บทที่ 7
สรุปและข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุ ป
ผลการวิเคราะห์ แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมของเกษตรกรในกลุ่ ม ตัวอย่างของอาเภอแม่ แตง
อาเภอสั นทราย และอาเภอแม่ ออน พบว่า แผนการผลิ ตที่ เหมาะสมของการผลิ ตในฤดู ฝนท าให้ มี
ผลตอบแทนสุ ทธิ มากที่สุดเท่ากับ 10.03 ล้านบาท มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการผลิตรายอาเภอ
ซึ่ งกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างใช้ที่ดินในการผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมดที่มี ส่ วนกิจกรรมการผลิตทั้งหมดนั้น
ใช้ทุนการผลิ ตและกู้เงิ นจากแหล่ งต่างๆ ดังนี้ อาเภอแม่แตงใช้ทุน การผลิ ต 454,730 บาท กู้เงิ นจาก
กลุ่ มเกษตรอิ นทรี ย ์ 42,309 บาท อาเภอสันทรายใช้ทุนการผลิ ต 424,437 บาท กู้เงิ นจากแหล่ งทุ น 2
แหล่ ง ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรจานวน 17,181 บาท และกูจ้ ากกลุ่ มเกษตรอิ นทรี ยจ์ านวน 180,000
บาท ส่ วนอาเภอแม่ออนใช้ทุนการผลิต 861,338 บาท และกูเ้ งินจากกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ 640,856 บาท
ส่ วนแผนการผลิตที่เหมาะสมของการผลิตพืชในฤดูหนาวนั้น แผนการผลิตที่เหมาะสมในฤดูหนาวทา
ให้มีผลตอบแทนสุ ทธิ ที่มากที่สุด เท่ากับ 5.84 ล้านบาท มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการผลิตราย
อาเภอ โดยกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างใช้ที่ดินในการผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั หมดที่มีเช่นเดียวกัน ส่ วนกิจกรรม
การผลิตทั้งหมดในแต่ละอาเภอมีการใช้ทุนการผลิ ตและกูเ้ งิน ดังนี้ อาเภอแม่แตงใช้ทุนการผลิตรวม
350,000 บาท และกูเ้ งิ นจากกลุ่มเกษตรอิ นทรี ยจ์ านวน 233,185 บาท อาเภอสันทรายใช้ทุนการผลิ ต
จานวน 270,000 บาท และกู้เงิ นจากแหล่ งเงิ นกู้ 2 แหล่งด้วยกัน คื อกูจ้ ากสหกรณ์ การเกษตรจานวน
355,512 บาท และกู้จากกลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ านวน 180,000 บาท และอาเภอแม่ออนใช้ทุนการผลิ ต
รวม 540,000 บาท กูเ้ งิ นจากแหล่งเงินกู้ 2 แหล่งเช่ นกัน คือกูจ้ ากสหกรณ์ การเกษตรจานวน 139,747
บาท และกูจ้ ากกลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ านวน 780,000 บาท ทางด้านแผนการผลิตที่เหมาะสมของการผลิต
ในฤดูร้อน พบว่าแผนการผลิ ตที่เหมาะสมทาให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุ ทธิ ที่มากที่สุดเท่ากับ 8.45
ล้านบาท โดยมี ก ารใช้ป ระโยชน์จากที่ ดินในการผลิ ตรายอาเภอซึ่ งใช้ที่ ดินในการผลิ ตผัก อิ นทรี ย ์
ทั้งหมดเช่นเดียวกัน ส่ วนกิจกรรมการผลิตใช้ทุนการผลิตและการกูเ้ งินจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ อาเภอแม่
แตงใช้ทุนการผลิ ตทั้งสิ้ น 216,000 บาท โดยมีการกูเ้ งินจากกลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ านวน 468,617 บาท
อ าเภอสั น ทรายใช้ทุ น การผลิ ต รวม 216,000 บาท และมี ก ารกู้เงิ น จากแหล่ ง ทุ น ได้แ ก่ สหกรณ์
