
 
บทที่ 5 

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษ 

  
การศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนของการเกษตรผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม  

ในคร้ังนี้  มีวิธีดําเนินการวิจัยอันประกอบดวยไปดวย ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง
เกษตรกรที่เขารวมโครงการในการสรางแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (จีเอพี) เพื่อ
สรางการเรียนรูและวิธีท่ีปฏิบัติเพื่อนําขอมูลการจัดทําแปลงการผลิตสาธิตมาเปนตนแบบของ
การวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ภายใตฐานคิดของความพอเพียงและ
ความคุมคา    ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กรอบการวิจัย แผนการวิจัยและ
กิจกรรมกลุมและรูปแบบการผลิตภายใตฐาน GAP ของการวิจัย ในระยะท่ี 2 ดังตอไปนี ้

 

5.1 ขอมูลการสรางแนวปฏบัิติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (จีเอพี) 
          ผูวิจัยไดทําการศึกษารวมกับเกษตรกรที่สนใจไดใหความรวมมือ โดยผานกระบวนการ
จัดทําแปลงสาธิต จํานวน 33 ชนิดพืชเศรษฐกิจ จากพ้ืนท่ีของเกษตรกร  6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง 
อําเภอสารภี อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันปาตอง อําเภอแมวาง อําเภอพราว เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองและรูจักบันทึกขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตนทุนและความคุมคาในชวงการ
เพาะปลูกพืชท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ จังหวัดเชียงใหม ใหมากท่ีสุดคือในชวง
เดือนธันวาคม2551 จนถึง มีนาคม 2552  รวมเปนระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือนในเบ้ืองตน  ดวยการ
ใชเกณฑการปลูกพืชท่ีใชระบบการปลูก จี เอ พี และลดตนทุนดวยการใชสารชีวภาพ เพื่อสังเกต
การเจริญเติบโต และการใชสารเคมี หรือการกําจัดวัชพืช ตลอดจนควบคุมคุณภาพสุดทายของ
การผลิตดวยการตรวจวัดสารตกคางในพืชผัก เม่ือถึงชวงฤดูการเก็บเกี่ยว และกระตุนติดตามดวย
การจดบันทึกการปฏิบัติในแปลงการปลูกพืชท้ัง 33 ชนิด 
 
 (5.1.1) แนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (จีเอพี) 
            การปลูกพืชระบบ จี เอ พี  เปนการปลูกพืชต้ังแต การเตรียมพันธ การปลูก การดู
และรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรตองบันทึกการปฏิบัติงานทุก
ข้ันตอน เพื่อใหมีความปลอดภัยตอเกษตรกรไมทําลายส่ิงแวดลอม ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย
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จากการปนเปอนของสารเคมีและเช้ือโรคผลผลิตเปนท่ีตองการของตลาดท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน (กรมสงเสริมวิชาการเกษตร, 2551) 
       การปลูกพืชระบบ จี เอ พี จะทําใหเกษตรไดรับประโยชน และเกิดการเรียนรูได
ดังตอไปนี้  
  1.) มีความรูและผลิตพืชอยางมีระบบทําใหลดตนทุนการผลิต และปองกัน
กําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง  
  2.) ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปอนสารเคมี เช้ือโรค และ
ศัตรูพืช เปนท่ีตองการของตลาด 
  3.) ไดรับการรับรองระบบการผลิตและผลผลิตเปนท่ียอมรับ 
  4.) เกษตรกรและผูซ้ือไดบริโภคพืชผัก ผลไมท่ีปลอดภัยมีคุณภาพดี ทําใหมี
สุขภาพแข็งแรง 
  5.) มีรายไดจากการขายพืชผัก ท่ีปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอทําใหครอบครัวอบอุน
ม่ังค่ัง  
 
   ขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหได จี เอ พี 
   กระบวนการปฏิบัติของเกษตรกร เพื่อเตรียมรูปแบบการผลิตตามขอกําหนดของ จี เอ 
พี ประกอบไปดวยขอปฏิบัติ ทั้งส้ิน 8 ประการ ดังนี้  
   1. ใชน้ําจากแหลงน้ําสะอาด   
  1.1) กําหนดใหใชน้ําจากแหลงท่ีไมมีการปนเปอนจากสารพิษ หรือส่ิงที่เปน
อันตราย 
  1.2) หลีกเหล่ียงการใชน้ําจากแหลงท่ีอยูใกล หรือไหลผานชุมชน คอกสัตว โรง
เก็บสารเคมี โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
    2. ควรปลูกพืชผักในพื้นท่ีดี ไมมีเช้ือโรค ไมมีสารพิษในดิน 
  2.1) พื้นท่ีปลูกไมเคยเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเก็บ
สารเคมี คอกสัตว หรือท่ีท้ิงขยะมากอน 
  2.2) พื้นท่ีปลูกไมพบสารเคมีกลุมออรกาโนคลอรีน ออรกาโนฟอสเฟส หรือ
โลหะหนักตกคาง  
     3. เนนการใชและเก็บปุย สารเคมี ถูกตอง  
  3.1) จัดเก็บสารเคมีในสถานท่ีแยกจากท่ีพักอาศัย หรือท่ีประกอบอาหารมีการ
ระบายอากาศท่ีดี  
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  3.2) เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมนพืชใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกันเขียน
ปายชัดเจน  
  3.3) ใชสารเคมีที่ข้ึนทะเบียนถูกตองโดยอานฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช 
ชวงเวลา และปริมาณท่ีแนะนําไวในฉลากอยางเครงครัด 
  3.4) ไมซ้ือสารเคมีท่ีรานคาแบงขายหรือไมติดฉลาก 
  3.5)  สารเคมีตองบรรจุในขวด/ภาชนะบรรจุ ท่ีปดฝาขวด กลองเรียบรอยไมฉีก
ขาด 
  3.6) หามใช หรือเก็บรักษาสารเคมีท่ีราชการประกาศหามใช 
  3.7) ปองกันตนเองขณะฉีดพนสารเคมีอยางถูกตอง และอาบนํ้า สระผมเปล่ียน
เส้ือผาใหมทันที ภายหลังพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกคร้ัง  
  3.8) หยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาท่ีระบุไวในฉลาก 
  3.9) ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชหมดแลว หามนํามาใชใหมอีก ใหทําลายโดยการ
ฝงใหหางจากแหลงน้ํา และลึกมากพอท่ีสัตวไมสามารถคุยข้ึนมาได หามเผาทําลาย  
    4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ 
  4.1) ปฏิบัติและดูแลรักษาพืชในแปลง/สวน ตามข้ันตอนสําคัญตาง ๆ ท่ีกําหนด
ไวใน แผนควบคุมการผลิต ของพืชแตละชนิด 
    5. สํารวจศัตรูพืช และปองกันกําจัดอยางถูกตอง 
  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช และปองกันกําจัดอยางถูกวิธี เม่ือศัตรูพืชมี
ปริมาณมากท่ีจะทําใหผลผลิตเสียหาย 
    6. เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 
  6.1) เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะท่ีเหมาะสม ตามความสุขแกของผลผลิตท่ีระบุไว 
ในแผนควบคุมการผลิตของพืชแตละชนิด 
  6.2) ใชอุปกรณเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุผลผลิตท่ีสะอาด และวิธีการเก็บเกี่ยวท่ี
ปองกันการกระแทกหรือทําใหผลผลิตบอบช้ํา 
  6.3) วางผักผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวในสวน/แปลงบนวัสดุปูรองพ้ืนท่ีสะอาดกอนการ
ขนยาย เพื่อปองกันการปนเปอนจากเชื้อโรคและส่ิงสกปรก 
  6.4) คัดแยกผลผลิตที่มี ศัตรูพืช ติดปะปนอยู ออกจากผลผลิตที่มีคุณภาพ 
  6.5) คัดแยกผลผลิตท่ีไมมีคุณภาพ ออกจากผลผลิตท่ีมีคุณภาพหลังจากการเก็บ
เกี่ยว  
    7. ขนยายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย  



