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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัด
เชียงใหม” เปนการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปของการทําการเกษตรปลอดสารพิษ ของเกษตรกร
ภายใตฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค คือ 
ทราบขอมูลทุนทางสังคม ความสําคัญของปริมาณและชนิดของผักไดที่ทําการผลิต เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหตนทุนและผลสัมฤทธ์ิของการผลิตผักปลอดสารพิษบนความพอเพียง โดยใชวิธีวิจัย
และพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)  ระหวางเกษตรกรในชุมชน ที่
เขารวมการวิจัยจากพ้ืนท่ี 10 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอสารภี อําเภอสันปาตอง 
อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอ
พราว และอําเภอสันทราย นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจาก สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี 
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง หนวยงานภาคีระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ,  ศูนยวิจัย เ พ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเกิดการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้   

ผลการศึกษาในระยะท่ีสองนี้ พบวามูลคาตนทุนและผลตอบแทนจากการเกษตรผลิตผัก
ปลอดสารพิษ  กับการจัดทําแปลงสาธิตท่ีปฏิบัติดวยวิธีทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (จีเอพี) ของ
เกษตรกร 33 ราย กับผักเศรษฐกิจ 33 ชนิด ภายใตขนาดพ้ืนท่ี 50 ตารางวา สามารถทราบมูลคา
ตนทุนการผลิตท่ีชัดเจนและทราบผลตอบแทนความคุมคาไดถึง 28 ชนิดของผักเศรษฐกิจ  ที่อัตรา
ผลกําไรตอรายไดตํ่าสุดอยูท่ี 4% และอัตราผลกําไรตอรายไดสูงสุดท่ี 66%  ดานการวิเคราะหปจจัย
ความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและผลตอบแทน พบวาดวยกลไกลทางดานราคา กลไกของ
ปจจัยการลงทุนในขนาดพื้นท่ีของการผลิต มูลคาของตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปรและตนทุนรวม 
ในการผลิตผักปลอดสารพิษจะสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม คือ ถารายไดจากการผลิตมีมูลคา
สูงผลตอบแทนจะสูง ถารายไดจากการผลิตไดนอยจะทําใหเกิดผลตอบแทนตํ่า  ถาเกษตรกรทราบ
ถึงความไดเปรียบของกลไกทางดานราคา เปนเปาหมายในการวางแผนการผลิตจะทําใหไดเกิด
ผลตอบแทนที่คุมคาตอหนึ่งรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถนําไปวางแผนการผลิตสําหรับท้ังป ตลอดจนการแกปญหาเร่ืองไมมีตลาดรองรับสินคา
ของผักปลอดสารพิษและการหาตลาดราคาของผักปลอดสารพิษที่มีราคาสูงได 
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  ดานผลสัมฤทธ์ิของการเกษตรปลอดสารพิษ ในดานผลผลิตเกษตรกรมีความรูในดาน
ทักษะการวางแผนการผลิต ดานการเงินลงทุนและกําไร ดานการตลาด ดานองคความรูทาง
การเกษตรท่ีเกิดผลประโยชนตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม และการเกิดเครือขายความรู และตลาด
สินคาผักปลอดสารพิษระหวางเกษตรกรดวยกันเพ่ิมข้ึน  ทางดานผลลัพธ เกษตรกรมีรายไดเสริม
หมุนเวียนตอครอบครัวอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวาวันละ 300-500 บาทตอวัน และการขยายองค
ความรูและภูมิปญญาของเกษตรกร ดวยวิธีการดูแลการรดนํ้า พรวนดิน และกําจัดวัชพืช ศัตรูพืช 
ดวยการระบบวิธีสมดุลทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนตามระยะเวลาและฤดูกาล ทําใหเกิดผลการลด
ตนทุน และปรับสมดุลใหกับส่ิงแวดลอมซ่ึงจะสงผลตอทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของท้ัง
ผูผลิตและผูบริโภคในระยะยาวไดขยายไปสูเกษตรกรและผูท่ีสนใจไดรับทราบตลอดระยะเวลา
การศึกษาวิจัย  