การเกษตรจานวน 226,162 บาท และกลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ านวน 180,000 บาท ส่ วนอาเภอแม่ออนใช้
ทุนการผลิตทั้งสิ้ น 570,000 บาท และมีการกูเ้ งินจากกลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ านวน 396,382 บาท
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ทางด้านการตลาดของผักอินทรี ยน์ ้ นั พบว่าการรับผลผลิตผักอินทรี ยข์ องตลาดทั้ง 3 รู ปแบบ
มีรายละเอียดดังนี้ การผลิ ตผักอินทรี ยท์ ้ งั 3 ฤดู พบว่าตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุ มชนของอาเภอแม่แตง
อาเภอสันทราย และอาเภอแม่ออน สามารถรับผลผลิตผักอินทรี ย ์ท้ งั 9 ชนิ ด ได้แก่ พริ ก บร็ อคโคลี่
กะหล่าดอก กะหล่าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา และคะน้า แต่สามารถรับผลผลิตได้
ในปริ มาณที่ ไม่มากนัก เมื่อเที ยบกับ ตลาดในเมื องและศูนย์รวบรวมผลผลิ ต โดยการผลิตในฤดูฝน
ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยร์ ายอาเภอได้ ดังนี้ รับผลผลิตผักอินทรี ยจ์ าก
อาเภอแม่แตง ได้แก่ ผักกาดขาว แตงกวา และคะน้า รับ ผลผลิ ตจากอาเภอสันทราย ได้แก่ มะเขือเทศ
และถัว่ ฝั กยาว และรับผลผลิ ตจากอาเภอแม่ออน ได้แก่ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอก และกะหล่ าปลี
ส่ วนการรับผลผลิตผักอินทรี ยข์ องศูนย์รวบรวมผลผลิตนั้น พบว่าสามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยจ์ าก
อาเภอแม่แตง ได้แก่ ผักกาดขาว แตงกวา และคะน้า รับผลผลิตมะเขือเทศ และถัว่ ฝักยาวจากอาเภอสัน
ทราย และรับผลผลิตพริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ และคะน้า จาก
อาเภอแม่ออน ส่ วนการผลิตในฤดูหนาว ในส่ วนของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมืองสามารถรับผลผลิต
จากอาเภอแม่แตง ได้แก่ แตงกวา และคะน้า ส่ วนอาเภอสันทราย รับผลผลิตจากอาเภอสันทราย ได้แก่
พริ ก กะหล่าดอก และผักกาดขาว และอาเภอแม่ออน และรับผลผลิตจากอาเภอแม่ออน ได้แก่ บร็ อค
โคลี่ กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ และถัว่ ฝั กยาว ส่ วนการรับผลผลิตของศูนย์รวบรวมผลผลิ ต
พบว่า ศูนย์รวบรวมสามารถรับผลผลิตจากอาเภอแม่แตง ได้แก่ กะหล่ าดอก แตงกวา และคะน้า รับ
ผลผลิ ตจากอาเภอสันทราย ได้แก่ พริ ก และกะหล่ าดอก และรับผลผลิ ตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่ออน
ได้แก่ บร็ อคโคลี่ กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝักยาว และคะน้า ทางด้านการผลิตในฤดูร้อน
ในส่ วนของตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง รับผลผลิตจากอาเภอแม่แตง ได้แก่ กะหล่าปลี และมะเขือเทศ
รับผลผลิ ตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอสันทราย ได้แก่ ถัว่ ฝั กยาว และคะน้า และรับผลผลิตผักอินทรี ยจ์ าก
อาเภอแม่ออน ได้แก่ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว แตงกวา และคะน้า ส่ วนการ
รั บ ผลผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์จ ากศู น ย์ร วบรวมสามารถรั บ ผลผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์จ ากอ าเภอแม่ แ ตง ได้แ ก่