84 
 

  7.1) ทําความสะอาดภาชนะ เชน ตะกรา ฯลฯ และพาหนะในการขนยายผลผลิต
กอนและหลังใชงาน 
  7.2) สถานท่ีเก็บรักษาผลผลิตท่ีตองสะอาด มีวัสดุปูรองพื้น อากาศถายเทไดดี
และมีการปองกันสัตวพาหะนําโรค เชน หนู แมลงสาบ ฯลฯ  
  7.3) ขนยายดวยความระมัดระวัง ไมใหผลผลิตสกปรก บอบชํ้าเสียหาย  
    8. จดบันทึกทุกข้ันตอน  
  8.1) จดบันทึกขอมูลสําคัญ ในข้ันตอนการปลูก ดูแล ท่ีอาจมีผลตอความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิต 
  8.2) บันทึกการดูแลรักษาตามขั้นตอนตาง ๆในแปลงปลูกพืช เชน เมล็ดพันธ 
การใหปุย การดูแลวัชพืช รวมถึงอัตราการใชปุย และวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ  
  
     พรอมกันนัน้ไดทําแบบประเมินตนเองเพื่อเปนการวิเคราะหความพรอมและความ
เขาใจในระบบการผลิตท่ีปลอดภัยของเกษตรกร ใหมีความเขาใจถูกตองตามขอปฏิบัติของการ
ผลิตเพื่อใหไดมาตรฐาน จี เอ พี ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5.1 แบบประเมินตนเอง 8 ขอกําหนดตองปฏิบัติเพื่อใหได จี เอ พี ของเกษตรกร 
 

รายการประเมินตนเองเพื่อการเกษตรปลอดสารพิษ พรอม ไมพรอม 
1. ใชน้ําจากแหลงน้ําสะอาด 35 15 
2. ปลูกในพื้นท่ีดี ไมมีเช้ือโรค ไมมีสารพิษในดิน 36 14 
3. ใชและเก็บ ปุย สารเคมี  ถูกตอง 34 16 
4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ 25 25 
5. สํารวจศัตรูพืช และปองกนักําจัดอยางถูกตอง 33 17 
6. เก็บเกีย่วผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 45 5 
7. ขนยายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย 50 - 
8. จดบันทึกทุกข้ันตอน 20 30 
 

ท่ีมา จากการสํารวจเกษตรกรที่เขารับการอบรม จํานวน 50 ราย  
 

 จากตารางท่ี 5.1 จากการอบรมใหความรูความเขาใจและการใชกระบวนการแบบมีสวน
รวมในการเรียนรูรวมกันเพ่ือทราบแนวทางของการปฏิบัติการผลิตการเกษตรผักปลอดสารพิษ 
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ใหมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน จากจํานวนเกษตรกรทั้งส้ิน 50 ราย พบในประเด็นการปฏิบัติ
ของเกษตรกรมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในดานการขนยายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด 
ปลอดภัย มากท่ีสุด รองลงมาคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีถูกเวลา ถูกวิธี และปลูกในพ้ืนที่ดี ไมมี
เช้ือโรค ไมมีสารพิษในดิน สําหรับการปฏิบัติท่ีเกษตรทําไดนอยที่สุด คือ การจดบันทึกในทุก
ข้ันตอน   
 
 (5.1.2) การจดบันทึกขอมูลเพื่อหาตนทุนและผลตอบแทน  
          เพื่อการสรางความรูความเขาใจในระบบการเกษตรปลอดสารพิษ ของเกษตรกร 
ในจังหวัดเชียงใหม โดยสารมารถนําความรูนี้ไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือหาผลความคุมคาของการ
วางแผนการบริหารจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยไดเนนการบันทึกขอมูลในรอบการผลิตท่ี
ผานมาภายใตขอบเขตของพ้ืนท่ีและระยะเวลาที่สามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ไดดีท่ีสุด 
และนอยท่ีสุดในหนึ่งป โดยใชแบบการบันทึกรายการและเหตุการณในแตละวัน ตลอดจน
รายการตนทุน รายไดที่เกิดข้ึน ตลอดรอบการผลิต โดยมีเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมการผลิต 
ภายใตพืชเศรษฐกิจ จํานวน 33 ชนิด ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5.2 ขอมูลประเภทของพืชเศรษฐกจิท่ีใชในการวเิคราะหปจจยัทุนการผลิต 
       ผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม 
 

ที่ ชนิดผัก ชื่อ - สกุล ชื่อกลุม 
1 ผักกาดกวางตุง  นายจรินทร   แสงแกว   กลุมชุมชนศรลีานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
2 คะนา  นางจันทรต๊ิบ   คําเรือง กลุมชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
3 บร็อคโคลี่  นางสมศร ี  นันติ กลุมชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
4  สลัดใบ  นางชวย    โหมดกลิ่น กลุมชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
5  กะหลํ่าปลี  นางจงกล   ชัยอุดม   กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
6 ปวยเลง  นางสุวรรณา   ใจใฝ กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
7 แตงกวา   นายจรัส   เงาคํา กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
8 มะเขือยาว  นางวรรณา  ไชยวรรณา กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
9 มะเขือเจาพระยา  นางเครือวัลย   อังพฤษ กลุมบานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี  
10 ผักกาดฮองเต  นายเรอืงเดช  ยาวิชัย   กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
11 ต้ังโอ  นางศรีวรรณา   ปนมงคล กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
12 มะเขือเทศ  น.ส.อรุณี   อินทรชัย กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
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ตารางท่ี 5.2 ขอมูลประเภทของพืชเศรษฐกจิท่ีใชในการวเิคราะหปจจยัทุนการผลิต 
       ผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม (ตอ) 
ที่ ชนิดผัก ชื่อ - สกุล ชื่อกลุม 
13 ค่ึนชาย  นายอุดม  อภิชัย กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
14 ถั่วแขก  นางวันด ี  ไชยวรรณ กลุมบานพระนอนปาเก็ดถี่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี  
15 กระเทียมตน  นายสุทัศน   จันทมา   กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
16 กะหล่ําดอก  นายชูศักดิ์   บุญสม กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
17 ถั่วพ ู  นายจรูญ   ปงชัย กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
18 พริกข้ีหนู  นายประพัฒน   ชุมแสง กลุมบานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง  
19 ถั่วฝกยาว  นางทัศนีย   ไฮคํา  กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
20 บวบเหล่ียม  นายรังสรรค   กันวิยะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  

