
 
 

รายงานผลการศึกษา 

เรื่อง 

การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 
 

 

 

 

โดย 

นายอภิรักษ  หลักชยักุล 

นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพเิศษ 
 

 

 

 

กลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด 

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ป 2558 



 

 

รายงานผลการศึกษา 

เรื่อง 

การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 
 

 

 

 

 

โดย 

นายอภิรักษ  หลักชยักุล 

นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพเิศษ 
 

 

 

 

 

กลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด 

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ป 2558 



คํานํา 

การปลูกผักนับวาเปนกิจกรรมการเกษตรที่ชาวไทยไดปลูกและปฏิบัติกันมายาวนานใน

รูปแบบพืชผักสวนครัว และพัฒนาการปลูกมาเปนรูปแบบการผลิตผักเพื่อการคาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

อีกทั้งการบริโภคผักของผูบริโภคในปจจุบันก็เปนตัวกําหนดทิศทางการผลิตผักที่มุงเนนการบริโภคผัก

ที่มีความปลอดภัยในการบริโภคเปนหลัก ประกอบกับพืชผักที่นิยมในปจจุบันก็มีความหลากหลาย  มีผล

ทําใหผูผลิตผักในแหลงปลูกตางๆ ทําการผลิตผักที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคที่มีความ

หลากหลาย และปรับกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผักที่มีความปลอดภัยที่นิยมบริโภค หรือเรียกกันวาผัก

เศรษฐกิจ  จึงทําใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชหลักวิชาการการปลูกผักที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

ของเกษตรกรและพื้นที่  แตปญหาสําคัญในการสงเสริมคือรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรมีความ

หลากหลาย  รวมถึงกรรมวิธีการผลิตผักที่ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชอาจไมถูกตองตาม

หลักวิชาการ ที่จะมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค อีกทั้งการใชปุยเคมีไมถูกตองและมากเกินความ

จําเปน ปจจัยเหลาน้ีลวนมีผลตอตนทุนการผลิตผักของเกษตรกร 

จากปญหาดังกลาว หากหนวยงานราชการสามารถสงเสริมการผลิตผัก ใหเกษตรกรผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ โดยใชหลักวิชาการที่ถูกตองและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา จะสามารถสงเสริมการผลิตผักใหปลอดภัยตอการบริโภค และลดตนทุนการผลิตของ

เกษตรกรลง ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความจําเปนในการศึกษาถึงพื้นฐานการ

ปลูกผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อใหทราบถึงวิธีการผลิตผักของเกษตรกร นําผลมาวิเคราะห

หาแนวทางในการสงเสริมการปลูกผักที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ลดตนทุนการผลิตในการสงเสริมการ

ปลูกผัก โดยคํานึงถึงศักยภาพและสภาพแวดลอมในการผลิตผักตอไป 
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คํานิยม 

ขาพเจาขอขอบคุณ นายสําราญ สารบัญ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

นางอรสา ดิสถาพร ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมการเกษตร นางสาวจิราภา จอมไธสง ผูอํานวยการกลุม

สงเสริมพืชผักและเห็ด ที่ใหความสําคัญในการศึกษาในคร้ังน้ี พรอมทั้งใหคําปรึกษา ชี้แนะและ

เสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษา รวมทั้งกรุณาตรวจสอบแกไขใหคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให

รายงานการศึกษาฉบับน้ีสมบูรณมากขึ้น 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจหลัก ป  2558 ระดับจังหวัด ที่ไดดําเนินงานตามโครงการและติดตามความกาวหนาโครงการ 

พรอมทั้งรวบรวมรายงานผลระดับจังหวัด อีกทั้งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอและตําบล

ผูรับผิดชอบโครงการ ที่ไดดําเนินการตามโครงการอยางมีประสิทธิภาพ และไดรวบรวมผลการสัมภาษณ

เกษตรกร และรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตร พรอมทั้งขอเสนอแนะในการ

ดําเนินการตามโครงการในพื้นที่ เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการและระบบสงเสริม

การเกษตรในโอกาสตอไป 

สุดทายน้ี ขอมอบประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคร้ังน้ี แกกรมสงเสริมการเกษตร และผูท่ีสนใจในผลการศึกษาคร้ังน้ี หากมีขอผิดพลาดและบกพรอง

ประการใด ขาพเจาขอประทานอภัย และนอมรับไวดวยความเต็มใจ 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันการผลิตผักที่มีความหลากหลายและปรับกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผักที่มีความ

ปลอดภัยและเปนที่นิยมตรงตามความตองการของผูบริโภค หรือเรียกกันวาผักเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการ

รวมกลุมของเกษตรกรเพื่อสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหเกษตรกร

ใชหลักวิชาการการปลูกผักที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกรและพื้นที่  แตปญหา

สําคัญในการสงเสริมคือรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรมีความหลากหลาย  รวมถึงกรรมวิธีการผลิตผัก

ที่ใชปจจัยการผลิตไมถูกตองตามหลักวิชาการ มากเกินความจําเปน ปจจัยเหลาน้ีลวนมีผลตอความ

ปลอดภัยของผูบริโภค  และตนทุนการผลิตผักของเกษตรกร การศึกษาคร้ังน้ี จึงมุงเนนศึกษาถึงพื้นฐาน

การปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจหลัก ป 2558 เพื่อใหทราบถึงวิธีการปลูกผัก และนําผลมาวิเคราะหหาแนวทางในการ

สงเสริมการปลูกผักที่เหมาะสม ถูกตอง สามารถนําขอมูลไปใชเพื่อการสงเสริมการผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใชวิธีการการศึกษาวิจัยแบบประยุกต ใชแบบสอบถามเกษตรกรตัวอยาง และให

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรลงขอมูลแบบสอบถามผานทางระบบ Google.doc และรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติสําเร็จรูป เพื่อหาคาทางสถิติตางๆ สามารถเก็บ

แบบสอบถามไดจํานวน 544 ราย ในพื้นที่เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 15 จังหวัด 

จากการศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ป พื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย 4.50 ไร 

สวนใหญกูเงินเพื่อใชในกิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม เกษตรกรปลูกผักมากถึง 58 ชนิด สวนใหญมี

การเตรียมดินและตากดิน ปรับปรุงดินโดยใชปุยคอกและปุยอินทรีย ใหนํ้าแบบบนผิวดินและสายยางรด 

มีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียและใชปุยเคมีมากถึง 17 สูตร อัตราปุยเคมีเฉลี่ย 99.18 กก./ไร/รุน

การผลิต และมีการใชอาหารเสริมทางใบแกพืชผักมากถึง 4 คร้ัง มีการระบาดของโรคและแมลงใน

พื้นที่และเกษตรกรใชวิธีการตางๆ รวมกับสารเคมีในการปองกันกําจัด และจําหนายผลผลิตโดยมี

พอคามารับซื้อถึงสวนและเกษตรกรนําไปจําหนายเอง   

การทดสอบคาเฉลี่ยประชากรตามสมมติฐาน พบวา ตนทุนการผลิตผักเฉลี่ยคือ 14,474.78 

บาท/ไร/รุนการผลิต จริงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ รายไดการผลิตผักเฉลี่ยเปน 29,894.61 บาท/ไร/รุน

การผลิต จริงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และจากการวิเคราะหคาความแปรปรวนของตนทุนการผลิต

ผักมีความสัมพันธกับรายไดจากการผลิตผักอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนตนทุนการผลิตผักไมมี

ความสัมพันธกับจํานวนคร้ังในการใชปุยเคมี แตตนทุนการผลิตผักมีความสัมพันธกับปริมาณการใช

ปุยเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพื้นที่การผลิตผักมีความสัมพันธกับรายไดจากการปลูกผักอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การสงเสริมใหเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดอยางเหมาะสม ดํารงชีพได

อยางมีความสุข อยูดีกินดี มีชีวิตความเปนอยูของครอบครัวดีขึ้น ถือเปนพันธกิจที่สําคัญของกรม

สงเสริมการเกษตร การจะทําใหสิ่งดังกลาวเกิดขึ้นน้ันเปนสิ่งที่ทาทายและตองใชระยะเวลานานใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อของเกษตรกร แตก็ยังคงเปนสิ่งจําเปนในการสงเสริมให

เกษตรกรรับทราบและนําไปปฏิบัติ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายไดใหกับเกษตรกร 

ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดปฏิบัติในพื้นที่อยางตอเน่ือง อีกวิธีการหน่ึงก็คือการเพิ่มผลผลิตตอไร

อยางมีคุณภาพและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรลง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

การสงเสริมการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 เปนการ  

บูรณาการระหวางหนวยงานราชการ ในการสงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

ผักเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผักที่ผูบริโภคนิยมบริโภคอยางแพรหลาย เพื่อใหมีผักปลอดภัยปริมาณมาก

เหมาะสมตอความตองการบริโภคในตลาดอยางกวางขวาง โดยใชหลักวิชาการที่ถูกตองและสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติดูแลรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตของ

เกษตรกร จากการศึกษาการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกร

สวนใหญมีตนทุนการผลิตสูงจากการปฏิบัติดูแลรักษา เชน การใชปุยเคมีไมถูกสูตร ไมถูกเวลาและ     

ใชในอัตราที่มากกวาคําแนะนํา อีกทั้งการใชอาหารเสริมกับพืชและสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช

โดยไมจําเปนมีผลทําใหตนทุนการผลิตสูง  

ดังน้ันการสงเสริมใหเกษตรกรทราบถึงการปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

ในการผลิตผักปลอดภัย เชน การใชปุยเคมี อาหารเสริม การปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีและใช 

ชีววิธีรวมในการควบคุมศัตรูพืช เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเกษตรกรไดผลผลิตผัก

ปลอดภัยที่มีคุณภาพและลดตนทุนการผลิตลงจะมีผลทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 



สารบัญ 
  หนา 

สารบัญตาราง   

บทท่ี  1 บทนํา 1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 2 

 ขอบเขตของการศึกษา 2 

 นิยามศัพท 3 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ 4 

 ผักปลอดภัย 4 

 ผักเศรษฐกิจ 5 

 แหลงปลูกผักเศรษฐกิจ 6 

 การตลาดผักจากแหลงปลูกเศรษฐกิจ 7 

 มาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย 9 

 วิธีการผลิตผักปลอดภัย 11 

 การสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ 17 

 การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 24 

บทท่ี 3 ระเบยีบวิธีการศึกษา 34 

 วิธีการศึกษา 34 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 34 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 34 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 35 

 การวิเคราะหขอมูล 35 

 การทดสอบสมมติฐาน 36 

 สถิติใชในการวิเคราะห 36 

 ระยะเวลาการศึกษา 36 



สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา   37 

 ตอนที่ 1   สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรที่

เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

37 

 ตอนที่ 2   สภาพการผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

58 

 ตอนที่ 3   การตลาดและการจําหนายผลผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 

2558 

97 

 ตอนที่ 4   ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ของการผลิตผักของเกษตรกรที่

เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

107 

 ตอนที่ 5   ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของตนทุนการผลิตผัก รายไดจาก

การปลูกผัก การใชปุยเคมี และพื้นที่ปลูก ของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

111 

บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 115 

บรรณานุกรม  132 

ภาคผนวก  136 

 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 

2.1 แสดงแนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจหลัก 

18 

2.2 แสดงจังหวัด สถานที่ พื้นที่การเกษตรและจํานวนเกษตรกร และชนิดพืชผักที่เกษตรกร

ปลูกในพื้นที่ 15 จังหวัด 

20 

2.3 สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดที่เขารวมโครงการ การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย

ในแหลงปลูกเศรษฐกิจ 

23 

4.1 จํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย

ในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

38 

4.2 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามเพศ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558   

39 

4.3 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามชวงอายุ ของเกษตรกรที่ทําการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

39 

4.4 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามสถานภาพ ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

40 

4.5 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

40 

4.6 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนแรงงานภาคเกษตรภายใน

ครัวเรือนของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

41 

4.7 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระดับการศึกษา ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

41 

4.8 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการประกอบอาชีพหลักและอาชีพ

รองของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

42 

4.9 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการจางแรงงานเพื่อชวยในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ

ป 2558 

43 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.10 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการจางแรงงานเพื่อชวยใน

การปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ        ป 2558 

43 

4.11 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนการจางแบบประจําเพื่อชวย

ในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ        ป 2558 

44 

4.12 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราคาจางแบบประจํารายเดือนเพื่อ

ชวยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

44 

4.13 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนการจางแบบรายวันเพื่อชวย

ในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

45 

4.14 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราการจางแบบรายวันเพื่อชวยใน

การปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

46 

4.15 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การเกษตร ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

47 

4.16 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การเกษตรของตนเอง 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

48 

4.17 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

49 

4.18 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราคาเชาพื้นที่ ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

50 

4.19 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การปลูกผัก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

51 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.20 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามสื่อที่เกษตรกรไดรับความรูดานการ

ผลิตผักปลอดภัย ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ               

ป 2558 

52 

4.21 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามบุคคลที่เกษตรกรไดรับความรูดาน

การผลิตผักปลอดภัย ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558 

53 

4.22 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการกูยืมเงินและกูจากแหลงเงินทุน

ประเภทใดเพื่อใชในการเกษตร ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

54 

4.23 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการนําเงินกูยืมเงินไปใชในการปลูก

ผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

55 

4.24 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมและประเภท

กลุม ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

55 

4.25 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการมีเคร่ืองมือทางการเกษตร ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

56 

4.26 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการมียานพาหนะและประเภทของ

พาหนะ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

57 

4.27 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการทําสัญญาหรือพันธสัญญา ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

58 

4.28 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระบบการปลูกผัก ของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

58 

4.29 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทพืชผักที่เกษตรกรปลูก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

59 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.30 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนชนิดพืชผักที่เกษตรกรปลูก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

61 

4.31 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามรอบการผลิตผักตอป ของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

62 

4.32 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแหลงที่มาของเมล็ดพันธุผักที่ปลูก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

63 

4.33 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการไถเตรียมดิน ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

64 

4.34 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการตากดินและระยะเวลาการตาก

ดินกอนปลูก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ      

ป 2558 

64 

4.35 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปรับปรุงดินกอนปลูกและการ

ใชวัสดุปรับปรุงดิน ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

65 

4.36 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราการใชวัสดุปรับปรุงดินกอน

ปลูก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

66 

4.37 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแรงงานการเตรียมดิน ของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

67 

4.38 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระบบการใหนํ้า ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

68 

4.39 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระยะเวลาการใหนํ้าในแปลงผัก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

69 

4.40 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการนําตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะห 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

69 

4.41 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชปุยในการปฏิบัติดูแล

รักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

69 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.42 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชปุยเคมีในการปฏิบัติ

ดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ          

ป 2558 

70 

4.43 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามปริมาณการใชปุยเคมีในการปฏิบัติ

ดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ          

ป 2558 

71 

4.44 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชปุยเคมีหลายประเภท

ในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558 

75 

4.45 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการใสปุย ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

76 

4.46 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามปริมาณการใสปุยอินทรียขณะที่ปลูก

พืชไปแลว  ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ         

ป 2558 

77 

4.47 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชอาหารเสริมทางใบในการ

ปลูกผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

78 

4.48 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชอาหารเสริมทางใบ ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

79 

4.49 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราการใชอาหารเสริมทางใบ ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

80 

4.50 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชอาหาร

เสริมทางใบของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ         

ป 2558 

81 

4.51 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการกําจัดวัชพืช ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

82 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.52 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปองกันกําจัดแมลง ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

83 

4.53 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแมลงที่ระบาด และวิธีการปองกัน

กําจัดแมลง ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 

2558 

84 

4.54 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการปองกันกําจัดแมลงโดยไมใช

สารเคมี ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

85 

4.55 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดแมลงของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558 

86 

4.56 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปองกันกําจัดโรค ของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

86 

4.57 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามโรคผักที่ระบาด และวิธีการปองกัน

กําจัด ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

87 

4.58 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการปองกันกําจัดโรคพืชโดยไม

ใชสารเคมี ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 

2558 

89 

4.59 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดโรคพืชของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ   ป 2558 

90 

4.60 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลง

รวมกับสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

90 

4.61 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามขอพิจารณาในการเก็บเกี่ยวพืชผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

91 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.62 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแรงงานที่ใชในการเก็บเกี่ยวพืชผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

91 

4.63 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

92 

4.64 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแนวคิดวาอาชีพการปลูกผักเปน

อาชีพที่มีรายไดและสามารถเลี้ยงครอบครัวได ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

93 

4.65 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามตนทุนการผลิตผักโดยรวมตอรุน 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

94 

4.66 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามรายไดจากการผลิตผักโดยรวมตอรุน 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

95 

4.67 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามกําไรจากการผลิตผักโดยรวมตอรุน 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

96 

4.68 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการจัดชั้นมาตรฐานตามความ

ตองการของตลาด ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

97 

4.69 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแหลงจําหนายผลผลิตผัก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

97 

4.70 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแหลงจําหนายผลผลิตผักที่เกษตรกร

ขายปลีกดวยตนเองยังจุดชื้อ-ขาย  ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

98 

4.71 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแหลงจําหนายผลผลิตผักที่เกษตรกร

ขายสงดวยตนเองยังจุดชื้อ-ขาย  ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

99 

4.72 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชพาหนะในการขนสงผลผลิต 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

100 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.73 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการสนับสนุนและชวยเหลือจากผูทํา

สัญญาชื้อ-ขาย ของเกษตรกรทีท่ําการผลิตผกัปลอดภัยในแหลงปลกูเศรษฐกิจ ป 2558 

100 

4.74 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการชําระเงินจากผูรับซื้อผัก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

101 

4.75 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแหลงผูรับซื้อแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

101 

4.76 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามรูปแบบการรับซื้อแบบเหมาสวน 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

102 

4.77 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามราคาขายแบบเหมาสวน ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

102 

4.78 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการชําระเงินของพอคากรณีขายแบบ

เหมาสวน ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

103 

4.79 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามเหตุผลที่เกษตรกรขายแบบเหมา

แปลง ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

103 

4.80 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการรับทราบราคาการซื้อ-ขายผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

104 

4.81 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการรับทราบถึงปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดราคาของพืชผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 

105 

4.82 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชวัสดุ/ภาชนะในการบรรจุผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

106 

4.83 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามปญหาในการผลิตผัก ของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

107 



สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 

4.84 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามความตองการความชวยเหลือจากรัฐ

ในการใหคําแนะนําการผลิตผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

109 

4.85 จํานวนความถี่ของเกษตรกรจําแนกตามขอเสนอแนะและความตองการความ

ชวยเหลือ เพิ่มเติมของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

110 

4.86 การทดสอบคาเฉลี่ยประชากรในสวนของตนทุนในการผลิตผัก ของเกษตรกรที่

เขารวมโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

111 

4.87 การทดสอบคาเฉลี่ยประชากรในสวนของรายไดจากการผลิตผัก ของเกษตรกรที่     

เขารวมโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

112 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การปลูกผักนับวาเปนกิจกรรมการเกษตรที่ชาวไทยไดปลูกและปฏิบัติกันมายาวนานใน

รูปแบบพืชผักสวนครัว และพัฒนาการปลูกมาเปนรูปแบบการผลิตผักเพื่อการคาตามยุคสมัยที่

เปลี่ยนไป อีกทั้งการบริโภคผักของผูบริโภคในปจจุบันก็เปนตัวกําหนดทิศทางการผลิตผักที่มุงเนน

การบริโภคผักที่มีความปลอดภัยในการบริโภคเปนหลัก ประกอบกับพืชผักที่นิยมในปจจุบันก็มีความ

หลากหลาย  มีผลทําใหผูผลิตผักในแหลงปลูกตางๆ ทําการผลิตผักที่มีความหลากหลายและปรับ

กระบวนการผลิตเพื่อใหไดผักที่มีความปลอดภัยในประเภทพืชผักที่เปนที่นิยมบริโภค หรือเรียกกันวา

ผักเศรษฐกิจ  จึงทําใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชหลักวิชาการการปลูกผักที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับ

ศักยภาพของเกษตรกรและพื้นที่  แตปญหาสําคัญในการสงเสริมคือรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรมี

ความหลากหลาย  รวมถึงกรรมวิธีการผลิตผักที่ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชอาจไม

ถูกตองตามหลักวิชาการ ที่จะมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค อีกทั้งการใชปุยเคมีไมถูกตองและ

มากเกินความจําเปนปจจัยเหลาน้ีลวนมีผลตอตนทุนการผลิตผักของเกษตรกร 

จากปญหาดังกลาว หากหนวยงานราชการสามารถสงเสริมการผลิตผัก ใหเกษตรกรผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ โดยใชหลักวิชาการที่ถูกตองและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา จะสามารถสงเสริมการผลิตผักใหปลอดภัยตอการบริโภค และลดตนทุนการผลิตของ

เกษตรกรลง ทําใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความจําเปนในการศึกษาถึงพื้นฐาน

การปลูกผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อใหทราบถึงวิธีการผลิตผักของเกษตรกร นําผลมา

วิเคราะหหาแนวทางในการสงเสริมการปลูกผักที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ลดตนทุนการผลิตในการ

สงเสริมการปลูกผัก โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการผลิตผักตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตผักของเกษตรกรที่ไดสงเสริมใหมีการรวมกลุมการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหาความสัมพันธของพื้นที่ปลูก ตนทุนการผลิตผัก รายไดจาก

การผลิตผัก ปจจัยที่มีผลตอตนทุนการผลิตผักของเกษตรกร ที่ไดสงเสริมใหมีการรวมกลุมการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัย ในระดับสูงตอไป 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงแนววิธีการปฏิบัติในการผลิตผักปลอดภัย ของเกษตรกรที่รวมกลุมการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

2. นําผลการศึกษามาปรับปรุงโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการในปตอไป  

3. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรที่รวม

โครงการในระดับพื้นที่ 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 จํานวน 

15 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน นาน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สระบุรี นครราชสีมา 

อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี นครพนม กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัย คือเกษตรกรที่เขารวมโครงการการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ในพื้นที่ 15 จังหวัด ตามปริมาณสมาชิกกลุมหาก

กลุมมีจํานวนสมาชิกจํานวนนอยจะทําการจัดเก็บตัวอยางทุกราย หากกลุมที่มีจํานวนสมาชิกใน

กลุมมากจะใชวิธีการสุมเก็บตามความเหมาะสม เน่ืองจากขอมูลดังกลาวเจาหนาที่ในระดับพื้นที่

ตองการเก็บเปนขอมูลพื้นฐานของกลุม ซึ่งเมื่อรวบรวมแลวจึงไดตัวอยางทั้งหมด 554 ราย 
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1.5 นิยามศัพท 

โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ หมายถึง โครงการที่กรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับศัยภาพของพื้นที่ปลูกผัก โดยมุงหวังเพื่อใหเกษตรกร

สามารถผลิตผักเศรษฐกิจที่เปนความตองการบริโภคในชีวิตประจําวันใหมีความปลอดภัยตอ

การบริโภคเพื่อสงจําหนายในพื้นที่และตลาดทั่วไป สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรลงได  ดําเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม 

ลําพูน นาน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี 

นครพนม กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา 

ผักปลอดภัย หมายถึง ผักที่เกษตรกรทําการผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่เกษตรกรปฏิบัติตามปกติ

ทั่วไป มีการใชปุยเคมีและสารเคมีไดตามความจําเปนในขณะผลิต โดยมุงเนนใหไดผลผลิต

ผักที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกคางที่ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดหลังการเก็บเกี่ยว 

แหลงปลูกเศรษฐกิจ หมายถึง แหลงที่มีการผลิตผักเพื่อสงจําหนายในวงกวาง สามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคผักไดอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป และมีประเภทพืชผักที่ผลิต            

ที่หลากหลายตรงตามความตองการของผูบริโภคอยางตอเน่ืองทั้งป 
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 บทที ่2  

ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดตรวจเอกสารแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในการกําหนดแนวทางในการศึกษา  สามารถแยกไดตามรายละเอียด 

ดังน้ี 

  

2.1 ผักปลอดภัย 

 ผักปลอดภัย จะเปนความหมายที่กวางมาก เน่ืองดวยคําวา “ปลอดภัย” น้ีจะครอบคลุมต้ังแต

กระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว ขนสงผลผลิตจนถึงมือผูบริโภค ซึ่งผลผลิตที่ไดจะตองมี

ความปลอดภัยทั้งในสวนของสารเคมีตกคางที่ไมเกินคามาตรฐาน และตองไมมีการปนเปอนของ

จุลินทรียที่อาจมีผลตอผูบริโภคดวย โดยมีการผลิตผักปลอดภัยในความหมายที่หลากหลาย ไดแก 

วราภรณ  (2551)  กลาววาผักปลอดภัย  หมายถึงการปลูกปลอดภัยจากสารพิษ ที่เนนการใช

ปุยอินทรียและสารธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใชสารเคมี โดยเกษตรกรมีการงดเวนหรือยังคงมีการ

ใชปุยเคมีหรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตใชในปริมาณนอย โดยผลผลิตผักที่ไดมีปริมาณสารพิษ

ตกคางไมเกินปริมาณที่กําหนดไว  เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค การปลูกผักปลอดภัยน้ีมีหลาย

วิธี เชน การปลูกผักอินทรีย (Organic) การปลูกผักโดยวิธีจัดการศัตรูพืชอยางผสมผสาน (Integrated 

Pest Management –IPM) การปลูกผักภายใตระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural 

Practice –GAP) การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการผลิตผักกางมุงหรือผักในโรงเรือน เปนตน 

อรพิน และ คณะ (2538) ไดใหความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิต

พืชผักที่ไมมีสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชตกคางอยู หรือตกคางอยูไมเกินระดับมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันไดใชมาตรฐานตาม

ประกาศฉบับที่ 288 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 เร่ือง อาหารที่มีสารพิษตกคาง   

ธงชัย  (2548)  ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ผักที่ระบบการผลิตมีการใชสารเคมีในการ

ปองกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต โดยผลผลิตที่ไดอาจจะมีหรือไมมี

สารพิษตกคาง แตหากยังมีสารพิษตกคาง อยูตองไมเกินปริมาณที่กําหนด เพื่อความปลอดภัยของ

ผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ.2538  
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กรมวิชาการเกษตร  (2546)  ผักไรสารพิษ  คือ  ผักที่ระบบการผลิตไมมีการใชสารเคมีใดๆ 

ทั้งสิ้นไมวาจะเปนสารเคมีเพื่อปองกันและปราบศัตรูพืชหรือปุยเคมีทุกชนิดแตจะใชปุยอินทรีย

ทั้งหมดและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมีสารพิษใด ๆ ทั้งสิ้น 

            กรมวิชาการเกษตร  (2546)  ผักอนามัย  คือ ผักที่ระบบการผลิตมีการใชสารเคมีในการ

ปองกันและปราบศัตรูพืชรวมทั้งปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดยังอาจมีสารพิษ

ตกคางไมเกินปริมาณที่กําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและมีความสะอาดผานกรรมวิธี

การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยวตลอดจนการขนสงและการบรรจุหีบหอไดคุณลักษณะ

มาตรฐาน  

 

2.2 ผักเศรษฐกิจ 

 ผักเศรษฐกิจ หมายถึง พืชผักที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต มีลักษณะเดนทางการคานําไป

บริโภคเปนอาหารได มีคุณคาทางโภชนาการเปนแหลงของพลังงาน เกลือแรและวิตามิน และ

ประกอบอาชีพเปนเกษตรกรผูปลูกผักสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรและครอบครัวได 

 ผักเศรษฐกิจมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเปนอาชีพเกษตรกรรมการปลูกผัก ซึ่งเปน

อาชีพหลักประเภทหน่ึงในกลุมของอาชีพเกษตรกรรม ที่มีครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน

พื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจของไทย และผลผลิตผักสดมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพื้นฐาน

ตลอดเวลา อีกทั้งมีการผลิตวัตถุดิบพื้นฐานปอนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เปนปจจัยสงเสริม

ธุรกิจและบริการพื้นฐานของประเทศ มีการหมุนเวียนของเงินตราอยางตอเน่ืองสรางรายไดและ

กระตุนเศรษฐกิจฐานราก เปนปจจัยพื้นฐานที่สรางความมันคงทางดานอาหารและเศรษฐกิจให

ประเทศ 

โดยทั่วไปผักเศรษฐกิจ  เปนผักที่ผูบริโภคมีความนิยมในการนํามาบริโภคทั้งในรูปแบบผัก

สด ปรุงเปนอาหาร และแปรรูป ซึ่งผลผลิตสวนใหญใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และมีการ

สงออกผักสด ผักแปรรูปชนิดตางๆ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก ผักในตระกูลแตง  ตระกูล 

กะหล่ํา  ตระกูลหอม กระเทียม ตระกูลพริก มะเขือ ตระกูลถั่ว ตระกูลผักบุง และผักอ่ืนๆ ขาวโพด 

หนอไมฝร่ัง กระเจ๊ียบเขียว เปนตน พืชผักเหลาน้ีมีคุณคาทางโภชนาการแตกตางกันไป 

ประเภทพืชผักที่มีความนิยมบริโภคซึ่งเปนผักเศรษฐกิจ ไดแก 

ผักกินใบและลําตน ไดแก หอมแบง คื่นไฉ หนอไมฝร่ัง ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี 

ผักกาดหอม กะหล่ําปลี ผักกวางตุง ผักคะนา กะหล่ําปม ผักโขม ตังโอ ผักชี ผักชีลาว ผักบุงจีน 

หนอไม ถั่วงอก ถั่วหัวโต กุยชาย ใบกระเทียม แมงลัก กะเพรา โหระพา 
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ผักกินผล ไดแก กระเจ๊ียบเขียว กระเจ๊ียบแดง พริก มะเขือมวง มะเขือยาว มะเขือเปราะ 

มะเขือพวง มะเขือเทศ ขาวโพดฝกออน แตงกวา แตงโมออน ฟก แฟง บวบ มะระ นํ้าเตา ฟกทอง 

มะละกอดิบ ขนุนออน สะตอ กระถิน ลูกเนียง มะนาว มะกรูด มะอึก ถั่วฝกยาว ถั่วแขก ถั่วลันเตา 

ถั่วเหลือง 

ผักกินราก ไดแก หัวผักกาด แครอท หัวบีท มันแกว กระชาย เผือก มันเทศ 

ผักกินสวนของลําตนใตดิน ไดแก หอมหัวใหญ หอมแดง กระเทียม มันฝร่ัง ขิง ขา มันฝร่ัง 

เผือก 

ผักกินสวนของดอกและชอดอก ไดแก กะหล่ําปลี บร็อคโคลี แค กุยชาย หอม ขจร หัวปลี 

ขี้เหล็ก โสน 

 

2.3 แหลงปลูกผักเศรษฐกิจ 

แหลงปลูกผักเศรษฐกิจเปนแหลงที่มีการผลิตผักเพื่อสงจําหนายในวงกวาง สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคผักไดอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป และมีประเภทพืชผักที่

หลากหลายตรงตามความตองการของผูบริโภคอยางตอเน่ือง 

กรมสงเสริมการเกษตร (2557) ไดรายงานสถิติขอมูลภาวการณผลิตพืชระดับตําบล ในสวน

ของพืชผัก ป 2557  โดยการรวบรวมขอมูลการรายงานพื้นที่ปลูกและพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผัก

เปนหลัก  พบวามีพื้นที่ปลูกผักทั้งหมด 2,711,023.27 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 512,714 ครัวเรือน

โดยมีพื้นที่ปลูกกระจายไปใน 77 จังหวัด แตมีจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและเก็บเกี่ยวมากที่สุด 25 ลําดับ 

ซึ่งเปนแหลงปลูกผักเศรษฐกิจของประเทศ คือ  

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกผัก 180,963.20ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 12,819 ครัวเรือน 

จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ปลูกผัก 167,156.19 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 11,823  ครัวเรือน  

จังหวัดเชียงใหมมี พื้นที่ปลูกผัก 163,906.75 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 25,077 ครัวเรือน 

จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ปลูกผัก 146,780.50 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 14,577 ครัวเรือน  

จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปลูกผัก 133,279.75 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 4,737 ครัวเรือน  

จังหวัดตาก มีพื้นที่ปลูกผัก 127,852.00 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 20,376 ครัวเรือน  

จังหวัดสุราษฎรธานี มีพื้นที่ปลูกผัก 95,605.00 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 7,876 ครัวเรือน 

จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกผัก 79,899.80 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 22,492 ครัวเรือน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ปลูกผัก 71,432.50 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 17,029 ครัวเรือน 

จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกผัก 70,126.55 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 11,066 ครัวเรือน 

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ปลูกผัก 68,637.85 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 6,788 ครัวเรือน 
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จังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่ปลูกผัก 64,905.10 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 8,617 ครัวเรือน 

จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกผัก 63,248.50 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 20,897 ครัวเรือน 

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกผัก 62,566.25 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 12,810 ครัวเรือน 

จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ปลูกผัก 58,459.50 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 14,042 ครัวเรือน 

จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่ปลูกผัก 56,880.75 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 14,138 ครัวเรือน 

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปลูกผัก 55,766.00 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 18,014 ครัวเรือน  

จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่ปลูกผัก 52,721.50 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 15,597 ครัวเรือน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ปลูกผัก 41,735.60 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 5,966 ครัวเรือน 

จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ปลูกผัก 41,324.10 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 4,506 ครัวเรือน 

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ปลูกผัก 39,394.15 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 18,036 ครัวเรือน 

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกผัก 38,607.25 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 2,517 ครัวเรือน 

จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ปลูกผัก 36,339.70 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 4,213 ครัวเรือน 

จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกผัก 36,242.00 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 7,712 ครัวเรือน 

จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกผัก 35,500.50 ไร เกษตรกรอาชีพปลูกผัก 3,374 ครัวเรือน 

สวนจังหวัดที่เหลือจะมีพื้นที่ปลูกจํานวนมากเชนกัน  และเกษตรกรที่ทําการปลูกผักในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ มีการนําผักไปจําหนายโดนผานระบบตลาดที่หลากหลายรูปแบบ 

  

2.4 การตลาดผักจากแหลงปลูกเศรษฐกิจ 

นายสุเทพ (2543)  ไดศึกษารายละเอียดประเภทของตลาดผัก จากการศึกษาและสํารวจ

พบวา ตลาดผักที่ซื้อขายกันในปจจุบันมีหลายระดับและหลายลักษณะ ทั้งที่เปนตลาดชั่วคราว  

ตลาดทองถิ่น ตลาดสําหรับผูบริโภคเฉพาะกลุม ตลาดกลาง และตลาดขอตกลงและขายตรง (Direct 

Sale) เปนตน สามารถจัดเปนกลุมไดดังน้ี   

1)  ตลาดชั่วคราว เปนตลาดที่จัดต้ังขึ้นเฉพาะในชวงฤดูที่มีผักออกสูตลาดมาก  ซึ่งจัดใหมี

เพียงเปนถานที่ใหพอคาและเกษตรกรสามารถซื้อขายสินคากันซึ่งการซื้อขายในตลาดชั่วคราวน้ีน้ัน

จะเปนการซื้อขายกันทั้งในลักษณะของการขายปลีกและการขายสงหรือการขายในปริมาณมาก  ซึ่ง

เปนการขายใหพอคาเพื่อนําไปขายตออีกทอดหน่ึง  เชน  ตลาดลําไย ลิ้นจ่ี  ที่มีอยูทั่วไปในภาคเหนือ   

2)  ตลาดระดับทองถิ่น เปนตลาดที่มีอยูทั่วไปในทุกจังหวัด อําเภอหรือในระดับตําบล หมูบาน 

ตลาดน้ี ทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการซื้อขาย โดยจะมีที่พอคาและเกษตรกรจะนําผักมา

จําหนายในตลาดเชาหรือเย็นใหกับผูบริโภค รวมทั้งรานคาหรือพอคารวบรวมในตลาดทองถิ่นการ

ซื้อขายในตลาดน้ีจึงเปนลักษณะการซื้อขายที่เปนทั้งการขายปลีกและขายสง 
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3)  ตลาดสําหรับผูบริโภคเฉพาะกลุม เปนตลาดที่อยูในหางสรรพสินคา  เชน เดอะมอลล    

ท็อป หางโลตัส  บิ๊กซี และรานคาผักปลอดภัยจากสารพิษ เชน รานเลมอนฟารม โกลเดนเพลส  

กรีนเน็ท เปนตน ซึ่งการขาย ในตลาดน้ีจะเปนการขายในลักษณะการขายปลีกแกผูบริโภค  ซึ่งเปน 

การอํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อ  ซึ่งผักที่นํามาจําหนายใหแกผูซื้อจะมีการคัดเกรด  บรรจุหีบหอ

อยางดี มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผัก  จึงทําใหราคาขายผักปลอดภัยจากสารพิษใน

ตลาดน้ีจึงสูงกวาตลาดอ่ืน   

4)  ตลาดขอตกลง และขายตรง (Direct Sale) ตลาดน้ีเปนลักษณะของการจัดจําหนายที่ผูจัด

จําหนายน้ันมีการคัดเลือกและจัดสงผักและผลไมใหแกผูซื้อถึงบาน โดยที่มีการทําสัญญาหรือ

ขอตกลงในการเปนสมาชิกของกลุมหรือรานน้ันไวลวงหนาแลวทางรานจะมีการจัดสงสินคาตามที่

ตกลงกันไวไปใหตามปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาที่กําหนด เชนสัปดาหละ 2 คร้ัง ๆ ละ 3 กิโลกรัม 

เปนตนซึ่งรานทีทําการตลาดแบบน้ีไดแก รานกรีนเน็ทและผักตระกรา  เปนตน    

5) ตลาดกลาง เปนตลาดที่มีขนาดใหญหรือถือไดวาเปนแหลงรวมการคาชื้อขายสงที่มี

ขนาดใหญ และมีการทําหนาที่ซื้อขายกันทุกดานต้ังแตมีสถานที่ซื้อขาย ลานจอดรถ แผงขายสินคา  

การขนสง การเก็บรักษาและในบางตลาดมีการทําการสงออกตางประเทศ  ซึ่งผูคาจะมีทั้งผูคาสงใน

ประเทศและสงออกตางประเทศ  

ตลาดกลางในเขตกรุงเทพในปจจุบัน ไดแก ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท  ตลาดปากคลองตลาด  

ซึ่งตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง น้ันถือไดวามีบทบาทอยางมากในการทําหนาที่การตลาดและเปน

ตลาดกลางระดับประเทศ และเปนแหลงอางอิงราคาซื้อขาย นอกจากน้ีเปนตลาดผักที่กระจายอยูตาม

จังหวัดหรือหัวเมืองตางๆ เชน   

ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เปนตลาดที่รวบรวมผักในเขตจังหวัดราชบุรี เปนจุด กระจาย

ผักจากภาคกลางและภาคเหนือสูภาคใตและจากภาคใตขึ้นไปภาคกลางและภาคเหนือรวมทั้ง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตลาดเมืองใหม จังหวัดเชียงใหม เปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่กระจายสินคาเกษตรไปสู

ภาคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผกัเมืองหนาว 

ตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนจุดกระจายสินคาเกษตรจากภาคใตขึ้น ไปภาค

กลางและภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนําสินคาเกษตรจากภาคกลางและ เหนือสู