กะหล่ าปลี และมะเขือเทศ รับผลผลิ ตจากอาเภอสันทราย ได้แก่ พริ ก ถัว่ ฝั กยาว และคะน้า และรับ
ผลผลิตผักอินทรี ยจ์ ากอาเภอแม่ออน ได้แก่ พริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่าดอก ผักกาดขาว และแตงกวา
ทางด้านการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแผนการผลิตที่เหมาะสม โดยกาหนดให้เพิ่มพื้นที่ใน
การผลิตขึ้นร้อยละ 20 และเพิ่มปริ มาณการรับผลผลิตในฤดูฝน 2 เท่า และเพิ่มปริ มาณการรับผลผลิ ต
ในฤดูหนาวและฤดูร้อนร้อยละ 50 พบว่า การผลิตผักอินทรี ยท์ ้ งั 3 ฤดู มีความต้องการพื้นที่เพาะปลูกที่
เพิ่มขึ้น และมีผลตอบแทนสุ ทธิ ของทุกช่ วงฤดูการผลิ ตเพิ่มขึ้นจากแผนการผลิ ตพืชที่เหมาะสม โดย
การผลิตช่วงฤดูร้อนจะมีผลตอบแทนสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าฤดูฝนและฤดูหนาว คือการผลิตในฤดูร้อน
จะมีผลตอบแทนสุ ทธิ เพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 8.45 ล้านบาท เป็ น 10.50 ล้านบาท รองลงมาคือการผลิต
100

ในช่ วงฤดูฝนเพิ่มขึ้นจาก 10.03 ล้านบาท เป็ น 11.72 ล้านบาท และการผลิ ตในฤดู หนาวเพิ่มขึ้นจาก
5.84 ล้านบาท เป็ น 7.12 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการเพิ่มปริ มาณรับ
ซื้ อผลผลิตในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า และร้อยละ 50 ตามลาดับ พบว่าในฤดู
ฝนกาหนดให้ตลาดในชุ มชนรับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า มีการรับผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิ ดโดยเฉพาะ
พริ กที่รับผลผลิตได้มากกว่า 2 เท่าในอาเภอแม่แตงและอาเภอสันทราย และผักกาดขาวที่รับผลผลิตได้
ถึง 3 เท่า ในอาเภอแม่ออน ส่ วนการรับผลผลิตในฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กาหนดให้รับผลผลิตเพิ่มร้อย
ละ 50 โดยตลาดในชุ ม ชนสามารถรั บ ผลผลิ ตเพิ่ ม ได้ทุ ก ชนิ ด โดยเฉพาะผัก กาดขาวที่ รับ ปริ ม าณ
ผลผลิตได้ถึง 4 เท่า ส่ วนในฤดูร้อนตลาดในชุ มชนรับผลผลิ ตได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในปริ มาณผลผลิต
ทุกชนิด
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรควรมีการวางแผนร่ วมกันในระดับกลุ่มผูผ้ ลิ ตด้วยกัน
เพื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขและข้อจากัดด้านการผลิต และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่า
ขนส่ ง และทาให้เกษตรกรมีการผลิตและการจาหน่ายผักอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
7.2 การวิจารณ์การศึกษา
แผนการผลิตที่เหมาะสมนี้ เป็ นการวิเคราะห์แผนการผลิตโดยใช้เครื่ องมือทางคอมพิวเตอร์มา
ช่ วยในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งอาจไม่ได้สะท้อนถึ งสภาพความเป็ นจริ ง เนื่ องจากการนาแผนการผลิตที่
เหมาะสมนี้ ไปใช้ในการผลิ ตที่ใช้ได้จริ งของเกษตรกรนั้น ต้องคานึ งถึงปั จจัยหลายๆ ด้าน อาทิ ด้าน
เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อม ด้านการตลาด และปั จจัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
เกษตรกรที่จะสามารถนาแผนการผลิตที่เหมาะสมไปใช้ได้จริ ง โดยการปรับเข้ากับแผนการผลิตที่มีอยู่