21 ผักโขมจีน  นายทอน   บุญทา กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
22 ถั่วลันเตา  นางสีลา  รัตนะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
23 ผักกาดขาว  นางลลิตา  กันวิยะ กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย อ.แมวาง  
24 มะระจีน  นางศิริลักษณ   ศิริมโน  กลุมบานปาขอยเหนอื ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
25 ผักชี  นางออนศร ี  พรหมมินทร กลุมบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
26 ผักบุงจีน  นางผองพรรณ   คําเปง กลุมบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
27 พริกหนุม  นางเจียมตา   ปญญานะ กลุมบานปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง  
28 เห็ดนางฟา  นางบัวคํา   ขุยอาภัย  กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  
29 เห็ดลม  นาบานเย็น  รัญจวรรณ  กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  
30 ผักกาดหางหงษ  นายธิติพงษ  ไชยประคอง  กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  
31 หัวไชเทา  นางอารยี  เสารแกว  กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อ.พราว 
32 แครอท  นางดาววภิา  ปนศาสตร  กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อ.พราว 
33 กุยชาย  นายณรงคชัย  ปาระโกน  กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อ.พราว 

 
 ท่ีมา : ขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการกิจกรรมแปลงสาธิต การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีด ี
           สําหรับพืช (จีเอพ)ี
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ตารางท่ี 5.3 ขอมูลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ  
 

ที่ ชนิดผัก จํานวน ตนทุน/ปจจัยในการผลิต รายได  ผลกําไร  

พื้นท่ี แปลง  ผันแปร   วัสดุ    เมล็ด    อื่น ๆ    รวม   

1 ผักกาดกวางตุง 50 ตรว. 2      200         75         25         300        888      588  
2 กระเทียมตน 1 งาน 4   1,190      1,315       540      3,045      5,407     2,362  
3 กะหลํ่าปลี 50 ตรว. 4      690         130       200       1,020      1,290        270  
4 คะนา 50 ตรว. 6       556         109         50          715        950  235  
5 คึ่นชาย 1 งาน 4    1,875      1,220       155       3,250      3,390  140  
6 กะหลํ่าดอก 50 ตรว. 5       364         395       100        100        959     2,840     1,881  
7 ถ่ัวแขก 50 ตรว. 6    986      30      100      1,116      1,440  324  
8 ถ่ัวพู 50 ตรว. 6    834      1,035         60        100     2,029      2,250  221  
9 บร็อคโคลี ่ 50 ตรว. 4       750         200  120       1,070  1,133  63 
10 ปวยเลง 50 ตรว. 8       606      1,125      180      1,911      2,645        734  
11 ผักโขมจีน 1งาน 12    1,010           53       395        200     1,658      2,180        522  
12 ผักกาดขาว 1งาน 6       578         100         10          688  725  37  
13 มะระจีน 50 ตรว. 6       576         213       800       1,589            -    - 1,589  
14 ผักชี 50 ตรว. 2       304         145       100          50        599        910    311  
15 ผักบุงจีน 1งาน 4       162           15       200          50        427         500  73  
16 สลัดใบ 1งาน 8    1,712         278         85       2,075      3,206     1,131  
17 พริกขี้หนู 1งาน 1    1,810      1,037          200     3,047  5,400  2,353 
18 พริกหนุม 50 ตรว. 4       500         300       100        100     1,020      1,630  610 
19 มะเขือเทศ  50 ตรว. 5    3,100         285         60                  3,445      4,390        945  
20 ถ่ัวฝกยาว 1 งาน 4       574         410       280           -       1,264         375  - 889  
21 บวบเหล่ียม 1 งาน 4       648         766       280        375     2,069     2,200        131  
22 แตงกวา  50 ตรว. 3   916         400       135        500     1,951         900  - 1,051  
23 แครอท 1 งาน 14    1,384         120         60       1,564      3,210     1,646  
24 ผักกาดฮองเต 50 ตรว. 5        474         120       120            -         714         804          90  
25 ต้ังโอ 50 ตรว. 3        572         220         50         842      1,040        198  
26 ถ่ัวลันเตา 1 งาน 4        954         450       200      1,604      3,515     1,911  
27 หัวไชเทา 1 งาน 12        686         530         60        175     1,451      1,532  81  
28 มะเขือยาว 50 ตรว. 2        728         290       150        100     1,268      1,330  62  
29 มะเขือเจาพระยา 50 ตรว. 4     1,894         259         80          80     2,313      2,510  197  
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ตารางท่ี 5.2 ขอมูลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ (ตอ) 
 
ที่ ชนิดผัก จํานวน ตนทุน/ปจจัยในการผลิต รายได  ผลกําไร  

พื้นท่ี แปลง  ผันแปร   วัสดุ    เมล็ด    อื่น ๆ    รวม   

30 เห็ดนางฟา 1 โรง 5,296 กอน   10,770      8,088    1,400     5,000   25,258    34,730     9,472  
31 เห็ดลม 1 โรง 5,300 กอน   11,800      7,275    1,050     6,000   26,075    26,075     3,050  
32 ผักกาดหางหงษ 50 ตรว. 6     1,481         300       200           -       1,981   0 - 1,981  
33 กุยชาย 50 ตรว. 10        144         310       180        400  1,034       390  -    644  
 

ท่ีมา : จากแบบบันทึกขอมูลเพื่อใชในระบบการผลิตของเกษตรกร 33 ราย 
 
5.2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 จากตารางท่ี 5.3 ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร จํานวน 33 ราย ในพืชเศรษฐกิจท้ัง33 ชนิด ในชวงฤดูกาลผลิตท่ีดีที่สุด คือ ในชวง
เดือน ธันวาคม จนถึง เดือนมีนาคม ผลการบันทึกขอมูลทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทน
ของพืชแตละชนิดดังตอไปนี้  
 