ภาคใต  

ตลาดกลางผัก จังหวัดเพชรบูรณ เปนจุดกระจายผักจากภาคเหนือสูภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคใตเปนตน การซื้อขายที่ตลาดน้ันจะเปนการซื้อขายกันทั้งใน

ลักษณะของการซื้อขายแบบปลีกและการขายสง 
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2.5 มาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย 

2.5.1 มาตรฐานภายในประเทศ 

 1) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2556) ไดกําหนด

มาตรฐานสินคาเกษตร หรือ มกษ. 9001-2556 (THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9001-

2013) โดยมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (Good Agriculture 

Practices : GAP) เปนมาตรฐานของภาครัฐ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานในการตรวจ

รับรอง ครอบคลุมขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตพืชเพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผล

สําหรับใชเปนอาหาร เชน พืชผัก ไมผล พืชไร พืชเคร่ืองเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิต

ในระดับฟารมและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ และ/หรือรวบรวมผลิตผลเพื่อ

จําหนาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดย

คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลผลิต

ทางการเกษตรที่ดีและมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดไว  

2) สถาบัน ThaiGAP (2558) ไดกําหนดมาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งเปนมาตรฐานของ

ภาคเอกชน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับ

การเทียบเคียงกับ Global GAP มาตรฐานเอกชน ThaiGAP จัดแบงระดับของมาตรฐานออกเปน 2 

ระดับ คือ ThaiGAP ที่ไดรับการเทียบเคียงกับ Global GAP ในป 2553 เฉพาะ Approved Modified 

Checklist และใชกับระบบผลิตเพื่อการสงออก โดยเฉพาะกลุมธุรกิจคาปลีกในสหภาพยุโรป และ

อีกสวนคือ ThaiGAP ที่ใชในประเทศเปนมาตรฐานที่ตองการยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคเกษตร

ในประเทศ และเปนที่ตองการของสมาคมผูคาปลีกของประเทศไทย ขอปฏิบัติของจุดควบคุมหรือ

เกณฑพิจารณาของมาตรฐานเอกชน ThaiGAP มีทั้งหมด 169 ขอ 

  3) กรีนเน็ท (2558) กลาววาระบบชุมชนรับรองแบบมีสวนรวม หรือ Participatory 

Guarantee System : PGS เปนระบบการรับรองที่มีการตรวจรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม โดย

ให "ชุมชนรับรอง" เปนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรูปแบบหน่ึง ที่เปนการรับรองเกษตรกร

ที่เปนสมาชิกของกลุมโดยองคกรผูผลิตเอง (first party certification) แตในบางกรณี ก็อาจเปนการ

ดําเนินการของผูซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (second party certification) แตไมใชเปนการตรวจรับรอง

โดยหนวยงานอิสระ (third party) โดยระบบชุมชนรับรองน้ีจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

เกษตรกรในระบบการตรวจรับรองมากกวาระบบการตรวจรับรองแบบอ่ืน ระบบชุมชนรับรองน้ี

ริเร่ิมขึ้นโดยสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ หรือที่รูจักกันในชื่อยอวา IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movements) กับหนวยงานระหวางประเทศและองคกรทองถิ่น

อีกหลายแหง ซึ่งเห็นรวมวาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ดําเนินการโดย

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
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หนวยงานอิสระจากภายนอกน้ันไมไดเหมาะกับเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียเพื่อขายในทองถิ่น 

เพราะระบบการตรวจสอบรับรองโดยองคกรอิสระมีระเบียบขอกําหนดที่คอนขางเขมงวดที่

สลับซับซอนและมากเกินความจําเปนสําหรับการทําการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียในทองถิ่น ทํา

ใหการตรวจรับรองของหนวยงานอิสระไมสามารถเปดใหเกษตรกรมีสวนรวมในระบบการตรวจ

รับรองไดมากนัก รวมทั้งไมเปดโอกาสใหมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการตรวจรับรองที่

เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอยทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว  

2.5.2 มาตรฐานตางประเทศ 

  1) มาตรฐาน Global GAP 

  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2558) รายงานวา Global 

GAP คือมาตรฐานภาคเอกชนสําหรับการผลิตสินคาเกษตรของกลุมผูคาปลีกในยุโรป มีที่มาจาก

มาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ขององคการอาหารและเกษตรกรรมแหง

สหประชาชาติ (United Nations Food and Agriculture Organization-FAO) ซึ่งเปนแนวคิดเร่ืองการ

ทําเกษตรอยางยั่งยืน ใสใจสิ่งแวดลอมและสังคม มาตรฐาน  Global GAP เกิดขึ้นจากกลุมผูคาปลีก

ในยุโรป (Euro-retailer Produce Working Group-EUREP) ไดนําแนวคิดดังกลาว มาจัดต้ังมาตรฐาน 

“Eurep GAP” กอนในป พ.ศ.2540 และไดเปลี่ยนชื่อในปลายป พ.ศ.2550 เปน “Global GAP” โดย

มาตรฐานดังกลาว มุงรับรองคุณภาพการเพาะปลูกสินคาเกษตร เชน ผัก ผลไม สินคาปศุสัตว และ

สินคาประมง เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจ วาสินคาอาหารที่ผลิตจากฟารมดังกลาวน้ัน ใชสารเคมีและมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตนอย และมีการคํานึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของแรงงานและสัตว 

โดยกลุมผูคาปลีกในยุโรปดังกลาวไดใชมาตรฐาน Global GAP เปนเงื่อนไขวาผูผลิตสินคาอาหาร 

และเกษตรกรทั้งในยุโรปและจากประเทศที่สาม รวมถึงประเทศไทย ที่ตองการนําสินคาของตนไป

จําหนายในรานคาปลีกในยุโรปที่เปนสมาชิกของ Global GAP ตองผานการรับรองจากมาตรฐานน้ี 

Global GAP ออกมาตรฐานคลอบคลุมการผลิตสินคาเกษตรอยางครบวงจรต้ังแต การคัดเมล็ดพันธุ 

การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การใหสารเคมี ฯลฯ สําหรับการผลิตสินคาเกษตร 3ประเภท ไดแก  

พืชผล ปศุสัตว และสัตวนํ้า  

  2) ASEAN Good Agricultural Practice for Fresh and vegetables: ASEAN GAP  

  ศิริวรรณ (2556) รายงานวา ASEAN GAP เปนมาตรฐานการผลิตสําหรับผักผลไม

สดในภูมิภาคอาเซียน ที่ประกาศเปนมาตรฐานสมัครใจ เมื่อป พ.ศ. 2549 พัฒนาขึ้นมาจากมาตรฐาน 

GAP ของประเทศสมาชิก ไดแก มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย โดยมีขอบขายครอบคลุม

ขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในระดับฟารมหรือสถานที่สําหรับจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีการบรรจุผลิตผลเพื่อจําหนาย แตไมรวมผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูง เชน ผัก
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ตนออน (sprouts)ผลิตผลสดตัดแตง (fresh cut products) เน้ือหาแบงเปน 4 หมวด คือ Food Safety, 

Produce Quality, Environmental Management, Worker health, Safety, Welfare โดยสามารถใช

แบบหมวดเด่ียวหรือรวมกันไดใหการรับรองการปฏิบัติการทําการเกษตรที่ดีของอาเซียนสําหรับผัก

และผลไมสด เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ผักและผลไมในอาเซียน การปฏิบัติตามที่ระบุไวใน ASEAN GAP มีเปาหมายเพื่อใหมั่นใจวาผัก

และผลไมที่ผลิตไดในอาเซียนมีความปลอดภัยในการรับประทานและมีคุณภาพที่เหมาะสําหรับ

ผูบริโภค และเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาในภูมิภาคและระหวางประเทศ สนับสนุนการปรับ

ประสานมาตรฐานภายในกลุมประเทศอาเซียนในสวนที่เกี่ยวของกับ GAP ใหเกิดความปลอดภัยตอ

ผูบริโภคผักผลไมสด รวมถึงผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนการเกษตรที่ยั่งยืน 

 

 2.6 วิธีการผลิตผักปลอดภัย 

อรพิน และ คณะ (2538) ไดใหคําแนะนําการปลูกผักปลอดภัยน้ัน จะใชหลักการปลูกพืชผัก

โดยการใชสารเคมีในการผลิตใหนอยที่สุดหรือใชตามความจําเปนและจะใชหลัก “การปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” หรือไอพีเอ็ม (IPM : Integrated Past Management) แทน แตการที่

จะปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหไดผลน้ันจะตองเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ผูปลูกจะตองเขาใจเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

2.6.1 สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช 

1) ศัตรูพืชเคลื่อนยายจากแหลงหน่ึงไปยังอีกแหลงหน่ึงที่มีความเหมาะสมมากกวา ทํา 

ใหมีการขยายพันธุและระบาดทําความเสียหายเพิ่มขึ้น 

2) สภาพแวดลอมและสภาพทางนิเวศนเปลี่ยนแปลงไปทํา ใหศัตรูพืชมีการขยายพันธุ

ไดดีขึ้นเพิ่มจํานวนมากขึ้น หรือมีผลตอการพัฒนาสายพันธุใหมีความตานทาน และมีประสิทธิภาพ

ในการเขาทําลายมากขึ้น เชน การกําจัดงู ทําใหหนูระบาด การใชสารเคมีทําใหแมลงที่กินแมลง

ศัตรูพืชตายเปนตน 

3) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหความ

ตองการผลผลิตที่แตกตางกันตามความตองการของบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุกคสมัย ผูบริโภค

ตองการผักที่มีความสวยงามทําใหบางคร้ังรองรอยการทําลายของศัตรูพืชเพียงจุดเดียวก็ถือวา

ผลผลิตตกเกรดไมไดมาตรฐาน ทําใหผูผลิตตองกําจัดศัตรูพืชถึงแมจะพบการระบาดของศัตรูพืช

เพียงเล็กนอยก็ตาม 
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2.6.2 การควบคุมศัตรูพืชใหประสบผลสําเร็จ มีหลักการงายๆ 

1) ตองปองกันไมใหเกิดโรคในแปลงปลูก เชน การใชพันธุที่ปราศจากโรคและแมลง 

การไมนําชิ้นสวนของพืชที่มีโรคแมลงเขามาในแปลงปลูก เปนตน 

2) ถามีศัตรูพืชเขามาในแปลงปลูกหรือแสดงอาการเปนโรคแลว ตองยับยั้งการแพรระบาด 

3) ถามีการระบาดแลวตองกําจัดใหหมดไป 

อยางไรก็ตามสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูก คือ ตัว

เกษตรกรเองที่ละเลยการควบคุมดูแลทําใหศัตรูพืชสะสมในแปลงปลูกจนถึงระดับที่ไมสามารถ

ควบคุมกําจัดได 

2.6.3 วิธีการควบคุมศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ตองศึกษาชนิดของศัตรูพืชในแปลงปลูกน้ันๆ กอน 

2) สํารวจสถานการณศัตรูพืชในแปลงปลูก 

3) พิจารณาแนวโนมการระบาดของศัตรูพืชแลวจึงหาแนวทางปองกันและกําจัดตอไป 

4) เมื่อควบคุมการระบาดใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้นแลวให

เลือกใชวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณ หรือรักษาระดับการเขาทําลายใหคงที่หรือลดลง 

2.6.4 ผลดีของการปองกันและกํา จัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

1) ลดปริมาณศัตรูพืชใหตํ่ากวาระดับที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพืช 

2) ลดปริมาณการใชสารเคมีปองกันและกํา จัดศัตรูพืช 

3) มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรผูบริโภครวมไปถึงสภาพแวดลอม   

2.6.5 วิธีการผสมผสานในการควบคุมศัตรูพืช จะเปนการนําเอาวิธีการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน โดยวิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษน้ีมีขอแนะนําให

เกษตรกรเลือกใชวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมี ดังน้ี 

2.6.5.1 การเตรียมแปลงปลูก  

เน่ืองจากเมล็ดพืชผักสวนใหญมีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดออน ถาเกษตรกร

เตรียมดินไมดีก็อาจมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได ดังน้ันกอน

การปลูกพืชควรมีการปรับสภาพดินใหเหมาะสมเสียกอน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือ

พืชชนิดอ่ืนโดยการปลอยนํ้าใหทวมแปลงแลวสูบออกเพื่อใหนํ้าชะลางสารเคมีและกําจัดแมลงตางๆ 

ที่อาศัยอยูในดินแลวจึงทําการไถพลิกหนาดินตากแดดไวเพื่อทําลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยู

ในดินอีกคร้ัง จากน้ันเกษตรกรควรจะปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูในสภาพที่เปน

กลางโดยใชปูนขาวปูนมารลหรือแรโดโลไมท อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร แลวรดน้ําตามหลังจาก
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การใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินที่เปนกรดใหเปนกลางนอกจากน้ีควรเพิ่มความอุดมสมบูรณของ

ดินดวยการใสปุยอินทรียเชน ปุยคอก ปุยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งจะชวยใหตน

พืชผักมีความแข็งแรงสามารถตานทานตอการเขาทําลายของโรคและแมลงไดโรยปูนขาวเพื่อปรับ

สภาพดิน 

2.6.5.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ 

กอนนําเมล็ดพันธุผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกลาเกษตรกรควรทําความ

สะอาดเมล็ดพันธุกอนตามขั้นตอนดังน้ี 

1) คัดแยกเมล็ดพันธุ  โดยการคัดเมล็ดที่เสียเมล็ดวัชพืชที่มีอยูปะปนและ

สิ่งเจือปนตางๆออก 

2) แชเมล็ดพันธุในนํ้าอุน ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15-30 

นาที จะชวยลดปริมาณเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุและยังกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุ 

3) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครานํ้าคาง และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุ

ดวยสารเคมีเชน เมทาแล็กซิน 35 เปอรเซ็นต SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 

กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 

2.6.5.3 การปลูกและการดูแล 

การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกเปนเทาใดน้ันจะขึ้นอยูกับชนิดของพืชผักที่

เกษตรกรเลือกปลูกแตมีขอแนะนํา คือ เกษตรกรควรปลูกผักใหมีระยะหางพอสมควร อยาใหแนน

จนเกินไป เพื่อใหมีการระบายอากาศที่ดี เปนการปรับสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมตอการระบาด

ของโรค นอกจากน้ีควรหมั่นตรวจแปลงอยูเสมอ โดยอาจเลือกสํารวจเปนจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/

ไร ถาพบวามีการระบาดของโรคและแมลงในระดับที่กอใหเกิดความเสียหายแกพืชผักน้ันก็ควรดํา 

เนินการกําจัดโรคและแมลงที่พบทันที 

2.6.5.4 การใหธาตุอาหารเสริมแกพืช 

การใหธาตุอาหารเสริมแกพืชจะมีความจําเปนตอพืชผักในบางชนิดเทาน้ัน ทั้งน้ี

เพื่อสรางความตานทานโรคใหแกพืชน้ัน เชนพืชในตระกูลกะหล่ํา จะตองการธาตุโบรอนเพื่อ สราง

ความตานทานโรคไสกลวงดํา มะเขือเทศจะตองการธาตุแคลเซียมเพื่อสรางความตานทานโรคผล

เนา เปนตน 

2.6.5.5 การใชกับดักกาวเหนียว 

กับดักกาวเหนียวน้ีมีคุณสมบัติไมมีสีไมมีกลิ่นและไมมีพิษตอสิ่งแวดลอม จะใชใน

การควบคุมปริมาณตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล 

แมลงวันของหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางวันชนิดตางๆ ทั้งของหนอนคืบและหนอนใย เปนตน 
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โดยทั่วไปมักจะนิยมใชกาวเหนียวมาทาบนวัสดุที่มีสีเหลือง เชน แผนพลาสติก หรือกระปอง

นํ้ามันเคร่ือง เน่ืองจากแมลงมักชอบสีเหลืองโดยกับดักน้ีจะใชลอแมลงใหบินมาติดกาวเหนียวที่ทา

ไวสําหรับการติดต้ังน้ันควรติดต้ังกับดักในแปลงผักใหสูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือสูงกวายอด

ตนผักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แลว โดยจะใชกับดักประมาณ 60-80 กับดัก/พื้นที่ 1 ไร ในชวงที่มีการ

ระบาดมาก (ฤดูรอน, ฤดูฝน) สวนในฤดูหนาวมีการระบาดนอย อาจใชเพียง 15-20 กับดัก/ไร  โดยมี

วิธีการทํากาวเหนียว คือนํ้ามันละหุง 550 ซีซ ี นํ้ามันยางสน 380 กรัม ไขคารนัววา (Canova wax) 60 

กรัม ขั้นแรกเคี่ยวนํ้ามันละหุงจนเดือดแลวจึงเติมนํ้ามันยางสนและไขคารนัววา ลงไปคนชาๆ ใหเขา

กันดีแลวจึงยกออกจากเตา ต้ังทิ้งไวใหเย็นกอนนําไปใชเปนกับดักกาวเหนียว 

2.6.5.6 การใชกับดักแสงไฟ 

เปนการใชแสงไฟจากหลอดฟลูออรเรสเซนต (หลอดนีออน) หรือหลอดไฟแบล็ค

ไลท ลอแมลงในเวลากลางคืน เชน ผีเสื้อ หนอน กระทูหอม หนอนกระทูผัก ใหมาเลนไฟและตกลง

ในภาชนะที่บรรจุนํ้ามันเคร่ืองหรือนํ้าที่รองรับอยูดานลาง การติดต้ังกับดักและแสงไฟจะติดต้ัง

ประมาณ 2 จุด/พื้นที่ 1 ไรโดยติดต้ังใหสูงจากพื้นดินประมาณ 150 เซนติเมตร และใหภาชนะที่

รองรับอยูหางจากหลอดไฟ 30 เซนติเมตร และควรปดสวนอ่ืนๆ ที่จะทําใหแสงสวางกระจายเปน

บริเวณกวางเพื่อลอจับแมลงเฉพาะในบริเวณแปลง มิใชลอแมลงจากที่อ่ืนใหเขามาในแปลง 

   2.6.5.7 การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก 

การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก เปนการควบคุมปริมาณวัชพืชและเก็บ

รักษาความชื้นในดินไวไดนาน ทําใหประหยัดนํ้าที่ใชรดแปลงผัก การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุม

แปลงปลูกน้ีควรใชกับพืชผักที่มีระยะปลูกแนนอน ในแปลงที่พบการระบาดของโรคที่มีเชื้อไวรัส

เปนสาเหตุและมีเพลี้ยออนหรือแมลงเปนพาหะ แนะนําใหใชพลาสติกที่มีสีเทา-ดํา โดยใหดานที่มีสี

เทาอยูดานบนเน่ืองจากสีเทาจะทําใหเกิดจากสะทอนแสงจึงชวยไลแมลงพาหนะได 

2.6.5.8 การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายไนลอน 

พื้นที่ที่จะใชปลูกผักในโรงเรือน ควรเปนพื้นที่ที่สามารถปลูกผักไดอยางตอเน่ือง 

ไมนอยกวา 3 ป เพื่อจะไดคุมคาตอการสรางโรงเรือนและการใชตาขายไนลอน โครงสรางของ

โรงเรือนอาจทําดวยเหล็กหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับเกษตรกรวาตองการจะใชพื้นที่น้ีปลูกผักนานเทาใด 

สวนตาขายที่ใชน้ันจะใชมุงตาขายไนลอนที่มีขนาด 16 ชองตอความยาว 1 น้ิว โดยมุงสีขาวมีความ

เหมาะสมกับการปลูกผักเน่ืองจากแสงผานไดเกือบปกติ สวนมุงสีฟาไมคอยเหมาะสม เน่ืองจากแสง

ผานไดเพียงรอยละ 70 เทาน้ัน การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายน้ี จะไมสามารถปองกันแมลงศัตรู

พืชผักไดทุกชนิด มีเพียงหนอนผีเสื้อและดวงหมัดผักเทาน้ันที่สามารถปองกันได สวนเพลี้ยออน 

เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวันชอนใบ แมลงหว่ีขาวและไร ซึ่งเปนแมลงขนาดเล็กจะไมสามารถปองกัน
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ไดรอยเปอรเซ็นต ซึ่งถาหากใชมุงไนลอนที่มีความถี่เพิ่มขึ้นเปน 24 และ 32 ชองตอน้ิวแลวจะ

ปองกันได แตอาจมีปญหาเร่ืองอุณหภูมิและความชื้นภายในมุง ทั้งน้ีควรมีขอควรระวังสําหรับการ

ปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขาย คือ 

- อยาใหมีหนอนผีเสื้อหรือหนอนตางๆ หลุดเขาไปในโรงเรือนได เพราะ

หนอนตางๆ เหลาน้ีสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว 

- ในการยายกลา จะตองตรวจดูกลาผัก อยาใหมีไขตัวหนอนหรือดักแดติด

เขาไปในโรงเรือน 

- ควรดูแลอยาใหมุงตาขายชํา รุดฉีดขาด เพราะอาจทําใหดวงหมัดผักเล็ด

ลอดเขาไปได อาจจะมีการรองดวยผาหรือแผนยางบริเวณที่มีการเสียดสีระหวางตาขายกับ

โครงสรางเพื่อปองกันการฉีดขาด 

- มุงตาขายจะตองปดมิดชิดตลอดเวลา และควรทํา ประตูเปนแบบสองชั้น 

- การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายไมสามารถปองกันแมลงขนาดเล็กได 

ดังน้ัน จึงอาจจะตองใชวิธีการกําจัดศัตรูพืชวิธีอ่ืนๆ รวมดวย 

2.6.5.9 การควบคุมโดยชีววิธี 

เปนการใชสิ่งมีชีวิตควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งไดแก แมลงตัวหํ้า ตัวเบียน ที่ทําลาย

แมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืน หรืออาจใชสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ไสเดือนฝอย 

ในการควบคุมซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

- เชื้อแบคทีเรีย ที่นิยมใชในการควบคุมแมลง คือ เชื้อบีที (BT) โดยแมลงที่

ไดรับ เชื้อชนิดน้ี เขาไปแลวนํ้ายอยในลําไสของแมลงจะละลายผลึกของเชื้อแบคทีเรียทําใหเกิด

สารพิษทํา ลายระบบยอยอาหารและอวัยวะของแมลง ทําใหขากรรไกรแข็ง กินอาหารไมได 

เคลื่อนไหวชาลง และตายไปในที่สุด เชื้อแบคทีเรียที่มีขายเปนการคาจะมี 2 กลุม คือ 

1) Kurstaki ไดแก แบคโทรฟนเอชพี ดับเบิ้ลยูพี, เซ็นทาร่ียูดีจี มี

ประสิทธิภาพในการกํา จัดหนอนในผัก หนอนกระทูหอม และหนอนคืบกะหล่ํา 

2) Aizawai ไดแก ฟลอรแบค เอชพี, ฟลอรแบค เอฟซี, ธูรีไซด เอชพี มี

ประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนใยผักและหนอนคืบกะหล่ําเทาน้ัน 

    ดังน้ัน การที่จะใชเชื้อแบคทีเรียใหไดผล ควรเลือกชนิดของเชื้อใหตรงกับ

แมลงศัตรูพืชและควรฉีดพนเมื่อหนอนยังเปนตัวออนอยู หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในขณะฉีดพน และ

ไมควรใหนํ้าหลังจากฉีดพนเชื้อแบคทีเรียแลว 

- เชื้อไวรัสควบคุมศัตรูพืช โดยใชเชื้อไวรัส เอ็นพีวี (NPV) ในการกํา จัด

หนอนหลอดหอมหรือหนอนหนังเหนียว ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดน้ีจะเขาไปทําลายระบบตางๆ ของหนอน
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ทําใหหนอนลดการกินอาหารเคลื่อนไหวชา ลําตัวมีสีซีดลง มีจุดสีขุนหรือสม แลวจะใชขาเทียม

เกาะที่ตนพืชหอยหัวลงมาตายในที่สุด 

- เชื้อราที่ใชในการควบคุม ไดแกเชื้อราไตรโครเดอรมา จะควบคุมเชื้อ

สาเหตุของโรครากเนา โคนเนา เนาคอดินของมะเขือเทศและผักกาดหัว โดยจะใชเชื้อราผสมกับรํา

ขาวและปุยหมัก ในอัตรา 1:10:40 แลวใชรองกนหลุมหรือโรยรอบโคนตน 

- ไสเดือนฝอยจะชวยควบคุมดวงหมัดผัก โดยชอนไชเขาสูระบบเลือด

หรือกระเพาะอาหาร เมื่อเขาไปแลวจะถูกยอยทําลายจากน้ันจะปลดปลอยเชื้อแบคทีเรียที่เปน

อันตรายตอแมลงออกมา ทําใหแมลงตายในที่สุด ในการใชไสเดือนฝอยน้ัน เกษตรกรควรเก็บรักษา

ไวในที่เย็น และใชไสเดือนฝอยในการควบคุมหลังจากการใหนํ้าแกตนพืชชวงเวลาเย็นๆ เน่ืองจาก

ไสเดือนฝอยจะไมทนทานตอสภาพที่แหงหรือถูกแสงแดด 

2.6.5.10 การใชสารสกัดจากพืช 

พืชที่นิยมนํามาใชสกัดเปนสารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา เน่ืองจากในสะเดา

มีสารอะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซึ่งมีคุณสมบัติชวยในการปองกันและกํา จัดแมลงไดโดย  

สามารถใชฆาแมลงไดบางชนิด ใชเปนสารไลแมลง ทําใหแมลงไมกินอาหาร ทําใหการเจริญเติบโต

ของแมลงผิดปกติ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง ยับยั้งการวางไขและการลอกคราบของแมลง  

เปนพิษตอไขของแมลงทําใหไขไมฟก และยับยั้งการสรางเอนไซมในระบบยอยอาหารของแมลง มี

วิธีการใชโดยนําเอาผลสะเดาหรือสะเดาที่บดแลว 1 กิโลกรัม แชในนํ้า 20 ลิตร ทิ้งคางคืนไว 1 คืน 

แตถาเกษตรกรมีเคร่ืองกวนสวนผสมดังกลาว ก็จะลดเวลาเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง จากน้ันกรองเอา

แตนํ้าผสมดวยสารจับประมาณ 1 ชอนโตะแลวนําไปรดพืชผักทันที สวนกากของสะเดาที่เหลือให

นําไปโรยโคนตนเพื่อปรับปรุงสภาพดินและกําจัดแมลงในดินไดอีกดวย แตมีขอควรระวัง พืชบาง

ชนิดเมื่อไดรับสารน้ีแลวอาจเกิดอาการใบไหมเห่ียวยนหรือตนแคระแกร็น ดังน้ีเมื่อพบอาการตางๆ 

เหลาน้ีควรจะงดใชสารสกัดจากสะเดาทันที สวนชนิดของแมลงที่สามารถกําจัดไดดวยสะเดา 

1) ชนิดที่ใชแลวไดผลดี ไดแก หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอน

กระทูชนิดตางๆ หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ หนอนหัวกะโหลก 

2) ชนิดที่ใชแลวไดผลปานกลาง ไดแก เพลี้ยจักจ่ัน หนอนเจาะ สมอฝาย 

หนอนตนกลาถั่ว แมลงหว่ีขาว แมลงวันทอง เพลี้ยไกแจ เพลี้ยออน 

3) ชนิดที่ใชแลวไดผลนอย ไดแก หนอนเจาะฝกถั่ว เพลี้ยไฟ ไรแดง มวน

และดวงชนิดตางๆ  
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พืชผักที่ใชสารสกัดจากสะเดาไดผล ไดแก ผักคะนา กวางตุง ผักกาดหอม 

กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก แตงกวา แตงโม แตงเทศ มะเขือเทศ มะเขือยาว หนอไมฝร่ัง ขาวโพดออน 

พริกขี้หนู ตําลึง มะนาว มะกรูด 

2.6.5.11 การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

จากขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในการปฏิบัติจริงของเกษตรกรน้ัน เกษตรกร

ตองหมั่นตรวจแปลงปลูกพืชของตนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการพยากรณสถานการณของศัตรูพืช

ในแปลงของตน เมื่อทราบสถานการณแลวจึงพิจารณาเลือกใชวิธีการปองกันและกําจัดที่เหมาะสม 

แตในกรณีที่ไมสามารถควบคุมหรือไมมีวิธีการควบคุมใดที่ใชไดผลแลว เกษตรกรอาจใชสารเคมี

ในการควบคุมศัตรูพืชน้ันๆ ไดโดยพิจารณาวา เปนสารเคมีที่เหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดน้ัน สารเคมี

น้ันสลายตัวไดเร็ว ใชในอัตราที่เหมาะสมตามคําแนะนํา และเวนระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามคํา 

แนะนําทั้งน้ีเพื่อไมกอใหเกิดอันตราย หรือมีสารพิษตกคาง 

 

2.7 การสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ 

อภิรักษ (2558) ไดสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

(พืชผักและสมุนไพร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจหลัก 15 จังหวัด สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจหลัก 15 

จังหวัด เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ของเกษตรกรโดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักที่เหมาะสม

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ใหเกษตรกรผลิตผักใหไดคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด และมี

ความปลอดภัยมีไมมีสารเคมีตกคางหรือถาตกคางตองไมเกินคามาตรฐาน ลดมีการปนเปอนจากสิ่ง

ตางๆ และเชื่อมโยงระหวางผูผลิต ผูคาและผูบริโภค ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการ

บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองมาตรฐานและกฎระเบียบดานอาหาร

ปลอดภัย เพื่อปองกันชีวิตและสุขภาพของผูบริโภคตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลการดําเนินการดังน้ี 

2.7.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจคร้ังที่ 1 เพื่อ

ซักซอมความเขาใจในการดําเนินงานในพื้นที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และระดมความคิดเห็นเพื่อ

หาแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพใน

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ไดแผนในการดําเนินงาน 

2.7.1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 

แนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจหลัก 

มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 2.1   แสดงแนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจหลัก 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจหลัก โดยมี

แนวทางคือ แตงต้ังคณะทํางาน/ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย เกษตรกร ดําเนินการประชุม

ชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใหเกษตรกรตัดสินใจในการเขารวมโครงการ แลวดําเนินกิจกรรม

ตามที่ไดจัดทําแผนไว เชน วิเคราะหพื้นที่ ปญหา ความตองการของเกษตรกร และเก็บขอมูล

พื้นฐาน และตรวจสารพิษตกคางในเลือดของเกษตรกร และสารพิษตกคางในผลผลิต จัด

กระบวนการเรียนรู 3-5 คร้ัง ตามศักยภาพของพื้นที่และ ชวงระยะการเจริญเติบโตของพืช สนับสนุน

ปจจัยการผลิต ประชาสัมพันธ รณรงคการบริโภคผักปลอดภัย ตรวจสารตกคางในเลือดเกษตรกร

และในผลผลิต จัดเชื่อมโยงแหลงผลิตกับตลาด จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. แตงต้ังคณะทํางาน/ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่

เปาหมาย เกษตรกร 

ม.ค.58 จังหวัด/ อําเภอ 

2. ประชุมชี้แจงเกษตรกร ม.ค.58 จังหวัด/ อําเภอ 

3. ดําเนินกิจกรรมตามที่ไดจัดทําแผนไว   

   3.1 วิเคราะหพื้นที่ ปญหา ความตองการของ

เกษตรกร และเก็บขอมูลพื้นฐาน และตรวจ

สารพิษตกคางในเลือดของเกษตรกร และ

สารพิษตกคางในผลผลิต (เก็บขอมูล) 

ก.พ.58 จังหวัด อําเภอ สสข. 

สาธารณสุข กรมวิชาการ

เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจ

บัญชีสหกรณ สหกรณ ธกส. 

สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

   3.2 จัดกระบวนการเรียนรู 3-5 คร้ัง และ

สนับสนุนปจจัยการผลิต (การถายทอดเทคโนโลยี

ตามชวงระยะการเจริญเติบโตของพืช) 

ก.พ. – มิ.ย.58 “________” 

   3.3 ประชาสัมพันธ รณรงคการบริโภคผัก

ปลอดภัย ตรวจสารตกคางในเลือดเกษตรกร

และในผลผลิต  

(ทําพรอมการจัดเชื่อมโยงฯ ของ สสข.) 

มิ.ย. –  ก.ค.58 สสข. จังหวัด และหนวยงาน

ภาค ี

   3.4 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ส.ค.58 สสข. จังหวัด และหนวยงาน

ภาค ี
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2.7.1.2 แนวทางการทํางานแบบบูรณาการ 

แนวทางการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานภาคี แตงต้ังคณะทํางานในระดับ

จังหวัด โดยให ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน เกษตรจังหวัด เปนเลขา และรวมบูรณา

การงบประมาณ กิจกรรมตาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

แนวทางการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานภาคี 

 

  การบูรณาการกับหนวยงานภาคีในพื้นที่ขึ้นอยูกับศักยภาพของเจาหนาที่ในการติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆในพื้นที่  ซึ่งโดยรวมแลวเปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ แตอาจมีความรวมมือกับหนวยงานภายในพื้นที่เชน  องคกรปกคลองสวนทองถิ่น (อปท.) ใน

พื้นที่รวมบูรณาการทั้งกิจกรรมและงบประมาณ ในการดําเนินงาน 

 

 

15 จังหวัด

ที่รวม

โครงการ 

เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 

บริหารจัดการโครงการโดยรวมและรวม

วิเคราะหปญหา และถายทอดเทคโนโลยี 

ผูประกอบการ ตลาด กลุมผูคา 

การกระจายสินคา การจําหนาย
กรมวิชาการเกษตร 

ถายทอดเทคโนโลย ี ตรวจ

รับรอง GAP ตรวจ ตรวจ

สารเคมีตกคางในผลผลิต 

กรมพฒันาท่ีดิน 

ตรวจวิเคราะหดนิ ปรับปรุงบํารุงดิน 

หรือตรวจวิเคราะหโรคในดนิ 

องคการปกครองสวนทองถิน่ 

คัดเลือกบุคคลเปาหมาย 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช 

ถายทอดเทคโนโลยี (IPM สารชีว

ภัณฑ ฯลฯ) สนับสนุนสารชีวภัณฑ 

สถาบันการศึกษาในพืน้ท่ี 

รวมวิเคราะหปญหา และถายทอด

เทคโนโลยี 

สหกรณการเกษตร 

บริหารจัดการผลผลิตของ

เกษตรกรเปาหมาย 

ธกส. 

สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา 

ตรวจบัญชีสหกรณ 

การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

การคาภายใน 

เช่ือมโยงการตลาด 

สาธารณสุข 

สรางความตระหนัก (ตรวจ

เลือด)  ตรวจสารเคมีตกคางใน

ผลผลิต ใหความรูความ

ปลอดภัยดานอาหาร  
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2.7.2 การดําเนินการ  

การดําเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัด มีพื้นที่และเกษตรกร ดังน้ี 

ตารางที่ 2.2   แสดงจังหวัด สถานที่ พื้นที่การเกษตรและจํานวนเกษตรกร และชนิดพืชผักที่เกษตรกรปลูก

ในพื้นที่ 15 จังหวัด 

จังหวัด สถานท่ี พื้นท่ี/เกษตรกร ชนิดพืช 

เชียงใหม ต. บอหลวง  ต. บอสลี อ.ฮอด 500 ไร/40 ราย กะหลํ่าปลี  มะเขือเทศ พริกใหญ 

ลําพูน ต. อุโมงค อ.เมือง 200 ไร/20 ราย ผกักินใบ 

นาน ต. ยม อ.ทาวังผา 300 ไร/155 ราย พริกใหญ 

เพชรบูรณ ต. วังชมพู ต. ชอนไพร อ.เมือง 300 ไร/57ราย ตระกูลกะหลํ่า พริกใหญ ถ่ัวฝกยาว 

พิษณุโลก ต. บึงพระ อ.เมือง 300 ไร/50 ราย คะนา กวางตุง ผักกาดหอม 

ตาก ต. พบพระ  อ. พบพระ 150 ไร/30 ราย ผักกินใบ แตงกวา ถ่ังฝกยาว 

สระบุร ี ต.บานหลวง อ.ดอนพุด 200 ไร/20 ราย ถ่ัวฝกยาว พริก มะเขือ แตงกวา 

นครศรีธรรมราช ต.แหลม อ.หัวไทร 100 ไร/35 ราย พืชตระกูลกะหลํ่า พริก มะเขือ 

กาญจนบุร ี อ.บอพลอย 200 ไร/23 ราย ผักกินใบ หอมแบง ผักชี 

สงขลา ต.บานขาว ต.บานใหม อ.ระโนด 300 ไร/46 ราย ถ่ัวฝกยาว แตงกวา พริก 

นครราชสีมา อ.หวยแถลง 150 ไร/54 ราย พริก ผักกินใบ ผักสลัด 

ขอนแกน อ.ภูผามาน 120 ไร/30 ราย ผักกินใบ (คะนา,ผักกาด) พริก มะเขือ 

อุดรธาน ี อ.หนองแสง 80 ไร/27 ราย ผักกินใบ (คะนา,กวางตุง) 

อุบลราชธาน ี อ.เมือง อ.มวงสามสิบ 480 ไร/43 ราย พริก บวบ มะเขือ มะระ หอมแบง 

นครพนม อ.วารินชําราบ 200 ไร/38 ราย พริก ผักกินใบ ผักชีฝรั่ง 

15 จังหวัด 16 อําเภอ พ้ืนที่ 3,580 ไร   เกษตรกร 668 ราย 

 การดําเนินการสงเสริมใน 15 จังหวัด พื้นที่รวม 3,580 ไร เกษตรกรรวม 668 ราย คือ  

 จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการตําบลบอหลวงและตําบลบอสลี อําเภอฮอด พื้นที่ 500 ไร 

เกษตรกร 40 ราย พืชที่เกษตรกรปลูกกะหล่ําปลี มะเขือเทศ พริกใหญ   

จังหวัดลําพูน ดําเนินการในพื้นที่ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง พื้นที่ 200 ไร เกษตรกร 20 ราย 

เกษตรกรปลูกผักกินใบ 

จังหวัดนาน ดําเนินการในพื้นที่ตําบลยม อําเภอทาวังผา พื้นที่ 300 ไร เกษตรกร 155 ราย 

ปลูกพริกใหญ 

จังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการในพื้นที่ตําบลวังชมพูและตําบลชอนไพร อําเภอเมือง พื้นที่ 

300 ไร เกษตรกร 57 ราย ปลูกผักตระกูลกะหล่ํา พริกใหญ ถั่วฝกยาว 
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จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการในพื้นที่ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง พื้นที่  300  ไร เกษตรกร 

50 ราย ปลูกผักคะนา กวางตุง ผักกาดหอม 

จังหวัดตาก ดําเนินการในพื้นที่ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ พื้นที่  150 ไร เกษตรกร 30 

ราย ปลูกผักกินใบ แตงกวา ถั่งฝกยาว 

 จังหวัดสระบุรี ดําเนินการในพื้นที่ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด พื้นที่   200 ไร 

เกษตรกร 20 ราย ปลูกผักถั่วฝกยาว พริก มะเขือ แตงกวา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการในพื้นที่ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร พื้นที่ 100 ไร 

เกษตรกร 35 ราย ปลูกพืชตระกูลกะหล่ํา พริก มะเขือ 

 จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการในพื้นที่อําเภอบอพลอย พื้นที่  200 ไร เกษตรกร 23 ราย 

ปลูกพืชผักกินใบ หอมแบง ผักชี 

 จังหวัดสงขลา ดําเนินการในพื้นที่ตําบลบานขาวและตําบลบานใหม อําเภอระโนด พื้นที่ 

300 ไร เกษตรกร 46 ราย  ปลูกถั่วฝกยาว แตงกวา พริก 

 จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการในพื้นที่อําเภอหวยแถลง พื้นที่  150 ไร เกษตรกร 54 ราย 

ปลูกพริก ผักกินใบ ผักสลัด 

 จังหวัดขอนแกน ดําเนินการในพื้นที่อําเภอภูผามาน พื้นที่  120 ไร เกษตรกร 30 ราย ปลูก

ผักกินใบ (คะนา,ผักกาด) พริก มะเขือ 

 จังหวัดอุดรธานี ดําเนินการในพื้นที่อําเภอหนองแสง พื้นที่ 80  ไร เกษตรกร 27 ราย ปลูก

ผักกินใบ (คะนา,กวางตุง)  

 จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมือง และอําเภอมวงสามสิบ พื้นที่ 480 ไร 

เกษตรกร 43 ราย ปลูกพริก บวบ มะเขือ มะระ หอมแบง 

 จังหวัดนครพนม ดําเนินการในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ พื้นที่  200  ไร เกษตรกร 38 ราย 

ปลูกพริก ผักกินใบ ผักชีฝร่ัง (ตารางที่ 2) 
  

2.7.3 ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการจากการสัมมนา โดยเสนอผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ระดับจังหวัด

และอําเภอ ในสวนของปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) จากประสบการณของ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ และระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจใหเปนรูปธรรม พบวาปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success 

Factor) ของการดําเนินงานสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ใน 15 

จังหวัด ไดแก 
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ศักยภาพของกลุม เชน ผูนํามีหัวกาวหนา กลุมมีความเขมแข็ง เกษตรกรมีความใฝรูหัวไวใจ

สู ขยันขันแข็ง มีการวางแผนการผลิตผักของกลุม มีการจัดการพื้นที่ที่ดีกอนการปลูก ชนิดของผัก

เหมาะสมกับพื้นที่และตลาด 

ศักยภาพของพื้นที่ เชน เปนพื้นที่เขตชลประทานมีนํ้าอุดมสมบูรณ เกษตรกรปลูกชนิดพืชที่

หลากหลาย ปลูกพืชตรงตามความตองการของตลาด  

การตลาด เชน มีโรงงานแปรรูปผลผลิต/ตลาดในพื้นที่ มีตลาดเขามาซื้อทุกวันขายไดอยาง

ตอเน่ือง ตลาดที่รับซื้อ (โรงงานฯ) มีการตรวจสารพิษตกคางกอนรับซื้อเปนการสรางความตระหนัก

ใหเกษตรกรวาตองใหไดผลผลิตผักที่ปลอดภัย การสรางมาตรฐานของตัวสินคาของกลุม ผลผลิตมี

คุณภาพ 

ใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมลดตนทุนการผลิตลงได มีการทํา QR code เพื่อการ

ตรวจสอบยอนกลับเพื่อสรางความเชื่อมั่น มีการจดบันทึกการผลิต 

หนวยงานมีความเขมแข็ง เชน กลุมตางๆ ของสํานักงานเกษตรจังหวัดใหความสําคัญใน

การดําเนินงานการบูรณาการของหนวยงานตางๆ มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนายงานการ

ปกครองในพื้นที่เพิ่มเติม 

เจาหนาที่สงเสริม มีความสามารถในการโนมนาวและสงเสริม เกงมีความสามารถ และเปน

ที่รักและนาเชื่อถือของเกษตรกร 
 

2.7.4  ผลการดําเนินงานในพื้นที ่

ผลการดําเนินงานในพื้นที่ 15 จังหวัด ตามที่จังหวัดไดการรายงานผลใหกับกรมสงเสริม

การเกษตร สรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 
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ตารางที่ 2.3   สรุปผลการดําเนินงานจังหวัดที่เขารวมโครงการ การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ 

จังหวัด 
จัดตั้ง

กลุม 

จัดตั้ง

กรรมการ 

การจัดทํา 

ขอมูลการ

ผลิต 

จัดเวท ี

วิเคราะห

ปญหา 

จัดกระ 

บวนการ

เรียนรู 

สนับสนุ

นวัสดุฯ 

ศึกษา

ดูงาน 

ประเมิน 

ตนเอง 

เชียงใหม ใหม ไมมี จัดทํา จัดทํา 3 2 - 4 
ลําพูน เดิม มี จัดทํา จัดทํา 3 4 1 1 
นาน เดิม มี จัดทํา จัดทํา 4 1 - 1 
เพชรบูรณ เดิม มี จัดทํา จัดทํา 4 3 - 1 
พิษณุโลก ใหม ไมมี จัดทํา จัดทํา 3 2 1 1 
ตาก ใหม มี จัดทํา จัดทํา 4 3 - 1 
สระบุร ี เดิม มี จัดทํา จัดทํา 4 3 - 1 
นครศรีธรรมราช ใหม ไมมี จัดทํา จัดทํา 2 2 - - 
กาญจนบุร ี ใหม มี จัดทํา จัดทํา 4 2 - 2 
สงขลา ใหม มี จัดทํา จัดทํา 3 3 - - 
นครราชสีมา ใหม มี จัดทํา จัดทํา 3 2 - 1 
ขอนแกน ใหม มี จัดทํา จัดทํา 4 2 1 1 
อุดรธานี เดิม มี จัดทํา จัดทํา 3 1 - 1 
อุบลราชธานี เดิม มี จัดทํา จัดทํา 4 3 - 1 
นครพนม ใหม มี จัดทํา จัดทํา 4 2 - - 

สรุป 
ใหม 9 

เดิม 6 

มี 12 

ไมมี 3 
จัดทํา 15 จัดทํา 15 

เฉล่ีย 

3.5 ครั้ง 

เฉล่ีย 

2.3 ครั้ง 

ดูงาน 3 

จังหวัด 

1=10 

2=1,4=1 

ผลการดําเนินงานในพื้นที่ 15 จังหวัด พบวาจังหวัดไดดําเนินการในกลุมที่จัดต้ังขึ้นมา

ใหม จํานวน  9 จังหวัด คิดเปนรอยละ 60.00 และเปนสมาชิกกลุมการผลิตผักอยูแลว 6 กลุม คิด

เปนรอยละ 40.00  การดําเนินการของสมาชิกในการคัดเลือกคณะกรรมการ พบวามีการจัดต้ัง

คณะกรรมการบริหาร กลุมจํานวน  12 กลุม คิดเปนรอยละ 80.00 และอีก 3 กลุม หรือรอยละ 

20.00 ไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารกลุม  ทุกกลุมมีการจัดทําขอมูลการผลิตของสมาชิก

กลุมและทําการวิเคราะหสภาพปญหาของกลุมเพื่อทําการวางแผนการดําเนินงานตามกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ไดทําไวพบวามีการจัดเฉลี่ย 3.5 คร้ัง จัดสูงสุด 4 คร้ัง 

ตํ่าสุด 2 คร้ัง และมีการสนับสนุนวัสดุเพื่อการเรียนรูในทุกจังหวัดเฉลี่ย 2.3 คร้ัง และมี 3 จังหวัดที่

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ไดแกจังหวัดลําพูน พิษณุโลกและจังหวัดขอนแกน  

การประเมินตนเองในประเด็นระดับความสําเร็จ โดยวัดจากการดําเนินการตอเน่ืองหลัง

การจัดกระบวนการเสร็จสิ้น พบวารอยละ 83.33 นําไปปฏิบัติตามประกอบอาชีพปลูกผักอยาง

ตอเน่ือง รอยละ 8.33  นําไปปฏิบัติตามประกอบอาชีพปลูกผักแตไมตอเน่ือง และรอยละ 8.33 

นําไปปฏิบัติตามบาง (ตารางที่ 2.3) 
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2.8 การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประทานทิพย และคณะ (2547) ไดรายงานผลการสัมมนา ปฏิสัมพันธระหวางผูผลิตและ

ผูบริโภคเพื่อการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรปลอดสารพิษ สูระบบอาหารที่ปลอดภัยสราง

มูลคาเพิ่มและใชทรัพยากรอยางยั่งยืนในชุมชนแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา

มีการตรวจพบสารเคมีปนเปอนในกระแสเลือดระดับที่ไมปลอดภัยในกลุมเกษตรกรจํานวน 90 ราย 

ใน 96 ราย นอกจากกลุมเกษตรกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ยังมีการตรวจสารเคมี

ตกคางในกระแสเลือดของประชาชนทั่วไป ในชวงป พ.ศ. 2543-2546 พบวาประชาชนประมาณ 1 

ใน 4 มีสารเคมีตกคางในกระแสเลือดในระดับไมปลอดภัย  

อรพินและคณะ(2539) กลาวา คานิยมในการบริโภคผักน้ัน มักจะเลือกบริโภคผักที่ สวยงาม 

ไมมีการทําลายของหนอนและแมลง จึงทําใหเกษตรกรที่ปลูกผักจะตองใชสารเคมีปองกันและกําจัด

แมลงฉีดพนในปริมาณที่มากเพื่อใหไดผักที่สวยงามตามความตองของตลาด ซึ่งเมื่อผูซื้อนํามา 

บริโภคแลว ก็อาจจะไดรับอันตรายจากสารพิษที่ตกคางอยูในพืชผักน้ัน ดังน้ันเพื่อเปนการแกปญหา

ในเร่ืองน้ีจึงขอแนะนําใหเกษตรกรหันมาปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยการนําเอาวิธีปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน เพื่อทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมีใหนอยลง  

วรรณภา (2545) ไดขอมูลจากคุณไกร ชมนอย ประธานกลุมฯ ผูปลูกผักปลอดภัยสารพิษที่

บานสุขสมบูรณ ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนนปลูกผักกาดหอมเปน

พืชหลัก ซึ่งมีอยูเกือบทุกสายพันธุ ปอนใหกับตลาดหลายระดับภายในประเทศ สาเหตุที่เลือกปลูก

ผักกาดหอม เน่ืองจากเปนพืชอายุสั้น ประมาณ 45-60 วัน นับจากยายกลาสามารถเก็บขายไดแลว อีก

ทั้งเปนผักที่มี ศักยภาพในดานราคา และสามารถปลูกไดผลดีในบานเรา และยังไมเพียงพอกับความ

ตองการของตลาด ผูบริโภค หากเราสามารถควบคุมการผลิตใหมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ  

วรรณภา (2547) ไดรายงานวา คุณพิทักษ สุภนันทการ ผู เชี่ยวชาญดานระบบและ

ประเมินผลไดกลาวถึงการขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยของอาหาร ขณะน้ีไมไดมีเพียงวาตอง

ปลอดภัยมากขึ้นจึงจะขาย ไดราคามากขึ้น แตเปนการทําเพื่อรักษาตลาด และความปลอดภัยของ

ผูบริโภคดวย คุณจะไดราคามากขึ้นก็ ตอเมื่อสินคาคุณมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งแตละประเทศมีวิธีการกีด

กันสินคานําเขาในรูปแบบแตกตางกัน ประเด็นหลักๆก็คือ เร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย

โดยเฉพาะในผักและไมผลที่มีปญหาเร่ืองสารปนเปอนจึงมีกลไกการตรวจสอบที่เปนขอกําหนด

มาตรฐานสากลของโคเด็กซหรืออียูเขามาเกี่ยวของ   

เสงี่ยมและสุปราณี (2542) รายงานผลการไปดูงานแปลงผลิตพืชผักอนามัย ที่ปลูกพืชผัก

หลายชนิดบนพื้นที่ 10 ไร ของคุณสะอาด แกวจํานงค เกษตรกรบานหนองแหน ตําบลหนองกวาง 

อําเภอโพธาราม  ซึ่งเลือกผักที่มีกลิ่นหอมฉุนซึ่งจะสามารถชวยปองกันแมลงไดในระดับหน่ึง เชน
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ผักชีนํ้าปลูกสลับกับชนิดที่ตลาดมีความตองการ เชน ตนหอม กระเทียม แตงกวา ผักบุงจีนและ

ผักกาดหัว โดยจะมีการแบงพื้นที่เพื่อปลูกพืชผักชนิดตางๆ เหลาน้ีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอด  

ทั้งป และยังมีระบบการปลูกผักหลายชนิด รวมกันในแปลงเดียว เพื่อชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชได

ระดับหน่ึงดวย  

อารีรัตน (2547)  อางถึงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการโรคและแมลง โดยไมใช

สารเคมี คือการเตรียมดินเพื่อปลูกผักใหไดดี เพราะหากดินในแปลงมีความสมบูรณเปนดินดีแลว 

ผักที่นํามา ปลูกก็เจริญเติบโตดี แข็งแรงไมเปนโรค อยางไรก็ตามการเตรียมดินใหดีเปนเพียง

หลักการหน่ึงเทาน้ัน หากเกษตรกรตองการปลูกผักปลอดสารเคมี ควรตองปฏิบัติอีกหลายประการ 

เชน การคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี การเลือกชนิดผักปลูกใหเหมาะสมกับฤดู ปลูกผักหมุนเวียนไมซ้ํา

แปลงเดิมหรือปลูกพืชสลับ  

เทคโนโลยีชาวบาน (2547) ไดสัมภาษณ คุณอัชรา ฮวดไล เปนชาวสวน ตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  แนะนําวิธีปลูกผักสรางรายได  ในการปลูกบวบและแตงรานเพื่อจําหนาย เมื่อ

เตรียมดินแลวนําขี้ไกมาใสรองกนหลุมแลวนําเมล็ดพันธุหยอดลงหลุมๆ ละ 3 ตน ใชดินกลบหลุม

บางๆไดประมาณ 15 วัน ใสปุยสูตร 20-20-0 เพื่อบํารุงตน หลังจากปลูกไดประมาณ 35 วัน ก็เก็บ

ผลผลิต ออกจําหนายไดวันละ 1,000 กิโลกรัม โดยเฉพาชวงอากาศเหมาะสมชวงตนปที่ยังหนาวอยู 

ผลผลิตออกมากบางชวงถึงวันละ 2,000-3,000 กิโลกรัม เน่ืองจากอากาศจะเย็น ไมมีฝน ไมคอยมี

แมลงศัตรูพืช ผลแตงรานจะสวยใหญ ราคาดี ผลผลิตที่ปลูกสามารถเก็บไดแตละรุนนานประมาณ 

25 วัน หลังจากน้ัน จะร้ือทิ้งและปลูกแตงอีกซ้ําไมได ตองเปลี่ยนมาปลูกผักประเภทอ่ืนซักรุนกอน

ถึงจะกลับมาปลูกแตงไดอีก เพราะหากปลูกแตงซ้ํา แตงมักจะเกิดโรคไดงาย 

เทคโนโลยีชาวบาน (2547) ไปดูแปลงปลูกมะเขือเทศของคุณบุญชู จันทวงษ เกษตรกร

ตัวอยางของตําบลพานพราว และคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

รวมทั้งสมาชิก อบต. เลาวา ปลูกมะเขือเทศ ในพื้นที่ 2.5 ไร รูสึกวาผลตอบแทนคอนขางดี จึงทํามา

ตลอดจนถึงปจจุบัน  การดูแลรักษาก็ไมยุงยากมากนัก  ผลตอบแทนหลังจากหักคาใชจายแลวตกป

ละ 50,000 บาท ซึ่งมะเขือเทศเปนพืชผักที่ใหผลผลิตเร็วประมาณ 1 เดือน หลังจากยายตนกลาก็เร่ิม

ให ผลผลิตได เก็บผลผลิตได 6-8 เดือน รดนํ้าวันละ 2 คร้ัง เชา-เย็น โดยการปลอยไปตามรอง

ระหวางแถวจะประหยัดทั้งเวลา แรงงานไดมาก ฤดูหนาวเปนฤดูที่เหมาะแกการปลูกมะเขือเทศมาก

ที่สุด เพราะเปนพืชที่ชอบอุณหภูมิระหวาง 18-28 องศาเซลเซียส ตนมะเขือเทศจะแข็งแรงและติดผล

มาก ถาความชื้นของอากาศและอุณหภูมิสูงจะทําใหผลผลิตและคุณภาพลดลงและทําใหเกิดโรค

ตางๆ ไดงาย   
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อัจฉรา (2547) กลาวถึงการทํามาตรฐานของอาหารและสินคาเกษตร วิธีการหน่ึงที่นํามาใช

ก็คือ การทําเกษตรอินทรีย จังหวัดสระแกว ภายใตการบริหารของนายสมชาย  ชุมรัตนผูวาราชการ

จังหวัดสระแกว ซึ่งจังหวัดสระแกวเปนจังหวัดหน่ึงที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ผลิตการเกษตร โดยมีนโยบาย นําระบบการเกษตรอินทรียเขามาใช พรอมกับมอบหมายให

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว เขาไปสงเสริมและดูแลการเกษตรในเร่ืองดังกลาว และนายชิงชัย 

เพชรพิรุณ เกษตรกรจังหวัดสระแกว กลาวถึงระบบเกษตรอินทรียวาเปนการผลิตทางการเกษตรที่

หลีกเลี่ยงการใชปุยเคมี สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและฮอร โมนที่กระตุนการเจริญเติบโต ซึ่ง

การเกษตรอินทรียจะอาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน การทับถม ของเศษซากพืช  มูลสัตว  พืชตระกูลถั่ว 

ปุยพืชสดการใชธาตุอาหารจากการยอยสลายผุพังจากพืช รวมทั้งหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี

ชีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหเปนแหลงอาหารพืช รวมทั้งการ ควบคุมศัตรูพืช

ตางๆ เชนโรค แมลง และวัชพืช ปจจุบันกระแสการเกษตรอินทรียเขามามีบทบาทสําคัญ ยิ่งขึ้นใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดสระแกว มีเกษตรกรผลิตหนอไมฝร่ังอินทรียในหลายพื้นที่ ไดแก 

ที่ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ ตําบลคลองไกเถื่อน อําเภอคลองหาด อําเภอเขาฉกรรจและกิ่ง

อําเภอวังสมบูรณ อันเน่ืองมาจากความตองการของผูบริโภคและการมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน 

โดยมีบางบริษัทที่เขามาสนับสนุนการผลิตหนอไมเกษตรอินทรียเพื่อการสงออกโดยเฉพาะ ซึ่ง

เกษตรกรตองมีการปรับตัวและใหความสนใจกับการผลิตแบบเกษตรอินทรียมากขึ้น เพราะเปน

ระบบการเกษตรแบบทางเลือก สามารถที่จะขยายตัวไปสูการคากับตางประเทศได  

ประกิต (2547) ไดรับรายงานจากคุณเรวัต จิระสถาวร วาจังหวัดตากมีเกษตรกรจํานวนไม

นอยที่ใชปุยเคมี สวนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชแมวาจะมีประโยชน ชวยเพิ่มผลผลิตก็ตามแต

หากใชไปนานๆ โดยมีวิธีการที่ไมถูกตองจะสงผลกระทบตอเกษตรกรในระยะยาว อาทิโครงสราง

ดินเสื่อมสภาพลง เพราะเชื้อจุลินทรียที่มีอยู ในดินตามธรรมชาติถูกทําลายเกิดสารพิษตกคางใน

พืชผลการเกษตร กอให เกิดสภาวะแวดลอมเปนพิษเปนตน หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใชปุย

อินทรียนํ้ารวมไปถึงปุยหมักโดยใชผสมผสานรวมกับปุยเคมีแลว จะทําใหลดตนทุนการผลิตลง

ไดมาก อีกทั้งยังปลอดภัยตอตัวเกษตรกรเอง และผูบริโภคดวยสูตรการทําปุยอินทรียนํ้าที่ใชเนนใช

วัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นนอกจากผัก ผลไม เศษอาหารและปลาแลว ชาวบานจะใชหอยเชอร่ีบด 

กากนํ้าตาล 3 สวน หัวเชื้อจุลินทรียที่ไดจากการทําขึ้นคร้ังแรก สวนผัก ผลไม เชนกลวยนํ้าวาสุก 

ฟกทอง ผักบุง นํามาห่ัน 1 สวน สารเรงพด.2 ของกรมพัฒนาที่ดิน (ขนาดผลิตได 50 ลิตร) 1 ซอง นํา

วัตถุดิบทั้งหมดมาละลายนํ้าในถัง 1 : 500 หลังจากน้ันหมักทิ้งไว นาน 15-30 วัน ก็สามารถนําไปฉีด

พนที่ใบและลําตนได นายสายันต สายเสือ หมอดินอาสาประจําตําบลวังหิน กลาววา นอกจาก

ชาวบานไดกําจัดหอยเชอร่ีที่เปนศัตรูกัดกินตนขาวทางออมแลวยังไดปุยอินทรียที่ทําจากหอยเชอร่ี
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ซึ่งมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมหลายธาตุ และยังมีฮอรโมนหลายชนิดที่ชวย

เรงการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตของพืชชนิดตางๆ ขณะน้ีทางการเกษตรยัง ไดนําปุยอินทรียนํ้า

ดังกลาวไปทดลองใชกับพืชผักแลวพบวาผักที่ปลูกมีคุณภาพและขนาดใบ ลําตนอวบใหญและดีขึ้น

กวาเดิมมาก ตัวอยางเชน ผักคะนา แปลงขนาดประมาณ 5 ตารางเมตร ไดผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 15 

กิโลกรัมเปน 20 กิโลกรัม ชวยลดการใชปุยเคมีลงได 2 ใน 3 สวน สวนผักบุงแปลงขนาดประมาณ 5 

ตารางเมตร เดิมเคยไดผลผลิต 12 กิโลกรัม หลังจากใชปุยอินทรียนํ้า ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 20 กิโลกรัม 

สามารถลดการใชปุยเคมีลงไดคร่ึงหน่ึง อีกทั้งสภาพดินมีสภาพดีกวาเดิม แตอยางไรก็ยังมีความ

จําเปนตองบํารุงดินดวยปุยอินทรียอ่ืนๆ อยางตอเน่ืองอีก ไดแก ปุยหมักหรือปุยคอก แตลดการใช

ปุยเคมีลงเร่ือยๆ จึงจะยังคงรักษาระดับผลผลิตพืชไมใหลดลงได อีกทั้งยังปลอดภัยตอเกษตรกรและ

ผูบริโภคดวย  

ศรีพุธ  (2547) รายงานวา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งเปนพื้นที่หน่ึงที่มีกิจกรรมทาง 

การเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะการปลูกกระเจ๊ียบเขียว พืชที่ตลาดตางประเทศมีความตองการ 

รวมทั้งมีหนวยงานที่ภาคเอกชนและรัฐใหการสนับสนุนการผลิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดผลผลิต

กระเจ๊ียบเขียวที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยตอผูบริโภค นายสมชาย ดีโสภา เกษตรกรผูปลูก

กระเจ๊ียบเขียวเลาใหฟงวา การปลูกกระเจ๊ียบเขียวน้ันใหผลผลิตดีหลังปลูกประมาณ 45 วัน สามารถ

เก็บฝกไดแลวและเก็บไดทุกวัน เก็บไดนานประมาณ 2 เดือน ใหฝก 120 ฝกตอตน พื้นที่ปลูก

ประมาณ 3 ไร จะเก็บฝกไดประมาณวันละ 200 กิโลกรัม สงขายในราคา 15 บาทตอกิโลกรัม เฉลี่ย

จะมีรายได 250-300 บาทตอวัน  

พิเชฐ (2547)  เกษตรจังหวัดนครสวรรค เปดเผยวาพื้นที่ที่จะปลูกผักในมุงตาขายควรจะ

ใชไดอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 3 ป เพื่อจะไดคุมคาตอการสรางโรงเรือนและการใชมุงตาขาย

ไนลอนควรใช ขนาด 16 ชอง ตอความยาว 1 น้ิว เปนมุงสีขาวจะมีความเหมาะสมกับการปลูกผัก

เน่ืองจากแสงผานไดเกือบปกติ สวนมุงสีฟาไมคอยจะเหมาะ เน่ืองจากแสงจะผานไดเพียงรอยละ 70 

เทาน้ันและการปลูกผักในมุงตาขายไมสามารถปองกันแมลงขนาดเล็กได ดังน้ันจึงตองใชวิธีการ

กําจัดศัตรูพืชอ่ืนๆ รวมดวย  

ดวงแกว (2548) รายงานวา ภารกิจหลักอยางหน่ึงของกรมสงเสริมการเกษตร คือการเขาไป

ใหคําแนะนําใหความรูแกชาวบานในพื้นที่ซึ่งถือเปนงานไมงายเลยในการที่จะเขาไปเปลี่ยนแปลง

ชาวบานใหทําหรือไมทําอะไรบางอยางน้ัน จึงตองหายุทธวิธีอ่ืนเขามาชวยเพื่อใหงานสงเสริม

การเกษตรดําเนินไปตามนโยบายที่วางไวและยุทธวิธีที่วาน้ันก็คือ “โรงเรียนเกษตรกร” เปนแนวทาง

หน่ึงที่ทําใหเกษตรกรไดเรียนรูในสิ่งที่เกษตรกรตองการ เปนรูปแบบการเรียนรูจากเกษตรกรดวย

กันเอง  กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมูที่ 8 บานปงนอย ตําบลสันทราย อําเภอ
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สารภี จังหวัดเชียงใหม  เปนชาวบานอีกกลุมหน่ึงที่ยึดแนวทางโรงเรียนเกษตรกรในการเรียนรูจาก

เกษตรกรดวยกันเองจนสามารถ รวมกลุมผลิตผักปลอดภัยสารพิษออกปอนตลาดคนรักสุขภาพ  

นายสงวน ปญญาบุญ ประธานกลุมฯ เลาใหฟงวาเร่ิมแรกกลุมมีสมาชิก 10 คนเทาน้ัน จนถึงขณะน้ีมี

สมาชิกทั้งสิ้น 30 คน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพวกเขาเห็นความสําคัญเร่ืองสุขภาพของตัวเองและ

ผูบริโภคมากขึ้น อีกทั้งราคาเปนตัวจูงใจใหหันมาผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้นดวย การผลิต

ภายในระยะแรกก็ทํากันตามรูปแบบทั่ว ๆ ไป ภายหลังไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร ทําใหการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุมมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น การเรียนรูเพื่อ

เขาสูระบบการผลิตผักปลอดภัยเร่ิมต้ังแตการวางแผนการผลิต เตรียมดิน ปรับปรุงดิน การดูแลรักษา 

สํารวจแปลงดูแมลงศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน ฯลฯ ตลอดจนตรวจสอบสารพิษตกคางกอนสง

ตลาด เรียกวาทุกคนจะตองทําตามกระบวนการผลิตพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษทุกขั้นตอน และนาย

ชูศักด์ิ เทพสาร เกษตรอําเภอสารภี กลาววา แมแตผลผลิตชวงแรก จะลดลงบางแตชาวบานทุกคนก็

พึงพอใจกับราคาที่ไดรับ เพราะสามารถทําเงินเพิ่มขึ้นหลายเทาตัวเมื่อเทียบกับการผลิตพืชผักที่ใช

สารเคมี นโยบายถัดไปจึงเตรียมขยายพื้นที่ผลิตใหครบทุกตําบลในอําเภอสารภี งานน้ีจึงถือเปน

ความสําเร็จของโรงเรียนเกษตรกรที่ชาวบานสอนและเรียนรูดวยตัวเอง 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (2546) ใหแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (Good 

Agricultural Practice) คือแนวทางในการทําการเกษตรกรรม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตรง

ตามมาตรฐานที่กําหนด ผลผลิตสูงคุมคากับการลงทุน และขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอ

เกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด  เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและ

ไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม การผลิตดังกลาวจะมีคําแนะนําของทางราชการ ซึ่งจะจัดทําขึ้น

เพื่อใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดภายใตสภาวะที่เปนจริงเหมาะสมแกสภาพทองถิ่นและภูมิประเทศ 

ขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรบางขั้นตอนอาจกอใหเกิดปญหา ทําใหผลผลิตที่ไดไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค การปองกันกําจัดศัตรูพืชอาจมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายและมี

พิษตกคางสูงเปนอันตรายตอผูบริโภค หรือการใหปุยใหนํ้าแกผักหรือผลไมที่ใชบริโภคสดอาจมี

เชื้อราติดมาเปนอันตรายตอผูบริโภคเปนตน ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการแนะนําแนวทางการผลิต

ทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว 

จันทรทิพย (2545) กลาววาเกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ไม

ถูกตอง ขาดความระมัดระวังจึงอาจสงผลกระทบในดานลบ ทั้งทางตรงและทางออมหลายประการ

อาทิเชน การใชสารเคมีจําพวกยาฆาแมลงและกําจัดศัตรูพืช มีผลโดยตรงตอสุขภาพรางกายของตัว

เกษตรกรผูใชเอง นอกจากน้ียังทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีดังกลาวในผลผลิตพืชผักและ

กระจายไปสูสิ่งแวดลอมปะปนในดิน นํ้าและในอากาศอีกดวย การสะสมในสิ่งแวดลอมกอใหเกิด
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ปญหาถามีการสะสมเปนเวลานาน โดยทั่วไปสารพิษตกคางที่ตรวจพบในสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  

มักจะอยูในกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine Insecticide)  เชน DDT และอนุพันธ Dieldrin, 

Bata-BHC, Lindane, Chlordane และ Endosulfang เปนตน ทั้งน้ีเพราะสารพิษกลุมน้ีจะมีความคงตัว

ไดนานโดยเฉพาะอยางยิ่งในดิน และสารพิษดังกลาวน้ีสามารถถายทอดผานหวงโซอาหาร (Food 

Chain) มาถึงมนุษยได  

สุรฤทธิ์ (2537) กลาววาการใชสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นน้ันยังจะมีผลตอตนทุนการผลิต

ผัก ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรตองจายเงินเปนคายาและสารเคมีในการเกษตรสูงถึง

รอยละ 20-40 ของคาใชจายวัสดุการเกษตร รวมถึงเปนผลใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในพืชผัก เมื่อ

ผูบริโภครับประทานในปริมาณมากและเปนเวลานานก็จะไดรับผลจากการสะสมของสารพิษชนิด

ตาง ๆ ที่ติดมากับพืชผักเหลาน้ันและกอใหเกิดโรคตางๆ มากมาย และจากการที่ผูบริโภคใหความ

สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมีความตระหนักในเร่ืองการบริโภคมากขึ้น ผักปลอดภัยจากสารพิษ

จึงกลายเปนผลผลิตที่ไดรับความนิยมจากบุคคลทั่วไปเพราะการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษจะ

ไมเปนอันตรายตอสุขภาพทั้งผูผลิตผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

วุธศิริ (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกพืชปลอด

สารพิษ พบวาปจจัยที่สําคัญและมีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกผักปลอดสารพิษ มี 2 

ปจจัยคือ ปจจัยภายในชุมชน ไดแก ลักษณะนิเวศวิทยาของชุมชน ระบบสังคมในชุมชนที่มี

ความสัมพันธแบบเครือญาติ ทําใหแนวคิดการทําการเกษตรแบบปลอดสารเคมีแพรไปทางสาย

สัมพันธน้ี และองคกรชาวบานไดสนับสนุนการเกษตรแบบปลอดสารพิษ สวนปจจัยภายนอกชุมชน 

ไดแก กระแสการพัฒนาหลักของประเทศตลอดจนการสื่อสารมวลชนไดรับการสนับสนุนจาก

ภายนอกดวยการเขาไปสงเสริมในชุมชน การแลกเปลี่ยนเชื่อมความรักกับภายนอกชุมชน โดยการ

อบรมสัมมนาประชุม ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยน้ี ตางมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ในการศึกษาปจจัยภายในและ

ภายนอกน้ีกอใหเกิดความสําเร็จและผลักดันใหเกิดกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษ 

อมรรัตน (2550) ไดศึกษาการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของ เกษตรกรใน

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว พบวา อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ รายได แรงงานในครัวเรือน พื้นที่ที่ใชในการทํา

การเกษตร การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจาก

สารพิษ 

จุฑามาศ (2552) ไดศึกษาและวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของ

เกษตรกร พบวา ปจจัยที่มีผลทําใหเกษตรกรยอมรับการผลิตผักปลอดสารพิษอยางมีนัยสําคัญ คือ 
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การเพิ่มขึ้นของอายุของเกษตรกร จํานวนคร้ังของการไดรับขอมูลขาวสารทางดานการผลิตผักปลอด

สารพิษ และความถี่ในการเขามาสงเสริมและใหความรูของนักวิชาการเกษตรหรือเจาหนาที่สงเสริม 

วรรณวิมล และคณะ (2540) ไดศึกษาความสัมพันธของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ

การเกษตรที่มีผลตอการตกคางของสารเคมีในดิน แหลงนํ้าและกระแสโลหิตเกษตรกร จังหวัด

พะเยา โดยสํารวจเกษตรกรจํานวน 40 ราย ในพื้นที่เกษตรซึ่งไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ

เกษตรกรจํานวน 213 ราย ในพื้นที่การเกษตรที่ใชสารเคมี ผลการตรวจวิเคราะหพบวา มีสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชกลุม Organochlorine ในดินจํานวน 9 ตัวอยาง จาก 10 ตัวอยาง การตรวจวิเคราะหใน

นํ้า 8 ตัวอยาง พบสารเคมีตกคาง 6 ตัวอยาง โดยมี 1 ตัวอยางที่มีคาเกินมาตรฐานโดยมีการตรวจพบ

สารเคมีในพื้นที่ทําการเกษตรทั้ง  2  แหง ในการตรวจหาระดับเอนไซม Acetyl Cholinesterase เพื่อ

ดูปริมาณสารเคมีตกคางในกระแสเลือดของเกษตรกร  พบวาตรวจพบในกระแสเลือดของเกษตรกร

ทั้งสองกลุมและเมื่อทดสอบทางสถิติพบวาปริมาณเอนไซมที่พบในเกษตรกรทั้งสองกลุมไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

IPM DANIDA.  (2004)  ไดศึกษาและสํารวจผลกระทบตอสุขภาพจากสารกําจัดศัตรูพืช 

อันเน่ืองมาจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 124 รายในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

พบวาเกษตรกรรอยละ 87.1 เปนผูปลูกผัก เกษตรกรมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชชนิดตางๆ 42 ชนิด  

โดยใชสารเคมีที่องคการอนามัยโลกจัดระดับความเปนพิษไวที่ชั้น 1 เอ (พิษรายแรงยิ่ง)  และชั้น 1 

บี (พิษรายแรง) จํานวน 8 ชนิด และมีสารเคมี 7 ชนิดที่ไดรับการขึ้นทะเบียนวาอยูในบัญชีเฝาระวัง 

ทั้งน้ีพบวามีเกษตรกร 15 ราย ที่ยังคงใชสารเมทามิโดฟอส ซึ่งเปนสารเคมีที่ประเทศไทยหามใช

ต้ังแตเดือนเมษายน 2546 สําหรับการรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชพบวาเกษตรกรแทบทุกรายเคยมี

อาการเจ็บปวยจากการไดรับพิษ มีเพียง 2 รายเทาน้ันที่ไมเคยมีอาการ เกษตรกรรอยละ 80 เคยมี

อาการไดรับพิษในระดับปานกลางและมีเกษตรกรเพียง 24 รายเทาน้ันที่เคยไดรับการตรวจเลือด ผล

ปรากฏวามีเกษตรกร 6 รายที่มีผลเลือดอยูในระดับเสี่ยง 

เจเนต เอ่ียวกิจสัมฤทธิ์ (2527) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริโภคผักสดใน

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผักสดในกรุงเทพมหานคร พบวารายไดเปน

ปจจัยสําคัญตอคาใชจายในการบริโภคผักทั้งสามประเภทของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดย

ประชากรเขตชั้นในมีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายไดผักประเภทกินใบ มีคาสูงสุดเทากับ 

0.5311  รองลงมาคือคาความยืดหยุนของคาใชจายตอรายไดผักประเภทกิน หัว ราก และผักประเภท

กินผล มีคาเทากับ 0.2154 และ 0.1619 ตามลําดับ สวนประชากรเขตชั้นนอกผักประเภทกินผลมีคา

ความยืดหยุนของคาใชจายตอรายได ผักประเภทกินหัว ราก มี่คาสูงสุดเทากับ 0.5911 รองลงมาคือ

ผักประเภทกินผล และผักประเภทกินใบ มีคาเทากับ 0.5594 และ 0.4203 ตามลําดับ นอกจากรายได
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แลว ราคาขายสงตอราคาขายปลีกผักประเภทกินหัว ราก มีคาสูงสุดเทากับ 0.624 ผักประเภทกินใบ

และผักประเภทกินผล มีคาเทากับ 0.514 และ 0.624 ตามลําดับ      

ธีระศักด์ิ   จตุรพรประสิทธิ์ (2543) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อผักและความคิดเห็นที่มี

ตอผักปลอดภัยจากสารพิษ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ผูบริโภคสวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป กลุมตัวอยางสวนใหญสมรส

แลว มีการศึกษาต้ังแตระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป  โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

และมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทตอเดือน สําหรับลักษณะ ที่อยูอาศัยสวนใหญอาศัยแบบทาวนเฮาส 

นอกจากน้ันจํานวนสมาชิกในครอบครัวเกือบคร่ึงหน่ึงมีจํานวน 2-4 คน สวนในดานพฤติกรรมการซื้อ

ปรากฏวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผักจากตลาดสด ความถี่หรือจํานวนคร้ังที่ซื้อประมาณ 3-4 วันตอ

คร้ัง สําหรับดานการคัดเลือกผักจะมีความแตกตางกันออกไป โดยสวนใหญพิจารณาถึงความสด

ของผัก ในการทําความสะอาดผักกอนปรุงอาหาร หรือบริโภคจะใชนํ้าลางแลวนําไปประกอบ

อาหารเลย ซึ่งผักที่กลุมตัวอยางซื้อน้ีสวนใหญซื้อผักที่จําหนายทั่วไป โดยไมคํานึงถึงตราสินคา 

บรรจุภัณฑและความปลอดภัยจากสารพิษ นอกจากน้ีชวงเวลาในการซื้อสวนใหญซื้อประมาณ 1-2 

คร้ังตอสัปดาห คร้ังละไมเกิน 50 บาท ในสวนของความคิดเห็นที่มีตอสารพิษในผักที่จําหนายอยู

ทั่วไปในทองตลาด กลุมตัวอยางสวนใหญเชื่อวามีสารพิษอยูในระดับตํ่า และเห็นวาการลางดวยนํ้า

สามารถชวยปองกันอันตรายจากสารพิษน้ันได นอกจากน้ียังพบวาปจจัย ลักษณะสวนบุคคลที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผักและความคิดเห็นที่มีตอผักปลอดภัยจากสารพิษ ไดแก ระดับ

การศึกษา รายไดของผูซื้อผัก ลักษณะที่อยูอาศัย สถานภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วิไล  ทวมกลัด (2543) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการ

บริโภคผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและ

พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ ไดแก ราคาผักปลอดภัยจากสารพิษ และสวนตาง

ระหวางราคาผักปลอดภัยจากสารพิษและผักสดทั่วไปที่ผลิตโดยใชสารเคมี สําหรับครอบครัวที่มี

ขนาดเล็กจะมีผลทําใหความนาจะเปนในการเลือกบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษของผูบริโภค

เพิ่มขึ้นในสมการของผักกวางตุง ถั่วฝกยาว ผักบุงจีน และผักปลอดภัยจากสารพิษโดยรวม สวน

ปจจัยอ่ืน ๆ พบวาเพศหญิงมีผลตอความนาจะเปนในการเลือกบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษของ

ผูบริโภคเพิ่มขึ้นในสมการของถั่วฝกยาว ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมีผลตอความนาจะเปนในการเลือก

บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ในสมการของผักคะนา สวนผูบริโภคที่อาศัย

อยูในเขตเมืองชั้นในมีแนวโนมที่จะเลือกบริโภคกะหล่ําปลี และผักบุงจีนที่สารพิษเพิ่มขึ้นสวนผล

การศึกษาทางดานทัศนคติของผูบริโภคมีความเห็นวา ผักปลอดภัยจากสารพิษมีประโยชน ชวยลด

ความเสี่ยงในการสะสมพิษของรางกายและสิ่งแวดลอม แตไมมีความมั่นใจในคุณภาพ ควรมีการ
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ตรวจสอบอยางเขมงวด สวนเร่ืองราคา ผูบริโภคมีความเห็นวา ราคายังแพงอยู และไมควรจะสูงกวา

ราคาผักสดทั่วไปที่ผลิตโดยใชสารเคมีเกินรอยละ 50 ควรเพิ่มแหลงวางจําหนายใหเพียงพอกับความ

ตองการโดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ต และควรใหขอมูลเกี่ยวกับ ขบวนการผลิตและตรวจสอบ

คุณภาพใหมากขึ้นและตอเน่ืองในอนาคต 

อัญชลี  พรหมประไพ (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมและความตองการในการบริโภคผัก ของ

ผูบริโภคในซุปเปอรมารเก็ต พบวาผูบริโภคที่มีปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก อายุ เพศ ระดับ 

การศึกษา อาชีพ รายไดและสถานการณแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคผักดานความสด ราคา 

คุณภาพ ความสะดวก ความหลากหลาย รายละเอียดของสินคา ความมีประโยชนของสินคา แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคผักดานผักสด ราคา ผัก

สะอาด คุณภาพมาตรฐาน ผักอนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักนอกฤดูกาล ชื่อพันธุผัก ยี่หอหรือ

หนวยงานที่รับรองการผลิต สถานที่ผลิต กรรมวิธีการผลิต  ขอมูลเกี่ยวกับการใชสารเคมี ในผัก วันที่

เก็บเกี่ยว วันสุดทายที่ใชสารเคมีในผัก สภาพแวดลอมและขอมูลเกี่ยวกับผัก (วิธีทําความสะอาด วิธี

ปรุง ฯลฯ) พบวาผูบริโภคที่มีปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก อายุ เพศ ระดับ การศึกษา อาชีพ 

รายได และสถานการณ แตกตางกันจะมีความตองการบริโภคผักดานราคา ความสะอาด ยี่หอหรือ

หนวยงานที่รับรองการผลิต  กรรมวิธีการผลิต  วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและขอมูลเกี่ยวกับผัก (วิธีทํา

ความสะอาด วิธีปรุง ฯลฯ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นิพภยา  (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผัก

ปลอดภัยจากสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางผูบริโภคผักปลอดภัยจาก

สารพิษสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31–40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส  

อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001–20,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ

ครอบครัว 30,001–40,000 บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3–4 คน ผักปลอดภัยจากสารพิษที่นิยม

ซื้อมากที่สุด คือ ผักคะนา คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังตํ่ากวา 500 บาท สถานที่ที่นิยมซื้อมากที่สุดคือ

ซุปเปอรมารเก็ต ซื้อดวยความถี่สัปดาหละคร้ัง และเหตุผลในการบริโภคเน่ืองจากหวงใยสุขภาพ 

โดยมีหลักเกณฑในการเลือกซื้อที่สําคัญที่สุด คือ ตองมีตรารับรองจากหนวยงานราชการ ปญหาที่

พบในการซื้อของผูบริโภค คือ ราคาผักปลอดภัยจากสารพิษมีราคาแพง ซึ่งปญหาดังกลาวมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกจากน้ีลักษณะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และระดับรายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ 

ดังน้ัน การสงเสริมประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ จําเปนตองนํา

ลักษณะปจจัยสวนบุคคลดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดดวย 



33 
 

สราวุฒิ  ผดุงชม (2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบตนทุน รายได  และกําไรของการผลิตผักโดย

ใชสารเคมีกับผักปลอดภัยจากสารเคมีในมุงตาขายไนลอนในจังหวัดนครปฐม โดยผลการศึกษา

พบวาตนทุนทั้งหมดจากการผลิตผักคะนา ผักกวางตุงและถั่วฝกยาวเฉลี่ยตอไรของเกษตรกรที่ปลูก

ผักโดยใชสารเคมีเทากับ  12,904.79  8,540.14  และ  16,647.06  บาท ตามลําดับ  ตนทุนทั้งหมดจาก

การผลิตผักคะนา ผักกวางตุงและถั่วฝกยาวเฉลี่ยตอไรของเกษตรกรที่ปลูกผัก ปลอดภัยจากสารเคมี

ในมุงตาขายไนลอนเทากับ  12,787.83 10,012.89 และ 15,600.92  บาทตาม ลําดับ  ปริมาณผลผลิต

ผักทั้งสามชนิดเฉลี่ยตอไรของเกษตรกรที่ปลูกผักโดยใชสารเคมีเทากับ 3,406.8  2,941.78 และ  

2,410.11  กิโลกรัม ตามลําดับ มากกวาของเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีในมุงตาขาย    

ไนลอน  ซึ่งปริมาณผลผลิตผักทั้งสามชนิดเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,978.82 2,688.00  และ 2,264.29  

กิโลกรัม ตามลําดับ แตราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรไดรับจากผักทั้งสามชนิดตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับ

เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีในมุงตาขายไนลอน  จากราคาผลผลิตเฉลี่ยที่ไดรับสูงกวา

ทําใหเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีในมุงตาขายไนลอนมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร จากการ

ผลิตผักคะนา ผักกวางตุงและถั่วฝกยาว เทากับ 16,990.37  8,803.11 และ 20,628.62 บาท ตามลําดับ 

มากกวาเกษตรกรที่ปลูกผักโดยใชสารเคมี ซึ่งกําไรสุทธิเฉลี่ยตอไรจากการผลิตผักทั้งสามชนิด

เทากับ 7,706.35  3,256.40 และ 9,574.94 บาท ตามลําดับ จากการวิเคราะหความแตกตางของกําไร

สุทธิเฉลี่ยตอไรจากการผลิตผักทั้งสามชนิดของเกษตรกรทั้งสองกลุมพบวาใหผลแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ผูศึกษาได

กําหนดวิธีการและอุปกรณที่จะใชในการศึกษาประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใช

ในการศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษา/วิจัย แบบประยุกตใชแบบสํารวจ (Survey Research) โดยใช แบบสอบถาม 

(Questionnaires) เกษตรกรตัวอยาง และใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ในระดับพื้นที่ตรวจความ

ถูกตอง และลงคําตอบที่เกษตรกรตอบแบบสอบถามผานทางระบบ Google.doc เปนเคร่ืองมือใน

การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  (POPULATION) 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 จํานวน 

15 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน นาน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สระบุรี นครราชสีมา 

อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี นครพนม กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา 

กลุมตัวอยาง  (SAMPLE) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา/วิจัย  คือเกษตรกรที่เขารวมโครงการการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ในพื้นที่ 15 จังหวัด ตามปริมาณสมาชิกกลุมหากกลุมมีจํานวนสมาชิก

จํานวนนอยจะทําการจัดเก็บตัวอยางทุกราย หากกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในกลุมมากจะใชวิธีการสุม

เก็บตามความเหมาะสม เน่ืองจากขอมูลดังกลาวเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ตองการเก็บเปนขอมูล

พื้นฐานของกลุมซึ่งเมื่อรวบรวมแลวจึงไดตัวอยางทั้งหมด 554 ราย  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  (Questionnaire) โดยไดสรางแบบสอบถามที่

สอดคลองกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาผัก ของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบดวยคําถามปลาย

ปดและปลายเปด โดยไดแบงคําถามออกเปน 4 สวนคือ 
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สวนที่ 1 เปนคําถามที่เกี่ยวของกับ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ สภาพการผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับ การตลาดและการจําหนายผลผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ของการผลิตผักของ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการสอบถาม โดยเคร่ืองมือที่ใชไดแกแบบสอบถาม

เกษตรกรที่ เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป  2558  

ประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (close-ended question) และแบบปลายเปด (open-ended 

question) ในเร่ืองขอมูลการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกร โดยผูศึกษาและเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในระดับพื้นที่ ไดทําการเก็บขอมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ 15 จังหวัด ที่เขารวมโครงการ

สงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่

ใชแบบสอบถามถามเกษตรกรผูปลูกผัก ที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ลงคําตอบที่เกษตรกรตอบแบบสอบถาม

ผานทางอิเล็กทรอนิกส ระบบ Google.doc เปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการรวบรวมเอกสารวิชาการ งานวิจัย ตางๆ ขอมูล

สถิติที่เกี่ยวของ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.5 การวิเคราะหขอมูล   

ผูศึกษานําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณครบถวน ไดขอมูลตอบกลับมา

ตามแบบรายงานจํานวน  554 ชุด และขอมูลการตอบกลับตามแบบสอบถามเกษตรกรผูปลูกผักที่

เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต จาก Google.doc จํานวน 554 ชุด นํามาวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคํานวณทางสถิติ

สําเร็จรูปเพื่อหาคาทางสถิติตางๆไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) คา T-test และวิเคราะหความแปรปรวน โดยใชการประมวลผล

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Base 16.0 for Windows 
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3.6 การทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่  1 ตนทุนการผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 เปนจริง 

สมมติฐานที่ 2 รายไดจากการจําหนายผลผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 เปนจริง 

สมมติฐานที่ 3 ตนทุนการผลิตผักมีความสัมพันธกับรายได ของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  

สมมติฐานที่ 4 ตนทุนการผลิตผักมีความสัมพันธกับการจํานวนคร้ังในการใชปุยเคมี ของ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  

สมมติฐานที่ 5 ตนทุนการผลิตผักมีความสัมพันธกับปริมาณการใชปุยเคมี ของเกษตรกรที่

เขารวมโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  

สมมติฐานที่ 6 พื้นที่การผลิตผักมีความสัมพันธกับรายได ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  

3.7 สถิติใชในการวิเคราะห 

ขอมูลทั่วไป ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

การวิเคราะหความแตกตางใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) T-test  และการวิเคราะหความแปรปรวน  

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหคร้ังน้ี คณะผูศึกษาไดใชคอมพิวเตอรประมวลผลออกมา

เปนคาสําเร็จรูป  จึงไมแสดงสูตรคาสถิติตาง ๆ เอาไว  สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหทางสถิติ (P) ณ ระดับ .05 

3.8 ระยะเวลาการศึกษา  

เดือน มนีาคม  2558 – ตุลาคม 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 โดยศึกษา

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ไดแบงผล

การศึกษาออกเปน 5 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรที่

เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

ตอนที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

ตอนที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับ การตลาดและการจําหนายผลผลิตผักของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

ตอนที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ของการผลิตผักของเกษตรกรที่

เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

ตอนที่ 5 ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของตนทุนการผลิตผัก รายไดจากการปลูกผัก 

การใชปุยเคมี และพื้นที่ปลูก ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

 

การศึกษา เร่ือง การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 โดยศึกษา

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

ตอนท่ี  1  สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

สงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558               (n = 554) 

จังหวัด จํานวนตัวอยาง รอยละ 

      นาน 79 14.30 
     พิษณุโลก 58 10.50 
     นครราชสีมา 54 9.70 
     สงขลา 43 7.80 
     เชียงใหม 40 7.20 
     นครพนม 36 6.50 
     อุบลราชธานี 35 6.30 
     นครศรีธรรมราช 35 6.30 
     ขอนแกน 30 5.40 
     เพชรบูรณ 30 5.40 
     อุดรธานี 27 4.90 
     ตาก 25 4.50 
     กาญจนบุรี 22 4.00 
     สระบุรี 20 3.60 
     ลําพูน 20 3.60 

รวม 554 100.00 

จํานวนตัวอยางเกษตรกร ที่ใชในการศึกษาการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 โดยจัดเก็บตัวอยางในพื้นที่จังหวัดตางๆ ตามปริมาณสมาชิกกลุมหากกลุมมี

จํานวนสมาชิกจํานวนนอยจะทําการจัดเก็บตัวอยางทุกราย หากกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในกลุมมากก็

ใหใชวิธีการสุมเก็บตามความเหมาะสมเน่ืองจากขอมูลดังกลาวเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ตองการเก็บ

เปนขอมูลพื้นฐานของกลุม ซึ่งเมื่อรวบรวมแลวจึงไดตัวอยางทั้งหมด 554 ราย ประกอบดวย รอยละ 

14.30 เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ ป  2558 จังหวัดนาน รองลงมารอยละ 10.50 เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จาก

จังหวัดพิษณุโลก รอยละ 9.70 จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 7.80 จังหวัดสงขลา รอยละ 7.20 จังหวัด

เชียงใหม รอยละ 6.50 จังหวัดนครพนม รอยละ 6.30 จังหวัดอุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ใน

อัตราที่เทากัน รอยละ 5.40 จังหวัดขอนแกนและเพชรบูรณ ในอัตราที่เทากัน รอยละ 4.90 จังหวัด

อุดรธานี รอยละ 4.50 จังหวัดตาก รอยละ 4.00 จังหวัดกาญจนบุรี รอยละ 3.60 จังหวัดสระบุรีและ

จังหวัดลําพูน ในอัตราที่เทากัน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.1) 
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ตารางท่ี 4.2   จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามเพศ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 554) 

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ 

ชาย 335 60.47 

หญิง 219 39.53 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามเพศ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 

2558 พบวาเปนเพศชาย รอยละ 60.47  และเปนเพศหญิงรอยละ 39.53 (ตารางที่ 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.3   จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามชวงอายุ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 544)   

ชวงอายุ จํานวน (ราย) รอยละ 

อายุนอยกวา 20 ป 3 0.55 

อายุระหวาง 21 – 30 ป 20 3.67 

อายุระหวาง 31 – 40 ป 93 17.10 

อายุระหวาง 41 – 50 ป 219 40.26 

อายุระหวาง 51 – 60 ป 152 27.94 

อายุมากกวา 60 ป 57 10.48 

รวม 554 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยอายุเกษตรกร 48.08  ป  

 อายุนอยที่สุด 16 ป       อายุมากที่สุด 77 ป   

จําแนกเกษตรกรตามชวงอายุ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ 

ป 2558 พบวาเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 48.08  ป อายุมากที่สุด 77 ป อายุนอยที่สุด 16 ป เมื่อจําแนกตามอายุ

เกษตรกรเปนชวงอายุพบวารอยละ 40.26 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป รองลงมารอยละ 27.94 มีอายุ

ระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 17.10 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 10.48 มีอายุมากกวา 60 ป รอยละ 

3.67 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป และรอยละ 0.55 มีอายุนอยกวา 20 ป ตามลําดับ (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางท่ี 4.4   จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามสถานภาพ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 554) 

สถานภาพ จํานวน (ราย) รอยละ 

โสด 31 5.59 

สมรส 489 88.27 

หยาราง – หมาย 34 6.14 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามสถานภาพทางครอบครัว ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 88.27 มีสถานภาพสมรส รอยละ 6.14 มี

สถานภาพหยาราง – หมาย สวนที่เหลือรอยละ 5.59 มีสถานภาพโสด ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4 ) 
 

ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว ของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558     (n = 552) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (ราย) รอยละ 

นอยกวา 2 คน 97 17.57 

จํานวน 2 – 3 คน 103 18.66 

จํานวน 4 – 5 คน 269 48.73 

จํานวน 6 – 7 คน 67 12.14 

มากกวา 7 คน 16 2.90 

รวม 552 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.01 คน/ครัวเรือน  

 จํานวนนอยที่สุด 1 คน/ครัวเรือน    

 จํานวนมากที่สุด 11 คน/ครัวเรือน   

จําแนกเกษตรกรตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัย

ในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาคาเฉลี่ยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.01 คน จํานวนมากที่สุด 

11 คน จํานวนนอยที่สุด 1 คน เมื่อจําแนกเกษตรกรตามชวงจํานวนสมาชิกในครอบครัวพบวารอยละ 

48.73 มีสมาชิกในครัวเรือน 4 – 5 คน รองลงมารอยละ 18.66 มีสมาชิกในครัวเรือน 2 – 3 คน รอย

ละ 17.57 มีสมาชิกในครัวเรือนนอยกวา 2 คน รอยละ  12.14 มีสมาชิกในครัวเรือน 6 – 7 คน และที่

เหลือรอยละ 2.90 มีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 7 คน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.5) 
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ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558         (n = 550) 

จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน จํานวน (ราย) รอยละ 

นอยกวา 2 คน  423 76.91 

จํานวน 2 – 3 คน 76 13.82 

จํานวน 4 – 5 คน 44 8.00 

มากกวา 5  7 1.27 

รวม 550 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 2.27 คน/ครัวเรือน  

 จํานวนนอยที่สุด 1 คน/ครัวเรือน    จํานวนมากที่สุด 6 คน/ครัวเรือน   

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีจํานวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน

เฉลี่ย 2.27 คน จํานวนมากที่สุด 6 คน จํานวนนอยที่สุด 1 คน เมื่อจําแนกแรงงานภาคเกษตรภายใน

ครัวเรือนเปนชวงพบวารอยละ 76.91 มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือนนอยกวา 2 คน 

รองลงมารอยละ 13.82 มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน 2 – 3 คน รอยละ 8.00 มี

จํานวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน 4 – 5 คน และรอยละ 1.27 มีจํานวนแรงงานภาคเกษตร

ภายในครัวเรือนมากกวา 5 คน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.6) 
 

ตารางท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระดับการศึกษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558                 (n = 554) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมไดเรียนหนังสือ 12 2.16 
จบประถมศึกษาตอนตน 200 36.10 
จบประถมศึกษาตอนปลาย 153 27.62 
จบมัธยมศึกษาตอนตน 71 12.82 
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 79 14.26 
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ/อนุปริญญา 24 4.33 
จบปริญญาตรี 13 2.35 
จบสูงกวาปริญญาตรี 2 0.36 

รวม 554 100.00 
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จําแนกเกษตรกรตามระดับการศึกษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 36.10 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาตอนตน 

รองลงมารอยละ 27.62 จบประถมศึกษาตอนปลาย รอยละ 14.26 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 

12.82 จบมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 4.33 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ/อนุปริญญา รอยละ 2.35 จบ

ปริญญาตรี รอยละ 2.16 ไมไดเรียนหนังสือ และรอยละ 0.36 จบสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.7) 
 

ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง   

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558         (n = 554)  

การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก (n=554) อาชีพรอง (n=333) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การเกษตร 528 95.31 26 7.81 

รับจาง 8 1.44 224 67.27 

คาขาย 12 2.17 72 21.62 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 0.54 6 1.80 

พนักงานเอกชน 2 0.36 1 0.30 

อ่ืนๆ 1 0.18 4 1.20 

รวม 554 100.00 333 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาผูปลูกผักเกือบทั้งหมดคือรอยละ 95.31 มีอาชีพ

การเกษตรเปนอาชีพหลัก รองลงมารอยละ 2.17 อาชีพคาขาย รอยละ 1.44 อาชีพรับจาง รอยละ 0.54 

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 0.36 เปนพนักงานเอชน และรอยละ 0.18 มีอาชีพอ่ืนตามลําดับ 

 หากพิจารณาการประกอบอาชีพรองของผูที่ปลูกผักพบวารอยละ 67.27 มีอาชีพรองคือ

รับจาง รองลงมารอยละ 21.62 มีอาชีพรองคือคาขาย รอยละ 7.81 มีอาชีพรองเปนการเกษตร รอยละ 

1.80 มีอาชีพรองคือรับราชการ/รัฐวิสากิจ รอยละ 1.20 มีอาชีพรองอ่ืนๆ และรอยละ 0.30 มีอาชีพ

รองคือพนักงานเอกชน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.8) 
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ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการจางแรงงานเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแล

รักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจป 2558 (n = 554) 

การจางแรงงาน จํานวน (ราย) รอยละ 

จางเพิ่ม 323 58.30  

ไมจางเพิ่ม 231 41.70 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการจางแรงงานเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจป 2558 พบวารอยละ 58.30 มีการจางแรงงานเพิ่ม สวน

ที่เหลือรอยละ 41.70 ไมจางแรงงานเพิ่มเติม (ตารางที่ 4.9) 
 

ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการจางแรงงานเพื่อชวยในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ        

ป 2558              (n = 323) 

ประเภทของการจางแรงงาน จํานวน (ราย) รอยละ 

จางแบบประจํา 4 1.24 

จางแบบชั่วคราว 313 96.90 

จางทั้งสองแบบ 6 1.86 

รวม 323 100.00 

 จําแนกเกษตรกรที่จางแรงงานเพิ่มแยกตามประเภทการจางแรงงานเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแล

รักษาของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจป 2558 พบวาสวนใหญรอยละ 

96.90 เปนการจางแรงงานแบบชั่วคราว รอยละ 1.86 มีการจางแรงงานทั้งชั่วคราวและประจํา  และที่

เหลือรอยละ 1.24 เปนการจางแรงงานแบบประจําเพียงอยางเดียว ตามลําดับ (ตารางที่ 4.10) 
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ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนการจางแบบประจําเพื่อชวยในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ        

ป 2558              (n = 10) 

จํานวนการจางแรงงานแบบประจํา จํานวน (ราย) รอยละ 

จางเพิ่ม 1 คน 6 60.00 

จางเพิ่ม 2 คน 3 30.00 

จางเพิ่ม 4 คน 1 10.00 

รวม 10 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนการจางแรงงานแบบประจํา 1.60 คน/ครัวเรือน 

 จํานวนนอยที่สุด 1 คน/ครัวเรือน    

 จํานวนมากที่สุด 4 คน/ครัวเรือน   

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนการจางแบบประจําเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแลรักษาของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนการจาง

แรงงานแบบประจํา 1.60 คน/ครัวเรือน จํานวนมากที่สุด 4 คน/ครัวเรือน และจํานวนนอยที่สุด 1 

คน/ครัวเรือน เมื่อจําแนกตามจํานวนการจางแบบประจําพบวารอยละ 60.00 มีการจางแรงงานแบบ

ประจําเพิ่มเพียง 1 คน รอยละ 30.00 มีการจางเพิ่ม  2  คน และรอยละ 10.00 มีการจางเพิ่ม 4 คน 

ตามลําดับ (ตาราที่ 4.11) 
 

ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราคาจางแบบประจํารายเดือนเพื่อชวย

ในการปฏิบติัดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558                   (n = 10) 

อัตราคาจางแรงงานแบบประจํา จํานวน (ราย) รอยละ 

5,000 บาท/เดือน ลงมา 3 30.00 

คาจางระหวาง 5,001 – 8,000 บาท/เดือน 4 40.00 

มากกวา 8,000 บาท/เดือน ขึ้นไป 3 30.00 

รวม 10 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนคาจางแรงงานแบบประจํา 6,470 บาท/เดือน 

 จํานวนนอยที่สุด 3,000 บาท/เดือน    

 จํานวนมากที่สุด 9,000 บาท/เดือน   
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จําแนกเกษตรกรตามอัตราคาจางแบบประจําเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนคาจางแรงงานแบบ

ประจํา 6,470 บาท/เดือน คาจางมากที่สุด 9,000 บาท/เดือน  และคาจางนอยที่สุด 3,000 บาท/เดือน 

เมื่อจําแนกตามชวงอัตราคาจางแรงงานแบบประจําพบวาเกษตรกรรอยละ 40.00 คาจางระหวาง 

5,001 – 8,000 บาท/เดือน รอยละ 30.00 ในอัตราที่เทากันในการจางคือตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน ลงมา 

และมากกวา 8,000 บาท/เดือน ขึ้นไป (ตารางที่ 4.12) 
 

ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนการจางแบบรายวันเพื่อชวยในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ        

ป 2558                              (n = 319) 

จํานวนการจางแรงงานแบบรายวัน จํานวน (ราย) รอยละ 

จางเพิ่ม 1-3 คน/รอบการผลิต 188 58.93 

จางเพิ่ม 4-6 คน/รอบการผลิต 51 15.99 

จางเพิ่ม 7-9 คน/รอบการผลิต 9 2.82 

จางเพิ่ม 10-12 คน/รอบการผลิต 27 8.46 

จางเพิ่ม 13-15 คน/รอบการผลิต 10 3.14 

จางเพิ่ม 16-18 คน/รอบการผลิต 0 0.00 

จางเพิ่ม 19-21 คน/รอบการผลิต 13 4.08 

จางเพิ่มมากกวา 21 คน/รอบการผลิต 21 6.58 

รวม 319 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนการจางแรงงานแบบชั่วคราว 8.54  คน/รอบการผลิต 

 จํานวนนอยที่สุด 1 คน/รอบการผลิต       จํานวนมากที่สุด 200 คน/รอบการผลิต   

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนการจางแบบรายวันเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนการจาง

แรงงานแบบชั่วคราว 8.54  คน/รอบการผลิต จํานวนมากที่สุด 200 คน/รอบการผลิต  และจํานวน

นอยที่สุด 1 คน/รอบการผลิต เมื่อจําแนกตามชวงการจางแรงงานพบวารอยละ 58.93 มีการจาง

แรงงานแบบชั่วคราวเพิ่ม 1-3  คน/รอบการผลิต รองลงมารอยละ 15.99  จางเพิ่ม 4-6 คน/รอบการ

ผลิต รอยละ 8.47 จางเพิ่ม 10-12 คน/รอบการผลิต รอยละ 6.58 จางเพิ่มมากกวา 21 คน/รอบการ

ผลิต รอยละ 4.08 จางเพิ่ม 10-12 คน/รอบการผลิต รอยละ 3.14 จางเพิ่ม 13-15 คน/รอบการผลิต 

และรอยละ 2.82 จางเพิ่ม 7-9 คน/รอบการผลิต ตามลําดับ (ตารางที่ 4.13) 



46 

ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราการจางแบบรายวันเพื่อชวยในการ

ปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ        

ป 2558                              (n = 319) 

อัตราคาจางแรงงานแบบรายวัน จํานวน (ราย) รอยละ 

อัตรา 150 บาท/วัน ลงมา 4 1.25 

คาจางระหวาง 151-200 บาท/วัน 40 12.54 

คาจางระหวาง 201-250 บาท/วัน 47 14.74 

คาจางระหวาง 251-300 บาท/วัน 87 27.27 

คาจางระหวาง 301-350 บาท/วัน 124 38.87 

มากกวา 350 บาท/วัน ขึ้นไป 17 5.33 

รวม 319 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนคาจางแรงงานแบบรายวัน 255.51 บาท/วัน 

 จํานวนนอยที่สุด 100 บาท/วัน 

 จํานวนมากที่สุด 400 บาท/วัน 

 จําแนกเกษตรกรตามอัตราการจางแบบรายวันเพื่อชวยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนคาจาง

แรงงานแบบรายวัน 255.51 บาท/วัน คาจางมากที่สุด 400 บาท/วัน และคาจางนอยที่สุด 100 บาท/วัน 

เมื่อจําแนกคาจางรายวันมีอัตราเปนชวงพบวารอยละ 38.87 มีคาจางระหวาง 301-350 บาท/วัน 

รองลงมา 27.27 คาจางระหวาง 251-300 บาท/วัน รอยละ 14.74 คาจางระหวาง 201-250 บาท/วัน 

รอยละ 12.54 คาจางระหวาง 151-200 บาท/วัน รอยละ 5.33 คาจางมากกวา 350 บาท/วัน ขึ้นไป 

และรอยละ 1.25 มีคาจางอัตรา 150 บาท/วัน ลงมา ตามลําดับ (ตารางที่ 4.14)  
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ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558                   (n = 554) 

พื้นท่ีการเกษตรรวม (ไร) จํานวน (ราย) รอยละ 

พื้นที่ต้ังแต 5 ไร ลงมา 325 58.66 

ระหวาง 5.01-10 ไร 103 18.59 

ระหวาง 10.01-15 ไร 35 6.32 

ระหวาง 15.01-20 ไร 29 5.23 

ระหวาง 20.01-25 ไร 14 2.53 

ระหวาง 25.01-30 ไร 17 3.07 

มากกวา 30 ไร   31 5.60 

รวม 554 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  9.73 ไร 

 พื้นทีน่อยที่สุด 0.17 ไร 

 พื้นทีม่ากที่สุด 220 ไร 

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 9.73 ไร 

พื้นที่มากที่สุด 220 ไร และพื้นที่นอยที่สุด 0.17 ไร เมื่อจําแนกพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเปน

ชวงพบวารอยละ 58.66 มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดต้ังแต 5 ไร ลงมา รองลงมารอยละ 18.59 มีพื้นที่

การเกษตรทั้งหมดระหวาง 5.01-10 ไร รอยละ 6.36 มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดระหวาง 10.01-15 ไร 

รอยละ 5.60 มีพื้นทีการเกษตรทั้งหมดมากกวา 30 ไร  รอยละ 5.23 มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

ระหวาง 15.01-20 ไร รอยละ 3.07 มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดระหวาง 25.01-30 ไร และรอยละ 2.53 

มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดระหวาง 20.01-25 ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.15) 
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ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การเกษตรของตนเอง ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558      (n = 522) 

พื้นท่ีการเกษตรของตนเอง (ไร) จํานวน (ราย) รอยละ 

พื้นที่ต้ังแต 5 ไร ลงมา 346 66.28 

ระหวาง 5.01-10 ไร 82 15.71 

ระหวาง 10.01-15 ไร 25 4.79 

ระหวาง 15.01-20 ไร 24 4.60 

ระหวาง 20.01-25 ไร 11 2.11 

ระหวาง 25.01-30 ไร 14 2.68 

มากกวา 30 ไร   20 3.83 

รวม 522 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่การเกษตรของตนเอง  7.69 ไร 

 จํานวนนอยที่สุด 0.00 ไร 

 จํานวนมากที่สุด 100 ไร 

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนพื้นที่การเกษตรของตนเอง ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่การเกษตรของตนเอง 7.69 ไร 

พื้นที่มากที่สุด 100 ไร และพื้นที่นอยที่สุด 0.00 ไร เมื่อจําแนกพื้นที่การเกษตรของตนเองเปนชวง

พบวารอยละ 66.28 มีพื้นที่การเกษตรของตนเองต้ังแต 5 ไรลงมา รองลงมารอยละ 15.71 มีพื้นที่

การเกษตรของตนเองระหวาง 5.01-10 ไร รอยละ 4.79 มีพื้นที่การเกษตรของตนเองระหวาง 10.01-15 ไร 

รอยละ 4.60 มีพื้นที่การเกษตรของตนเองระหวาง 15.01-20 ไร รอยละ 3.83 มีพื้นที่การเกษตรของ

ตนเองมากกวา 30 ไร  รอยละ 2.68 มีพื้นที่การเกษตรของตนเองระหวาง 25.01-30 ไร และรอยละ 

2.11 มีพื้นที่การเกษตรของตนเองระหวาง 20.01-25 ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.16) 
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ตารางท่ี 4.17 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558      (n = 167) 

พื้นท่ีการเกษตรท่ีเชาเพิ่ม (ไร) จํานวน (ราย) รอยละ 

พื้นที่ต้ังแต 5 ไร ลงมา 112 67.07 

ระหวาง 5.01-10 ไร 29 17.36 

ระหวาง 10.01-15 ไร 7 4.19 

ระหวาง 15.01-20 ไร 7 4.19 

ระหวาง 20.01-25 ไร 3 1.80 

ระหวาง 25.01-30 ไร 1 0.60 

มากกวา 30 ไร   8 4.79 

รวม 167 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม  8.21 ไร 

 จํานวนนอยที่สุด 0.00 ไร 

 จํานวนมากที่สุด 120 ไร 

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม 8.21 ไร 

พื้นที่เชามากที่สุด 120 ไร และพื้นที่เชานอยที่สุด 0.00 ไร เมื่อจําแนกพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่มเปน

ชวงพบวารอยละ 67.07 มีพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่มต้ังแต 5 ไรลงมา รองลงมารอยละ 17.36 มีพื้นที่

การเกษตรที่เชาเพิ่มระหวาง 5.01-10 ไร รอยละ 4.79 มีพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่มมากกวา 30 ไร   

รอยละ 4.19 ในอัตราที่เทากันมีพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่มระหวาง 10.01-15 ไร และมีพื้นที่การเกษตร

ที่เชาเพิ่มระหวาง 15.01-20 ไร รอยละ 1.80  มีพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่มระหวาง 20.01-25 ไร และ   

รอยละ 0.60 มีพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่มระหวาง 25.01-30 ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางท่ี 4.18 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราคาเชาพื้นที่ ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558             (n = 167) 

อัตราคาเชาพื้นท่ีเพิ่ม (บาท/ไร) จํานวน (ราย) รอยละ 

คาเชาต้ังแต 500 บาท/ไร ลงมา 5 2.99 

ระหวาง 501-1,000 บาท/ไร 59 35.33 

ระหวาง 1,001-1,500 บาท/ไร 20 11.98 

ระหวาง 1,501-2,000 บาท/ไร 33 19.76 

ระหวาง 2,001-2,500 บาท/ไร 7 4.19 

ระหวาง 2,501-3,000 บาท/ไร 19 11.38 

มากกวา 3,000 บาท/ไร  24 14.37 

รวม 167 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนคาเชาพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม  2,044.07 บาท/ไร 

 คาเชานอยที่สุด 500 บาท/ไร 

 คาเชามากที่สุด 7,000 บาท/ไร 

 จําแนกเกษตรกรตามอัตราคาเชาพื้นที่ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนคาเชาพื้นที่การเกษตรที่เชาเพิ่ม  2,044.07 บาท/ไร มีคาเชา

มากที่สุด 7,000 บาท/ไร และคาเชานอยที่สุด 500 บาท/ไร เมื่อจําแนกคาเชาเปนชวงพบวารอยละ 35.33 

มีคาเชาระหวาง 501-1,000 บาท/ไร รองลงมารอยละ 19.76 มีคาเชาระหวาง 1,501-2,000 บาท/ไร รอยละ 

14.37 มีคาเชามากกวา 3,000 บาท/ไร รอยละ 11.98 มีคาเชาระหวาง 1,001-1,500 บาท/ไร รอยละ 11.38 

มีคาเชาระหวาง 2,501-3,000 บาท/ไร รอยละ 4.19 มีคาเชาระหวาง 2,001-2,500 บาท/ไร และรอยละ 

2.99 มีคาเชาต้ังแต 500 บาท/ไร ลงมาตามลําดับ (ตารางที่ 4.19) 

 

 

 

 

 

 

 



51 

ตารางท่ี 4.19 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนพื้นที่การปลูกผัก ของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558            (n = 554) 

พื้นท่ีการปลูกผกั (ไร) จํานวน (ราย) รอยละ 

พื้นที่ต้ังแต 2 ไร ลงมา 228 41.16 

ระหวาง 2.01-4 ไร 152 27.44 

ระหวาง 4.01-6 ไร 66 11.91 

ระหวาง 6.01-8 ไร 30 5.41 

ระหวาง 8.01-10 ไร 40 7.22 

มากกวา 10 ไร   38 6.86 

รวม 554 100.00 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่ทําการปลูกผัก 4.50 ไร 

 พื้นทีน่อยที่สุด 0.17 ไร 

 พื้นทีม่ากที่สุด 60 ไร 

 จําแนกเกษตรกรตามจํานวนพื้นที่การปลูกผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยจํานวนพื้นที่ทําการปลูกผัก 4.50 ไร พื้นที่ปลูกผักมาก

ที่สุด 60 ไร และพื้นที่ปลูกผักนอยที่สุด 0.17 ไร เมื่อจําแนกพื้นที่ปลูกผักเปนชวงพบวารอยละ 41.16 

เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกผักต้ังแต 2 ไร ลงมา รองลงมารอยละ 27.44 มีพื้นที่ปลูกผักระหวาง 2.01-4 ไร 

รอยละ 11.91 มีพื้นที่ปลูกผักระหวาง 4.01-6 ไร รอยละ 7.22 มีพื้นที่ปลูกผักระหวาง 8.01-10 ไร 

รอยละ 6.86 มีพื้นที่ปลูกผักมากกวา 10 ไร และรอยละ 5.41 มีพื้นที่ปลูกผักระหวาง 6.01-8 ไร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.19) 
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ตารางท่ี 4.20 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามสื่อที่เกษตรกรไดรับความรูดานการผลิต

ผักปลอดภัย ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ               

ป 2558                   (n = 554) 

ประเภทสื่อ 
จํานวน (ราย) 

(n=1,179) 
รอยละ 

จํานวนสื่อท่ี

เกษตรกรตอบซ้ํา 

จํานวน (ราย) 

(n=554) 
รอยละ 

วิทยุโทรทัศน 358 30.37 เลือก 1 สื่อ 205 37.00 

เอกสาร คําแนะนํา ใบปลิว 243 20.61 เลือก 2 สื่อ 169 30.51 

วิทยุกระจายเสียง 225 19.08 เลือก 3 สื่อ 123 22.20 

นิตยสาร / หนังสือ 183 15.52 เลือก 4 สื่อ 32 5.78 

หนังสือพิมพ 101 8.57 เลือก 5 สื่อ 15 2.71 

โปสเตอร 65 5.51 เลือก 6 สื่อ 6 1.08 

สื่ออ่ืนๆ 4 0.34 เลือก 7 สื่อ 4 0.72 

รวม 1,179 100.00 รวม 554 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามสื่อที่เกษตรกรไดรับความรูดานการผลิตผักปลอดภัย ของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 30.37 ไดรับความรู

จากสื่อวิทยุโทรทัศนมากที่สุด รองลงมารอยละ 20.61 ไดรับความรูจากเอกสาร คําแนะนํา ใบปลิว 

รอยละ 19.08 ไดรับความรูจากวิทยุกระจายเสียง รอยละ 15.52 ไดรับความรูจากนิตยสาร / หนังสือ 

รอยละ 8.57 ไดรับความรูจากหนังสือพิมพ รอยละ 5.51 ไดรับความรูจากโปสเตอร และรอยละ 0.34 

ไดรับความรูจากสื่ออ่ืนๆ ตามลําดับ (ตารางที่ 4.20) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรอยละ 37.00 เกษตรกรเลือกตอบเพียงหน่ึงคําตอบ รองลงมา

รอยละ  30.51 เกษตรกรเลือกตอบ 2 สื่อ รอยละ 22.20 เกษตรกรเลือกตอบ 3 สื่อ เปนตน (ตารางที่ 4.20) 
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ตารางท่ี 4.21 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามบุคคลที่เกษตรกรไดรับความรูดานการ

ผลิตผักปลอดภัย ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ               

ป 2558                   (n = 554) 

ประเภทบุคคล 
จํานวน (ราย) 

(n=1,412) 
รอยละ 

จํานวนบุคคลท่ี

เกษตรกรตอบซ้ํา 

จํานวน (ราย) 

(n=554) 
รอยละ 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 439 31.09 เลือก 1 บุคคล 172 31.05 