เดิ ม ผลสรุ ปที่ ได้จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรสามารถนาแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมไปช่ วยในการ
ตัด สิ น ใจในเรื่ องการขนส่ ง คื อ เมื่ อต้น ทุ น ในการขนส่ ง ผลผลิ ต ที่ ส่ ง ไปยัง ตลาดใดมี ต้น ทุ น ที่ สู ง
เกษตรกรอาจต้องมีการประชุ มหรื อคุ ยหารื อกันในลักษณะของการรวมกลุ่มของผูผ้ ลิตเพื่อทาการตก
ลงกันว่าจะทาการผลิ ตผักอินทรี ยช์ นิ ดใด จานวนเท่าไหร่ และนาไปจาหน่ ายยังตลาดใด เพื่อช่ วยลด
ต้นทุนค่าขนส่ ง นอกจากนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการขนส่ งของผลผลิ ต พบว่า เกษตรกรมี
การขนส่ งในลักษณะของการรวมผลผลิตผักอินทรี ยห์ ลายๆ ชนิ ดในคราวเดียวกัน ไม่ได้แยกผลผลิ ต
แต่ละชนิ ดในการขนส่ ง ทาให้การคานวณต้นทุนการขนส่ งอาจมีความคลาดเคลื่อนไป และการศึกษา
นี้ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงปริ มาณผลผลิตขั้นต่าในการขนส่ งผักอินทรี ยใ์ นแต่ละครั้งของกลุ่มเกษตรกร
นอกจากนี้ การเก็ บ รวบรวมในส่ วนของข้อมู ลปริ ม าณการขนส่ ง ปริ ม าณที่ ตลาดรั บ ผลผลิ ตยังเก็ บ
ข้อมูลได้ไม่ละเอียดเท่าที่ครั้ง เนื่ องจากเกษตรกรบางส่ วนไม่ได้จดบันทึ กการผลิ ต และการจาหน่ าย
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ผลผลิตตลอดฤดูการผลิตไว้ ทาให้การนาข้อมูลทางด้านการผลิต ต้นทุนการผลิต และต้นทุนค่าขนส่ ง
มาใช้ในการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมยังไม่ดีเท่าที่ควร

7.3 ข้ อเสนอแนะ
1. การผลิตผักอินทรี ยม์ ีแนวโน้ม ว่าในอนาคตจะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากกระแสการรัก
ธรรมชาติ การใส่ ใจและดู แ ลสิ่ ง แวดล้อม ผูบ้ ริ โภคอาจจะมี ค วามต้องการเพิ่ ม ขึ้ น ดัง นั้น ประเด็ น
เกี่ยวกับผักอินทรี ยห์ รื อเกษตรอินทรี ยอ์ าจจะขยายประเด็นออกไปได้อีกหลายประเด็น
2. หากมีผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผักอินทรี ย ์ ควรมีการเก็บข้อมูลให้ละเอียดที่สุด ทั้ง
ในด้า นของต้น ทุ น การผลิ ต ปริ ม าณผลผลิ ต เพื่ อ ให้ ผ ลที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ ไ ม่ ผิ ด พลาดหรื อ
คลาดเคลื่อนไปจากการผลิตจริ ง ส่ วนด้านการขนส่ ง ควรมีการแยกลักษณะหรื อผลผลิตในการขนส่ ง
ให้ละเอียด เนื่ องการการขนส่ งสิ นค้าทางการเกษตรในแต่ละครั้ง เกษตรกรจะมี ลกั ษณะการขนส่ ง
ผลผลิตพืชหลายๆ ชนิ ดในคราวเดียวกัน ทาให้ยากต่อการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน
การขนส่ ง
3. การวางแผนการผลิ ตผัก อิ น ทรี ย ์โดยใช้ป ระเด็ น ของความเสี่ ย งเข้ามาเกี่ ยวข้อง ถื อเป็ น
ประเด็นที่ น่าท าการศึ กษาต่อไป แต่เนื่ องจากข้อมูลในด้านปริ มาณผลผลิ ตยังไม่ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องไว้เป็ นรายปี จึงทาให้ขาดข้อมูล ที่สามารถนามาวิเคราะห์ด้านความ
เสี่ ยงได้ หากในอนาคตมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว น่าจะทาการศึกษาในประเด็นนี้ได้
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