        1. ผักกาดกวางตุง 
      ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักกาดกวางตุงของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกาดกวางตุง เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 888 บาท ตอพื้นท่ีการ
ผลิต 50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก 2 แปลง (ขนาดกวาง 50 ซม. ยาว 8 เมตร) โดยมีตนทุนท่ี
ใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 300 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 100  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 200 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักกาดกวางตุง เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 80 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ให
ผลตอบแทนจํานวน 588 บาท   (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง  เทากับ 588 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 200 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 788 บาท) ตอพื้นท่ี 50 ตาราง
วาตอหนึ่งรอบการผลิต (3 เดือน)  
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 2. กระเทียมตน 
                 ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตกระเทียมตน ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกระเทียมตน เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 5,407 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 
1 งาน ดวยจํานวนการปลูก  4 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังน้ี เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 3,045 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,855 บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1.190  บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะเขือเทศ เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 347 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 2,362 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 2,362 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 1,190 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 3,552 บาท)  ตอพื้นท่ี 1 งาน ตอ
หนึ่งรอบการผลิต  

 
 3.กะหลํ่าปลี 
         ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหลํ่าปลีของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกะหลํ่าปลี เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 1,290 บาท  ตอพ้ืนท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  2 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,020 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 330  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 690 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกะหลํ่าปลีเกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 180 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีใหผลตอบแทน
จํานวน 270 บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 280 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 690 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,270 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
   
 4. คะนา 
    ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักคะนาของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักคะนา เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 950 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 1 งาน 
50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 1.50 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใช
ในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 715 บาท โดย
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แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 159  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 556 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักคะนา  เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 103 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 235 บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 235 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 556 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 791 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 5. คึ่นชาย 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตค่ึนชายของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตค่ึนชาย เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 3,390 บาท  ตอพ้ืนท่ีการผลิต 1 งาน 
ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการผลิตตอ
รอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 3,250 บาท โดยแยกเปนตนทุน
ผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,220 บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก 
คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,875 บาท จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ึนชาย 
เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 305 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีใหผลตอบแทนจํานวน 140 บาท  
(และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 140 บวกกับ คาแรงงานที่ไมไดจายเปน
เงินสด 1,875 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,015 บาท)  ตอพื้นท่ี 1 งานตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 6. กะหลํ่าดอก 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหลํ่าดอกของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกะหลํ่าดอก เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,840 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 1 
งาน 50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  5 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 5 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ี
ใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 959 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 595  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 364 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกะหลํ่าดอกเกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 284 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีให
ผลตอบแทนจํานวน 1,881 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 1,881 
บวกกับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 364 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,245 บาท)  ตอพ้ืนท่ี 50 
ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต  
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 7. ถ่ัวแขก 
        ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตถ่ัวแขกของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตถ่ัวแขก  เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,440 บาท  ตอพ้ืนที่การผลิต 1 งาน 
50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 2 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,116 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 130  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 986 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตถ่ัวแขกเกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 180 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 324 บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 324 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 986 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,310 บาท)  ตอพ้ืนท่ี 50 ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 8. ถ่ัวพู 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตถ่ัวพูของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตถ่ัวพู เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,250 บาท  ตอพ้ืนที่การผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก 6 แปลง  100 ตน (ขนาดแปลงกวาง 100 ซม. ยาว 5 เมตร)  โดยมี
ตนทุนท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
2,029 บาท โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,195  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมได
จายเปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 834 บาท 
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตถ่ัวพู เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 150 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ให
ผลตอบแทนจํานวน 221 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 221 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 834 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,055 บาท)  ตอพื้นที่ 50 
ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต 
  
 9. บร็อคโคล่ี 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตบร็อคโคล่ีของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตบร็อคโคล่ีเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,133 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  4 แปลง  300 ตน(ขนาดแปลงกวาง 80 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมี
ตนทุนท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
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1,070 บาท โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 320  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจาย
เปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 750 บาท จาก
การเก็บเกี่ยวผลผลิตบร็อคโคล่ีเกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 104 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีให
ผลตอบแทนจํานวน 63 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 63 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 750 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 813 บาท)  ตอพ้ืนท่ี 50 ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 10. ปวยเลง 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปวยเลงของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิต เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,645 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 ตารางวา 
ดวยจํานวนการปลูก  8 แปลง (ขนาดกวาง 70 ซม. ยาว 2 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการผลิตตอ
รอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,911 บาท โดยแยกเปนตนทุน
ผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,305  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรงในการ
ปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 606 บาท  จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตผัก 
ปวยเลง เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 167 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีใหผลตอบแทนจํานวน 
734 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 734 บวกกับ คาแรงงานท่ีไมได
จายเปนเงินสด 606 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,340 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวาตอหนึ่งรอบการ
ผลิตท่ี  
  
 11. ผักโขมจีน 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักโขมจีน ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักโขมจีน เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,180 บาท  ตอพ้ืนท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 2.5 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,658 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 648  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,010 บาท จากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตผักโขมจีน เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 109 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ให
ผลตอบแทนจํานวน 522 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายที่เปนเงินสดจริง เทากับ 522 บวก



93 
 

กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 1,010 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,532 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 
ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต  
   
 12. ผักกาดขาว 
      ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักกาดขาว ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักกาดขาวเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 725 บาท ตอผักกาดขาว 200 ตน  
ในพื้นท่ีการผลิต 50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก 6 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 2.5 เมตร)  
โดยมีตนทุนท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
688 บาท โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 110  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจาย
เปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 578 บาท จาก
การเก็บเกี่ยวผลผลิตผักกาดขาว เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 145 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่
ใหผลตอบแทนจํานวน 37 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 37 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 578 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 615 บาท)  ตอผักกาดขาว 200 
ตน  และเปนกรณีที่การเพาะปลูกในคร้ังนี้ เจอเชื้อราและแมลงกันกินใบ ทําใหไมสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไดในรอบที่สอง  
  
 13. มะระจีน 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต มะระจีนของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตมะระจีน เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 0 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 25 ตาราง
วา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 1.5 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,589 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,013  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 576 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะระจีน เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 0 กิโลกรัม ในรอบการผลิตนี้ไมสามารถทํากําไร
ใหผลตอบแทนแกเกษตรกร เนื่องจากปญหา จากไร ท่ีทําใหยอดของมะระจีนขาดความสมบูรณ 
ทําใหโอกาสออกดอกผลิตผลนอยลง และปญหาจากเพล้ียไฟ ซ่ึงทําให ยอด ตา ดอก และใบออน 
ทําใหชะงักการเจริญเติบโต  
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 14. ผักชี 
          ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักชีของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักชีเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 910 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 ตารางวา 
ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการผลิตตอ
รอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 599 บาท โดยแยกเปนตนทุน
ผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 295 บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก 
คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 304 บาท จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักชี 
เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 91 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีใหผลตอบแทนจํานวน 311 บาท  
(และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 311 บวกกับ คาแรงงานที่ไมไดจายเปน
เงินสด 304 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 615 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวาตอพื้นท่ีหนึ่งรอบการผลิต
โดยการผลิตในคร้ังนี้ เกษตรกรสามารถปลูกรวมกับตนกระเทียม ทําใหมีรายไดจากการผลิตพืช
สองชนิดควบคูไปดวยกัน  
  
