทศ
15,000
รับผลผลิตถัว่ ฝักยาว
15,000
รับผลผลิตแตงกวา
รับผลผลิตคะน้า
15,000
รวมผลผลิต
30,000
40,863.93
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: ปริ มาณการรับผลผลิตดังกล่าวนี้เป็ นข้อจากัดสูงสุดที่ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

อำเภอแม่ออน
4,136.07
28,000
15,000
15,000
15,000
77,136.07

สรุ ปแผนการผลิตทีเ่ หมาะสม
จากแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาข้างต้นนี้ สามารถนามาสรุ ปแผนการผลิ ตที่เหมาะสมของ
เกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ ได้คือ เกษตรกรสามารถนาแผนการผลิตที่เหมาะสมไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการผลิตจริ ง เนื่ องจากต้นทุนการผลิตจริ งของเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มีตน้ ทุนที่สูง
ถึงแม้วา่ เกษตรกรจะผลิตผักอินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นพืชที่ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง แต่ยงั มีตน้ ทุนในส่ วน
อื่ น อาทิ เช่ น ค่าเมล็ ดพันธุ์ ค่าจ้างแรงงาน รวมถึ งค่าวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ นอกเหนื อจากการผลิ ต เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึ งต้นทุ นค่าขนส่ งที่ เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้ตน้ ทุ นเพิ่มขึ้ น หากเกษตรกรได้
ศึกษาจากแผนการผลิ ตที่เหมาะสมนี้ เกษตรกรจะสามารถเลื อกผลิ ตผักอินทรี ย ์ ขนาดพื้นที่ที่จะปลูก
รวมทั้งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งที่เกษตรกรนาผลผลิตไปจาหน่ายได้
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 ราย ใน 3 อาเภอ คือ อาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย และ
อาเภอแม่ออน ทาการผลิตผักอินทรี ยใ์ นพื้นที่ของแต่ละอาเภอ พบว่าแผนการผลิตที่เหมาะสมของการ
ปลู กผักอินทรี ยใ์ นฤดูฝน มี การใช้ที่ดินในการเพาะปลูกตามรายอาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย และ
อาเภอแม่ออน เท่ากับ 81.70 ไร่ 70.30 ไร่ และ 195.50 ไร่ ตามลาดับ ส่ วนแผนการผลิตที่เหมาะสมของ
การปลูกผักอินทรี ยใ์ นฤดูหนาว มีการใช้ที่ดินในการเพาะปลูกตามรายอาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย
และอาเภอแม่ออน เท่ากับ 54.50 ไร่ 51.70 ไร่ และ 139.50 ไร่ ตามลาดับ และแผนการผลิตที่เหมาะสม
ของการปลูกผักอินทรี ยใ์ นฤดูร้อน มีใช้ที่ดินในการเพาะปลูกตามรายอาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย
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และอาเภอแม่ ออน เท่ ากับ 48.50 ไร่ 47.70 ไร่ และ 125 ไร่ ตามล าดับ การใช้ที่ ดิน ในการผลิ ตจาก
แผนการผลิ ตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรในกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีการใช้ที่ดินในการผลิตผักอินทรี ย ์
ทั้งหมดของพื้นที่ ที่ผลิ ตผักอินทรี ย ์ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ที่ดินทั้งหมดในการผลิ ต แต่ยงั มีขอ้ จากัด
ทางด้านการตลาด นัน่ คือ ปริ มาณรับซื้ อของตลาดที่ยงั มีไม่มาก หากในอนาคตผักอินทรี ยห์ รื อสิ นค้า
เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นที่นิยมมากขึ้น ตลาดอาจมีไม่เพียงพอหรื อไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เกษตรกรผลิต
ออกมาได้มาก
ทางด้านของผลวิเคราะห์ของผลตอบแทนสุ ทธิ มากที่สุดจากแผนการผลิตที่เหมาะสมซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ฤดู ก ารผลิ ต คื อ ฤดู ฝน ฤดู ห นาว และฤดู ร้อ น พบว่า ผลตอบแทนสุ ท ธิ ม ากที่ สุ ด ตาม
แผนการผลิ ตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมในฤดูฝนเท่ากับ 10,031,843.35 บาท ส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ มาก
ที่สุดตามแผนการผลิตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมในฤดูหนาวเท่ากับ 5,840,605.85 บาท ส่ วนผลตอบแทน
สุ ทธิมากที่สุดตามแผนการผลิตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมในฤดูร้อนเท่ากับ 8,450,989.47 บาท
ส่ วนทางด้านการขนส่ งผลผลิ ตไปยังตลาดต่างๆ นั้น จากแผนการผลิ ตที่ เหมาะสม พบว่า
ความสามารถของการรับผลผลิตของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนจากเกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละอาเภอ สามารถรับผลผลิตผักอินทรี ย ์ ได้ดงั นี้ ในฤดูฝน ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชนของอาเภอ
แม่แตงสามารถรับผลผลิ ตผักอิ นทรี ยไ์ ด้ท้ งั สิ้ น 24,500 กิ โลกรัม ส่ วนตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชน
ของอาเภอสันทรายสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยไ์ ด้ท้ งั สิ้ น 22,500 กิโลกรัม และตลาดเกษตรอินทรี ย ์
ในชุ มชนของอาเภอแม่ออนสามารถรั บผลผลิ ตผักอินทรี ยไ์ ด้ท้ งั สิ้ น 28,150 กิ โลกรั ม โดยทุกตลาด
สามารถรับผลผลิ ตผักอินทรี ยไ์ ด้ท้ งั 9 ชนิ ด คือ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว
มะเขื อเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า ตามลาดับ ทางด้านความสามารถของการรับผลผลิ ตของ
ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับ
ผลผลิ ตจากเกษตรกรกลุ่ มตัวอย่างจากอาเภอแม่แตงได้ 60,000 กิ โลกรัม โดยสามารถรับผลผลิตผัก
อินทรี ยไ์ ด้ 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว แตงกวา และคะน้า ส่ วนตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับ
ผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างของอาเภอสันทรายได้ 40,000 กิโลกรัม โดยรับผลผลิต
ผักอินทรี ย ์ 2 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศและถัว่ ฝักยาว ทางด้านการรับผลผลิตของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ น
เมืองจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจากอาเภอแม่ออน สามารถรับได้ 87,000 กิโลกรัม ได้แก่ พริ ก บร็ อค
โคลี่ กะหล่ าดอก และกะหล่ าปลี ส่ วนศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอิ นทรี ยส์ ามารถรับ
ผลผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์จ ากเกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่า งจากอ าเภอแม่ แ ตงรวม 60,538.01 กิ โ ลกรั ม ได้แ ก่
ผัก กาดขาว แตงกวา และคะน้า และสามารถรับผลผลิ ต ผักอิ นทรี ยจ์ ากเกษตรกรกลุ่ ม ตัวอย่างของ
อาเภอสันทรายได้ท้ งั สิ้ น 48,215.57 กิโลกรัม ได้แก่ มะเขือเทศ และถัว่ ฝักยาว ส่ วนผลผลิตผักอินทรี ย ์
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ในอาเภอแม่ออนนั้น ศูนย์รวบรวมฯ สามารถรับผลผลิ ตรวมทั้งสิ้ น 167,246.42 กิโลกรัม ได้แก่ พริ ก
บร็ อคโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ และคะน้า
ส่ วนการผลิ ตในฤดู หนาวนั้น พบว่า การรับผลผลิ ตของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนจาก
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแต่ละอาเภอ มีดงั นี้ ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนของอาเภอแม่แตงสามารถรับ
ผลผลิตผักอินทรี ยไ์ ด้ท้ งั สิ้ น 27,000 กิโลกรัม เช่นเดียวกับอาเภอสันทราย ส่ วนตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ น
ชุ มชนของอาเภอแม่ออนสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยไ์ ด้ 31,500 กิ โลกรัม โดยทุกตลาดสามารถรับ
ผลผลิ ตผักอิ นทรี ยไ์ ด้ท้ งั 9 ชนิ ด คือ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ
ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ทางด้านการรับผลผลิตของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองของแต่ละอาเภอ
พบว่า ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจากอาเภอแม่แตงรวม
30,000 กิโลกรัม ได้แก่ แตงกวา และคะน้า ส่ วนการรับผลผลิตจากอาเภอสันทราย สามารถรับผลผลิต
รวม 41,215.92 กิ โลกรัม ได้แก่ พริ ก กะหล่ าดอก และผักกาดขาว ทางด้านอาเภอแม่ออนนั้น ตลาด
เกษตรอินทรี ยใ์ นเมื องสามารถรับ ผลผลิ ตผักอิ นทรี ยไ์ ด้รวม 68,784.08 กิ โลกรั ม ได้แก่ บร็ อคโคลี่
กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ และถัว่ ฝักยาว ส่ วนการรับผลผลิ ตของศูนย์รวบรวมและจาหน่ าย
ผลผลิ ตเกษตรอินทรี ย ์ พบว่า ศูนย์รวบรวมสามารถรับผลผลิ ตจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจากอาเภอ
แม่ แตงรวม 30,276.52 กิ โลกรั ม ได้แก่ กะหล่ าดอก แตงกวา และคะน้า ส่ วนอาเภอสันทราย ศูน ย์
รวบรวมฯ สามารถรั บ ผลผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์รวม 22,222.34 กิ โ ลกรั ม ได้แ ก่ พริ ก และกะหล่ า ดอก
ทางด้านอาเภอแม่ ออน พบว่าศู น ย์รวบรวมฯ สามารถรั บ ผลผลิ ตได้ถึ ง 92,501.14 กิ โลกรั ม ได้แก่
บร็ อคโคลี่ กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว และคะน้า
ทางด้านการผลิ ตในฤดู ร้อนนั้น พบว่าการรับผลผลิ ตของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนจาก
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละอาเภอ มีดงั นี้ ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนของอาเภอแม่แตง อาเภอ
สันทราย และอาเภอแม่ออนสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยไ์ ด้ 18,000 กิโลกรัม 18,000 กิ โลกรัม และ
19,800 กิ โลกรัม ตามลาดับ โดยทุกตลาดสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยไ์ ด้ท้ งั 9 ชนิ ด คือ พริ ก บร็ อค
โคลี่ กะหล่าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า ส่ วนการรับผลผลิต
ของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง พบว่า ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับผลผลิ ตจากเกษตรกร
กลุ่ ม ตัวอย่างของอาเภอแม่ แตงทั้งสิ้ น 28,104.67 กิ โลกรั ม ได้แก่ กะหล่ าปลี และมะเขื อเทศ ส่ วน
อาเภอสันทราย ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับผลผลิ ตผักอินทรี ยร์ วม 18,228.27 กิ โลกรั ม
ได้แก่ ถั่วฝั ก ยาว และคะน้า ในขณะที่ อาเภอแม่ ออนนั้น ตลาดเกษตรอิ น ทรี ย ์ในเมื องสามารถรั บ
ผลผลิตทั้งสิ้ น 97,167.06 กิโลกรัม ได้แก่ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว แตงกวา
และคะน้า ทางด้านของศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ พบว่าความสามารถในการรับ
ผลผลิตผักอินทรี ย ์ มีดงั นี้ รับผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจากอาเภอแม่แตงรวม 30,000 กิโลกรัม
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ได้แก่ กะหล่ าปลี และมะเขื อเทศ และรั บผลผลิ ตจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจากอาเภอสันทรายรวม
40,863.93 กิโลกรัม ได้แก่ พริ ก ถัว่ ฝักยาว และคะน้า ส่ วนการรับผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่ออน
รับผลผลิตได้ถึง 77,136.07 กิโลกรัม ได้แก่ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่าดอก ผักกาดขาว และแตงกวา
จากแผนการผลิตที่เหมาะสมในการรับผลผลิตของตลาดต่างๆ สามารถสรุ ปออกมาในรู ปของ
แผนภูมิการเปรี ยบเทียบแผนการผลิตเดิ มที่เกษตรกรแต่ละอาเภอผลิตผักอินทรี ยท์ ุกชนิ ดกับแผนการ
ผลิตที่เหมาะสมที่แนะนาให้เกษตรกรผลิตผักอินทรี ยบ์ างชนิด โดยในฤดูฝนเกษตรกรทั้ง 3 อาเภอควร
จัดสรรการผลิ ตผัก อิ นทรี ย ์ ดังนี้ แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมแนะนาให้ ผลิ ตผักกาดขาวและคะน้า ใน
อาเภอแม่แตง แนะนาให้ ผลิ ตมะเขื อเทศและถัว่ ฝั ก ยาวในอาเภอสันทราย และแนะนาให้ผลิ ตพริ ก
บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอก และกะหล่ าปลี ในอาเภอแม่ออน เพื่อส่ งไปยังตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง
(ภาพที่ 5.1) ส่ วนในฤดูหนาว แผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนาให้เกษตรกรผลิ ตแตงกวาและคะน้าใน
อาเภอแม่แตง แนะนาให้ผลิตพริ ก กะหล่ าดอก และผักกาดขาวในอาเภอสันทราย ส่ วนอาเภอแม่ออน
แผนการผลิตแนะนาให้ผลิตบร็ อคโคลี่ กะหล่าปลี มะเขือเทศ และถัว่ ฝักยาว เพื่อส่ งผลผลิตไปยังตลาด
เกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง (ภาพที่ 5.2) ส่ วนในฤดูร้อน แผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนาให้ผลิตกะหล่าปลี
และมะเขือเทศในอาเภอแม่แตง ผลิ ตถัว่ ฝั กยาวและคะน้าในอาเภอสันทราย และผลิ ตผักอิ นทรี ยท์ ุ ก
ชนิดยกเว้นมะเขือเทศและถัว่ ฝักยาวในอาเภอแม่ออน (ภาพที่ 5.3)
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อาเภอแม่ ออน