เกษตรกรขางเคียง/เพื่อนบาน 305 21.60 เลือก 2 บุคคล 181 32.67 

เกษตรกรผูนํา 264 18.70 เลือก 3 บุคคล 57 10.29 

พัฒนากร 102 7.23 เลือก 4 บุคคล 61 11.01 

เจาพนักงานจาก ธ.ก.ส. 84 5.95 เลือก 5 บุคคล 56 10.11 

อาจารยจากมหาวิทยาลัย 79 5.59 เลือก 6 บุคคล 14 2.53 

ผูรับซื้อผักในพื้นที่ 75 5.31 เลือก 7 บุคคล 5 0.90 

ตัวแทนที่จําหนายปจจัยการผลิต  64 4.53 เลือก 8 บุคคล 8 1.44 

รวม 1,412 100.00 รวม 554 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามบุคคลที่เกษตรกรไดรับความรูดานการผลิตผักปลอดภัย ของเกษตรกร

ที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 31.09 ไดรับความรู

ดานการผลิตผักปลอดภัยจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รองลงมารอยละ 21.60 ไดรับความรูดาน

การผลิตผักปลอดภัยจากเกษตรกรขางเคียง/เพื่อนบาน รอยละ 18.70 ไดรับความรูดานการผลิตผัก

ปลอดภัยจากเกษตรกรผูนํา รอยละ 7.23 ไดรับความรูดานการผลิตผักปลอดภัยจากพัฒนากร รอยละ 

5.95  ไดรับความรูดานการผลิตผักปลอดภัยจากเจาพนักงานจาก ธ.ก.ส. รอยละ 5.59 ไดรับความรู

ดานการผลิตผักปลอดภัยจากอาจารยจากมหาวิทยาลัย รอยละ 5.31 ไดรับความรูดานการผลิตผัก

ปลอดภัยจากผูรับซื้อผักในพื้นที่ และรอยละ 4.53 ไดรับความรูดานการผลิตผักปลอดภัยจากตัว

แทนที่จําหนายปจจัยการผลิตตามลําดับ (ตารางที ่4.21) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรอยละ 32.67 เกษตรกรเลือกตอบ 2 บุคคล รองลงมารอยละ  

31.05 เกษตรกรเลือกตอบ 1 บุคคล รอยละ 11.01 เกษตรกรเลือกตอบ 4 บุคคล เปนตน (ตารางที่ 4.21) 
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ตารางท่ี 4.22 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการกูยืมเงินและกูจากแหลงเงินทุน

ประเภทใดเพื่อใชในการเกษตร ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558              (n = 554) 

การกูเงิน/แหลง

เงินทุน 

จํานวน (ราย) 

(n=586) 
รอยละ 

จํานวนแหลง       

เงินทุนท่ีซ้ํา 

จํานวน 

(n=447) 
รอยละ 

ไมไดกู 107 19.31 กูจาก 1 แหลง 340 76.06 

กู 447 80.69 กูจาก 2 แหลง 80 17.90 

    ธ.ก.ส. 356 60.75 กูจาก 3 แหลง 22 4.92 

    สหกรณการเกษตร 55 9.39 กูจาก 4 แหลง 5 1.12 

    ญาติพี่นอง 53 9.04    

    กองทุนหมูบาน 48 8.19    

    กลุมเกษตรกร 37 6.31    

    ธนาคารพาณิชย 11 1.88    

    พอคา 10 1.71    

    กลุมออมทรัพย  8 1.37    

    จากบริษัทที่ทําพันธสัญญา 5 0.85    

    นายทุน 3 0.51    

รวม 586 100.00 รวม 447 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามการกูยืมเงินและกูจากแหลงเงินทุนประเภทใดเพื่อใชในการเกษตร ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 19.31ไมได

กูเงิน และเกษตรกรรอยละ 80.69 กูเงินเพื่อใชในการเกษตร ในจํานวนน้ีพบวาเกษตรกรรอยละ 60.75 

นิยมกูเงินจาก ธ.ก.ส. รองลงมารอยละ 9.34 กูเงินจากสหกรณการเกษตร รอยละ 9.04 กูเงินจากญาติพี่

นอง รอยละ 8.19 กูเงินจากกองทุนหมูบาน รอยละ 6.31 กูจากกลุมเกษตรกร รอยละ 1.88 กูเงินจาก

ธนาคารพาณิชย รอยละ 1.71 กูเงินจากพอคา รอยละ 1.37 กูเงินจากกลุมออมทรัพย รอยละ 0.85 กูเงิน

จากบริษัทที่ทําพันธสัญญา และรอยละ 0.51 กูเงินจากนายทุน ตามลําดับ (ตารางที่ 2.22)  

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรอยละ 76.06 เกษตรกรเลือกกูเงินจากแหลงเงินกูเพียงแหลง

เดียว รองลงมารอยละ  17.90 เกษตรกรเลือกกูเงินจาก 2 แหลงเงินกู รอยละ 4.92 เกษตรกรเลือกกู

เงินจาก 3 แหลงเงินกู และรอยละ 1.12 เกษตรกรเลือกกูเงินจาก 4 แหลงเงินกู  (ตารางที่ 4.22) 
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ตารางท่ี 4.23 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการนําเงินกูยืมเงินไปใชในการปลูกผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 408) 

การกูเงินเพื่อใชในกิจกรรม จํานวน (ราย) รอยละ 

ใชเฉพาะการปลูกผักอยางเดียว 81 19.85 

ใชในกิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม 327 80.15 

รวม 408 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการนําเงินกูยืมเงินไปใชในการปลูกผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 80.15 นําเงินกูไปใชใน

กิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม สวนที่เหลือรอยละ 19.85 นําเงินกูไปใชเฉพาะในกิจกรรมการปลูก

ผักเพียงอยางเดียว (ตารางที่ 4.23) 
 

ตารางท่ี 4.24 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมและประเภทกลุม 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 554) 

การเปนสมาชิก 
จํานวน (ราย) 

(n=796) 
รอยละ 

จํานวนเกษตรกร         

ท่ีตอบซ้ํา 

จํานวน

(n=538) 
รอยละ 

ไมเปนสมาชิกกลุม 16 2.89  เปนสมาชิก 1   352 65.43 

เปนสมาชิกกลุม 538 97.11 เปนสมาชิก 2   131 24.35 

    กลุม ธ.ก.ส. 356 44.72 เปนสมาชิก 3   39 7.25 

    กลุมเกษตรกร 197 24.75 เปนสมาชิก 4   15 2.79 

    กลุมสหกรณการเกษตร 113 14.20 เปนสมาชิก 5   1 0.18 

    กลุมแมบานเกษตรกร 105 13.19    

    กลุมอ่ืน เชนวิสาหกิจฯ 16 2.01    

    กลุม ไอ.พ.ีเอ็ม   5 0.63    

    กลุมยุวเกษตรกร 4 0.50    

รวม 796 100.00 รวม 538 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามการเปนสมาชิกกลุมและประเภทกลุม ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีเกษตรกรเพียงรอยละ 2.89 เทาน้ันที่ไมเปนสมาชิก

กลุมทางการเกษตร และเกษตรกรสวนใหญรอยละ 97.11 เปนสมาชิกกลุมทางการเกษตร ในจํานวน

เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมน้ี พบวารอยละ 44.72 เปนสมาชิกกลุม ธ.ก.ส. รองลงมารอยละ 24.75 
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เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร รอยละ 14.20 กลุมสหกรณการเกษตร รอยละ 13.19 กลุมแมบาน

เกษตรกร รอยละ 2.01 เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 0.63 เปนสมาชิกกลุม ไอ.พี.เอ็ม. 

และรอยละ 0.50 เปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.24) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรอยละ 65.45 เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมเพียงกลุมเดียว  

รองลงมารอยละ 24.35 เปนสมาชิกกลุม 2 กลุม รอยละ 7.25 เปนสมาชิกกลุม  3 กลุม รอยละ 2.79 

เปนสมาชิกกลุม  4 กลุม และรอยละ 0.18 เปนสมาชิกลุม 5 กลุมตามลําดับ (ตารางที่ 2.24) 
 

ตารางท่ี 4.25 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการมีเคร่ืองมือทางการเกษตร ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 551) 

เคร่ืองมือ 
จํานวน (ราย) 

(n=1,563) 
รอยละ 

จํานวนท่ีเกษตรกร     

ท่ีตอบซ้ํา 

จํานวน 

(n=551) 
รอยละ 

เคร่ืองสูบนํ้า/ปมนํ้า 375 23.99 จํานวน 1 คําตอบ   96 17.42 

เคร่ืองตัดหญา 316 20.22 จํานวน 2 คําตอบ  137 24.87 

เคร่ืองพนสารเคมี ชนิดโยก 315 20.15 จํานวน 3 คําตอบ   153 27.77 

เคร่ืองพนสารเคมี เคร่ืองยนต 251 16.06 จํานวน 4 คําตอบ   101 18.33 

รถไถเดินตาม 223 14.27 จํานวน 5 คําตอบ   54 9.80 

รถแทรกเตอร  (เล็ก) 38 2.43    

รถแทรกเตอร  (ใหญ) 36 2.30    

อ่ืนๆ 9 0.58    

รวม 1,563 100.00 รวม 551 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามการมีเคร่ืองมือทางการเกษตร ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัย

ในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  พบวาเกษตรกรรอยละ 23.99 มีเคร่ืองสูบนํ้า/ปมนํ้า รองลงมารอยละ 

20.22 มีเคร่ืองตัดหญา รอยละ 20.15 มีเคร่ืองพนสารเคมี ชนิดโยก รอยละ 16.06 มีเคร่ืองพนสารเคมี

แบบเคร่ืองยนต รอยละ 14.27 มีรถไถเดินตาม รอยละ 2.43 มีรถแทรกเตอร(เล็ก) รอยละ 2.30 มีรถ

แทรกเตอร(ใหญ) และรอยละ 0.58 มีเคร่ืองทุนแรงอ่ืน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.25) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรอยละ 27.77 เกษตรกรมีเคร่ืองมือทางการเกษตร 3 ชนิด 

รองลงมารอยละ 24.87 มีเคร่ืองมือทางการเกษตร 2 ชนิด รอยละ 18.33 เกษตรกรมีเคร่ืองมือทาง

การเกษตร 4 ชนิด รอยละ 17.42 เกษตรกรมีเคร่ืองมือทางการเกษตรเพียง 1 ชนิด และรอยละ 9.80 

เกษตรกรมีเคร่ืองมือทางการเกษตร 5 ชนิดตามลําดับ (ตารางที่ 4.25) 
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ตารางท่ี 4.26 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการมียานพาหนะและประเภทของพาหนะ 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558       (n = 554) 

ยานพาหนะ 
จํานวน (ราย) 

(n=1,016) 
รอยละ 

จํานวนเกษตรกร         

ท่ีตอบซ้ํา 

จํานวน

(n=546) 
รอยละ 

ไมตอบคําถาม 8 1.44  มียานพาหนะ 1   208 38.10 

มียานพาหนะ 546 98.56 มียานพาหนะ 2   208 38.10 

     จักรยานยนต 463 45.78 มียานพาหนะ 3   124 22.70 

     จักรยาน 275 26.96 มียานพาหนะ 4   6 1.10 

     รถยนตกระบะ 4 ลอ 254 24.90    

     รถยนตเกง 16 1.57    

     สามลอเคร่ือง 5 0.49    

     รถยนต 6 ลอ 2 0.20    

     อีแตน 1 0.10    

รวม 1,016 100.00 รวม 546 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามการมียานพาหนะและประเภทของพาหนะ ของเกษตรกรที่ทําการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรเกือบทั้งหมดรอยละ 98.56 มี

ยานพาหนะเพื่อใช พบวาเกษตรกรในจํานวนน้ีรอยละ 45.78  มีรถจักรยานยนต รองลงมารอยละ 

26.96 มีจักรยาน รอยละ 24.90 มีรถยนตกระบะ 4 ลอ รอยละ 1.57 มีรถเกง รอยละ 0.49 มีรถสามลอ 

รอยละ 0.20 มีรถยนต 6 ลอ และรอยละ 0.10 มีรถอีแตน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.26)    

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรอยละ 38.10 ในอัตราที่เทากัน มียานพาหนะ 1 และ 2 

ประเภทในอัตราที่เทากัน รองลงมารอยละ 22.70 มียานพาหนะ  3 ประเภท และรอยละ 1.10 มี

ยานพาหนะ 4 ประเภท ตามลําดับ (ตารางที่ 4.26) 
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ตอนท่ี  2  สภาพการผลิตผักของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  
 

ตารางท่ี 4.27 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการทําสัญญาหรือพันธสัญญา ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558           (n = 554) 

การทําพันธสัญญา จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมไดทําพันธสัญญา 534 96.39 
ทําพันธสัญญา 20 3.61 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการทําสัญญาหรือพันธสัญญา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัย

ในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาสวนใหญรอยละ 96.39 ปลูกผักจําหนายแบบไมมีพันธสัญญา 

มีเพียงรอยละ 3.61 เทาน้ันที่มีการทําพันธสัญญา (ตารางที่ 4.27) 
 

ตารางท่ี 4.28 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระบบการปลูกผัก ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558                  (n = 554) 

 จําแนกเกษตรกรตามตามระบบการปลูกผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 52.71 เกษตรกรปลูกผักอยางเดียวและ

ดําเนินการทั้งป รองลงมารอยละ 27.08 เกษตรกรปลูกขาวนาป-ตามดวยปลูกผักหลังทํานาปเทาน้ัน 

รอยละ 11.19 เกษตรกรปลูกผักอยางเดียวแตดําเนินการเฉพาะบางฤดู รอยละ 5.60 เกษตรกรปลูก

แบบพืชผักสวนครัว เหลือจึงจําหนายเปนการคา รอยละ 1.44 ในอัตราที่เทากัน เกษตรกรปลูกขาว

นาปรัง-ตามดวยปลูกผักหลังทํานาปรังเทาน้ัน กับ  ปลูกแทรกในแปลงไมผล ในอัตราที่เทากัน และ

รอยละ 0.54 เกษตรกรปลูกตามหลังพืชไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.28) 

ระบบการปลูกผัก จํานวน (ราย) รอยละ 

ปลูกผักอยางเดียวและดําเนินการทั้งป 292 52.71 
ปลูกขาวนาป-ตามดวยปลูกผักหลังทํานาปเทาน้ัน 150 27.08 
ปลูกผักอยางเดียวแตดําเนินการเฉพาะบางฤดู 62 11.19 
ปลูกแบบพืชผักสวนครัว เหลือจึงจําหนายเปนการคา 31 5.60 
ปลูกขาวนาปรัง-ตามดวยปลูกผักหลังทํานาปรังเทาน้ัน 8 1.44 
ปลูกแทรกในแปลงไมผล 8 1.44 
ปลูกตามหลังพืชไร 3 0.54 

รวม 554 100.00 
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ตารางท่ี 4.29 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทพืชผักที่เกษตรกรปลูก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558             (n = 2,137) 

ชนิดพืชผัก จํานวน (ราย) รอยละ ชนิดพืชผัก จํานวน (ราย) รอยละ 

กวางตุง 170 7.96 ขิง 15 0.70 
คะนา 131 6.13 บล็อกโคลี่ 13 0.61 
พริกขี้หนู(เล็ก) 113 5.29 ขาวโพดฝกออน 9 0.42 
ตะไคร 107 5.01 คื่นไฉ 8 0.37 
ถั่วฝกยาว 106 4.96 เสาวรส 7 0.33 
พริกใหญ 106 4.96 กระเพรา 7 0.33 
มะเขือเทศ 95 4.45 โหระพา 7 0.33 
ผักบุง 94 4.40 พริกยักษ 6 0.28 
พริกขี้หนู(ใหญ) 93 4.35 แครอท 5 0.23 
ตนหอม 89 4.16 กระเจ๊ียบเขียว 4 0.19 
กะหล่ําปล ี 87 4.07 มะนาว 3 0.14 
มะเขือเปราะ 87 4.07 ผักกาดฮองเต 3 0.14 
ขา 83 3.88 แตงโมออน 2 0.09 
แตงกวา 78 3.65 หนอไมฝร่ัง 2 0.09 
บวบ 74 3.46 ปวยเลง 2 0.09 
ผักชีฝร่ัง 72 3.37 ผักเซียงดา 2 0.09 
กะหล่ําดอก 71 3.32 หอมหัวใหญ 1 0.05 
ผักกาดขาว 56 2.62 ฟกขาว 1 0.05 
มะเขือยาว 55 2.57 มะกรูด 1 0.05 
ฟกทอง 45 2.11 ถั่วอินคา 1 0.05 
มะระ 35 1.64 ผักปรัง 1 0.05 
ผักชี 31 1.45 ผักหวานปา 1 0.05 
สลัด 28 1.31 ผักหวานบาน 1 0.05 
กระเทียม 27 1.26 ขมิ้น 1 0.05 
หอมแดง 22 1.03 ไผ 1 0.05 
ฟกเขียว/แฟง 21 0.98 ผักกาดเขียวปลี 1 0.05 
ชะอม 19 0.89 ผักชีฝอย 1 0.05 
พริกหยวก 17 0.80 ดอกขจร 1 0.05 
กุยชาย 17 0.80 ถั่วพู 1 0.05 
   รวม 2,137 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 
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 จําแนกเกษตรกรตามประเภทพืชผักที่เกษตรกรปลูก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัย 

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการปลูกพืชผักมากถึง 58 ชนิด โดยรอยละ 

7.96 ปลูกผักกวางตุง รองลงมารอยละ 6.13 ปลูกผักคะนา รอยละ 5.29 พริกขี้หนู(เล็ก) รอยละ 5.01 

ปลูกตะไคร รอยละ 4.96 ปลูกถั่วฝกยาว รอยละ 4.96 ปลูกพริกใหญ รอยละ 4.45 ปลูกมะเขือเทศ 

รอยละ 4.40 ปลูกผักบุง รอยละ 4.35 ปลูกพริกขี้หนู(ใหญ) รอยละ 4.16 ปลูกตนหอม รอยละ 4.07 ปลูก

กะหล่ําปลี รอยละ 4.07 ปลูกมะเขือเปราะ รอยละ 3.88  ปลูกขา รอยละ 3.65 ปลูกแตงกวา รอยละ 3.46 

ปลูกบวบ รอยละ 3.37  ปลูกผักชีฝร่ัง รอยละ 3.32 ปลูกกะหล่ําดอก รอยละ 2.62 ปลูกผักกาดขาว รอยละ 

2.57 ปลูกมะเขือยาว รอยละ 2.11 ปลูกฟกทอง รอยละ 1.64 ปลูกมะระ รอยละ 1.45 ปลูกผักชี รอยละ 

1.31 ปลูกสลัด รอยละ 1.26 ปลูกกระเทียม รอยละ 1.03 ปลูกหอมแดง รอยละ 0.98 ปลูกฟกเขียว/แฟง  

รอยละ 0.89 ปลูกชะอม รอยละ 0.80 ปลูกพริกหยวก รอยละ 0.80 ปลูกกุยชาย รอยละ 0.70 ปลูกขิง    

รอยละ 0.61 ปลูกบล็อกโคลี่ รอยละ 0.42 ปลูกขาวโพดฝกออน รอยละ 0.37 ปลูกคื่นไฉ รอยละ 0.33 

ปลูกเสาวรส  รอยละ 0.33 ปลูกโหระพา รอยละ 0.33 ปลูกกระเพรา รอยละ 0.28 ปลูกพริกยักษ รอยละ 

0.23 ปลูกแครอท รอยละ 0.19 ปลูกกระเจ๊ียบเขียว รอยละ 0.14 ปลูกมะนาว รอยละ 0.14 ปลูกผักกาด

ฮองเต รอยละ 0.09 ปลูกแตงโมออน รอยละ 0.09 ปลูกหนอไมฝร่ัง รอยละ 0.09 ปลูกปวยเลง รอยละ 

0.09 ปลูกผักเซียงดา รอยละ 0.05 ปลูกหอมหัวใหญ รอยละ 0.05 ปลูกฟกขาว รอยละ 0.05 ปลูกมะกรูด 

รอยละ 0.05 ปลูกถั่วดาวอินคา รอยละ 0.05 ปลูกผักปรัง รอยละ 0.05 ปลูกผักหวานปา รอยละ 0.05 

ปลูกผักหวานบาน รอยละ 0.05 ปลูกขมิ้น รอยละ 0.05 ปลูกไผ รอยละ 0.05 ปลูกผักกาดเขียวปลี รอยละ 

0.05 ปลูกผักชีฝอย รอยละ 0.05 ปลูกดอกขจร และรอยละ 0.05 ปลูกถั่วพู ตามลําดับ (ตารางที่ 4.29) 
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ตารางท่ี 4.30 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนชนิดพืชผักที่เกษตรกรปลูก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558                (n = 554) 

จํานวนชนิดผักท่ีเกษตรกรปลูก จํานวน (ราย) รอยละ 

เกษตรกรปลูกผัก 1 ชนิด 143 26.35 

เกษตรกรปลูกผัก 2 ชนิด 91 16.43 

เกษตรกรปลูกผัก 3 ชนิด 88 16.43 

เกษตรกรปลูกผัก 4 ชนิด 67 12.82 

เกษตรกรปลูกผัก 5 ชนิด 42 7.40 

เกษตรกรปลูกผัก 6 ชนิด 38 6.86 

เกษตรกรปลูกผัก 7 ชนิด 19 3.07 

เกษตรกรปลูกผัก 8 ชนิด 19 3.25 

เกษตรกรปลูกผัก 9 ชนิด 16 2.89 

เกษตรกรปลูกผัก 10 ชนิด 7 0.90 

เกษตรกรปลูกผัก 11 ชนิด 5 0.72 

เกษตรกรปลูกผัก 12 ชนิด 3 0.36 

เกษตรกรปลูกผัก 13 ชนิด 3 0.54 

เกษตรกรปลูกผัก 14 ชนิด 4 0.54 

เกษตรกรปลูกผัก 15 ชนิด 3 0.36 

เกษตรกรปลูกผัก 16 ชนิด 2 0.36 

เกษตรกรปลูกผัก 17 ชนิด 2 0.36 

เกษตรกรปลูกผัก 23 ชนิด 2 0.36 

รวม 554 100.00 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการเลือกปลูกผักที่หลากหลาย ต้ังแตเพียงชนิดเดียวและ

ปลูกมากที่สุดถึง 23 ชนิดในแปลงปลูก โดยรอยละ 26.35 เกษตรกรปลูกพืชผักชนิดเดียว รอยละ 

16.43 เกษตรกรปลูกผัก 2 และ 3 ชนิดในอัตราที่เทากัน รอยละ 12.82 เกษตรกรปลูกผัก 4 ชนิด รอยละ 

7.40 เกษตรกรปลูกผัก 5 ชนิด รอยละ 6.86 เกษตรกรปลูกผัก 6 ชนิด รอยละ 3.25 เกษตรกรปลูกผัก 

8 ชนิดรอยละ 3.07 เกษตรกรปลูกผัก 7 ชนิด  รอยละ 2.89 เกษตรกรปลูกผัก 9 ชนิด รอยละ 0.90 

เกษตรกรปลูกผัก 10 ชนิด รอยละ 0.72 เกษตรกรปลูกผัก 11 ชนิด รอยละ 0.54 เกษตรกรปลูกผัก 13,14 

รอยละ 0.36 เกษตรกรปลูกผัก 12,15,16,17 และ 23 ชนิดในอัตราที่เทากัน ตามลําดับ (ตารางที่ 30) 
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ตารางท่ี 4.31 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามรอบการผลิตผักตอป ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558                                (n = 554) 

จํานวนรอบการผลิตผัก/ป จํานวน (ราย) รอยละ 

จํานวนรอบการผลิตผัก 1 รอบ 197 35.56 

จํานวนรอบการผลิตผัก 2 รอบ 148 26.71 

จํานวนรอบการผลิตผัก 3 รอบ 108 19.49 

จํานวนรอบการผลิตผัก 4 รอบ 45 8.12 

จํานวนรอบการผลิตผัก 5 รอบ 32 5.78 

จํานวนรอบการผลิตผัก 6 รอบ 12 2.17 

จํานวนรอบการผลิตผัก 7 รอบ 4 0.72 

จํานวนรอบการผลิตผัก 8 รอบ 7 1.26 

จํานวนรอบการผลิตผัก 12 รอบ 1 0.18 

รวม 554 100.00 

หมายเหตุ : จํานวนเฉลี่ยจํานวนรอบการผลิตผัก 2.39 รอบการผลิต/ป 

 จําแนกเกษตรกรตามรอบการผลิตผักตอป ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีจํานวนเฉลี่ยจํานวนรอบการผลิตผัก 2.39 รอบการผลิต/ป มีรอบการ

ปลูกสูงสุด 12 รอบการผลิต/ป นอยที่สุด 1 รอบการผลิต/ป เมื่อจําแนกเปนรอบการผลิตพบวา

เกษตรกรรอยละ 35.56 มีรอบการผลิตผัก 1 รอบการผลิต/ป  รองลงมารอยละ 26.56 มีรอบการผลิต

ผัก 2 รอบการผลิต/ป รอยละ 19.49 มีรอบการผลิตผัก 3 รอบการผลิต/ป รอยละ 8.12  มีรอบการ

ผลิตผัก 4 รอบการผลิต/ป รอยละ 5.78  มีรอบการผลิตผัก 5 รอบการผลิต/ป รอยละ 2.17 มีรอบการ

ผลิตผัก 6 รอบการผลิต/ป  รอยละ 1.26 มีรอบการผลิตผัก 8 รอบการผลิต/ป รอยละ 0.72  มีรอบการ

ผลิตผัก 7 รอบการผลิต/ป  และรอยละ 0.18  มีรอบการผลิตผัก 12 รอบการผลิต/ป ตามลําดับ 

(ตารางที่ 31)                
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ตารางท่ี 4.32 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแหลงที่มาของเมล็ดพันธุผักที่ปลูก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558               (n = 554) 

แหลงท่ีมาของพันธุ 
จํานวน (ราย) 

(n=857) 
รอยละ 

จํานวนซ้ําแหลง

เมล็ดพันธุ 

จํานวน (ราย) 

(n=554) 
รอยละ 

รานคาทั่วไปเปนพันธุลูกผสม 397 46.32 1  แหลง 338 61.01 

เก็บรักษาพันธุไวดวยตนเอง 211 24.62 2  แหลง 149 26.90 

รานคาทั่วไปเปนพันธุผสมเปด 108 12.60 3  แหลง 51 9.21 

เกษตรกรขางเคียง / เพื่อนบาน 107 12.49 4  แหลง 12 2.17 

สนับสนุนจากทางราชการ 34 3.97 5  แหลง 4 0.72 

รวม 857 100.00 รวม 554 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามแหลงที่มาของเมล็ดพันธุผักที่ปลูก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 46.32 เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุจาก

รานคาทั่วไปซึ่งเปนพันธุลูกผสม รองลงมารอยละ 24.62 เกษตรกรเก็บรักษาพันธุผักไวดวยตนเอง 

รอยละ 12.60 เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุจากรานคาทั่วไปแตเปนพันธุผสมเปด รอยละ 12.49 เกษตรกร

ซื้อเมล็ดพันธุจากเกษตรกรขางเคียง/เพื่อนบาน และรอยละ 3.97  เกษตรกรไดรับการสนับสนุน

เมล็ดพันธุจาทางราชการ ตามลําดับ (ตารางที่ 4.32) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการตอบคําถามหลายคําตอบ ซึ่งพบวาเกษตรกรรอยละ 

61.01 เกษตรกรหาเมล็ดพันธุผักจาก 1 แหลง รองลงมารอยละ 26.90 เกษตรกรหาเมล็ดพันธุไดจาก 

2 แหลง รอยละ 9.21 เกษตรกรหาเมล็ดพันธุไดจาก 3 แหลง รอยละ 2.17 เกษตรกรหาเมล็ดพันธุได

จาก 4 แหลงและรอยละ 0.72 เกษตรกรหาเมล็ดพันธุไดจาก 5 แหลง ตามลําดับ (ตารางที่  4.32)  
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ตารางท่ี 4.33 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการไถเตรียมดิน ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558                        (n = 554) 

การเตรียมดิน จํานวน (ราย) รอยละ 

มีการไถเตรียมดิน 523 94.40 

ไมมีการไถเตรียมดิน 31 5.60 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการไถเตรียมดิน ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558 พบวาสวนใหญรอยละ 94.40 มีการไถเตรียมดิน สวนที่เหลือรอยละ 5.60 ไมมี

การไถเตรียมดิน (ตารางที่ 4.33) 
 

ตารางท่ี 4.34 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการตากดินและระยะเวลาการตากดินกอน

ปลูก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 (n = 554) 

การตากดินและระยะเวลา จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมตากดิน 24 4.33 

ตากดิน 530 95.67 

1  สัปดาห 260 49.06 

2  สัปดาห 188 35.47 

3  สัปดาห 67 12.64 

มากกวา 3 สัปดาห 15 2.83 

รวม 530 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการตากดินและระยะเวลาการตากดินกอนปลูก ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 พบวามีเกษตรกรเพียงรอยละ 4.33 ไมตากดิน และ

เกษตรกรสวนใหญคือรอยละ 95.67 เกษตรกรจะทําการตากดินกอน ในจํานวนน้ีพบวารอยละ 

49.06 มีการตากดินกอนปลูก 1 สัปดาห รองลงมารอยละ 35.47 มีการตากดินกอน 2 สัปดาห รอยละ 

12.64 มีการตากดินกอนปลูก 3 สัปดาห และรอยละ 2.83 เกษตรกรจะตากดินกอนปลูกมากกวา 3 

สัปดาห ตามลําดับ (ตารางที่ 3.34) 
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ตารางท่ี 4.35 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปรับปรุงดินกอนปลูกและการใชวัสดุ

ปรับปรุงดิน ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558  

     (n = 475) 

การปรับปรุงดินและวัสดุปรับปรุงดิน จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมไดปรับปรุงดิน 106 22.32 

ปรับปรุงดินโดยใชวัสดุ 369 77.68 

ปุยคอก  205 36.81 

ปูนขาว 144 25.85  

ปุยหมัก 101 18.13 

        โดโลไมท 93 16.70 

        วัสดุอ่ืน 14 2.51 

รวม 557 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามการปรับปรุงดินกอนปลูกและการใชวัสดุปรับปรุงดิน ของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวามีเกษตรกรรอยละ 22.32 ไมได

ปรับปรุงบํารุงดินกอนปลูก แตมีเกษตรกรสวนใหญคือรอยละ 77.68 มีการปรับปรุงบํารุงดินกอน

ปลูก โดยเกษตรกรกลุมน้ีจะใชวัสดุปรับปรุงดินที่แตกตางกัน พบวาเกษตรกรรอยละ 36.81 ใชปุย

คอกในการปรับปรุงบํารุงดิน รองลงมารอยละ 25.85 ใชปูนขาว รอยละ 18.13 ปุยหมัก รอยละ 

16.70 ใชโดโลไมท และรอยละ 2.51 เกษตรกรใชวัสดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ ตามลําดับ (ตารางที่ 4.35) 
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ตารางท่ี 4.36 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราการใชวัสดุปรับปรุงดินกอนปลูก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558        (n = 369) 

อัตราการใชวัสด ุ ปุยคอก ปุยหมัก ปูนขาว โลโลไมท อื่น ๆ 

ปรับปรุงดิน (กก,/ไร) n % n % n % n % n % 

ต้ังแต 200 ลงมา 19 9.27 7 6.93 133 92.36 88 94.62 14 100. 

ระหวาง 200.01 – 400  36 17.56 19 18.81 7 4.86 2 2.15 0 0.00 

ระหวาง 400.01  – 600  66 32.20 19 18.81 4 2.78 2 2.15 0 0.00 

ระหวาง 600.01 – 800  7 3.41 1 0.99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ระหวาง 800.01 – 1,000  55 26.83 44 43.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มากกวา  1,000  ขึ้นไป 22 10.73 11 10.89 0 0.00 1 1.08 0 0.00 

รวม 205 100.0 101 100.0 144 100.0 93 100.0 14 100.0 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดหลายคําตอบ 

      เกษตรกรใสปุยคอกเฉลี่ย 698.24  อัตราตํ่าสุด 150 กก./ไร  อัตราสูงสุด 5,000 กก./ไร 

      เกษตรกรใสปุยหมักเฉลี่ย 791.09 อัตราตํ่าสุด 100  กก./ไร  อัตราสูงสุด 2,250 กก./ไร 

      เกษตรกรใสปูนขาวเฉลี่ย 88.58  อัตราตํ่าสุด 10 กก./ไร  อัตราสูงสุด 500 กก./ไร 

      เกษตรกรใสโดโลไมทเฉลี่ย 109.46 อัตราตํ่าสุด 10 กก./ไร  อัตราสูงสุด 2,000 กก./ไร 

 จําแนกเกษตรกรตามอัตราการใชวัสดุปรับปรุงดินกอนปลูก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ในสวนของปุยคอกพบวามีการใสปุยคอกเฉลี่ย 698.24 

กิโลกรัม/ไร  อัตราตํ่าสุด 150 กิโลกรัม/ไร  อัตราสูงสุด 5,000 กิโลกรัม/ไร  เมื่อจําแนกอัตราการใส

ปุยคอกเปนชวงพบวาเกษตรกรรอยละ 32.20 ใสปุยคอกอัตราระหวาง 400.01  – 600 กิโลกรัม/ไร 

รองลงมาเกษตรกรรอยละ 26.83 ใสปุยคอกอัตราระหวาง 800.01 – 1,000 กิโลกรัม/ไร รอยละ 

17.56 ใสปุยคอกอัตราระหวาง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร รอยละ 10.73 ใสปุยคอกมากกวา 1,000 

กิโลกรัม/ไร รอยละ 9.27 ใสปุยคอกอัตรานอยกวา 200 กิโลกรัม/ไร และรอยละ 3.41 ใสปุยคอก

อัตราระหวาง 600.01 – 800 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.36) 

 ในสวนของปุยหมักพบวามีการใสปุยหมักเฉลี่ย 791.09  กิโลกรัม/ไร  อัตราตํ่าสุด 100 

กิโลกรัม/ไร  อัตราสูงสุด 2,250 กิโลกรัม/ไร  เมื่อจําแนกอัตราการใสปุยหมักเปนชวง พบวาเกษตรกร

รอยละ 43.57 ใสปุยหมักอัตราระหวาง 800.01 – 1,000 กิโลกรัม/ไร รองลงมาเกษตรกรรอยละ 18.81 

ใสปุยหมักอัตราระหวาง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร และใสปุยหมักอัตราระหวาง 400.01 – 600 

กิโลกรัม/ไร ในรอยละที่เทากัน รอยละ 10.89 ใสปุยหมักมากกวา 1,000 กิโลกรัม/ไร รอยละ 6.93 ใส
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ปุยหมักอัตรานอยกวา 200 กิโลกรัม/ไร และรอยละ 0.99 ใสปุยหมักอัตราระหวาง 600.01 – 800 

กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.36) 

 ในสวนของปูนขาวพบวามีการใสปูนขาวเฉลี่ย 88.58  กิโลกรัม/ไร  อัตราตํ่าสุด 10 

กิโลกรัม/ไร  อัตราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร เมื่อจําแนกอัตราการใสปูนขาวเปนชวง พบวาเกษตรกร

รอยละ 92.36 ใสปูนขาวอัตรานอยกวา 200 กิโลกรัม/ไร รองลงมาเกษตรกรรอยละ 4.86 ใสปูนขาว

อัตราระหวาง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร และรอยละ 2.78 ใสปูนขาวอัตราระหวาง 400.01 – 600 

กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.36) 

 ในสวนของโดโลไมทพบวามีการใสโดโลไมทเฉลี่ย 109.46  กิโลกรัม/ไร  อัตราตํ่าสุด 10 

กิโลกรัม/ไร  อัตราสูงสุด 2,000 กิโลกรัม/ไร เมื่อจําแนกอัตราการใสโดโลไมทเปนชวง พบวา

เกษตรกรรอยละ 94.62 ใสโดโลไมทอัตรานอยกวา 200 กิโลกรัม/ไร รองลงมาเกษตรกรรอยละ 2.15 

ใสโดโลไมทอัตราระหวาง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร และใสโดโลไมทอัตราระหวาง 400.01 – 600 

กิโลกรัม/ไร ในรอยละที่เทากัน และรอยละ 1.08 ใสโดโลไมทมากกวา 1,000 กิโลกรัม/ไร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.36) 
 

ตารางท่ี 4.37 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแรงงานการเตรียมดิน ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558                       (n = 554) 

แรงงานการเตรียมดิน จํานวน (ราย) รอยละ 

ทําเองทั้งหมด 287 51.81 

ทําเองบางสวน 240 43.32 

จางทั้งหมด 27 4.87 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามแรงงานการเตรียมดิน ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 51.81 เกษตรกรเตรียมดินดวยตนเอง รองลงมา

รอยละ 43.32 เกษตรกรเตรียมดินเองบางสวนโดยจางแรงงานชวยเตรียมดินดวย สวนที่เหลือรอยละ 

4.87 เกษตรกรจะจางแรงงานในการเตรียมดินทั้งหมด (ตารางที่ 4.37) 
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ตารางท่ี 4.38 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระบบการใหนํ้า ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558                              (n = 554) 

ระบบการใหนํ้า 

จํานวน 

(ราย) 

(n=654) 

รอยละ 

รูปแบบ

การให

นํ้า 

จํานวน

(554) 
รอยละ 

ระบบใหนํ้าบนผิวดินแบบใชสายยางรด 316 48.32 1 รูปแบบ 468 84.48 

ระบบสปริงเกอร 216 33.03 2 รูปแบบ 72 13.00 

ระบบใหนํ้าบนผิวดินแบบปลอยตามรอง 68 10.40 3 รูปแบบ 14 2.53 

ระบบนํ้าหยด 48 7.34    

เคร่ืองแบบเรือรดนํ้า 5 0.76    

ตักรด 1 0.15    

รวม 654 100.00 รวม 554 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามระบบการใหนํ้า ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 48.32 ใชระบบการใหนํ้าบนผิวดินแบบใชสายยางรด 

รองลงมารอยละ 33.03 ใชระบบสปริงเกอร รอยละ 10.40 ใชระบบใหนํ้าบนผิวดินแบบปลอยตาม

รอง รอยละ 7.34 ใชระบบนํ้าหยด รอยละ 0.76 ใชเคร่ืองแบบเร่ือรดนํ้า และรอยละ 0.15 ใชวิธีตักรด 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.38)  

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรเลือกตอบไดหลายคําตอบ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 84.48 มี

รูปแบบการใหนํ้าเพียงรูปแบบเดียว รองลงมารอยละ 13.00 มีการใหนํ้า 2 รูปแบบ และรอยละ 2.53 

มีการใหนํ้า 3 รูปแบบ ตามลําดับ (ตารางที่ 4.38)  
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ตารางท่ี 4.39 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระยะเวลาการใหนํ้าในแปลงผัก ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558       (n = 554) 

ระยะเวลาการใหนํ้า จํานวน (ราย) รอยละ 

กําหนดเปนระยะ 155 27.98 

ดูตามสภาพในแปลงและความเหมาะสม 399 72.02 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามระยะเวลาการใหนํ้าในแปลงผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 72.02 จะใชวิธีการดูตาม