 15. ผักบุงจีน 
           ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักบุงจีน ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักบุงจีน เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 500 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  4 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 427 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 265  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 162 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักบุงจีน เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 55 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 73 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 73 บวกกับ คาแรงงานท่ี
ไมไดจายเปนเงินสด 162 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 235 บาท)  ตอพ้ืนท่ี 50 ตารางวาตอหนึ่งรอบ
การผลิต ปญหาท่ีพบคือ การผลิตผักบุงจีนในชวงฤดูหนาวทําใหการดูแล และสภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวยตอรอบการผลิตในฤดูนี้ นับไดวาเปนคาผลตอบแทนข้ันต่ําท่ีเกษตรกรเคยทําได 
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 16.สลัดใบ 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักสลัดใบของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักสลัดใบ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 3,206 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 1 
งาน ดวยจํานวนการปลูก  4 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 8 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังน้ี เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,075 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 363  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,712 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักสลัดใบ เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 659 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 1,131 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 1,131 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 1,712 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,843 บาท)  ตอพ้ืนท่ี 1 งานตอ
หนึ่งรอบการผลิต  
 
 17. พริกขี้หนู 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริกข้ีหนู ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตพริกข้ีหนู เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 5,400 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 1 
งาน ดวยจํานวนการปลูกพริกข้ีหนู  614 ตน บนพ้ืนท่ี 4 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 8 เมตร)  
โดยมีตนทุนท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
3,047 บาท โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,237  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมได
จายเปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,810 บาท 
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกข้ีหนู เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 220กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่
ใหผลตอบแทนจํานวน 2,353 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 2,353 
บวกกับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 1,810 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 4,163 บาท)  ตอการ
ปลูกพริกข้ีหนู 614 ตน ตอหนึ่งรอบการผลิต และภายใตการจัดเก็บขอมูลเพียงส่ีเดือน ซ่ึง
เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตตอไปไดอีกจนถึงส้ินเดือนเมษายน 
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 18. พริกหนุม 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริกหนุม ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตพริกหนุม เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,630 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูกพริกหนุม 400 ตน 4 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมี
ตนทุนท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
1,020 บาท โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 500  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจาย
เปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 520 บาท จาก
การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกหนุม เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 163 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ให
ผลตอบแทนจํานวน 610 บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 610 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 520 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,130 บาท)  ตอพื้นที่ 50 
ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต และภายใตการจัดเก็บขอมูลเพียงส่ีเดือน ซ่ึงเกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตตอไปไดอีกจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 
 
 19. มะเขือเทศ 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตมะเขือเทศ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 4,526 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 
200 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  5 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 5 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใช
ในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 3,445 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 345  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 3,100 บาท จากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมะเขือเทศ เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 216 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ให
ผลตอบแทนจํานวน 945 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 945 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 3,100 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 4,045 บาท)  ตอพื้นท่ี 200 
ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 20. ถ่ัวฝกยาว 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตถ่ัวฝกยาวของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตถ่ัวฝกยาว เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 375 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
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การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,264 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 690  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 574 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตถ่ัวฝกยาว เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 15 กิโลกรัม ไมสามารถทํากําไรท่ีให
ผลตอบแทนติดลบจํานวน 889 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ -
889 บวกกับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 574 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน -315 บาท)  ตอพื้นท่ี 
50 ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต  เนื่องจากผลิตในคร้ังนี้เกษตรกรเจอกับปญหาภาวะอากาศท่ี
เย็นเกินไป และปญหาจากการดูแลดวยการใชนํ้าสมควันไมที่มากเกินไป จึงสงผลกระทบตอการ
เก็บเกี่ยวท่ีไดผลไมดีนัก  
 
 21. บวบเหล่ียม 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตบวบเหล่ียมของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตบวบเหล่ียม เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,200 บาท  ตอพ้ืนท่ีการผลิต 1 
งาน ดวยจํานวนการปลูก  4  แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 50 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,069 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,421 บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 648 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตบวบเหล่ียม เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 220 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ให
ผลตอบแทนจํานวน 131 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 131 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 648 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 779 บาท)  ตอพื้นท่ี 1 งาน ตอ
หนึ่งรอบ 4 เดือน  
  
 22. แตงกวา 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตแตงกวา ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตแตงกวา เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 900 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  3 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 5 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,915 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 1,035  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 916 บาท จากการเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตแตงกวา เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 180 กิโลกรัม ไมสามารถทํากําไรใหผลตอบแทน
ติดลบจํานวน 1,051 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ -1,051 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 916 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 135 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 23. แครอท 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตแครอทของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตแครอท เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 3,210 บาท  ตอพ้ืนท่ีการผลิต 1 งาน 
ดวยจํานวนการปลูก  14 แปลง (ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 5 เมตร)  โดยมีตนทุนที่ใชในการผลิตตอ
รอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,564 บาท โดยแยกเปนตนทุน
ผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 180  บาท และตนทุนผันแปรที่ไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก 
คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,384 บาท จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแครอท 
เกษตรกรไดผลผลิตทั้งส้ินถึง 107 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทนจํานวน 1,646 บาท  
(และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 1,646 บวกกับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปน 
เงินสด 1,384 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 3,030 บาท)  ตอพื้นท่ี  1 งาน ตอหนึ่งรอบการผลิต 
 
 24. ผักกาดฮองเต 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักกาดฮองเต ของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักกาดฮองเต เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 804 บาท  ตอพื้นท่ีการ
ผลิต 50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  5 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุน
ท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 714 บาท 
โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 240 บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 474 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักกาดฮองเต เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 67 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีให
ผลตอบแทนจํานวน 90 บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 90 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 474 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 564 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
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 25. ตั้งโอ 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตต้ังโอของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตต้ังโอ เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 1,040 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  3 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 10 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 3 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 842 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 270  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 572 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตต้ังโอ เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 90 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 198 บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 198 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 572 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 770 บาท)  ตอพื้นท่ี 50ตารางวา
ตอหนึ่งรอบการผลิต  
 
 26. ถ่ัวลันเตา 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตถ่ัวลันเตา ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตถ่ัวลันเตา  เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 3,515 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 1 
งาน ดวยจํานวนการปลูก  4 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 50 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังน้ี เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,604 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 650  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 954 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตถ่ัวลันเตา เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 163 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 1,911 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 1,911 บวกกับ 
คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 954 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,865 บาท)  ตอพื้นท่ี 1 งานตอ
หนึ่งรอบการผลิต 4 เดือน  
 