ผลตอบแทนและผลสัมฤทธ์ิ ของการผลิตผักปลอดสารพิษไดเนนถึงความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน โดยใชปจจัยทุนทางสังคมและทุนในชุมชนของเกษตรกร  พบวาทุน
ดานบุคคลยังเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดตอการเกษตรในปจจุบัน  เพราะเกษตรกรจะเกิดการเรียนรู พัฒนา
ศักยภาพความสามารถทางดานผลิตไดดี  เกิดจากระดับพ้ืนฐานความรู ภูมิปญญาท่ีเปนทุนเดิมของ
แตละบุคคลมาบูรณาการรวมกับความรูความเขาใจทางดานการบริหารจัดการทางดานการวาง
แผนการผลิตสูการสรางเปาหมายกําไรกับความพอเพียง ขอเสนอแนะท่ีพบ การขาดความรูความ
เขาใจของเกษตรกรกับความสําคัญของการบริหารจัดการดานการวางแผนการผลิตยังเปนสวน
สําคัญ การขยายผลเพ่ือเพิ่มองคความรูที่สําคัญสําหรับผูผลิตผักปลอดสารพิษอันจะนําไปสูการ
วิเคราะหตนทุนและการวางแผนกําไรในระยะยาวได  
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Abstract 
 
 The study of cost and benefit of free pesticide agriculture in Chiang Mai is to analyze 
and find   the conclusion of doing free pesticide agriculture under the sufficiency economy 
concept. The result of study is to know the information of social capital, importance of quantity 
and types of vegetables leading to analyze the cost and benefit of producing free pesticide 
agriculture, importance of quantity and types of vegetables base on sufficiency economy 
concept. Participatory action research was conducted between groups of agriculturists from 10 
districts in Chiang Mai; Sarapee , Sanpathong, Hangdong, Sankampheng, Doisaket, Muang, 
Maerim, Maeteng, Phraow and Sansai districts joining in this project. The Office of Sarapee 
district agriculture, the Chiang Mai Provincial agricultural office, the Office of Hangdong 
district agriculture, the Chiang Mai Provincial Public Health Office and Multiple Cropping 
Center of Chiang Mai University also attended in this project. 
 The second phase of study found that the value of cost and rewards from free pesticide 
agriculture by arranging the 33 square wa of demonstration area where 33 agriculturist plant 33 
types of vegetables help us know the clear value of production cost and the rewards gain from 28 
types of vegetables. The ratio of profit per the least income is equal to 4 percentages and the 
ration of profit per the highest income is equal to 66 percentages. 
 Analyzing production cost and rewards for agriculturists was that price mechanism , 
cost mechanism regarding to production’ area, fix cost value, variable cost and total cost of free 
pesticide vegetables have  significant relationship for   the  opposite side.  If the production’s 
income is high, the rewards will be high. If the production’s income is low, the rewards will be 
low too.  If the agriculturists know and use the advantage of price to make the production’ plan, 
they thereby can get the worthwhile rewards for the four months of production period and this 
can help them to make a yearly production plan and solve the problems of marketing.  
 For the benefit of free pesticide agriculture’ s production, agriculturists have the skill for 
production  plan, investment and profit, marketing, knowledge base in agriculture which is  
advantageous  for their health and environment.  Knowledge network and free pesticide 
vegetable marketing among agriculturist will be created. 
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 Regarding to the outcome, agriculturists have at least 300-500 baht additional income 
per day. This can also enlarge their knowledge base and local wisdom by watering, forking up 
the ground, get  rid of plant disease and insect disease base on the natural balance system. As a 
result, it can help them to decrease the cost and adjust the environmental balance resulting to 
both the physical and mental health of producers and consumers in the long run. 
 Rewards and benefit of free pesticide vegetable production emphasized in self-reliance 
and found that human capital is the most important for agriculturists. Agriculturists can learn and 
develop their ability in production base on their knowledge background integrated with 
knowledge and understanding in production plan. Suggestion for agriculturists are that lack of 
knowledge and understanding of agriculturists including the importance of management 
particularly in production plan plays the important role for enhancing knowledge base of 
agriculturists. 
 

  