แผนการผลิตที่เหมาะสม

ที่มา: จากการวิเคราะห์
ภาพที่ 5.1 เปรี ยบเทียบการรับผลผลิตผักอินทรี ยใ์ นฤดูฝนของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง (ตลาดที่ 2)
ของแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม
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ที่มา: จากการวิเคราะห์
ภาพที่ 5.2 เปรี ยบเทียบการรับผลผลิตผักอินทรี ยใ์ นฤดูหนาวของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง (ตลาด
ที่ 2) ของแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม
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อาเภอแม่ ออน

แผนการผลิตที่เหมาะสม

ที่มา: จากการวิเคราะห์
ภาพที่ 5.3 เปรี ยบเทียบการรับผลผลิตผักอินทรี ยใ์ นฤดูร้อนของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง (ตลาดที่
2) ของแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม
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ส่ วนการรับผลผลิตของของศูนย์รวบรวมและจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3) สรุ ป
ได้จากแผนการผลิตเดิม และแผนการผลิ ตที่เหมาะสมได้ว่า ผลผลิตในฤดูฝน จากแผนการผลิตเดิมที่
เกษตรกรผลิ ตผักอินทรี ยท์ ุกชนิ ดและผลิตได้ในปริ มาณไม่มาก ผลที่ได้จากแผนการผลิตที่เหมาะสม
พบว่า แผนการผลิ ต ที่ เหมาะสมแนะน าให้ผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์เกื อบทุ ก ชนิ ดในอาเภอแม่ ออน ยกเว้น
ถัว่ ฝั กยาวและแตงกวา ส่ วนมะเขือเทศและถัว่ ฝั กยาวให้ผลิ ตในอาเภอสันทราย และผลิ ตผักกาดขาว
แตงกวาและคะน้าในอาเภอแม่แตง (ภาพที่ 5.4) ส่ วนในฤดูหนาว แผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนาให้
เกษตรกรอาเภอแม่แตงผลิตกะหล่ าดอก แตงกวา และคะน้า แนะนาให้เกษตรกรอาเภอสันทรายผลิ ต
พริ กและกะหล่ าดอก และเกษตรกรอาเภอแม่ออนผลิ ตผักอิ นทรี ยไ์ ด้เกื อบทุ กชนิ ดยกเว้นพริ กและ
แตงกวา (ภาพที่ 5.5) ส่ วนการผลิตในฤดูร้อน แผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนาให้ผลิตพริ ก บร็ อคโคลี่
กะหล่ าดอก ผักกาดขาว และแตงกวาในอาเภอแม่ออน แนะนาให้ผลิ ตพริ ก ถัว่ ฝั กยาว และคะน้าใน
อาเภอสันทราย และแนะนาให้ผลิตกะหล่าปลีและมะเขือเทศในอาเภอแม่แตง (ภาพที่ 5.6)
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แผนการผลิตที่เหมาะสม

ที่มา: จากการวิเคราะห์
ภาพที่ 5.4 เปรี ย บเที ยบการรั บ ผลผลิ ตผัก อิ น ทรี ยใ์ นฤดู ฝ นของศู นย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ต
เกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3) ของแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม
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แผนการผลิตที่เหมาะสม

ที่มา: จากการวิเคราะห์
ภาพที่ 5.5 เปรี ยบเที ยบการรับผลผลิ ตผักอิ นทรี ยใ์ นฤดูหนาวของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ต
เกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3) ของแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม
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อาเภอแม่ ออน

ที่มา: จากการวิเคราะห์
ภาพที่ 5.6 เปรี ยบเที ยบการรั บ ผลผลิ ตผักอิ นทรี ยใ์ นฤดู ร้อนของศูนย์รวบรวมและจาหน่ ายผลผลิ ต
เกษตรอินทรี ย ์ (ตลาดที่ 3) ของแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม
85

โดยในแผนการผลิ ต ที่ เหมาะสมนี้ ข้อ จ ากัด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด คื อ ข้อ จ ากัด ทางด้า น
การตลาดหรื อปริ มาณการรับซื้ อผลผลิ ตผักอินทรี ย ์ เนื่ องจากเกษตรกรเองไม่สามารถคาดการณ์ หรื อ
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มปริ มาณผลผลิตได้ เพราะผลผลิตทางการเกษตรมักจะมีปริ มาณผลผลิตในแต่ละปี
ที่แตกต่างกัน แต่เกษตรกรสามารถนาแผนการผลิตที่เหมาะสมที่ได้มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงปริ มาณ
ผลผลิตทางด้านการตลาดได้ นัน่ คือการดูแนวโน้มของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขนส่ ง และปริ มาณ
ผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูการผลิต รวมถึงปริ มาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ ตลาดและปริ มาณที่ตลาดสามารถรับ
ได้ในปี ถัดไป แล้วนามาช่วยตัดสิ นใจในการผลิตครั้งต่อไปได้
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