 27. หัวไชเทา 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตหัวไชเทาของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตหัวไชเทา เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,532 บาท  ตอพื้นที่การผลิต 1 
งาน  ดวยจํานวนการปลูก  12 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 7 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังน้ี เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,451 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 765  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
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ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 686 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหัวไชเทาเกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 75 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีใหผลตอบแทน
จํานวน 81 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 81 บวกกับ คาแรงงานท่ี
ไมไดจายเปนเงินสด 767 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 767 บาท)  ตอพื้นท่ี 1 งานตอหนึ่งรอบการ
ผลิต  4 เดือน   
 

 28. มะเขือยาว 
      ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตมะเขือยาวของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตมะเขือยาว เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,330 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 50 
ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  2 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 50 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชใน
การผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,286 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 540  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 728 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะเขือยาว เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 245 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทน
จํานวน 81 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 81 บวกกับ คาแรงงานท่ี
ไมไดจายเปนเงินสด 728 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 809 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 ตารางวาตอหนึ่งรอบ
การผลิต  
  

 29. มะเขือเปราะ 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตมะเขือเปราะของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตมะเขือเปราะ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,510 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 
50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  12 แปลง (ขนาดกวาง 70 ซม. ยาว 3 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใช
ในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 2,313 บาท โดย
แยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 419  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,894 บาท จากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมะเขือเปราะ เกษตรกรไดผลผลิตทั้งส้ินถึง 145 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีให
ผลตอบแทนจํานวน 197 บาท  (และผลตอบแทนท่ีหักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 197 บวก
กับ คาแรงงานท่ีไมไดจายเปนเงินสด 1,894 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,091 บาท)  ตอพื้นท่ี 50 
ตารางวาตอหนึ่งรอบการผลิต  
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 30. เห็ดนางฟา 
     ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเห็ดนางฟาของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตเห็ดนางฟาเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 34,730 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต 1 
โรงเพาะเห็ด  ดวยจํานวนกอนเห็ด 5,296 กอน (ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 5 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใช
ในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 25,258 บาท 
โดยแยกเปนตนทุนทางตรงคือโรงเห็ดท่ีคิดตอการใชงาน 3 ป จํานวน 5,000 บาท ตนทุนผันแปร
ท่ีจายเปนตัวเงิน 9,488  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรงในการปลูก คารด
น้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 10,770 บาท จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางฟา 
เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 1,224 กิโลกรัม สามารถทํากําไรที่ใหผลตอบแทนจํานวน 9,472 
บาท  (และผลตอบแทนที่หักรายจายท่ีเปนเงินสดจริง เทากับ 9,472 บวกกับ คาแรงงานท่ีไมได
จายเปนเงินสด 10,770 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 20,242 บาท)  ตอพ้ืนท่ี  1 โรงเพาะเห็ด ท่ี 5,296 
กอน  
 
 31. เห็ดลม 
      ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเห็ดลมของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตเห็ดลม เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 29,125 บาท  ตอพื้นท่ีการผลิต ตอ
พื้นที่การผลิต 1 โรงเพาะเห็ด  ดวยจํานวนกอนเห็ด 5,300 กอน (ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 5 เมตร)  
โดยมีตนทุนท่ีใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในครั้งนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
26,075 บาท โดยแยกเปนตนทุนทางตรงคือโรงเห็ดท่ีคิดตอการใชงาน 3 ป จํานวน 6,000 บาท 
ตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 8,322  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรงใน
การปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 11,800 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเห็ดนางฟา เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 300 กิโลกรัม สามารถทํากําไรท่ีใหผลตอบแทน
จํานวน 3,050 บาท ตอพื้นท่ี  1 โรงเพาะเห็ด ท่ี 5,300 กอน และเกษตรกรสามารถทําการเก็บ
ผลผลิตตอเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน ซ่ึงการเก็บเห็ดลมจะใหผลดีท่ีสุดในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม    
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 32. ผักกาดหางหงษ 
       ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักกาดหางหงษ ของเกษตรกร
พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตผักกาดหางหงษ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 0 บาท  ตอพ้ืนท่ีการ
ผลิต 50 ตารางวา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 70 ซม. ยาว 4 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ี
ใชในการผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในครั้งน้ี เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,981 บาท 
โดยแยกเปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 500 บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือ
คาแรงในการปลูก คารดนํ้า การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 1,481 บาท จากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตผักกาดหางหงษ เกษตรกรไดผลผลิตท้ังส้ินถึง 0 กิโลกรัม ไมสามารถทํา
ผลตอบแทนจํานวน จากรอบการผลิตน้ีเนื่องจากเจอปญหากับโรคราและสภาพอากาศท่ีไม
เอ้ืออํานวย    
 
 33. กุยชาย 
                ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตกุยชาย ของเกษตรกรพบวา 
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตกุยชาย เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 90 บาท  ตอพ้ืนท่ีการผลิต 50 ตาราง
วา ดวยจํานวนการปลูก  6 แปลง (ขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 3 เมตร)  โดยมีตนทุนท่ีใชในการ
ผลิตตอรอบการผลิตในระยะเวลา 4 เดือนในคร้ังนี้ เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 1,034 บาท โดยแยก
เปนตนทุนผันแปรท่ีจายเปนตัวเงิน 890  บาท และตนทุนผันแปรท่ีไมไดจายเปนเงิน  คือคาแรง
ในการปลูก คารดน้ํา การถอนหญาหรือการดูแลวัชพืช จํานวน 144 บาท จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกุยชาย เกษตรกรไดผลผลิตทั้งส้ินถึง 6.5 กิโลกรัม ไมสามารถทํากําไรไดในรอบการผลิต
คร้ังแรก ใหผลตอบแทนจํานวนติดลบ 644 บาท  เนื่องจากเปนการเริ่มปลูกกุยชายเปนคร้ังแรก
ทําให ระบบการวางแผนในชวงฤดูกาลและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในเร่ืองอุณหภูมิท่ีเย็นจัดทํา
ใหสงผลกระทบตอการเก็บผลผลิต  
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5.3 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนกําไรตอรายไดของการผลิตผักปลอดสารพิษ 
  
 ผลสรุปการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
จํานวน 33 รายกับพืชเศรษฐกิจทั้ง 33 ชนิด ในชวงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การ
วิเคราะหอัตราตอบแทนกําไรกับผลตอบแทนของพืชแตละชนิด ภายใตขนาดพื้นท่ีการเพาะปลูก
ข้ันตํ่า ขนาด 50 ตารางวา ถึง 1 ตารางวา พบวาเกษตรกร จํานวน 28 ราย สามารถทําการผลิต
ภายใตแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (จีเอพี) แลวไดผลตอบแทนคุมคา สําหรับ
เกษตรกร จํานวน 5 ราย ไมสามารถดําเนินการไดผลตอบแทนข้ันตํ่าได ผลตอบแทนข้ันต่ํากําไร
ตอรายไดตอชนิดผักปลอดสารพิษต่ําสุด อยูที่ 4% ไปจนถึงผลตอบแทนตอชนิดผักปลอดสารพิษ
สูงสุดท่ี 66% ดังตารางท่ี 5.4  