สภาพในแปลงและความเหมาะสมในการพิจารณาการใหนํ้าแปลงผัก สวนที่เหลือรอยละ 27.98 

เกษตรกรกําหนดการใหนํ้าเปนระยะ (ตารางที่  4.39) 
 

ตารางท่ี 4.40 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการนําตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะห ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558       (n = 521) 

การนําตัวอยางไปวิเคราะห จํานวน (ราย) รอยละ 

ไดนําไปตรวจวิเคราะห 150 28.79 

ไมไดนําไปตรวจวิเคราะห 371 71.21 

รวม 521 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการนําตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะห ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 71.21 ไมไดนําตัวอยางดิน

ไปตรวจวิเคราะห มีเพียงรอยละ 28.79 เกษตรกรไดนําตัวอยางดินไปตรวจวิเคราะห (ตารางที่ 4.40) 
 

ตารางท่ี 4.41 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชปุยในการปฏิบัติดูแลรักษา 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558       (n = 535) 

ประเภทปุยท่ีใช จํานวน (ราย) รอยละ 

ปุยเคมีอยางเดียว 114 21.31 

ปุยอินทรียอยางเดียว 55 10.28 

ใสปุยทั้ง 2 ชนิด รวมกัน 366 68.41 

รวม 535 100.00 
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 จําแนกเกษตรกรตามประเภทการใชปุยในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรมากกวาคร่ึงคือรอยละ 68.41 ใสปุยเคมี

และปุยอินทรียรวมกันในแปลงผัก รองลงมารอยละ 21.31 เกษตรกรใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว และ

รอยละ 10.28 เกษตรกรใชปุยอินทรียเพียงอยางเดียวในการผลิตผัก (ตารางที่ 4.42) 
 

ตารางท่ี 4.42 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชปุยเคมีในการปฏิบัติดูแล

รักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558            

    (n = 863) 

ประเภทปุยท่ีใช จํานวน (ราย) รอยละ อัตราต่ําสุด อัตราสูงสุด เฉลี่ย 

ปุยสูตร 15-15-15 325 37.66 1.00 500.00 57.55 

ปุยสูตร 46-0-0 227 26.30 2.00 500.00 40.40 

ปุยสตูร 16-16-16 69 8.00 1.00 500.00 45.68 

ปุยสูตร 21-0-0 55 6.36 2.00 200.00 43.35 

ปุยสูตร 13-13-21 52 6.02 1.00 350.00 58.98 

ปุยสูตร 16-20-0 37 4.29 5.00 240.00 60.81 

ปุยสูตร 16-8-8 32 3.71 2.00 200.00 48.97 

ปุยสูตร 16-16-8 28 3.24 10.00 200.00 49.64 

ปุยสูตร 30-0-0 17 1.97 3.00 50.00 29.29 

ปุยสูตร 15-7-18 7 0.81 3.00 100.00 41.14 

ปุยสูตร 0-0-60 5 0.58 15.00 80.00 38.00 

ปุยสูตร 20-10-12 4 0.46 40.00 100.00 60.00 

ปุยสูตร 20-8-20 1 0.12 - 25.00 - 

ปุยสูตร 18-46-0 1 0.12 - 100.00 - 

ปุยสูตร 18-18-0 1 0.12 - 20.00 - 

ปุยสูตร 27-6-6 1 0.12 - 50.00 - 

ปุยสูตร 25-7-7 1 0.12 - 50.00 - 

รวม 863 100.00 - - - 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดหลายคําตอบ 

จําแนกเกษตรกรตามประเภทการใชปุยเคมีในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรมีการใชปุยเคมีจํานวน  17  สูตร 
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ในการปลูกผัก โดยมีเกษตรกรรอยละ 37.66 นิยมใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 มากที่สุด รองลงมารอยละ 

26.30 ใชปุยสูตร 46-0-0 รอยละ 8.00 ใชปุยสูตร 16-16-16 รอยละ 6.36 ใชปุยสูตร 21-0-0 รอยละ 

6.02 ใชปุยสูตร 13-13-21 รอยละ 4.29 ใชปุยสูตร 16-20-0 รอยละ 3.71 ใชปุยสูตร 16-8-8 รอยละ 

3.24 ใชปุยสูตร 16-16-8 รอยละ 1.97 ใชปุยสูตร 30-0-0 รอยละ 0.81 ใชปุยสูตร 15-7-18 รอยละ 

0.58 ใชปุยสูตร 0-0-60 รอยละ 0.46 ใชปุยสูตร 20-10-12 และรอยละ 0.12 ใชปุยสูตร 20-8-20,      

18-46-0, 18-18-0, 27-6-6 และสูตร 25-7-7 ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.42) 
 

ตารางท่ี 4.43 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามปริมาณการใชปุยเคมีในการปฏิบัติดูแล

รักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

                    (n = 863) 

ประเภท จํา ชวงอัตราท่ีใช (กก./ไร) 

ปุยเคมี นวน <10 กก./ไร 10.01-20.00 20.01-30.00 30.01-40.00 40.01-50.00 >50.00 กก.ไร 

ท่ีใช     n n % n % n % n % n % n % 

ปุยสูตร 15-15-15 325 18 5.54 33 10.15 81 24.92 3 0.92 130 40.00 60 18.46 

ปุยสูตร 46-0-0 227 37 16.30 40 17.62 48 21.15 4 1.76 84 37.00 14 6.17 

ปุยสูตร 16-16-16 69 10 14.49 6 8.70 18 26.09 - - 32 46.38 3 4.35 

ปุยสูตร 21-0-0 55 11 20.00 7 12.73 9 16.36 - - 20 36.36 8 14.55 

ปุยสูตร 13-13-21 52 4 7.69 5 9.62 12 23.08 - - 22 42.31 9 17.31 

ปุยสูตร 16-20-0 37 3 8.11 9 24.32 9 24.32 - - 9 24.32 7 18.92 

ปุยสูตร 16-8-8 32 3 9.38 2 6.25 5 15.63 - - 18 56.25 4 12.50 

ปุยสูตร 16-16-8 28 1 3.57 2 7.14 4 14.29 1 3.57 18 64.29 2 7.14 

ปุยสูตร 30-0-0 17 5 29.41 - - 6 35.29 - - 6 35.29 - - 

ปุยสูตร 15-7-18 7 2 28.57 - - 1 14.29 - - 3 42.86 1 14.29 

ปุยสูตร 0-0-60 5 2 40.00 1 20.00 - - - - 1 20.00 1 20.00 

ปุยสูตร 20-10-12 4 - - - - - - 1 25.00 2 50.00 1 25.00 

ปุยสูตร 20-8-20 1 - - - - 1 100.0 - - - - - - 

ปุยสูตร 18-46-0 1 - - - - - - - - - - 1 100.0 

ปุยสูตร 18-18-0 1 - - 1 100.0 - - - - - - - - 

ปุยสูตร 27-6-6 1 - - - - - - - - 1 100.0 - - 

ปุยสูตร 25-7-7 1 - - - - - - - - 1 100.0 - - 

รวม 863 96 - 106 - 194 - 9 - 347 - 111 - 

หมายเหตุ : เกษตรกรเลือกไดหลายคําตอบ 
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  จําแนกเกษตรกรตามตามปริมาณการใชปุยเคมีในการปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวา 

การใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 57.55 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 1 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 พบวารอยละ 40.00 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต รองลงมารอยละ 24.92 ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 

18.46 ใชในอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 10.15 ใชในอัตรา 10.01-20.00 

กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 5.54 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และ

รอยละ 0.92 ใชในอัตรา 30.01-40.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 46-0-0 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 40.40 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตรา

ตํ่าสุด 2 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนกอัตราการ

ใชปุยเคมีสูตร 46-0-0 พบวารอยละ 37.00 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการ

ผลิต รองลงมารอยละ 21.15 ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 17.62 ใชใน

อัตรา 10.01-20.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 16.30 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต รอยละ 6.17 ใชในอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และรอยละ 1.76 ใช

ในอัตรา 30.01-40.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 16-16-16 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 45.68 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 1 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต  เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 16-16-16 พบวารอยละ 46.38 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต รองลงมารอยละ 26.09 ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 

14.49 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 8.70 ใชในอัตรา 10.01-20.00 

กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และรอยละ 4.35 ใชในอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 21-0-0 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 43.35 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตรา

ตํ่าสุด 2 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 200 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนกอัตราการ

ใชปุยเคมีสูตร 21-0-0 พบวารอยละ 36.36 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการ

ผลิต รองลงมารอยละ 20.00 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 16.36 ใช

ในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต  รอยละ 14.55 ใชในอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต และรอยละ 12.37  ใชในอัตรา 10.01-20.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 
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การใชปุยเคมีสูตร 13-13-21 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 58.98 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 1 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 350 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 13-13-21 พบวารอยละ 42.31 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต รองลงมารอยละ 23.08  ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 

17.31 ใชในอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 9.62 ใชในอัตรา 10.01-20.00 

กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และรอยละ 7.69 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 60.81 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 5 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 240 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 16-20-0  พบวารอยละ 24.30 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต, ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และใชในอัตรา 10.01-20.00 

กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ในรอยละที่เทากัน รองลงมารอยละ 18.92 ใชในอัตรามากกวา 50.00 

กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ และรอยละ 8.11 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการ

ผลิต ตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 16-8-8 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 48.97 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตรา

ตํ่าสุด 2 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 200 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนกอัตราการ

ใชปุยเคมีสูตร 16-8-8 พบวารอยละ 56.25 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการ

ผลิต รองลงมารอยละ 15.63 ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 12.50 ใชใน

อัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 9.38 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต และรอยละ 6.25 ใชในอัตรา 10.01-20.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 16-16-8 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 49.64 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 10 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 200 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 16-16-8 พบวารอยละ 64.29 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต รองลงมารอยละ 14.29 ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต รอยละ 

7.14 ใชในอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และในอัตรา 10.01-20.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต ในรอยละที่เทากัน และรอยละ 3.57 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการ

ผลิต และอัตรา 30.01-40.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 

และ 4.43) 
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การใชปุยเคมีสูตร 30-0-0 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 29.29 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตรา

ตํ่าสุด 3 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 50 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนกอัตราการ

ใชปุยเคมีสูตร 30-0-0 พบวารอยละ 35.29 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการ

ผลิต และใชในอัตรานอยกวา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ในรอยละที่เทากัน สวนที่

เหลือรอยละ 29.41 ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 

และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 15-7-18 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 41.14 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 3 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 100 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 15-7-18 พบวารอยละ 42.86 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต รองลงมารอยละ 28.57 เกษตรกรใชนอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และ

รอยละ 14.29 ใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 0-0-60 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 38.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตรา

ตํ่าสุด 15 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 80 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนกอัตราการ

ใชปุยเคมีสูตร 0-0-60 พบวารอยละ 40.00  ใชในอัตรานอยกวา 10.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

และรอยละ 20.00  เกษตรกรใชในอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต, ใชในอัตรา 40.01-

50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ในรอยละที่

เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 20-10-12 พบวามีอัตราการใชเฉลี่ย 60.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต 

อัตราตํ่าสุด 40 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต อัตราสูงสุด 100 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อจําแนก

อัตราการใชปุยเคมีสูตร 20-10-12 พบวารอยละ 50.00 เกษตรกรใชในอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/

ไร/รอบการผลิต และรอยละ 25.00 ใชในอัตรา 30.01-40.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต และอัตรา

มากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 20-8-20 พบวามีอัตราการใชที่ 25.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อ

จําแนกอัตราการใชปุยเคมีสูตร 20-8-20 พบวาเกษตรกรทั้งหมดใชอัตรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 18-46-0 พบวามีอัตราการใชที่ 100.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อ

จําแนกอัตราการใชปุยเคมีสูตร 18-46-0 พบวาเกษตรกรทั้งหมดใชอัตรามากกวา 50.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 
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การใชปุยเคมีสูตร 18-18-0 พบวามีอัตราการใชที่ 20.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อ

จําแนกอัตราการใชปุยเคมีสูตร 18-18-0 พบวาเกษตรกรทั้งหมดใชอัตรา 10.01-20.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 27-6-6 พบวามีอัตราการใชที่ 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อ

จําแนกอัตราการใชปุยเคมีสูตร 27-6-6  พบวาเกษตรกรทั้งหมดใชอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 

การใชปุยเคมีสูตร 25-7-7 พบวามีอัตราการใชที่ 50.00 กิโลกรัม/ไร/รอบการผลิต เมื่อ

จําแนกอัตราการใชปุยเคมีสูตร 25-7-7 พบวาเกษตรกรทั้งหมดใชอัตรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร/

รอบการผลิต (ตารางที่ 4.42 และ 4.43) 
 

ตารางท่ี 4.44 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชปุยเคมีหลายประเภทใน

การปฏิบัติดูแลรักษา ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  

ป 2558                       (n = 435) 

ประเภทปุยท่ีใช จํานวน (ราย) รอยละ 

ใชปุยเคมีเพียงสูตรเดียว 139 31.95 

ใชปุยเคมี 2 สูตร 201 46.21 

ใชปุยเคมี 3 สูตร 70 16.09 

ใชปุยเคมี 4 สูตร 16 3.68 

ใชปุยเคมี 5 สูตร 7 1.61 

ใชปุยเคมี 6 สูตร 1 0.23 

ใชปุยเคมี 7 สูตร 1 0.23 

รวม 435 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามประเภทการใชปุยเคมีหลายประเภทในการปฏิบัติดูแลรักษา ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 ซึ่งเกษตรกรมีการใชประเภท

ปุยเคมีหลายสูตร พบวารอยละ 46.21 เกษตรกรนิยมใชปุยเคมี 2 สูตร รองลงมารอยละ 31.95 

เกษตรกรใชปุยเคมีเพียงประเภทเดียว รอยละ 16.09 เกษตรกรนิยมใชปุยเคมี 3 สูตร รอยละ 3.68 

เกษตรกรนิยมใชปุยเคมี 4 สูตร รอยละ 1.61 เกษตรกรนิยมใชปุยเคมี 5 สูตร และรอยละ 0.23 

เกษตรกรนิยมใชปุยเคมี 6 และ 7 สูตร ในรอยละที่เทากัน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.44) 
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ตารางท่ี 4.45 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการใสปุย ของเกษตรกรที่ทําการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558          (n = 845) 

วิธีการใสปุยเคมี จํานวน (ราย) รอยละ จํานวนวิธีใสปุย 
จํานวน 

(n=552) 
รอยละ 

โรยเปนแถวขางตนแลวกลบ 339 40.12 ใสวิธีเดียว 325 58.88 

รองกนหลุมกอนปลูก          229 27.10 ใส 2 วิธี 173 31.34 

ละลายปุยผสมนํ้ารดแลวรดนํ้า 141 16.69 ใส 3 วิธี 46 8.33 

ขุดเปนหลุมใสแลวกลบ 68 8.05 ใส 4 วิธี 4 0.72 

ละลายปุยแลวฉีดพน 63 7.46 ใส 5 วิธี 4 0.72 

ใหพรอมระบบนํ้าหยด 5 0.59    

รวม 845 100.00 รวม 552 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามวิธีการใสปุย ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 40.12 เกษตรกรใสปุยโดยการโรยเปนแถวขางตนแลว

กลบ รองลงมารอยละ 27.10 ใสปุยโดยการรองกนหลุมกอนปลูก รอยละ 16.69  ใสปุยโดยการ

ละลายปุยผสมนํ้ารดแลวรดนํ้า รอยละ 8.05 ใสปุยโดยการขุดเปนหลุมใสแลวกลบ รอยละ 7.46 ใส

ปุยโดยการละลายปุยแลวฉีดพน และรอยละ 0.59 ใสปุยโดยการใหพรอมระบบนํ้าหยด ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.45)   

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรเลือกตอบไดหลายคําตอบ เกษตรกรรอยละ 58.88 ใสปุยเพียง

วิธีเดียว รองลงมารอยละ 31.34 มีการใส 2 วิธี  รอยละ 8.33 มีการใส 3 วิธี และรอยละ 0.72 มีการใส 

4 และ 5 วิธี ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.45)  
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ตารางท่ี 4.46 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามปริมาณการใสปุยอินทรียขณะที่ปลูกพืชไป

แลว  ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558             

     (n = 258) 

ปริมาณปุยอินทรียท่ีใส (กก./ไร) จํานวน (ราย) รอยละ 

ใสอัตรา 100 กก./ไร ลงมา 107 41.47 

อัตรา 100.00-200.00 กก./ไร 87 33.72 

อัตรา 200.01-300.00 กก./ไร 31 12.02 

อัตรา 300.01-400.00 กก./ไร 6 2.33 

อัตรา 400.01-500.00 กก./ไร 10 3.88 

อัตรามากกวา  500 กก.ไร ขึ้นไป 17 6.59 

รวม 258 100.00 

หมายเหตุ : ปริมาณการใชปุยอินทรียเฉลี่ย 224.48 กก./ไร/รุนการผลิต   

     อัตราตํ่าสุด 50 กก./ไร/รุนการผลิต     

     อัตราสูงสุด 1,500 กก./ไร/รุนการผลิต   

 จําแนกเกษตรกรตามปริมาณการใสปุยอินทรียขณะที่ปลูกพืชไปแลว  ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรใสปุยอินทรียเฉลี่ย 224.48 กก./ไร  

อัตราตํ่าสุด 50 กก./ไร และอัตราสูงสุด 1,500 กก./ไร เมื่อจําแนกอัตราการใสปุยอินทรียเปนชวง 

พบวารอยละ 41.47 ใสปุยอินทรียในอัตราที่ตํ่ากวา 100 กิโลกรัม/ไร รองลงมารอยละ 33.72 ใสปุย

อินทรียในอัตรา 100.00-200.00 กิโลกรัม/ไร รอยละ 12.02 ใสปุยอินทรียในอัตรา 200.01-300.00 

กิโลกรัม/ไร รอยละ 6.59 ใสปุยอินทรียอัตรามากกวา 500 กก.ไร  รอยละ 3.88 ใสปุยอินทรียใน

อัตรา 400.01-500.00 กิโลกรัม/ไร และรอยละ 2.33  ใสปุยอินทรียในอัตรา 300.01-400.00 กิโลกรัม/

ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.46)  
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ตารางท่ี 4.47 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชอาหารเสริมทางใบในการปลูกผัก 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558        (n = 391) 

การใชอาหารเสริมทางใบ/รอบการผลิต จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมมีการใชอาหารเสริมทางใบ 230 58.82 

มีการใชอาหารเสริมทางใบ 161 41.18 

     ใชอาหารเสริมทางใบ 1 คร้ัง 134 83.23 

     ใชอาหารเสริมทางใบ 2 คร้ัง 16 9.94 

     ใชอาหารเสริมทางใบ 3 คร้ัง 10 6.21 

     ใชอาหารเสริมทางใบ 4 คร้ัง 1 0.62 

รวม 161 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการใชอาหารเสริมทางใบในการปลูกผัก ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 58.82 ไมมีการใชอาหารเสริมทางใบ 

และเกษตรกรรอยละ 41.18 มีการใชอาหารเสริมทางใบ ในจํานวนน้ีเกษตรกรรอยละ 83.23 มีการใช

อาหารเสริมทางใบ 1 คร้ัง รองลงมารอยละ 9.94 ใชอาหารเสริมทางใบ 2 คร้ัง รอยละ 6.21 มีการใช

อาหารเสริมทางใบ 3 คร้ัง และรอยละ 0.62 มีการใชอาหารเสริมทางใบ 4 คร้ัง ตามลําดับ (ตารางที่ 4.47) 
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ตารางท่ี 4.48 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามประเภทการใชอาหารเสริมทางใบ ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558              (n = 161) 

ชนิดอาหารเสริม       

ทางใบ 

ใชคร้ังท่ี 1 ใชคร้ังท่ี 2 ใชคร้ังท่ี 3 ใชคร้ังท่ี 4 

n % n % n % n % 

ปุยเกล็ด 62 38.51 13 48.15 8 72.73 1 100.00 
ฮอรโมนพืช 46 28.57 3 11.11 1 9.09 - - 
นํ้าหมักชีวภาพ 31 19.25 8 29.63 1 9.09 - - 
ปุยสูตร 46-0-0 10 6.21 1 3.70 - - - - 
ปุยสูตร 21-0-0 5 3.11 2 7.41 - - - - 
ไคโตซาน 3 1.86 - - - - - - 
ปุยนํ้า 2 1.24 - - - - - - 
โบรอน 1 0.62 - - 1 9.09 - - 
แคลเซี่ยม 1 0.62 - - - - - - 

รวม 161 100.00 27 100.00 11 100.00 1 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามประเภทการใชอาหารเสริมทางใบ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผัก

ปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 เกษตรกรมีการใชปุยทางใบมากสุด 4 คร้ัง  

การใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 1 พบวาเกษตรกรมีการใชอาหารเสริมทางใบมากถึง 9 

ประเภท โดยมีการใชอาหารเสริมแยกตามประเภทดังน้ี รอยละ38.51 ใชปุยเกล็ด รองลงมารอยละ 

28.57 ใชฮอรโมนพืช รอยละ 19.25 ใชนํ้าหมักชีวภาพ รอยละ 6.21 ใชปุยสูตร 46-0-0 รอยละ 3.11 

ใชปุยสูตร 21-0-0 รอยละ 1.86 ใชไคโตซาน รอยละ 1.24 ใชปุยนํ้า รอยละ 0.6 ใชโบรอน และ      

แคลเซียม ในอัตราที่เทากัน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.49) 

การใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 2 พบวาเกษตรกรมีการใชอาหารเสริมทางใบมากถึง 5 

ประเภท โดยมีการใชอาหารเสริมแยกตามประเภทดังน้ีรอยละ 48.15 ใชปุยเกล็ด รองลงมารอยละ 

29.63 ใชนํ้าหมักชีวภาพ  รอยละ 11.11 ใชฮอรโมนพืช รอยละ 7.41 ใชปุยสูตร 21-0-0  และรอยละ 

3.70 ใชปุยสูตร 46-0-0 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.49) 

การใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 3 พบวาเกษตรกรมีการใชอาหารเสริมทางใบมากถึง 4 

ประเภท โดยมีการใชอาหารเสริมแยกตามประเภทดังน้ีรอยละ72.73 ใชปุยเกล็ด รองลงมารอยละ 

9.09 ใชนํ้าหมกัชีวภาพ, ฮอรโมนพืชและโบรอน ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.49) 

การใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 4 พบวาเกษตรกรมีการใชอาหารเสริมทางใบเพียงประเภท

เดียว คือปุยเกล็ด (ตารางที่ 4.49) 
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ตารางท่ี 4.49 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามอัตราการใชอาหารเสริมทางใบ ของ

เกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558               (n = 161) 

อัตราอาหารเสริม       

ทางใบ 

ใชคร้ังท่ี 1 ใชคร้ังท่ี 2 ใชคร้ังท่ี 3 ใชคร้ังท่ี 4 

n % n % n % n % 

นอยกวา 20 หนวย ลงมา 91 56.52 11 40.74 5 45.46 - - 

ระหวาง 20.01-40 หนวย 12 7.45 7 25.93 4 36.36 1 100.00 

ระหวาง 40.01-60 หนวย 17 10.56 2 7.41 2 18.18 - - 

ระหวาง 60.01-80 หนวย 2 1.24 - - - - - - 

ระหวาง 80.01-100 หนวย 25 15.53 5 18.52 - - - - 

มากกวา 100.00 หนวย 14 8.70 2 7.41 - - - - 

รวม 161 100.00 27 100.00 11 100.00 1 100.00 

หมายเหตุ : หนวย ถาเปนของเหลวมีหนวยเปนมิลลิลิตร /  ถาเปนของแข็งมีหนวยเปนกรัม 

                  ครั้งท่ี 1 ปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบเฉล่ีย 56.99 หนวย ตํ่าสุด 1 หนวย  สูงสุด 700 หนวย 

     ครั้งท่ี 2 ปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบเฉล่ีย 50.00 หนวย ตํ่าสุด 10 หนวย  สูงสุด 200 หนวย 

     ครั้งท่ี 3 ปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบเฉล่ีย 32.27 หนวย ตํ่าสุด 15 หนวย  สูงสุด 50หนวย 

     ครั้งท่ี 4 ปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบ 40 หนวย 

 จําแนกเกษตรกรตามอัตราการใชอาหารเสริมทางใบ ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัย

ในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 เกษตรกรมีการใชปุยทางใบมากสุด 4 คร้ัง 

 อัตราการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 1 พบวาเกษตรกรมีปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบ

เฉลี่ย 56.99 หนวย/คร้ัง/ไร  ตํ่าสุด 1 หนวย/คร้ัง/ไร สูงสุด 700 หนวย/คร้ัง/ไร  เมื่อจําแนกตามชวง

อัตรารอยละ 56.52 ใชอาหารเสริมทางใบนอยกวา  20 หนวย/คร้ัง/ไร รองลงมารอยละ 15.53 ใช

อาหารเสริมทางใบระหวาง 80.01-100 หนวย/คร้ัง/ไร รอยละ 10.56  ใชอาหารเสริมทางใบระหวาง 

40.01-60 หนวย/คร้ัง/ไร  รอยละ 8.70 ใชอาหารเสริมทางใบมากกวา  100 หนวย/คร้ัง/ไร รอยละ 

7.45 ใชอาหารเสริมทางใบระหวาง 20.01-40 หนวย/คร้ัง/ไร  และรอยละ 1.24 ใชอาหารเสริมทาง

ใบระหวาง 60.01-80 หนวย/คร้ัง/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4.49) 

 อัตราการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 2 พบวาเกษตรกรมีปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบ

เฉลี่ย 50.00 หนวย/คร้ัง/ไร ตํ่าสุด 10 หนวย/คร้ัง/ไร สูงสุด 200 หนวย/คร้ัง/ไร  เมื่อจําแนกตามชวง

อัตรารอยละ 40.74 ใชอาหารเสริมทางใบนอยกวา 20 หนวย/คร้ัง/ไร รองลงมารอยละ 25.93 ใชอาหาร

เสริมทางใบระหวาง 20.01-40 หนวย/คร้ัง/ไร รอยละ 18.52   ใชอาหารเสริมทางใบระหวาง 80.01-100 
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หนวย/คร้ัง/ไร รอยละ 7.41   ใชอาหารเสริมทางใบระหวาง 40.01-60 หนวย/คร้ัง/ไร  และใชอาหาร

เสริมทางใบมากกวา 100 หนวย/คร้ัง/ไร ในอัตรารอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.49) 

 อัตราการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 3 พบวาเกษตรกรมีปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบ

เฉลี่ย  32.27 หนวย/คร้ัง/ไร ตํ่าสุด 15 หนวย/คร้ัง/ไร สูงสุด 50 หนวย/คร้ัง/ไร  เมื่อจําแนกตามชวง

อัตรารอยละ 45.46 ใชอาหารเสริมทางใบนอยกวา 20 หนวย/คร้ัง/ไร รองลงมารอยละ 36.56 ใช

อาหารเสริมทางใบระหวาง 20.01-40 หนวย/คร้ัง/ไร รอยละ 18.18 ใชอาหารเสริมทางใบระหวาง 

40.01-60 หนวย/คร้ัง/ไร  ตามลําดับ (ตารางที่ 4.49) 

 อัตราการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 4 พบวาเกษตรกรมีปริมาณการใชอาหารเสริมทางใบ 

40 หนวย/คร้ัง/ไร เมื่อจําแนกตามชวงพบวามีอัตราการใชอาหารเสริมทางใบระหวาง 20.01-40 

หนวย/คร้ัง/ไร (ตารางที่ 4.49) 
 

ตารางท่ี 4.50 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชอาหารเสริม

ทางใบของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558     

      (n = 161) 

ระยะการเจริญเติบโต ใชคร้ังท่ี 1 ใชคร้ังท่ี 2 ใชคร้ังท่ี 3 ใชคร้ังท่ี 4 

 n % n % n % n % 

ระยะตนกลา 18 11.18 - - - - - - 

หลังปลูก 25 15.53 - - - - - - 

กําลังเจริญเติบโต 82 50.93 21 77.78 1 9.09 - - 

กําลังออกดอก 25 15.53 4 14.81 1 9.09 - - 

กอนเก็บเกี่ยว 11 6.83 2 7.41 9 81.82 1 100.00 

รวม 161 100.00 27 100.00 11 100.00 1 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชอาหารเสริมทางใบของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 โดยจําแนกการใชอาหารเสริมทางใบ 4 คร้ังคือ 

ระยะเวลาการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 1 พบวาเกษตรกรรอยละ 50.93 จะใหอาหาร

เสริมทางใบในระยะกําลังเจริญเติบโต รองลงมารอยละ 15.53 จะใหอาหารเสริมทางใบในระยะหลัง

ปลูกและระยะกําลังออกดอก ในรอยละที่เทากัน รอยละ 11.18 จะใหอาหารเสริมทางใบในระยะตน

กลา และรอยละ 6.83 จะใหอาหารเสริมทางใบในระยะกอนเก็บเกี่ยว ตามลําดับ (ตารางที่ 4.50) 
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ระยะเวลาการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 2 พบวาเกษตรกรรอยละ 77.78 จะใหอาหารเสริม

ทางใบในระยะกําลังเจริญเติบโต รองลงมารอยละ 14.53 จะใหอาหารเสริมทางใบในระยะกําลังออก

ดอก และรอยละ 7.41 จะใหอาหารเสริมทางใบในระยะกอนเก็บเกี่ยว ตามลําดับ (ตารางที่ 4.50) 

ระยะเวลาการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 3 พบวาเกษตรกรรอยละ 81.82 จะใหอาหาร

เสริมทางใบในระยะกอนเก็บเกี่ยว และรอยละ 9.09 จะใหอาหารเสริมทางใบในระยะกําลัง

เจริญเติบโต และ ระยะกําลังออกดอก ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.50) 

ระยะเวลาการใหอาหารเสริมทางใบ คร้ังที่ 4 พบวาเกษตรกรจะใหอาหารเสริมทางใบใน

ระยะกอนเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 4.50) 
 

ตารางท่ี 4.51 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการกําจัดวัชพืช ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558               (n = 554) 

การกําจัดวัชพืช จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมมีการกําจัดวัชพืช 27 4.87 

มีการกําจัดวัชพืช 527 95.13 

     ใชสารเคมี 207 39.28 

     โดยการถอน/ถาง/ไถ 267 50.66 

      ใชทั้งสารเคมีและกําจัดโดยการไถ/ถอน/ถาง 53 10.06 

รวม 527 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการกําจัดวัชพืช ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558 พบวามีเกษตรกรรอยละ 4.87 ไมมีการกําจัดวัชพืช และเกษตรกรสวนใหญรอยละ 

95.13 จะมีการกําจัดวัชพืช โดยในจํานวนน้ี เกษตรกรรอยละ 50.66 จะกําจัดวัชพืชโดยการถอน/ถาง/ไถ 

รองลงมารอยละ 39.28 เกษตรกรใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช สวนที่เหลือรอยละ 10.06 เกษตรกร

กําจัดวัชพืชโดยใชทั้งสารเคมีและกําจัดโดยการไถ/ถอน/ถางรวมกัน ตามลําดับ (ตารางที่ 4.51) 
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ตารางท่ี 4.52 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปองกันกําจัดแมลง ของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558               (n = 554) 

การปองกันกําจัดแมลง จํานวน (ราย) รอยละ 

มีการปองกันกําจัดเพราะมีการระบาดของแมลง 390 70.40 

มีการปองกันกําจัดแตไมมีการระบาดของแมลงแตฉีดปองกัน 130 23.47 

ไมมีการปองกันกําจัดแมลงเน่ืองจากไมมีการระบาด 23 4.15 

ไมมีการปองกันกําจัด มีการระบาดแตไมทราบวิธีการกําจัด 7 1.26 

ไมมีการปองกันกําจัด มีการระบาดแตไมทราบชื่อแมลง/วิธีการกําจัด 3 0.54 

ไมมีการปองกันกําจัด แตมีการระบาดแตปลอยไมกําจัด 1 0.18 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการปองกันกําจัดแมลง ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยใน

แหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 70.40 มีการปองกันกําจัดเพราะมีการระบาด

ของแมลง รองลงมารอยละ 23.47 มีการปองกันกําจัดแตไมมีการระบาดของแมลงแตฉีดปองกัน 

รอยละ 4.15 ไมมีการปองกันกําจัดแมลงเน่ืองจากไมมีการระบาด รอยละ 1.26 ไมมีการปองกัน

กําจัด มีการระบาดแตไมทราบวิธีการกําจัด รอยละ 0.54 ไมมีการปองกันกําจัด มีการระบาดแตไม

ทราบชื่อแมลง/วิธีการกําจัด และรอยละ 0.18 ไมมีการปองกันกําจัด แตมีการระบาดแตปลอยไม

กําจัด ตามลําดับ (ตารางที่ 4.52) 
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ตารางท่ี 4.53 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามแมลงที่ระบาด และวิธีการปองกันกําจัด

แมลง ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 

                       (n = 554) 

แมลงท่ีระบาด จํานวน รอยละ 
ไมใชสารเคมี ใชสารเคม ี

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพลี้ยไฟ 244 17.60 85 34.84 159 65.16 

หนอนใยผัก 243 17.53 95 39.09 148 60.91 

เพลี้ยออน 195 14.07 90 46.15 105 53.85 

หนอนกระทู 154 11.11 54 35.06 100 64.94 

หนอนเจาะฝก/ผล 131 9.45 46 35.11 85 64.89 

หนอนเจาะลําตน 121 8.73 56 46.28 65 53.72 

ไรแดง 115 8.30 43 37.39 72 62.61 

ไมทราบชื่อ 105 7.58 53 50.48 52 49.52 

อ่ืนๆ 78 5.63 22 28.21 56 71.79 

รวม 1,386 100.00 544 - 842 - 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามแมลงที่ระบาด และวิธีการปองกันกําจัดแมลง ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรพบแมลงที่มีการ

ระบาดและเกษตรกรทราบมากกวา 7 ชนิด ซึ่งเกษตรกรปองกันกําจัดดังน้ี 

 เพลี้ยไฟ พบวามีการระบาดรอยละ 17.60 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 34.84 สวนที่เหลือรอยละ 65.16  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 หนอนใยผัก พบวามีการระบาดรอยละ 17.53 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 39.09 สวนที่เหลือรอยละ 60.91  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 เพลี้ยออน พบวามีการระบาดรอยละ 17.07 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 64.15 สวนที่เหลือรอยละ 35.85  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 หนอนกระทู พบวามีการระบาดรอยละ 11.11 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 35.06 สวนที่เหลือรอยละ 64.94  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 หนอนเจาะฝก/ผล พบวามีการระบาดรอยละ 9.45 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดย

ไมใชสารเคมีรอยละ 35.11 สวนที่เหลือรอยละ 64.89  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 
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 หนอนเจาะลําตน พบวามีการระบาดรอยละ 8.73 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดย

ไมใชสารเคมีรอยละ 46.28 สวนที่เหลือรอยละ 53.72  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 ไรแดง พบวามีการระบาดรอยละ 8.30 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 37.39 สวนที่เหลือรอยละ 62.61  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 แมลงไมทราบชื่อ พบวามีการระบาดรอยละ 7.58 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดย

ไมใชสารเคมีรอยละ 50.48 สวนที่เหลือรอยละ 49.52  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 

 แมลงอ่ืนๆ พบวามีการระบาดรอยละ 5.63 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 28.21 สวนที่เหลือรอยละ 71.79  ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี 
 

ตารางท่ี 4.54 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการปองกันกําจัดแมลงโดยไมใช

สารเคมี ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558  

                      (n =412)  

วิธีการปองกันกําจัดแมลง จํานวน (ราย) รอยละ จํานวนวิธกีําจัด 
จํานวน 

(n=412) 
รอยละ 

นํ้าหมักชีวภาพ 263 38.62 ใช 1 วิธีการ 214 52.32 

สารสะเดา 195 28.63 ใช 2 วิธีการ 141 34.23 

จับทําลาย 141 20.70 ใช 3 วิธีการ 46 11.00 

กับดักแสงไฟ 31 4.55 ใช 4 วิธีการ 8 1.71 

โลต้ิน+สมุนไพรฆาแมลง 29 4.26 ใช 5 วิธีการ 3 0.73 

นํ้าสมควันไม 14 2.06    

สารชีวภัณฑ 3 0.44    

กับดักกาวเหนียว 3 0.44    

ตัดแตงกิ่ง 2 0.29    

รวม 681 100.00  412 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามวิธีการปองกันกําจัดแมลงโดยไมใชสารเคมี ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 โดยใชวิธีการตางๆ ในการปองกันกําจัดแมลงถึง 9 

วิธีการ คือรอยละ 38.62 ใชนํ้าหมักชีวภาพในการปองกันกําจัดแมลง รองลงมารอยละ 28.63 ใชสาร

สะเดา รอยละ 20.70 จับทําลาย รอยละ 4.55 ใชกับดักแสงไฟ รอยละ 4.26 ใชโลต้ินสมุนไพรฆาแมลง 
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รอยละ 2.06 ใชนํ้าสมควันไม รอยละ 0.44 ใชสารชีวภัณฑและกับดักกาวเหนียวในรอยละที่เทากัน 

และรอยละ 0.29 ใชวิธีการตัดแตงกิ่ง ตามลําดับ (ตารางที่ 4.54) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรเลือกตอบไดหลายคําตอบ เกษตรกรรอยละ 52.32 เลือกวิธีการ

ปองกันกําจัดโดยไมใชสารเคมีเพียงวิธีเดียว รองลงมารอยละ 34.23 มีการใช 2 วิธี  รอยละ 11.00 มีการ

ใช 3 วิธี  รอยละ 1.71 มีการใช 4 วิธี และรอยละ 0.73  มีการใช 5 วิธี ตามลําดับ (ตารางที่ 4.54)  
 

ตารางท่ี 4.55 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดแมลงของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 

2558                         (n =554)  

วิธีการ จํานวน (ราย) รอยละ 

มีการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพ 328 59.21 

ไมมีการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพ 226 40.79 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 59.21 เกษตรกรใช

สารเพิ่มประสิทธิภาพ สวนที่เหลือรอยละ 40.79 เกษตรกรไมมีการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพ (ตาราง

ที่ 4.55) 
 

ตารางท่ี 4.56 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปองกันกําจัดโรค ของเกษตรกรที่ทํา

การผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558                   (n = 554) 

การปองกันกําจัดโรคพืช จํานวน (ราย) รอยละ 

มีการปองกันกําจัดเพราะมีการระบาดของโรคผัก 374 67.51 

มีการปองกันกําจัดแตไมมีการระบาดของโรคผักแตฉีดปองกัน 145 26.17 

ไมมีการปองกันกําจัดโรคผักเน่ืองจากไมมีการระบาด 21 3.79 

ไมมีการปองกันกําจัด มีการระบาดแตไมทราบวิธีการกําจัด 12 2.17 

ไมมีการปองกันกําจัด มีการระบาดแตไมทราบชื่อโรค/วิธีการกําจัด 1 0.18 

ไมมีการปองกันกําจัด แตมีการระบาดแตปลอยไมกําจัด 1 0.18 

รวม 554 100.00 

 จําแนกเกษตรตามการปองกันกําจัดโรค ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลง

ปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 พบวารอยละ 67.51 เกษตรกรมีการปองกันกําจัดเพราะมีการระบาดของโรคผัก 
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รองลงมารอยละ 26.17 มีการปองกันกําจัดแตไมมีการระบาดของโรคผักแตฉีดปองกัน รอยละ 3.79 