  

ตารางท่ี 5.4 ขอมูลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนกําไรตอรายไดของชนิดผักปลอดสารพิษ 
 

ท่ี ชนิดผัก พื้นท่ี แปลง ตนทุนการผลิต รายได  ผลกําไร   อัตรา
ผลตอบแทน 

1 ผักกาดกวางตุง 50 ตรว. 2 300 888 588 66.22 

2 กระเทียมตน 50 ตรว. 2 1,522 2,703 1,181 43.68 

3 กะหลํ่าปลี 50 ตรว. 4 1,020 1,290 270 20.93 

4 คะนา 50 ตรว. 6 715 950 235 24.74 

5 ค่ึนชาย 50 ตรว. 2 1,625 1,695 70 4.13 

6 กะหลํ่าดอก 50 ตรว. 5 959 2,840 1,881 66.23 

7 ถ่ัวแขก 50 ตรว. 6 1,116 1,440 324 22.50 

8 ถ่ัวพ ู 50 ตรว. 6 2,029 2,250 221 9.82 

9 บร็อคโคล่ี 50 ตรว. 4 1,070 1,133 63 5.56 

10 ปวยเลง 50 ตรว. 8 1,911 2,645 734 27.75 

11 ผักโขมจีน 50 ตรว. 6 829 1,090 261 11.97 

12 ผักกาดขาว 50 ตรว. 3 344 326.50 18.5 5.10 

13 มะระจนี 50 ตรว. 6 1,589           -  -1,589 0.00 
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ตารางท่ี 5.4 ขอมูลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนกําไรตอรายไดของชนิดผักปลอดสารพิษ (ตอ) 
 

ท่ี ชนิดผัก พื้นท่ี แปลง ตนทุนผลิต รายได  ผลกําไร   อัตรา
ผลตอบแทน 

14 ผักชี 50 ตรว. 2 599 910 311 34.18 

15 ผักบุงจีน 50 ตรว. 2 213.5 250 36.5 14.60 

16 สลัดใบ 50 ตรว. 4 1,038 1,603 566 35.28 

17 พริกข้ีหน ู 50 ตรว. 2 1,524 2,700 1,177 43.57 

18 พริกหนุม 50 ตรว. 4 1,020 1,630 610 37.42 

19 มะเขือเทศ  50 ตรว. 5 3,445 4,390 945 21.53 

20 ถ่ัวฝกยาว 50 ตรว. 2 632 188 -445 -237.07 

21 บวบเหล่ียม 50 ตรว. 2 1,035 1,100 66 5.95 

22 แตงกวา  50 ตรว. 3 1,951 900 -1,051 -116.78 

23 แครอท 50 ตรว. 7 782 1,605 823 51.28 

24 ผักกาดฮองเต 50 ตรว. 5 714 804 90 11.19 

25 ต้ังโอ 50 ตรว. 3 842 1,040 198 19.04 

26 ถ่ัวลันเตา 50 ตรว. 2 802 1,758 956 54.37 

27 หัวไชเทา 50 ตรว. 6 1,451 1,532 81 5.29 

28 มะเขือยาว 50 ตรว. 2 1,268 1,330 62 4.66 

29 มะเขือเจาพระยา 50 ตรว. 4 2,313 2,510 197 7.85 

30 เห็ดนางฟา 1 โรง 5,296 กอน 25,258 34,730 9,472 27.27 

31 เห็ดลม 1 โรง 5,300 กอน 26,075 26,075 3,050 11.70 

32 ผักกาดหางหงษ 50 ตรว. 6 1,981  0 -1,981 0.00 

33 กุยชาย 50 ตรว. 10 1,034 390 -644 -165.13 
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของเกษตรกร 33 ราย 
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 จากตารางท่ี 5.4 อัตราผลตอบแทนกําไรตอรายไดของแตละชนิดผักปลอดสารพิษ พบวา 
เกษตรกรจํานวน 28 ราย สามารถดําเนินการผลิตผักปลอดสารพิษ ดวยแนวปฏิบัติท่ีดีของพืช จี 
เอ พี แลวไดผลตอบแทนกําไรความคุมคาจากการผลิตผักปลอดสารพิษแตละชนิด ไดดังนี้ 
ใหผลตอบแทนมากกวา 50%-66%  คือ แครอท ถ่ัวลันเตา กะหลํ่าดอก และผักกาดกวางตุง 
ใหผลตอบแทนระหวาง 30%-50%  คือ กระเทียมตน พริกข้ีหนู พริกหนุม สลัดใบ ผักชี 
ใหผลตอบแทนระหวาง 20%-29%  คือ ปวยเลง เห็ดนางฟา คะนา ถ่ัวแขก มะเขือเทศ กะหลํ่าปลี 
ใหผลตอบแทนระหวาง 10%-19%  คือ ตั๋งโอ ผักบุงจีน ผักโขมจีน ผักกาดฮองเต เห็ดหอม 
ใหผลตอบแทนนอยกวา 10%  คือ ถ่ัวพู มะเขือเจาพระยา บวบเหล่ียม บร็อคโคล่ี หัวไชเทา 
ผักกาดขาว มะเขือยาว ค่ึนฉาย  
  สําหรับเกษตรกรจํานวนอีก 5 ราย กับพืช 5 ชนิด คือ มะระจีน ถ่ัวฝกยาว แตงกวา 
ผักกาดหางหงส กุยชาย ไมสามารถดําเนินการแลวไดผลตอบแทนท่ีคุมคา เนื่องจาก  สภาพ
ปญหาของพื้นท่ี อากาศ ไมเหมาะสมกับการปลูก คือ มะระจีน และผักกาดหางหงส ผักปลอด
สารพิษท่ีปลูกไมเจริญงอกงามพอท่ีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได สําหรับถ่ัวฝกยาว แตงกวาและกุยชาย 
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดผลผลิตเพียงเล็กนอย อีกท้ังผลผลิตท่ีไดไมดีพอท่ีจะเก็บผล
ผลประโยชนไดเต็มท่ี อีกท้ังเจอปญหาในเร่ืองความเหมาะสมของดินท่ีปลูก สภาพอากาศ และ
ระยะเวลาของการลงแปลง ตลอดจนแมลงศัตรูพืช  
 
5.4 องคความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูการผลิตผกัปลอดสารพษิ 
 ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบวาเกษตรกรท่ีไดเขารวมโครงการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อ
การวิ เคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษในคร้ังนี้  นอกจาก
ผลประโยชนของการสรางการเรียนรู และความสําคัญของการบันทึกขอมูล ตนทุน รายได และ
ทราบผลตอบแทนแลว ความรูท่ีเกิดข้ึนจากการจัดเวทีแลกเปล่ียนความรูระหวางเกษตรกรดวย
กันเองท้ัง 6 พื้นท่ี จากอําเภอเมือง อําเภอสารภี อําเภอพราว อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมวาง 
อําเภอสันปาตอง คือ องคความรูของผูปฎิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบัติตอยอดระหวางเกษตรกรได
อยางดียิ่ง ผูวิจัยขอสรุปไวเปนประเด็น ดังนี้  
  ความสําเร็จในการปลูกผักปลอดสารพิษ    ผักปลอดสารพิษแตละชนิดท่ีเกษตรกร
สามารถปลูกแลวไดผลดี ภายใตการเรียนรูระหวางกัน คือ 
  (1.1) ข้ันตอนการเตรียมแปลง ปรับสภาพดิน การดูแลรักษา 
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   1) เกษตรกรที่ เปนหมอดินจะแลกเปล่ียนความรูในการพลิกพื้นท่ี 
พื้นดินเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห ดวยการปรับสภาพดินจากการเพาะปลูกพืชชนิดเดิม 
การบํารุงดินดวยการเติมปุยหมักและปุยคอกใหพอดีและเหมาะสม    
   2) การเตรียมดินดวยการผสมปุยหมักชีวภาพ 1 สัปดาห รดน้ํา 2-3 วัน
ใหชุม เพื่อเรงใหวัชพืช ประเภทหญาท่ีอยูในดินท่ีเกิดข้ึน เกษตรกรจะทราบชนิดของดินและ
ชนิดของวัชพืชไดเร็วข้ึน ทําการถอนทําลายวัชพืชเบ้ืองตนไดในระดับหน่ึง เกษตรกรบางรายใช
วิธีถอน บางรายใชวิธีเผาดวยแกส (ความสําคัญเปนการเตรียมการและกําจัดวัชพืชในข้ันตน)  
   3) การเรียนรูจากการรดนํ้า เกษตรกรบางแหงใชการรดน้ําดวยการใช
สปงเกอร ท่ีมีขอดีเร่ืองการใชแรงงาน และเวลาการใหน้ําได ซ่ึงสามารถลดคาแรงงานไดมาก
และสามารถทําไดดีในพื้นท่ีการเพาะปลูกท่ีมีขนาด 1 ไรข้ึนไปและตองวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
งบประมาณลงทุนและคาน้ําและคาไฟฟาดวย บางแหงใชการขุดรองน้ําและใชเคร่ืองวิดน้ําทําให
ประหยัดเร่ืองแรงงานและเวลาในการรดนํ้า  
   4) การกําจัดวัชพืช และแมลง ดวยการเรียนรูระหวางกัน ถึงการใช
สารชีวภาพ ในการกําจัดศัตรูพืช ความสําคัญอยูที่ตั้งแตระยะเวลาการเร่ิมใชกอนปลูก ระหวาง
ผักเร่ิมโตหรือชวงใดเวลาใด บางคร้ังตองใชสารสกัดชีวภาพชนิดใดใหผลดีกับพืชชนิดไหน การ
เรียนรู รูจักใชน้ําสมควันไม และการอดทนกับการปองกันแมลงศัตรู และวัชพืชกับเกษตรกร
มือใหมคอนขางมาก แตเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จหรือทํามามากกวา 3 ปแลวตางใหความรู
และยืนยันถึงการแกไขปญหาเหลานี้ ได  บทสรุปท่ีชัดเจนคือการประยุกตใชและการรูจักสภาพ
ดินและศัตรูพืช ตลอดจนสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีทําการปลูกผักปลอดสารพิษใหดี   
  (1.2) ข้ันตอนการเตรียมเมล็ดพันธและการเพาะตนกลา  
   เกษตรกรสวนใหญซ้ือเมล็ดพันธและใชวิธีหวานลงในแปลง และได
เกิดการเรียนรูถึงการลดตนทุนในการดูแลจากบนแปลงปลูก มาเปนการเตรียมเพาะในถาดหลุม
หรือถาดโฟมกอนซ่ึงสามารถทําในท่ีรมได เม่ือตนกลาแข็งแรงพอ ก็นําไปปลูกในแปลง วิธีนี้
สามารถควบคุมปริมาณจํานวนตนท่ีปลูกไดซ่ึงจะสามารถคาดคะเนผลตอบแทนเบ้ืองตนไดและ
ใชไดกับพืชบางชนิด เชน คะนา บร็อคโคล่ี พริก กระเทียมเปนตน    
  (1.3) ข้ันตอนการเก็บผลผลิต 
   1) เกษตรกรสวนใหญไดเห็นขอมูลจากการบันทึกในแตละวัน ทําให
ทราบวาผลกระทบสุดทายในเร่ืองของการเก็บผลผลิต กับการรูจักตลาดและผูบริโภค ยังเปน
สวนสําคัญ ขอสรุปจากพืชท่ีจําหนายไดนอยหรือไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากวา
ประเภทของผักชนิดนั้นไมเปนท่ีตองการบริโภคของคนในพื้นท่ี เชน ถ่ัวแขก แครอท ตั๋งโอ 
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กุยชาย เห็ดลม ผูบริโภคจะเปนกลุมลูกคาอีกกลุม ไมใชชาวบานท่ัวไป การนําไปขายในตลาด
ชุมชนพ้ืนบานจะไดราคาไมสูง และไมเปนท่ีสนใจมากนัก   เกษตรกรตองนําไปวางขายในตลาด
อีกระดับหนึ่งท่ีเหนือกวาตลาดในชุมชนพ้ืนท่ีจึงจะจําหนายไดและไดราคาท่ีสูงกวามาก จึงจะทํา
ใหประสบผลสําเร็จ มากวา   
   2) การนําผักปลอดสารพิษสูทองตลาด เม่ือเปนผักท่ีนิยมบริโภค เชน 
ผักกาดกวางตุง ผักบุง ผักคะนา  จะทําใหพบกับปญหาเร่ืองราคาซ้ือขายในแตละวัน บางวันจะได
ราคาสูง บางวันมีสินคาและผูจําหนายมาก จะไดราคาท่ีลดลงเนื่องจากตลาดมีคูแขงขันทําให 
สินคาท่ีมีปริมาณมากแตราคาจะลดลง การคาดการและการวางแผนการจําหนายกับพื้นท่ีลักษณะ
ของตลาดสินคาผักปลอดสารพิษจึงเปนอีกปจจัยเหตุหนึ่งท่ีสําคัญของการวางแผนการผลิตท่ี
เกษตรกรตองมีความรู ความเขาใจ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพยากรณและคาดคะเนไดคอนขางชัดเจนกวา
ปจจัยท่ีเปนส่ิงแวดลมทางธรรมชาติ ท่ีเกษตรกรใหขอสรุปวาตองใชความรู ความเขาใจท่ีจะ
เรียนรูจักกับธรรมชาติใหมากท่ีสุด  ตางจากขอมูลท่ีจะเรียนรูไดจากการจดบันทึกการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคาท่ีสามารถเทียบไดกับอดีตท่ีคอนขางแนนอน 