ไมมีการปองกันกําจัดโรคผักเน่ืองจากไมมีการระบาด รอยละ 2.17 ไมมีการปองกันกําจัด มีการ

ระบาดแตไมทราบวิธีการกําจัด และรอยละ 0.18 ไมมีการปองกันกําจัด มีการระบาดแตไมทราบชื่อ

โรค/วิธีการกําจัดและไมมีการปองกันกําจัด แตมีการระบาดแตปลอยไมกําจัด ในรอยละที่เทากัน

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.56) 
 

ตารางท่ี 4.57 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามโรคผักที่ระบาด และวิธีการปองกันกําจัด 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558       (n = 554) 

โรคท่ีระบาด จํานวน รอยละ 
ไมใชสารเคมี ใชสารเคมี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

โรคใบหงิก 191 14.65 79 41.36 112 58.64 

โรคลําตนเนา 189 14.49 82 43.39 107 56.61 

โรคใบไหม 188 14.42 93 49.47 95 50.53 

โรคใบจุด 187 14.34 77 41.18 110 58.82 

โรคเห่ียว 155 11.89 74 47.74 81 52.26 

โรคใบดาง 124 9.51 59 47.58 65 52.42 

ไมทราบชื่อ 94 7.21 46 48.94 48 51.06 

โรคเนาเละ 76 5.83 25 32.89 51 67.11 

โรคเนาดํา 66 5.06 21 31.82 45 68.18 

ไสเดือนฝอยรากปม 17 1.30 8 47.06 9 52.94 

อ่ืนๆ 17 1.30 7 41.18 10 58.82 

รวม 1,304 100 571 - 733 - 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามโรคผักที่ระบาด และวิธีการปองกันกําจัด ของเกษตรกรที่ทําการผลิต

ผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 พบวามีโรคที่ระบาดมากกวา  8 ชนิด และมีการระบาด

ของไสเดือนฝอย ซึ่งเกษตรกรปองกันกําจัดดังน้ี 

 โรคใบหงิก พบวามีการระบาดรอยละ 14.65 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 41.36 สวนที่เหลือรอยละ 58.64 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

โรคลําตนเนา มีการระบาดรอยละ 14.49 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 43.39 สวนที่เหลือรอยละ 56.61 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 



88 

โรคใบไหม มีการระบาดรอยละ 14.42 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 49.47 สวนที่เหลือรอยละ 50.53 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

โรคใบจุด มีการระบาดรอยละ 14.34 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 41.18 สวนที่เหลือรอยละ 58.82 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

โรคเห่ียว มีการระบาดรอยละ 11.89 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใชสารเคมี

รอยละ 47.74 สวนที่เหลือรอยละ 52.26 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

โรคใบดาง มีการระบาดรอยละ 9.51 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 47.58 สวนที่เหลือรอยละ 52.42 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

เกษตรกรไมทราบชื่อของโรค มีการระบาดรอยละ 7.21 และเกษตรกรใชวิธีการปองกัน

กําจัดโดยไมใชสารเคมีรอยละ 48.94 สวนที่เหลือรอยละ 51.06 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตาราง

ที่ 4.57) 

โรคเนาเละ มีการระบาดรอยละ 5.83 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 32.89 สวนที่เหลือรอยละ 67.11 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

โรคเนาดํา มีการระบาดรอยละ 5.06 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใชสารเคมี

รอยละ 31.82 สวนที่เหลือรอยละ 68.18 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

โรคอ่ืนๆ มีการระบาดรอยละ 1.30 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใชสารเคมี

รอยละ 47.06 สวนที่เหลือรอยละ 52.94 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 

ไสเดือนฝอยรากปม มีการระบาดรอยละ 1.30 และเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดโดยไมใช

สารเคมีรอยละ 41.18 สวนที่เหลือรอยละ 58.82 ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี (ตารางที่ 4.57) 
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ตารางท่ี 4.58 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการปองกันกําจัดโรคพืชโดยไมใช

สารเคมี ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ  ป 2558 

                     (n =397)  

วิธีการปองกันกําจัดโรค จํานวน (ราย) รอยละ จํานวนวิธกีําจัด 
จํานวน 

n=397 
รอยละ 

ใชเชื้อไตรโคเดอรมา 197 31.88 ใช 1 วิธีการ 237 59.70 

นํ้าหมักชีวภาพสูตรกําจัดโรค 141 22.82 ใช 2 วิธีการ 117 29.46 

กําจัดแมลงพาหะรวมดวย 82 13.27 ใช 3 วิธีการ 30 7.56 

ขุดและเผาทําลาย 73 11.81 ใช 4 วิธีการ 8 2.02 

ระบายนํ้า/ลดความชื้นในแปลง 54 8.74 ใช 5 วิธีการ 5 1.26 

ตัดแตงกิ่งใหโปรง 50 8.09    

ใชเชื้อคีโตเมี่ยม 11 1.78    

นํ้าสมควันไม 4 0.65    

ใชเชื้อบิวเวอรเรีย 2 0.32    

การเขตกรรมโดยไถตากดิน 2 0.32    

ใสปูนขาว 2 0.32    

รวม 618 100.00  397 100.00 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคําตอบ 

 จําแนกเกษตรกรตามวิธีการปองกันกําจัดโรคพืชโดยไมใชสารเคมี ของเกษตรกรที่ทําการ

ผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 โดยใชวิธีการตางๆ ในการปองกันกําจัดโรคพืชถึง 

11 วิธีการ คือรอยละ 31.88 ใชเชื้อไตรโคเดอรมาในการปองกันกําจัดโรคพืช รองลงมารอยละ 

22.82 ใชนํ้าหมักชีวภาพสูตรกําจัดโรครอยละ 13.27 ใชวิธีกําจัดแมลงพาหะรวมดวย รอยละ 11.81 

ขุดและเผาทําลายตนที่เปนโรค รอยละ 8.74 ระบายนํ้า/ลดความชื้นในแปลง รอยละ 1.78 ใชเชื้อคีโตเมี่ยม 

รอยละ 0.65 นํ้าสมควันไม และรอยละ 0.32 ใชเชื้อบิวเวอรเรีย,  การเขตกรรมโดยการไถตากดิน 

และใสปูนขาว ในรอยละที่เทากันตามลําดับ (ตารางที่ 4.58) 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรเลือกตอบไดหลายคําตอบ เกษตรกรรอยละ 59.70 เลือก

วิธีการปองกันกําจัดโรคพืชโดยไมใชสารเคมีเพียงวิธีเดียว รองลงมารอยละ 29.50 มีการใช 2 วิธี  

รอยละ 7.60 มีการใช 3 วิธี  รอยละ 2.00 มีการใช 4 วิธี และรอยละ 1.3  มีการใช 5 วิธี ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.58)  
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ตารางท่ี 4.59 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดโรคพืชของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ   

ป 2558                               (n =475)  

วิธีการ จํานวน (ราย) รอยละ 

มีการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพ 298 62.74 

ไมมีการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพ 177 37.26 

รวม 475 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคพืชของเกษตรกรที่

ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 62.74  เกษตรกรใชสาร

เพิ่มประสิทธิภาพ สวนที่เหลือรอยละ 37.26  เกษตรกรไมมีการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4.59) 
 

ตารางท่ี 4.60 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงรวมกับ

สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูก

เศรษฐกิจ  ป 2558                       (n =470) 

วิธีการใชสารเคมี/เหตุผล จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมใชรวมกัน 251 53.40 

ใชรวมกันโดย 219 46.60 

     ไดศึกษาถึงการเขากันไดของสารเคมีแลว 152 69.41 

     ไมเคยรู ใชตามคํากลาวอาง 67 30.59 

รวม 219 100.00 

 จําแนกเกษตรกรตามการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงรวมกับสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 

ของเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดภัยในแหลงปลูกเศรษฐกิจ ป 2558 พบวาเกษตรกรรอยละ 

53.40 ไมใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงผสมกับสารปองกันกําจัดโรคพืช แตมีเกษตรกรรอยละ 

46.60 ใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงผสมกับสารปองกันกําจัดโรคพืชฉีดพนในคราวเดียวกัน ใน

จํานวนน้ีเมื่อสอบถามเกษตรกรพบวา รอยละ 69.41 ไดศึกษาถึงการเขากันไดของสารเคมีทั้งสอง

ประเภทแลว สวนที่เหลือรอยละ 30.59 ไมเคยรู ใชตามคํากลาวอาง (ตารางที่ 4.60) 
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ตารางที ่4.61 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมขอ้พิจำรณำในกำรเก็บเก่ียวพืชผกั ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558        (n =554)  

ข้อพจิารณาในการเกบ็เกีย่วพืชผกั 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวนวธีิ
ก าจัด 

จ านวน 
n=554 

ร้อยละ 

นบัอำยตุำมชนิด/พนัธ์ุ 367 48.23 ใช ้1 วธีิกำร 367 66.25 
ดูสภำพเหมำะสมของกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ 334 43.89 ใช ้2 วธีิกำร 167 30.14 
เก็บเก่ียวตำมค ำสั่งซ้ือทนัที 60 7.88 ใช ้3 วธีิกำร 20 3.61 

รวม       761 100.00 รวม      554 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมข้อพิจำรณำในกำรเก็บเก่ียวพืชผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 เกษตรกรมีหลกัวธีิกำรในกำรพิจำรณำกำรเก็บเก่ียวพืชผกั 
3 ประเด็น พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 48.23 ใช้วิธีกำรนบัอำยุพืชผกัตำมชนิดพนัธ์ุ รองลงมำร้อยละ 
43.89 จะดูสภำพเหมำะสมของกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.88 เกษตรกรเก็บเก่ียว
ตำมค ำสั่งซ้ือจำกพอ่คำ้ทนัที (ตำรำงท่ี 4.61) 

จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 66.25 ใชเ้พียง
วิธีกำรเดียวในกำรพิจำรณำกำรเก็บเก่ียวผกัเพื่อจ ำหน่ำย รองลงมำร้อยละ 30.14 ใช้ 2 วิธีในกำร
พิจำรณำกำรเก็บเก่ียวผกัเพื่อจ ำหน่ำย และร้อยละ3.61 ใช ้3 วิธีในกำรพิจำรณำกำรเก็บเก่ียวผกัเพื่อ
จ ำหน่ำยตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.61)  
 

ตารางที ่4.62 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมแรงงำนท่ีใชใ้นกำรเก็บเก่ียวพืชผกั ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558         (n =507) 

ประเภทแรงงานทีใ่ช้ในการเก็บเกีย่ว 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวนวธีิ
ก าจัด 

จ านวน 
n=554 

ร้อยละ 

ใชแ้รงงำนในครัวเรือน 206 25.31 ใช ้1 วธีิกำร 206 40.63 
ใชแ้รงงำนในครัวเรือนและจำ้งเพิ่ม 590 72.48 ใช ้2 วธีิกำร 295 58.19 
ใชแ้รงงำนจำ้งเพียงอยำ่งเดียว 18 2.21 ใช ้3 วธีิกำร 6 1.18 

รวม 814 100.00 รวม      507 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมแรงงำนท่ีใช้ในกำรเก็บเก่ียวพืชผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558  เกษตรกรมีหลกัวธีิกำรในกำรพิจำรณำกำรใชแ้รงงำนเก็บ
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เก่ียวพืชผกั 3 ประเด็น พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 72.48 ใชแ้รงงำนในครัวเรือนและจำ้งเพิ่ม รองลงมำ
ร้อยละ 25.31 ใชแ้รงงำนในครัวเรือนเพียงอย่ำงเดียวในกำรเก็บเก่ียว ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.21 ใช้
แรงงำนจำ้งเพียงอยำ่งเดียวในกำรเก็บเก่ียว ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.62) 

จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 58.19 ใชแ้รงงำน
สองแบบในกำรเก็บเก่ียว รองลงมำร้อยละ 40.63 เกษตรกรใชแ้รงงำนเพียงแบบเดียว และร้อยละ 
1.18 ใชแ้รงงำนทั้งสำมรูปแบบร่วมกนัตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.62) 
 

ตารางที ่4.63 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียวพืชผกั ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                 (n =554) 

การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวนวธีิ
ปฏิบัติ 

จ านวน 
n=497 

ร้อยละ 

ไม่ปฏิบติัใดๆ เลย เพียงรวบรวมส่ง 57 10.29 ปฏิบติั 1 วธีิ 80 16.10 
มีกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียว 497 89.71 ปฏิบติั 2 วธีิ 117 23.54 
    ขนยำ้ยจำกแปลงไปสู่ท่ีร่มหรือโรงเรือน 80 5.58 ปฏิบติั 3 วธีิ 142 28.57 
    ท ำกำรคดัเกรด/คดัขนำด 234 16.32 ปฏิบติั 4 วธีิ 106 21.33 
    ตดัตกแต่ง 426 29.71 ปฏิบติั 5 วธีิ 42 8.45 
    ลำ้ง/ท ำควำมสะอำด 424 29.57 ปฏิบติั 6 วธีิ 10 2.01 
    บรรจุลงในภำชนะตำมขนำดท่ีก ำหนด 210 14.64    
    เก็บในหอ้งเยน็รอกำรจ ำหน่ำย 60 4.18    

รวม 1,434 100.00 รวม      497 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียวพืชผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558  พบวำ่เกษตรกรบำงส่วนร้อยละ 10.29 ไม่ปฏิบติัใดๆ เลย 
เพียงรวบรวมผกัส่ง ส่วนท่ีเหลือเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 89.71 มีกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียว
พืชผกั โดยกำรปฏิบติัของเกษตรกรหลงักำรเก็บเก่ียวพบวำ่ร้อยละ 29.71 เกษตรกรมีกำรตดัตกแต่งผกั 
รองลงมำร้อยละ 29.57 เกษตรกรมีกำรลำ้ง/ท ำควำมสะอำดผกั ร้อยละ 16.32 เกษตรกรมีกำรคดั
เกรด/คดัขนำด ร้อยละ 14.64 เกษตรกรมีกำรบรรจุผกัลงในภำชนะท่ีก ำหนด ร้อยละ 5.58 เกษตรกร
ขนยำ้ยผกัจำกแปลงไปสู่ท่ีร่มหรือโรงเรือน และร้อยละ 4.18 เกษตรกรมีกำรเก็บผกัไวใ้นห้องเยน็ 
รอกำรจ ำหน่ำย (ตำรำงท่ี 4.63) 
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จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 28.57 เกษตรกรมี
กำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียวถึง 3 วิธีกำร รองลงมำร้อยละ 23.54 เกษตรกรมีกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บ
เก่ียวถึง 2 วิธีกำร ร้อยละ 21.33 เกษตรกรมีกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียวถึง 4 วิธีกำร ร้อยละ 16.10 
เกษตรกรมีกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียวเพียง 1 วิธีกำร ร้อยละ 8.45 เกษตรกรมีกำรปฏิบติัหลงักำร
เก็บเก่ียวถึง 5 วิธีกำร และร้อยละ 2.01 เกษตรกรมีกำรปฏิบติัหลงักำรเก็บเก่ียวมำกถึง 6 วิธีกำร 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี  4.63) 
 

ตารางที ่4.64 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมแนวคิดวำ่อำชีพกำรปลูกผกัเป็นอำชีพท่ีมี
รำยไดแ้ละสำมำรถเล้ียงครอบครัวได ้ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่ง
ปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                               (n =554) 

การจัดช้ันมาตรฐาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เป็นอำชีพท่ีมีรำยไดดี้ 102 18.41 
เป็นอำชีพท่ีมีรำยไดป้ำนกลำง 172 31.05 
เป็นอำชีพท่ีมีรำยไดน้อ้ย 40 7.22 
เป็นอำชีพท่ีมีรำยไดไ้ม่แน่นอน 240 43.32 

รวม 554 100.00 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมแนวคิดว่ำอำชีพกำรปลูกผกัเป็นอำชีพท่ีมีรำยได้และสำมำรถเล้ียง
ครอบครัวได้ ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558  พบว่ำ
เกษตรกรร้อยละ 43.32 เห็นวำ่อำชีพกำรปลูกผกัเป็นอำชีพท่ีมีรำยไดไ้ม่แน่นอน รองลงมำร้อยละ 
31.05 เกษตรกรคิดวำ่เป็นอำชีพท่ีมีรำยไดป้ำนกลำง ร้อยละ 18.41 เกษตรกรคิดว่ำเป็นอำชีพท่ีมี
รำยไดดี้ และร้อยละ 7.22 เกษตรกรคิดวำ่เป็นอำชีพท่ีมีรำยไดน้อ้ย ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.64) 
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ตารางที ่4.65 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมตน้ทุนกำรผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558           (n =538) 

ต้นทุน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ตน้ทุน 10,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ลงมำ 246 45.72 
10,000 – 20,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 209 38.85 
20,001 – 30,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 58 10.78 
30,001 – 40,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 18 3.35 
40,001 – 50,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 5 0.93 
50,001 – 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 2 0.37 
ตน้ทุน 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ข้ึนไป - - 

รวม 538 100.00 
หมำยเหตุ :    ตน้ทุนเฉล่ีย 14,648.38 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
 ตน้ทุนต ่ำสุด 100 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
 ตน้ทุนสูงสุด 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 

จ ำแนกเกษตรกรตำมตน้ทุนกำรผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยั
ในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรมีตน้ทุนกำรปลูกผกัเฉล่ีย 14,648.38 บำท/ไร่/รุ่นกำร
ผลิต โดยมีตน้ทุนต ่ำสุด 100 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต และตน้ทุนสูงสุด 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต เม่ือ
จ ำแนกตน้ทุนกำรผลิตเป็นช่วงแลว้พบว่ำร้อยละ 45.72 มีตน้ทุน 10,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิตลงมำ 
รองลงมำร้อยละ 38.85 มีตน้ทุนช่วง 10,000 – 20,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 10.78 มีตน้ทุนช่วง 
20,001 – 30,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 3.35 มีตน้ทุนกำรผลิตช่วง 30,001 – 40,000 บำท/ไร่/รุ่น
กำรผลิต ร้อยละ 0.93 มีตน้ทุนกำรผลิตช่วง 40,001 – 50,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต และร้อยละ 0.37      
มีตน้ทุนกำรผลิตช่วง 50,001 – 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.65) 
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ตารางที ่4.66 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมรำยไดจ้ำกกำรผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558           (n =538) 

รายได้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รำยได ้10,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ลงมำ 87 16.17 
10,000 – 20,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 131 24.35 
20,001 – 30,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 134 24.91 
30,001 – 40,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 74 13.75 
40,001 – 50,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 50 9.29 
50,001 – 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 25 4.65 
รำยได ้60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ข้ึนไป 37 6.88 

รวม 538 100.00 
หมำยเหตุ :    รำยไดเ้ฉล่ีย 30,209.11 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
 รำยไดต้ ่ำสุด 600 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
 รำยไดสู้งสุด 120,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 

จ ำแนกเกษตรกรตำมรำยได้จำกกำรผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรปลูกผกัเฉล่ีย 30,209.11 บำท/
ไร่/รุ่นกำรผลิต โดยมีรำยไดต้ ่ำสุด 600 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต และรำยไดสู้งสุด 120,000 บำท/ไร่/รุ่นกำร
ผลิต เม่ือจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรผลิตเป็นช่วงแลว้พบว่ำร้อยละ 24.91 มีรำยไดช่้วง 20,001 – 30,000 
บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต รองลงมำร้อยละ 24.35 มีรำยไดช่้วง 10,000 – 20,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 
16.17 มีรำยได ้10,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิตลงมำ ร้อยละ 13.75  มีรำยไดช่้วง 30,001 – 40,000 บำท/ไร่/
รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 9.29 มีรำยไดช่้วง 40,001 – 50,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 6.88 มีรำยได ้
60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิตข้ึนไป และร้อยละ 4.65 มีรำยไดช่้วง 50,001 – 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.66) 
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ตารางที ่4.67 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมก ำไรจำกกำรผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558           (n =538) 

รายได้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ก ำไร 10,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ลงมำ 270 50.19 
10,000 – 20,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 157 29.18 
20,001 – 30,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 54 10.04 
30,001 – 40,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 29 5.39 
40,001 – 50,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 15 2.79 
50,001 – 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 8 1.49 
ก ำไร 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ข้ึนไป 5 0.93 

รวม 538 100.00 
หมำยเหตุ :    ก ำไรเฉล่ีย 15,560.72 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
 ก ำไรต ่ำสุด 0 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
 ก ำไรสูงสุด 80,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 

จ ำแนกเกษตรกรตำมก ำไรจำกกำรผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรมีก ำไรจำกกำรปลูกผกัเฉล่ีย 15,560.72 บำท/
ไร่/รุ่นกำรผลิต โดยมีก ำไรต ่ำสุด 0 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต และก ำไรสูงสุด 80,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต 
เม่ือจ ำแนกก ำไรจำกกำรขำยผลผลิตเป็นช่วงแลว้พบวำ่ร้อยละ 50.19 มีก ำไร 10,000 บำท/ไร่/รุ่นกำร
ผลิตลงมำ รองลงมำร้อยละ 29.18 มีก ำไรช่วง 10,000 – 20,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 10.04 มี
ก ำไรช่วง 20,001 – 30,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 5.39 มีก ำไรช่วง 30,001 – 40,000 บำท/ไร่/รุ่น
กำรผลิต ร้อยละ 2.79 มีก ำไรช่วง 40,001 – 50,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต ร้อยละ 1.49 มีก ำไร 50,001 – 
60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิต และร้อยละ 0.93 มีก ำไร 60,000 บำท/ไร่/รุ่นกำรผลิตข้ึนไป ตำมล ำดบั 
(ตำรำงท่ี 4.67)  
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ตอนที ่ 3  การตลาดและการจ าหน่ายผลผลติผกัของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตผัก
ปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 

 
ตารางที ่4.68 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรจดัชั้นมำตรฐำนตำมควำมตอ้งกำร

ของตลำด ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558      
     (n =554) 

รายได้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

มีกำรจดัชั้นมำตรฐำนตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 247 44.58 
ไม่มีกำรจดัชั้นมำตรฐำนตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 307 55.42 

รวม 554 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรจดัชั้นมำตรฐำนตำมควำมตอ้งกำรของตลำด ของเกษตรกรท่ีท ำ

กำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 44.58 มีกำรจดัชั้น
มำตรฐำนตำมควำมตอ้งกำรของตลำด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 55.42 ไม่มีกำรจดัชั้นมำตรฐำนตำมควำม
ตอ้งกำรของตลำด (ตำรำงท่ี 4.68) 
 

ตารางที ่4.69 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตผกั ของเกษตรกรท่ี
ท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                     (n =554) 

แหล่งจ าหน่ายผลผลติผกั 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ แหล่งจ าหน่าย 
จ านวน 
n=554 

ร้อยละ 

มีพนัธสัญญำ 58 5.61 1 แหล่ง 260 46.93 
ขำยแบบเหมำทั้งแปลงใหน้ำยหนำ้ 53 5.13 2 แหล่ง 139 25.09 
มีผูรั้บซ้ือมำซ้ือถึงแปลงปลูก 331 32.04 3 แหล่ง 128 23.10 
น ำไปขำยปลีกดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย   301 29.14 4 แหล่ง 24 4.33 
น ำไปขำยส่งดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย  275 26.62 5 แหล่ง 3 0.54 
ขำยยงัศูนยรั์บซ้ือในหมู่บำ้น/ต ำบล 5 0.48    
ขำยส่งสหกรณ์ 6 0.58    
ส่งโรงพยำบำล 1 0.10    
ไม่ระบุ 3 0.29    

รวม 1,033 100.00 รวม 397 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
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 จ ำแนกเกษตรกรตำมแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัใน
แหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 32.04  มีผูรั้บซ้ือมำซ้ือผกัถึงแปลงปลูก 
รองลงมำร้อยละ 29.14  เกษตรกรน ำไปขำยปลีกดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย ร้อยละ 26.62 เกษตรกร
น ำไปขำยส่งดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย ร้อยละ 5.61 เกษตรกรขำยตำมพนัธสัญญำ ร้อยละ 5.13 
เกษตรกรขำยแบบเหมำทั้งแปลงให้นำยหน้ำ ร้อยละ 0.58 เกษตรกรขำยส่งสหกรณ์ ร้อยละ 0.48 
เกษตรกรขำยยงัศูนยรั์บซ้ือในหมู่บำ้น/ต ำบล ร้อยละ 0.29 เกษตรกรไม่ระบุ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.10 
ขำยส่งใหก้บัโรงพยำบำล ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.69) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำเกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 46.93 จ  ำหน่ำย
ผลผลิตผกัเพียงแหล่งเดียว รองลงมำร้อยละ 25.09 จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 2 แหล่ง ร้อยละ 23.10 
จ  ำหน่ำยผลผลิตผกั 3 แหล่ง ร้อยละ 4.33 จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 4 แหล่ง และร้อยละ 0.54 เกษตรกร
จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 5 แหล่ง (ตำรำงท่ี 4.69)  
 

ตารางที ่4.70 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขำย
ปลีกดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย  ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูก
เศรษฐกิจ  ปี 2558                            (n =301) 

แหล่งขายปลกีผลผลติผกั จ านวน (ราย) ร้อยละ แหล่งจ าหน่าย 
จ านวน 
n=269 

ร้อยละ 

ตลำดไท 7 2.33 1 แหล่ง 243 90.33 
ตลำดส่ีมุมเมือง 11 3.65 2 แหล่ง 21 7.81 
ตลำดประจ ำต ำบล 135 44.85 3 แหล่ง 4 1.49 
ตลำดประจ ำอ ำเภอ 81 26.91 4 แหล่ง 1 0.37 
ตลำดประจ ำจงัหวดั 57 18.94    
ตลำดนดั 6 1.99    
ตลำดนดัโรงพยำบำล 4 1.33    

รวม 301 100.00 รวม      269    100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขำยปลีกดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย 
ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 
44.85 เกษตรกรน ำไปขำยตลำดประจ ำต ำบล รองลงมำร้อยละ 26.91 เกษตรกรน ำไปขำยตลำด
ประจ ำอ ำเภอ ร้อยละ 18.94 เกษตรกรน ำไปขำยตลำดประจ ำจงัหวดั ร้อยละ 3.65 เกษตรกรน ำไป
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ขำยตลำดส่ีมุมเมือง ร้อยละ 2.33  เกษตรกรน ำไปขำยตลำดไท ร้อยละ 1.99 เกษตรกรน ำไปขำย
ตลำดนดั และร้อยละ 1.33 เกษตรกรน ำไปขำยตลำดนดัโรงพยำบำล ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.70) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำเกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 90.33 จ  ำหน่ำย
ผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขำยปลีกด้วยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำยเพียงแหล่งเดียว รองลงมำร้อยละ 7.81 
จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 2 แหล่ง ร้อยละ 1.49 จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 3 แหล่ง และร้อยละ 0.37 จ  ำหน่ำย
ผลผลิตผกั 4 แหล่ง ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.70) 
 

ตารางที ่4.71 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขำย
ส่งดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย  ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูก
เศรษฐกิจ  ปี 2558                                  (n =275) 

แหล่งขายส่งผลผลติผกั จ านวน (ราย) ร้อยละ แหล่งจ าหน่าย 
จ านวน 
n=252 

ร้อยละ 

ตลำดไท 10 3.64 1 แหล่ง 221 89.84 
ตลำดส่ีมุมเมือง 16 5.82 2 แหล่ง 21 8.54 
ตลำดประจ ำต ำบล 121 44.00 3 แหล่ง 4 1.62 
ตลำดประจ ำอ ำเภอ 49 17.81    
ตลำดประจ ำจงัหวดั 76 27.64    
ตลำดนดั 3 1.09    

รวม 275 100.00 รวม 246 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขำยส่งดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำย 
ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 
44.00 ขำยส่งท่ีตลำดประจ ำต ำบล รองลงมำร้อยละ 27.64 ขำยส่งท่ีตลำดประจ ำจงัหวดั ร้อยละ 
17.81 ขำยส่งท่ีตลำดประจ ำอ ำเภอ ร้อยละ 5.82 ขำยส่งท่ีตลำดส่ีมุมเมือง ร้อยละ 3.64 ขำยส่งท่ีตลำด
ไท และร้อยละ 1.09 ขำยส่งท่ีตลำดนดั ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.71) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำเกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 89.84 จ  ำหน่ำย
ผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขำยส่งด้วยตนเองยงัจุดช้ือ-ขำยเพียงแหล่งเดียว รองลงมำร้อยละ 8.54 
จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 2 แหล่ง และร้อยละ 1.62 จ ำหน่ำยผลผลิตผกั 3 แหล่ง ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.71) 
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ตารางที ่4.72 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรใชพ้ำหนะในกำรขนส่งผลผลิต ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558            (n =481) 

การจ้างพาหนะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เป็นของตนเอง 325 67.57 
เช่ำ-จำ้ง-เหมำ 61 12.68 
ทั้งสองแบบ 95 19.75 

รวม 481 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรใช้พำหนะในกำรขนส่งผลผลิต ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั

ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 67.57 ใชพ้ำหนะของตนเอง ร้อยละ 
12.68 ใช้กำรเช่ำ-จำ้ง-เหมำ  และร้อยละ 19.75 ใช้พำหนะของตนเองและเช่ำ-จำ้ง-เหมำ  ร่วมกนั 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.72)  
 

ตารางที ่4.73 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรสนบัสนุนและช่วยเหลือจำกผูท้  ำ
สัญญำช้ือ-ขำย ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558    
                         (n =58) 

การสนับสนุนและช่วยเหลอืจากบริษัท/โบรกเกอร์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สนบัสนุนเงินกูปั้จจยักำรผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช 48 82.76 
สนบัสนุนเงินกูอ้ตัรำดอกเบ้ียท่ีคิดต ่ำ 8 13.79 
สนบัสนุนค่ำขนส่งจำกแปลงปลูกมำยงัจุดรับซ้ือ 2 3.45 

รวม 58 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรสนบัสนุนและช่วยเหลือจำกผูท้  ำสัญญำช้ือ-ขำย ของเกษตรกรท่ี

ท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 82.76 ไดรั้บกำร
สนบัสนุนเงินกูปั้จจยักำรผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช รองลงมำร้อยละ 
13.79 สนบัสนุนเงินกูอ้ตัรำดอกเบ้ียท่ีคิดต ่ำ และร้อยละ 3.45 สนบัสนุนค่ำขนส่งจำกแปลงปลูก
มำยงัจุดรับซ้ือใหก้บัเกษตรกรตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.73) 
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ตารางที ่4.74 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรช ำระเงินจำกผูรั้บซ้ือผกั ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558              (n =58) 

การช าระเงิน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

จ่ำยเงินสดภำยหลกัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยแลว้ 34 58.62 
โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรภำยใน 15 วนั ภำยหลงัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยแลว้ 24 41.38 

รวม 58 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรช ำระเงินจำกผูรั้บซ้ือผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยั

ในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 58.62 ไดรั้บเงินสดภำยหลกัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยแลว้ 
และร้อยละ 41.38  ไดรั้บกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรภำยใน 15 วนั ภำยหลงัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยแลว้ 
(ตำรำงท่ี  4.74) 
 

ตารางที ่4.75 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมแหล่งผูรั้บซ้ือแบบเหมำสวน ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558              (n =53) 

แหล่งผู้รับซ้ือแบบเหมาสวน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ผูรั้บซ้ือผกัจำกภำยในจงัหวดั 15 28.30 
ผูรั้บซ้ือผกัจำกต่ำงจงัหวดั 3 5.66 
ผููู้รับซ้ือผกัจำกทั้งสองแหล่ง 35 66.04 

รวม 53 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมแหล่งผูรั้บซ้ือแบบเหมำสวน ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยั

ในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่ผูรั้บซ้ือผกัแบบเหมำสวนร้อยละ 28.30 เป็นผูรั้บซ้ือผกัจำก
ภำยในจงัหวดั ร้อยละ 5.66 เป็นผูรั้บซ้ือผกัจำกต่ำงจงัหวดั และร้อยละ 66.04  เป็นผูรั้บซ้ือผกัทั้งจำก
ภำยในจงัหวดัและต่ำงจงัหวดัรวมกนั (ตำรำงท่ี 4.75) 
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ตารางที ่4.76 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมรูปแบบกำรรับซ้ือแบบเหมำสวน ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                 (n =53) 

รูปแบบการขายแบบเหมาสวน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ผูซ้ื้อมำติดต่อซ้ือขณะผลผลิตพร้อมขำย 32 60.38 
ผูซ้ื้อมำจองแปลงปลูกก่อนขณะตน้มีควำมสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลงรำคำไว ้ 4 7.55 
ทั้งสองรูปแบบ 17 32.08 

รวม 53 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมรูปแบบกำรรับซ้ือแบบเหมำสวน ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยั

ในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบว่ำผูรั้บซ้ือผกัแบบเหมำสวนร้อยละ 60.38 ผูซ้ื้อมำติดต่อซ้ือขณะ
ผลผลิตพร้อมขำย ร้อยละ 7.55 ผูซ้ื้อมำจองแปลงปลูกก่อนขณะตน้มีควำมสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลง
รำคำไว ้และร้อยละ 32.08 ผูรั้บซ้ือจะใชท้ั้งสองรูปแบบในกำรรับซ้ือผกั (ตำมรำงท่ี 4.76) 
 

ตารางที ่4.77 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมรำคำขำยแบบเหมำสวน ของเกษตรกรท่ี
ท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                              (n =53) 

ราคาขายแบบเหมา บาท/ไร่ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รำคำต ่ำกวำ่ 10,000 บำท/ไร่ ลงมำ 22 41.51 
ระหวำ่ง 10,000-20,000 บำท/ไร่ 16 30.19 
ระหวำ่ง 20,001-30,000 บำท/ไร่ 5 9.43 
ระหวำ่ง 30,001-40,000 บำท/ไร่ 1 1.89 
ระหวำ่ง 40,001-50,000 บำท/ไร่ 4 7.55 
มำกกวำ่ 50,000 บำท/ไร่ ข้ึนไป 5 9.43 

รวม 53 100.00 

หมำยเหตุ : รำคำขำยแบบเหมำเฉล่ีย 22,075.47 บำท/ไร่/รุ่น   
                   รำคำขำยเหมำสูงสุด 60,000 บำท/ไร่/รุ่น  

     รำคำขำยเหมำต ่ำสุด 5,000 บำท/ไร่/รุ่น 
จ ำแนกเกษตรกรตำมรำคำขำยแบบเหมำสวน ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัใน

แหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรมีรำคำขำยแบบเหมำเฉล่ีย 22,075.47 บำท/ไร่/รุ่น รำคำ
ขำยเหมำสูงสุด 60,000 บำท/ไร่/รุ่น และรำคำขำยเหมำต ่ำสุด 5,000 บำท/ไร่/รุ่น เม่ือท ำกำรแบ่งรำคำ
ขำยท่ีเกษตรกรขำยไดเ้ป็นช่วงพบว่ำ ร้อยละ 41.51 เกษตรกรขำยท่ีรำคำต ่ำกวำ่ 10,000 บำท/ไร่ ลงมำ 
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รองลงมำร้อยละ 30.19  เกษตรกรขำยรำคำระหวำ่ง 10,000-20,000 บำท/ไร่ ร้อยละ 9.43 เกษตรกร
ขำยรำคำระหวำ่ง 20,001-30,000 บำท/ไร่ และรำคำมำกกวำ่ 50,000 บำท/ไร่ ข้ึนไปในอตัรำท่ีเท่ำกนั 
ร้อยละ 7.55 เกษตรกรขำยไดร้ะหวำ่ง 40,001-50,000 บำท/ไร่ และร้อยละ 1.89 เกษตรกรขำยได้
ระหวำ่ง  30,001-40,000 บำท/ไร่ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.77) 

 

ตารางที ่4.78 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรช ำระเงินของพอ่คำ้กรณีขำยแบบเหมำสวน 
ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558          (n =53) 

การจ่ายเงิน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

จ่ำยเป็นเงินสด 37 69.81 
เป็นเงินเช่ือ 16 30.19 

รวม 53 100.00 
จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรช ำระเงินของพอ่คำ้กรณีขำยแบบเหมำสวน ของเกษตรกรท่ีท ำกำร

ผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 69.81 ไดรั้บเงินสดจำก
พอ่คำ้ และร้อยละ 30.19 จะยงัไม่ไดรั้บเงินทนัทีพอ่คำ้จะเช่ือเงินค่ำผกัไวก่้อน (ตำรำงท่ี 4.78)  
 

ตารางที ่4.79 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมเหตุผลท่ีเกษตรกรขำยแบบเหมำแปลง 
ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558           (n =53) 

เหตุผลการขาย จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวนเหตุผล 
จ านวน 
n=53 

ร้อยละ 

ขำดยำนพำหนะขนส่ง 13 17.57 1 เหตุผล 36 67.92 
ไม่สะดวกท่ีจะน ำไปขำยเอง 44 59.46 2 เหตุผล 13 24.53 
ไดร้ำคำดีกวำ่ 11 14.86 3 เหตุผล 4 7.55 
ขำยไม่เป็น 2 2.70    
ขำยใหน้ำยทุน 4 5.41    

รวม 74 100.00 รวม 53 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมเหตุผลท่ีเกษตรกรขำยแบบเหมำแปลง ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 59.46 ให้เหตุผลวำ่ไม่สะดวกท่ีจะ
น ำไปขำยเอง รองลงมำร้อยละ 17.57 ขำดยำนพำหนะขนส่ง ร้อยละ 14.86 ไดร้ำคำดีกว่ำ ร้อยละ 
5.41 ขำยใหน้ำยทุน และร้อยละ 2.70  ขำยเองไม่เป็น ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.79) 
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จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 67.92 มีเหตุผลผล
เดียวในกำรตดัสินใจขำยแบบเหมำสวน ร้อยละ 24.53 มี 2 เหตุผล และร้อยละ 7.55  มี 3 เหตุผล 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.79) 
 

ตารางที ่4.80 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรรับทรำบรำคำกำรซ้ือ-ขำยผกั ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558          (n =416) 

การรับทราบราคาซ้ือ-ขายผกั 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ แหล่งข้อมูล 
จ านวน 
n=53 

ร้อยละ 

ไม่ทรำบรำคำ 138 24.91 1 แหล่ง 240 57.69 
ทรำบรำคำรับซ้ือ 416 75.09 2 แหล่ง 134 32.21 
    จำกรำคำตลำดในทอ้งถ่ิน  207 31.32 3 แหล่ง 29 6.97 
    จำกพอ่คำ้ท่ีมำรับซ้ือ 318 48.11 4 แหล่ง 8 1.92 
    จำกนำยทุนท่ีมำรับซ้ือ 59 8.93 5 แหล่ง 1 0.24 
    จำกตลำดแหล่งขำยปลำยทำง 37 5.60 6 แหล่ง 1 0.24 
    จำกข่ำวในโทรทศัน์ 24 3.63 7 แหล่ง 1 0.24 
    จำกข่ำววทิยกุระจำยเสียง 10 1.51 8 แหล่ง 2 0.48 
    จำกข่ำวหนงัสือพิมพ ์ 2 0.30    
    อ่ืนๆ เช่น ทำงอินเตอร์เน็ต 4 0.61    

รวม 661 100.00 รวม 416 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรรับทรำบรำคำกำรซ้ือ-ขำยผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 24.91 ไม่ทรำบรำคำซ้ือขำยผกั
ล่วงหนำ้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่คือร้อยละ 75.09 จะทรำบรำคำซ้ือขำยผกัล่วงหนำ้ โดยในจ ำนวนน้ี
เกษตรกรร้อยละ 48.11 ทรำบรำคำกำรซ้ือขำยผกัล่วงหน้ำจำกพ่อคำ้ท่ีมำรับซ้ือ รองลงมำร้อยละ 
31.32 ทรำบจำกรำคำตลำดในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 8.93 ทรำบจำกนำยทุนท่ีมำรับซ้ือ ร้อยละ 5.60 ทรำบ
จำกตลำดแหล่งขำยปลำยทำง ร้อยละ 3.63 ทรำบจำกข่ำวในโทรทศัน์ ร้อยละ 1.51 ทรำบจำกข่ำว
วิทยุกระจำยเสียง ร้อยละ 0.61 ทรำบจำกแหล่งอ่ืนๆ เช่น ทำงอินเตอร์เน็ต และร้อยละ 0.30 ทรำบ
จำกข่ำวหนงัสือพิมพ ์ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.80) 

จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 57.69 มีแหล่งขอ้มูล
ข่ำวสำรดำ้นรำคำช้ือ-ขำยผกัจำกแหล่งเดียว รองลงมำร้อยละ 32.21 รับทรำบขอ้มูลจำก 2 แหล่ง ร้อยละ 
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6.97 รับทรำบขอ้มูลจำก 3  แหล่ง ร้อยละ 1.92 รับทรำบขอ้มูลจำก 4  แหล่ง ร้อยละ 0.48 รับทรำบ
ขอ้มูลจำก 8 แหล่ง และร้อยละ 0.24 รับทรำบขอ้มูลจำก 5,6 และ 7 แหล่งตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.80) 
 

ตารางที ่4.81 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรรับทรำบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนด
รำคำของพืชผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ          
ปี 2558                              (n =416) 

ปัจจัยทีท่ีม่ีผลต่อราคา 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ ปัจจัยทีม่ีผล 
จ านวน 
n=416 

ร้อย
ละ 

ไม่ทรำบ 124 22.96 1 ปัจจยั 92 22.12 
ทรำบถึงปัจจยัท่ีก ำหนดรำคำ 416 77.04 2 ปัจจยั 87 20.91 
    ฤดูกำลผลิต 253 19.49 3 ปัจจยั 93 22.36 
    ปริมำณผลผลิตช่วงเวลำท่ีพืชผกัออกสู่ตลำด  251 19.34 4 ปัจจยั 63 15.14 
    เทศกำลส ำคญัๆ เช่น เทศกำลกินเจ 161 12.40 5 ปัจจยั 35 8.41 
    กำรคดัเกรดและมำตรฐำนของพืชผกั 82 6.32 6 ปัจจยั 19 4.57 
    ชนิดพนัธ์ุของพืชผกั 93 7.16 7 ปัจจยั 13 3.13 
    ควำมสมบูรณ์ของพืชผกั 101 7.78 8 ปัจจยั 5 1.20 
    แหล่งปลูก 82 6.32 9 ปัจจยั 9 2.16 
    รำคำในทอ้งตลำด 203 15.64    
    กำรไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนเช่น GAP 70 5.39    
    อ่ืนๆ  2 0.15    

รวม 1,298 100.00 รวม 
416 100.0

0 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรรับทรำบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดรำคำของพืชผกั ของเกษตรกรท่ี
ท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 22.96 ไม่ทรำบถึง
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดรำคำของพืชผกั แต่เกษตรกรส่วนใหญ่คือร้อยละ 77.04 จะทรำบถึงปัจจยัท่ี
เป็นตวัก ำหนดรำคำของพืชผกั โดยในจ ำนวนน้ีเกษตรกรร้อยละ 19.49 ทรำบวำ่ฤดูกำลผลิตมีผลต่อ
รำคำพืชผกั รองลงมำร้อยละ 19.34 ทรำบว่ำปริมำณผลผลิตช่วงเวลำท่ีพืชผกัออกสู่ตลำดมีผลต่อ
รำคำพืชผกั ร้อยละ 15.64  ทรำบวำ่รำคำในทอ้งตลำดมีผลต่อรำคำพืชผกั ร้อยละ 12.40 ทรำบว่ำ
เทศกำลส ำคญัๆ เช่น เทศกำลกินเจ มีผลต่อรำคำพืชผกั ร้อยละ 7.78 ทรำบว่ำควำมสมบูรณ์ของ
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พืชผกัมีผลต่อรำคำพืชผกั ร้อยละ 7.16 ทรำบวำ่ชนิดพนัธ์ุของพืชผกัมีผลต่อรำคำพืชผกั ร้อยละ 6.32 
ทรำบว่ำกำรคดัเกรดและมำตรฐำนของพืชผกัและแหล่งปลูกมีผลต่อรำคำพืชผกัในอตัรำท่ีเท่ำกนั 
ร้อยละ 5.39  ทรำบว่ำกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเช่น GAP มีผลต่อรำคำพืชผกั ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 4.81) 

จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 22.36 ทรำบวำ่มี
ปัจจยัท่ีมีผลท ำให้รำคำพืชผกัแตกต่ำงกนัถึง 3 ปัจจยั รองลงมำร้อยละ 22.12 ทรำบวำ่มีเพียงปัจจยั
เดียว ร้อยละ 20.91 ทรำบวำ่มี 2 ปัจจยั ร้อยละ 15.14 ทรำบวำ่มี 4 ปัจจยั ร้อยละ 8.41 ทรำบวำ่มี 5 
ปัจจยั  ร้อยละ 4.57 ทรำบวำ่มี 6 ปัจจยั ร้อยละ 3.13 ทรำบวำ่มี  7 ปัจจยั ร้อยละ 2.16 ทรำบวำ่มี 9 
ปัจจยั และร้อยละ 1.20 ทรำบวำ่มี 8 ปัจจยั ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี  4.81) 
 

ตารางที ่4.82 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกำรใชว้สัดุ/ภำชนะในกำรบรรจุผกั ของ
เกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558          (n =514) 

วสัดุ/ภาชนะในการบรรจุผกั 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ ชนิดภาชนะ 
จ านวน 
n=514 

ร้อยละ 

ถุงพลำสติก 454 77.34 1 ชนิด 454 88.33 
ตะกร้ำพลำสติก 59 10.05 2 ชนิด 49 9.53 
กล่อง 17 2.90 3 ชนิด 9 1.75 
เข่ง 53 9.03 4 ชนิด 2 0.39 
อ่ืนๆ 4 0.68    

รวม 587 100.00 รวม 416 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมกำรใช้วสัดุ/ภำชนะในกำรบรรจุผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั
ปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 77.34 เกษตรกรใชถุ้งพลำสติกใน
กำรบรรจุผกัเพื่อจ ำหน่ำย รองลงมำร้อยละ 10.05 ใช้ตะกร้ำพลำสติก ร้อยละ 9.03 ใช้เข่ง ร้อยละ 
2.90 ใชก้ล่องในกำรบรรจุผกั ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.82) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำเกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 88.33 ใช้วสัดุ/
ภำชนะเพียงชนิดเดียวในกำรบรรจุผกั รองลงมำร้อยละ 9.53 ใชว้สัดุ/ภำชนะ 2 ชนิด ร้อย 1.75 ใชว้สัดุ/
ภำชนะ 3 ชนิด และร้อยละ 0.39 ใชว้สัดุ/ภำชนะ 4 ชนิดในกำรบรรจุผกั ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี  4.82) 
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ตอนที ่ 4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการผลติผกัของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลติผกัปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 

 
ตารางที ่4.83 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมปัญหำในกำรผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีท ำ

กำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                 (n =526) 

ปัญหาในการผลติผกั 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน
ปัญหา 

จ านวน 
n=526 

ร้อยละ 

ไม่มีปัญหำ 28 5.05 1 ปัญหำ 74 14.07 
มีปัญหำดำ้นกำรปลูกผกั 526 94.95 2 ปัญหำ 80 15.21 
    รำคำผลผลิตตกต ่ำ 328 15.25 3 ปัญหำ 106 20.15 
    แมลงศตัรูพืชระบำด 275 12.78 4 ปัญหำ 85 16.16 
    ขำดเงินทุน 235 10.93 5 ปัญหำ 60 11.41 
    รำคำปัจจยักำรผลิตสูง 221 10.27 6 ปัญหำ 40 7.60 
    ขำดควำมรู้เร่ืองกำรตลำด 134 6.23 7 ปัญหำ 32 6.08 
    ขำดอุปกรณ์เคร่ืองมือในกำรผลิต 129 6.00 8 ปัญหำ 23 4.37 
    ขำดแหล่งน ้ำ 121 5.63 9 ปัญหำ 6 1.14 
    ขำดควำมรู้ในดำ้นกำรผลิต/ปฏิบติัดูแลรักษำ 117 5.44 10 ปัญหำ 4 0.76 
    ขำดสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช 106 4.93 11 ปัญหำ 4 0.76 
    ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 105 4.88 12 ปัญหำ 3 0.57 
    ขำดตลำดรองรับผลผลิต 86 4.00 13 ปัญหำ 3 0.57 
    ขำดปุ๋ยเคมี 62 2.88 14 ปัญหำ 1 0.19 
    ขำดแรงงำนในกำรดูแลรักษำ 57 2.65 15 ปัญหำ 2 0.38 
    บริษทัรับซ้ือกดรำคำ 51 2.37 18 ปัญหำ 3 0.57 
    ขำดแรงงำนในกำรเก็บเก่ียว 44 2.05    
    ขำดแรงงำนในกำรปลูก 37 1.72    
    คนรับซ้ือกดรำคำ 27 1.26    
    กำรคมนำคมขนส่งไม่สะดวก 16 0.74    

รวม 2,151 100.00 รวม 526 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
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 จ ำแนกเกษตรกรตำมปัญหำในกำรผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่ง
ปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 5.05 ไม่มีปัญหำในกำรผลิตผกั และเกษตรกรส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 94.95 เกษตรกรมีปัญหำดำ้นกำรปลูกผกั โดยมีปัญหำดงัน้ี ร้อยละ 15.25 มีปัญหำดำ้น
รำคำผลผลิตผกัตกต ่ำ รองลงมำร้อยละ 12.78 มีปัญหำแมลงศตัรูพืชระบำด ร้อยละ 10.93 ขำด
เงินทุน ร้อยละ 10.27 รำคำปัจจยักำรผลิตสูง ร้อยละ 6.23 ขำดควำมรู้เร่ืองกำรตลำด ร้อยละ 6.00 
ขำดอุปกรณ์เคร่ืองมือในกำรผลิต ร้อยละ 5.63 ขำดแหล่งน ้ ำ ร้อยละ 5.44 ขำดควำมรู้ในดำ้นกำร
ผลิต/ปฏิบติัดูแลรักษำ ร้อยละ 4.93 ขำดสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช ร้อยละ 4.88 ดินขำดควำมอุดม
สมบูรณ์ ร้อยละ 4.00 ขำดตลำดรองรับผลผลิต ร้อยละ 2.88 ขำดปุ๋ยเคมี ร้อยละ 2.65 ขำดแรงงำนใน
กำรดูแลรักษำ ร้อยละ 2.37 บริษทัรับซ้ือกดรำคำ ร้อยละ 2.05 ขำดแรงงำนในกำรเก็บเก่ียว ร้อยละ 
1.72 ขำดแรงงำนในกำรปลูก ร้อยละ 1.26 คนรับซ้ือกดรำคำ และร้อยละ 0.74 กำรคมนำคมขนส่ง
ไม่สะดวก ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.83) 

จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 20.15 เกษตรกรมี
ปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 3  ปัญหำ รองลงมำร้อยละ 16.16 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 4 ปัญหำ 
ร้อยละ 15.21 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 2 ปัญหำ ร้อยละ 14.07 มีปัญหำในกำรผลิตเพียงปัญหำ
เดียว ร้อยละ 11.41 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 5 ปัญหำ ร้อยละ 7.60 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 6 
ปัญหำ ร้อยละ 6.08 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 7 ปัญหำ ร้อยละ 4.37 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 8 
ปัญหำ ร้อยละ 1.14 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 9 ปัญหำ ร้อยละ 0.76 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 
10 และ 11 ปัญหำในอตัรำท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 0.55 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 12 และ 13 ปัญหำใน
อตัรำท่ีเท่ำกนั ร้อยละ 0.57 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 18 ปัญหำ ร้อยละ 0.38 มีปัญหำในกำรผลิต
จ ำนวน 15 ปัญหำ และร้อยละ 0.19 มีปัญหำในกำรผลิตจ ำนวน 14 ปัญหำ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.83) 
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ตารางที ่4.84 จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐใน
กำรใหค้  ำแนะน ำกำรผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูก
เศรษฐกิจ  ปี 2558                                     (n =528) 

ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน
ความ

ช่วยเหลอื 

จ านวน 
n=528 

ร้อยละ 

ไม่ตอ้งกำร 26 4.69 ตอ้งกำร 1 เร่ือง 72 13.64 
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐ 528 95.31 ตอ้งกำร 2 เร่ือง 92 17.42 
   ค  ำแนะน ำกำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช 413 21.91 ตอ้งกำร 3 เร่ือง 112 21.21 
   ค  ำแนะน ำเร่ืองกำรตลำด 306 16.23 ตอ้งกำร 4 เร่ือง 101 19.13 
   ค  ำแนะน ำดำ้นกำรผลิต กำรปฏิบติัดูแลรักษำ 295 15.65 ตอ้งกำร 5 เร่ือง 62 11.74 
   ค  ำแนะน ำเร่ืองกำรปรับปรุงดิน 281 14.91 ตอ้งกำร 6 เร่ือง 44 8.33 
   ค  ำแนะน ำกำรใชปุ๋้ย 238 12.63 ตอ้งกำร 7 เร่ือง 45 8.52 
   ค  ำแนะน ำแหล่งเงินทุน 191 10.13    
   ค  ำแนะน ำเร่ืองระบบน ้ำ 142 7.53    
   อ่ืนๆ เช่น ช่วยเหลือดำ้นเอกสำรสิทธ์ิ 19 1.01    

รวม 1,885 100.00 รวม 528 100.00 
หมำยเหตุ : เกษตรกรตอบไดห้ลำยค ำตอบ 
 จ ำแนกเกษตรกรตำมควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐในกำรให้ค  ำแนะน ำกำรผลิตผกั 
ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 4.69 
ไม่ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ และเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.31 เกษตรกรมีควำม
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ ในประเด็นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ร้อยละ 21.91 เกษตรกรมีควำมตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นค ำแนะน ำกำรป้องกันก ำจดัศตัรูพืช รองลงมำร้อยละ 16.23 
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นค ำแนะน ำเร่ืองกำรตลำด ร้อยละ 15.65  ตอ้งกำรควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นค ำแนะน ำด้ำนกำรผลิต กำรปฏิบติัดูแลรักษำพืชผกั ร้อยละ 14.91 
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นค ำแนะน ำเร่ืองกำรปรับปรุงดิน ร้อยละ 12.63 ตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นค ำแนะน ำกำรใชปุ๋้ย ร้อยละ 10.13 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐ
ในประเด็นค ำแนะน ำแหล่งเงินทุน ร้อยละ 7.53 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นค ำแนะน ำ
เร่ืองระบบน ้ ำ และร้อยละ 1.01 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ช่วยเหลือดำ้น
เอกสำรสิทธ์ิ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4.84)  
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จำกกำรศึกษำพบวำ่เกษตรกรเลือกตอบไดห้ลำยค ำตอบ เกษตรกรร้อยละ 21.21 เกษตรกร
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมำกถึง  3  เร่ือง รองลงมำร้อยละ 19.13 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
จำกภำครัฐมำกถึง 4 เร่ือง ร้อยละ 17.42 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมำกถึง 2 เร่ือง ร้อยละ 
13.64 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐเพียง  เร่ืองเดียว ร้อยละ 11.74 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำก
ภำครัฐมำกถึง 5 เร่ือง ร้อยละ 8.52 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมำกถึง 7 เร่ือง และร้อยละ 
8.33 ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมำกถึง 6 เร่ือง ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี  4.84) 
 

ตารางที ่4.85 จ ำนวนควำมถ่ีของเกษตรกรจ ำแนกตำมขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ 
เพิ่มเติมของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัใน
แหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558                                 (n =96) 

ข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เติมของเกษตรกร ความถี่ 

จดักำรระบบกำรตลำด ไดแ้ก่ หำแหล่งตลำดผกัปลอดภยั ประกนัรำคำพืชผกัปลอดภยั 
เช่ือมโยงกำรตลำด  

43 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลิต ไดแ้ก่ กำรผลิตผกัปลอดภยั วำงแผนกำรผลิตพืช กำรป้องกนั
ก ำจดัศตัรูพืช กำรวำงระบบน ้ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำน ้ำหมกัชีวภำพ ปุ๋ยหมกั
และสำรชีวภณัฑ ์วทิยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่ำ กำรลดตน้ทุนกำรผลิต 
ศึกษำดูงำนกำรผลิตผกัท่ีประสบผลส ำเร็จ 

40 

สนบัสนุนปัจจยักำรผลิต ไดแ้ก่ กำรสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั ปุ๋ยเคมี สำรเคมี เคร่ืองมือ
ทุ่นแรงทำงกำรเกษตร  

17 

สนบัสนุนแหล่งเงินทุน ไดแ้ก่ จดัหำแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ำ 8 
จดักำรระบบชลประทำนให้ทัว่ถึง 6 
ขอระบบไฟฟ้ำเกษตร 2 

รวมควำมถ่ี 116 
จ ำแนกเกษตรกรตำมขอ้เสนอแนะและควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมของเกษตรกรท่ี

ท ำกำรผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีท ำกำรผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 โดยรวบรวม
เป็นควำมถ่ีตำมควำมตอ้งกำร พบวำ่เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอแนะให้ภำครัฐถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิต ไดแ้ก่ กำรผลิตผกัปลอดภยั วำงแผนกำรผลิตพืช กำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช กำรวำงระบบน ้ ำ กำร
ปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำน ้ ำหมกัชีวภำพ ปุ๋ยหมกัและสำรชีวภณัฑ์ วิทยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียวเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำ กำรลดตน้ทุนกำรผลิต ศึกษำดูงำนกำรผลิตผกัท่ีประสบผลส ำเร็จ รองลงมำเสนอแนะให้
มีกำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต ไดแ้ก่  กำรสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั  ปุ๋ยเคมี สำรเคมี เคร่ืองมือทุ่นแรง 
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ทางการเกษตร สนับสนุนแหล่งเงินทุน ได้แก่ จดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า จดัการระบบ
ชลประทานใหท้ัว่ถึง และขอระบบไฟฟ้าเกษตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.85) 
 
ตอนที ่ 5  ศึกษาและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของต้นทุนการผลติผกั รายได้จากการปลูกผกั การใช้

ปุ๋ยเคมี และพืน้ทีป่ลูก ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลติผกัปลอดภัยใน
แหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 

ตารางที ่4.86 การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของตน้ทุนในการผลิตผกั ของเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 

 Test Value = 0 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

ตน้ทุนการผลิตผกั 538 14474.78 9804.28 422.69 34.24 537 .000** 14474.78 13644.44 15305.11 

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของการทดสอบสมมติฐานว่าจ านวนตน้ทุนการผลิตผกั
เฉล่ียใชค้่าเฉล่ียของตวัอยา่ง 538 คน คือ 14,474.78 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และมีตน้ทุนเบ่ียงเบนไปจากค่า
มาตรฐานของตวัอย่างท่ี 9,804.28 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และมีค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย
ตวัอย่างท่ี 422.69 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และในการทดสอบค่าเฉล่ียตน้ทุนการผลิตผกัของประชากรท่ี 
14,474.78 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต นั้นมีสถิติของการทดสอบท่ี 0.05 และมีองศาอิสระของสถิติทดสอบท่ี 
537 เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติแบบ 2 ขา้ง พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัความเช่ือมัน่ทาง
สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ตน้ทุนการผลิตผกัเฉล่ียเป็น 14,474.78 บาท/ไร่/
รุ่นการผลิต จริง (ตารางท่ี 4.86) 
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ตารางที ่4.87 การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของรายไดจ้ากการผลิตผกั ของเกษตรกรท่ี     
เขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 

 Test Value = 0 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

รายไดก้ารผลิตผกั 538 29894.61 19713.63 849.92 35.17 537 .000** 29894.61 28225.04 31564.18 

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของการทดสอบสมมติฐานว่าจ านวนรายไดจ้ากการผลิต
ผกัเฉล่ียใชค้่าเฉล่ียของตวัอยา่ง 538 คน คือ 29,894.61 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และมีตน้ทุนเบ่ียงเบนไปจาก
ค่ามาตรฐานของตวัอยา่งท่ี 1,9713.63 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และมีค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย
ตวัอยา่งท่ี 849.92 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และในการทดสอบค่าเฉล่ียรายไดจ้ากการผลิตผกัของประชากรท่ี 
29,894.61 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต นั้นมีสถิติของการทดสอบท่ี 0.05 และมีองศาอิสระของสถิติทดสอบท่ี 
537 เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติแบบ 2 ขา้ง พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัความเช่ือมัน่ทาง
สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่รายไดก้ารผลิตผกัเฉล่ียเป็น 29,894.61 บาท/ไร่/
รุ่นการผลิต จริง (ตารางท่ี 4.87) 
 

ตารางที ่4.88 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตผกักบัรายได ้ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม 
โครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 

ปัจจยั Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

Covariance 
Pearson 
Correlati

on 

Sig. 
(2-

tailed) 

ตน้ทุนการผลิต 14474.78 9804.28 538 
84004129853.16 156432271.61 .809 .000** 

รายได ้ 29894.61 19713.63 538  
จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตผกัว่ามีความสัมพนัธ์กบัรายได ้ของ

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 หรือไม่ เม่ือ
ทดสอบตามค่าทางสถิติพบวา่มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัความเช่ือมนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 สรุปไดว้่าตน้ทุนการผลิตผกัมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการผลิตผกั อย่างมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (ตารางท่ี 4.88) 
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ตารางที ่4.89 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตผกักบัจ านวนคร้ังในการใชปุ๋้ยเคมี 
ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ   
ปี 2558 

ปัจจยั Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

Covariance 
Pearson 

Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ตน้ทุนการผลิต 14474.78 9804.284 538 
292782.77 688.90 0.071 0.145 

จ านวนคร้ังการใส่ปุ๋ย 1.98 .932 435  
จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตผกัวา่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังใน

การใชปุ๋้ยเคมี ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 
2558 หรือไม่ เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติพบว่ามีค่าเท่ากบั 0.145 ซ่ึงมากกวา่ระดบัความเช่ือมนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปได้ว่าตน้ทุนการผลิตผกัไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังในการใช้
ปุ๋ยเคมี (ตารางท่ี 4.89) 
 
ตารางที ่4.90 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตน้ทุนการผลิตผกักบัปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี        

ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ   
ปี 2558 

ปัจจยั Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

Covariance 
Pearson 

Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ตน้ทุนการผลิต 14474.78 9804.284 538 
60080971.46 141366.99 0.122 0.011* 

ปริมาณการใชปุ๋้ย 99.18 110.750 435 

           จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตผกัว่ามีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมี ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 
หรือไม่ เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.011 ซ่ึงน้อยกว่าระดับความเช่ือมันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปไดว้า่ตน้ทุนการผลิตผกัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.90) 
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ตารางที ่4.91 การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการผลิตผกักบัรายไดจ้ากการปลูกผกั           
ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ    
ปี 2558 

ปัจจยั Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

Covariance 
Pearson 

Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

พื้นท่ีการผลิต 4.5034 4.83597 554 
8579280.34 15976.31 0.168 0.000** 

รายไดจ้ากปลูกผกั 29894.61 19713.63 538  
จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของพื้นท่ีการผลิตผกัว่ามีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการ

ปลูกผกั ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 
หรือไม่ เม่ือทดสอบตามค่าทางสถิติพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับความเช่ือมันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปไดว้า่พื้นท่ีการผลิตผกัมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการปลูกผกัอยา่งมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (ตารางท่ี 4.91)  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษา การพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ปี 2558 ของเกษตรกรท่ี

เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ จ านวน 15 จงัหวดั คือ 
จังหวดัเชียงใหม่ ล าพูน น่าน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี 
ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และจังหวดัสงขลา โดยใช้ข้อมูล
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นขอ้มูลฐานในการศึกษา ตามจ านวนสมาชิกกลุ่มหากกลุ่มมีจ านวน
สมาชิกนอ้ยจะท าการจดัเก็บตวัอยา่งทุกราย หากกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มมากจะใชว้ิธีการสุ่ม
เก็บตามความเหมาะสม 

จ านวนตวัอย่างเกษตรกร ท่ีใช้ในการศึกษาการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูก
เศรษฐกิจ ปี 2558 ทั้ งหมด 554 ราย ประกอบด้วยเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ จ านวน 15 จงัหวดั โดยร้อยละ 
14.30 เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จงัหวดัน่าน รองลงมาร้อยละ 10.50 
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จากจงัหวดัพิษณุโลก ร้อยละ 9.70 จงัหวดันครราชสีมา ร้อยละ 7.80 
จงัหวดัสงขลา ร้อยละ 7.20 จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 6.50 จงัหวดันครพนม ร้อยละ 6.30 จงัหวดั
อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 5.40 จงัหวดัขอนแก่นและเพชรบูรณ์ 
ในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 4.90 จงัหวดัอุดรธานี ร้อยละ 4.50 จงัหวดัตาก ร้อยละ 4.00 จงัหวดั
กาญจนบุรี ร้อยละ 3.60 จงัหวดัสระบุรีและล าพนู ในอตัราท่ีเท่ากนั ตามล าดบั 

  
ตอนที ่ 1  สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการผลติผกัปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 60.47  เป็นเพศหญิงร้อยละ 39.53 อายุ

เฉล่ีย 48.08  ปี อายุมากท่ีสุด 77 ปี อายุน้อยท่ีสุด 16 ปี เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าร้อยละ 40.26 มี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี รองลงมาร้อยละ 27.94 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี  สถานภาพทางครอบครัว  
ร้อยละ 88.27 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 6.14 มีสถานภาพหย่าร้าง – หมา้ย และร้อยละ 5.59 มี
สถานภาพโสด ส่วนการศึกษาร้อยละ 36.10 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาตอนต้น 
รองลงมาร้อยละ 27.62 จบประถมศึกษาตอนปลาย จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉล่ียจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 4.01 คน จ านวนมากท่ีสุด 11 คน จ านวนนอ้ยท่ีสุด 1 คน เม่ือจ าแนกสมาชิกใน
ครอบครัวตามช่วงพบว่าร้อยละ 48.73 มีสมาชิกในครัวเรือน 4 – 5 คน รองลงมาร้อยละ 18.66 มี
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สมาชิกในครัวเรือน 2 – 3 คน เม่ือจ าแนกเกษตรกรตามจ านวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือนมี
ค่าเฉล่ีย 2.27 คน จ านวนมากท่ีสุด 6 คน จ านวนน้อยท่ีสุด 1 คน เม่ือจ าแนกแรงงานภาคเกษตร
ภายในครัวเรือนตามช่วงพบวา่ร้อยละ 76.91 มีจ  านวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือนนอ้ยกวา่ 2 
คน รองลงมาร้อยละ 13.82 มีจ  านวนแรงงานภาคเกษตรภายในครัวเรือน 2 – 3 คน  
 การประกอบอาชีพหลกัและอาชีพรอง พบวา่ผูป้ลูกผกัเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 95.31 มีอาชีพ
การเกษตรเป็นอาชีพหลกั รองลงมาร้อยละ 2.17 อาชีพ หากพิจารณาการประกอบอาชีพรองของผูท่ี้
ปลูกผกัพบวา่ร้อยละ 67.27 มีอาชีพรองคือรับจา้ง รองลงมาร้อยละ 21.62 มีอาชีพรองคือคา้ขาย  
 การจา้งแรงงานเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา พบวา่ร้อยละ 58.30 มีการจา้งแรงงานเพิ่ม 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 41.70 ไม่จา้งแรงงานเพิ่มเติม การจา้งแรงงานเพิ่มแยกตามประเภทการจา้งแรงงาน
เพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษาพบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.90 เป็นการจา้งแรงงานแบบชัว่คราว ร้อยละ 
1.86 มีการจา้งแรงงานทั้งชัว่คราวและประจ า  และท่ีเหลือร้อยละ 1.24 เป็นการจา้งแรงงานแบบประจ า
เพียงอยา่งเดียว โดยมีการจา้งแบบรายวนัเพื่อช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา มีค่าเฉล่ียจ านวนการจา้ง
แรงงานแบบชัว่คราว 8.54  คน/รอบการผลิต จ านวนมากท่ีสุด 200 คน/รอบการผลิตและนอ้ยท่ีสุด 1 
คน/รอบการผลิต มีอตัราการจา้งแบบรายวนัเฉล่ีย 255.51 บาท/วนั ค่าจา้งมากท่ีสุด 400 บาท/วนั และ
ค่าจา้งนอ้ยท่ีสุด 100 บาท/วนั และมีค่าเฉล่ียจ านวนการจา้งแรงงานแบบประจ า 1.60 คน/ครัวเรือน 
จ านวนมากท่ีสุด 4 คน/ครัวเรือน และน้อยท่ีสุด 1 คน/ครัวเรือน มีอตัราค่าจา้งแบบประจ าเฉล่ีย 
6,470 บาท/เดือน ค่าจา้งมากท่ีสุด 9,000 บาท/เดือน  และค่าจา้งนอ้ยท่ีสุด 3,000 บาท/เดือน  
  จ  านวนพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด พบวา่มีค่าเฉล่ียจ านวนพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด 9.73 ไร่ 
พื้นท่ีมากท่ีสุด 220 ไร่ และน้อยท่ีสุด 0.17 ไร่ เม่ือจ าแนกพื้นท่ีการเกษตรเป็นช่วงพบว่าร้อยละ 
58.66 มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมดตั้งแต่ 5 ไร่ ลงมา รองลงมาร้อยละ 18.59 มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด
ระหวา่ง 5.01-10 ไร่ มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 7.69 ไร่ พื้นท่ีมากท่ีสุด 100 ไร่ และน้อย
ท่ีสุด 0.00 ไร่ เม่ือจ าแนกพื้นท่ีการเกษตรของตนเองเป็นช่วงพบวา่ร้อยละ 66.28 มีพื้นท่ีการเกษตร
ของตนเองตั้งแต่ 5 ไร่ลงมา รองลงมาร้อยละ 15.71 มีพื้นท่ีการเกษตรของตนเองระหวา่ง 5.01-10 ไร่  มี
พื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มเฉล่ีย 8.21 ไร่ พื้นท่ีเช่ามากท่ีสุด 120 ไร่ และนอ้ยท่ีสุด 0.00 ไร่ เม่ือจ าแนก
พื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มเป็นช่วงพบว่าร้อยละ 67.07 มีพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มตั้งแต่ 5 ไร่ลงมา 
รองลงมาร้อยละ 17.36 มีพื้นท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพิ่มระหวา่ง 5.01-10 ไร่ โดยมีอตัราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ีย 
2,044.07 บาท/ไร่ มีค่าเช่ามากท่ีสุด 7,000 บาท/ไร่ และค่าเช่านอ้ยท่ีสุด 500 บาท/ไร่ เม่ือจ าแนกค่าเช่า
เป็นช่วงพบวา่ร้อยละ 35.33 มีค่าเช่าระหวา่ง 501-1,000 บาท/ไร่ รองลงมาร้อยละ 19.76 มีค่าเช่าระหวา่ง 
1,501-2,000 บาท/ไร่ 
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จ านวนพื้นท่ีการปลูกผกั พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.50 ไร่ พื้นท่ีปลูกผกัมากท่ีสุด 60 ไร่ และพื้นท่ี
ปลูกผกัน้อยท่ีสุด 0.17 ไร่ เม่ือจ าแนกพื้นท่ีปลูกผกัเป็นช่วงพบว่าร้อยละ 41.16 เกษตรกรมีพื้นท่ี
ปลูกผกัตั้งแต่ 2 ไร่ ลงมา รองลงมาร้อยละ 27.44 มีพื้นท่ีปลูกผกัระหวา่ง 2.01-4 ไร่  
 ส่ือท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตผกัปลอดภยั พบวา่ร้อยละ 30.37 ไดรั้บความรู้จาก
ส่ือวิทยุโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 20.61 ได้รับความรู้จากเอกสาร ค าแนะน า ใบปลิว 
ส าหรับบุคคลท่ีเกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการผลิตผกัปลอดภยัพบว่าร้อยละ 31.09 ไดรั้บความรู้
ดา้นการผลิตผกัปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร รองลงมาร้อยละ 21.60 ไดรั้บความรู้ดา้น
การผลิตผกัปลอดภยัจากเกษตรกรขา้งเคียง/เพื่อนบา้น 
 การกูย้ืมเงินและกูจ้ากแหล่งเงินทุนประเภทใดเพื่อใช้ใน พบว่าร้อยละ 19.31ไม่ไดกู้เ้งิน และ
ร้อยละ 80.69 กู้เงินเพื่อใช้ในการเกษตร ในจ านวนน้ีพบว่าร้อยละ 60.75 นิยมกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
รองลงมาร้อยละ 9.34 กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตร และพบวา่ร้อยละ 76.06 เลือกกูเ้งินจากแหล่งเงินกู้
เพียงแหล่งเดียว หากจ าแนกเกษตรกรตามการน าเงินกู้ยืมเงินไปใช้ในการปลูกผกั พบว่าร้อยละ 
80.15 น าเงินกูไ้ปใชใ้นกิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม มีเพียงร้อยละ 19.85 เท่านั้นท่ีน าเงินกูไ้ปใช้
เฉพาะในกิจกรรมการปลูกผกัเพียงอยา่งเดียว 
 การเป็นสมาชิกกลุ่มและประเภทกลุ่ม พบว่าร้อยละ 97.11 เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร 
ในจ านวนน้ีร้อยละ 44.72 เป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. รองลงมาร้อยละ 24.75 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
 การมีเคร่ืองมือทางการเกษตร พบวา่ร้อยละ 23.99 มีเคร่ืองสูบน ้ า/ป๊ัมน ้ า รองลงมาร้อยละ 
20.22 มีเคร่ืองตดัหญา้ ร้อยละ 20.15 มีเคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดโยก ร้อยละ 16.06 มีเคร่ืองพ่นสารเคมี
แบบเคร่ืองยนต ์ร้อยละ 14.27 มีรถไถเดินตาม ร้อยละ 2.43 มีรถแทรกเตอร์(เล็ก) ร้อยละ 2.30 มีรถ
แทรกเตอร์(ใหญ่) และเกษตรกรร้อยละ 27.77 เกษตรกรมีเคร่ืองมือทางการเกษตร 3 ชนิด รองลงมา
ร้อยละ 24.87 มีเคร่ืองมือทางการเกษตร 2 ชนิด 
 การมียานพาหนะและประเภทของพาหนะ พบว่าร้อยละ 98.56 มียานพาหนะเพื่อใช้ ใน
จ านวนน้ีร้อยละ 45.78  มีรถจกัรยานยนต ์รองลงมาร้อยละ 26.96 มีจกัรยาน ร้อยละ 24.90 มีรถยนต์
กระบะ 4 ลอ้ ร้อยละ 1.57 มีรถเก๋ง ร้อยละ 0.49 มีรถสามลอ้ ร้อยละ 0.20 มีรถยนต ์6 ลอ้ และร้อยละ 
0.10 มีรถอีแต๋น และพบวา่เกษตรกรร้อยละ 38.10 มียานพาหนะ 1 และ 2 ประเภทในอตัราท่ีเท่ากนั 
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ตอนที ่ 2  สภาพการผลติผกัของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลติผกัปลอดภัยในแหล่ง
ปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 

 ระบบการปลูกผกั พบว่าร้อยละ 52.71 เกษตรกรปลูกผกัอย่างเดียวและด าเนินการทั้งปี 
รองลงมาร้อยละ 27.08 เกษตรกรปลูกขา้วนาปี-ตามดว้ยปลูกผกัหลงัท านาปีเท่านั้น ร้อยละ 11.19 
เกษตรกรปลูกผกัอยา่งเดียวแต่ด าเนินการเฉพาะบางฤดู ร้อยละ 5.60 เกษตรกรปลูกแบบพืชผกัสวน
ครัว เหลือจึงจ าหน่ายเป็นการคา้ ร้อยละ 1.44 เกษตรกรปลูกขา้วนาปรัง-ตามดว้ยปลูกผกัหลงัท านา
ปรังเท่านั้ น กับ  ปลูกแทรกในแปลงไม้ผล ในอัตราท่ีเท่ากัน และร้อยละ 0.54 เกษตรกรปลูก
ตามหลงัพืชไร่ 
 ประเภทพืชผกัท่ีเกษตรกรปลูก พบวา่มีการปลูกพืชผกัมากถึง 58 ชนิด โดยร้อยละ 7.96 ปลูก
ผกักวางตุง้ รองลงมาร้อยละ 6.13 ปลูกผกัคะนา้ ร้อยละ 5.29 พริกข้ีหนู(เล็ก) ร้อยละ 5.01 ปลูกตะไคร้ 
ร้อยละ 4.96 ปลูกถัว่ฝักยาว ร้อยละ 4.96 ปลูกพริกใหญ่ ร้อยละ 4.45 ปลูกมะเขือเทศ ร้อยละ 4.40 ปลูก
ผกับุง้ ร้อยละ 4.35 ปลูกพริกข้ีหนู(ใหญ่) ร้อยละ 4.16 ปลูกตน้หอม ร้อยละ 4.07 ปลูกกะหล ่าปลี ร้อยละ 
4.07 ปลูกมะเขือเปราะ ร้อยละ 3.88  ปลูกข่า ร้อยละ 3.65 ปลูกแตงกวา ร้อยละ 3.46 ปลูกบวบ ร้อยละ 
3.37  ปลูกผกัชีฝร่ัง ร้อยละ 3.32 ปลูกกะหล ่าดอก ร้อยละ 2.62 ปลูกผกักาดขาว ร้อยละ 2.57 ปลูกมะเขือ
ยาว ร้อยละ 2.11 ปลูกฟักทอง ร้อยละ 1.64 ปลูกมะระ ร้อยละ 1.45 ปลูกผกัชี ร้อยละ 1.31 ปลูกสลดั 
ร้อยละ 1.26 ปลูกกระเทียม ร้อยละ 1.03 ปลูกหอมแดง ร้อยละ 0.98 ปลูกฟักเขียว/แฟง  ร้อยละ 0.89 
ปลูกชะอม ร้อยละ 0.80 ปลูกพริกหยวก ร้อยละ 0.80 ปลูกกุยช่าย ร้อยละ 0.70 ปลูกขิง ร้อยละ 0.61 
ปลูกบล็อกโคล่ี ร้อยละ 0.42 ปลูกขา้วโพดฝักอ่อน ร้อยละ 0.37 ปลูกค่ืนไฉ่ ร้อยละ 0.33 ปลูกเสาวรส  
ร้อยละ 0.33 ปลูกโหระพา ร้อยละ 0.33 ปลูกกระเพรา ร้อยละ 0.28 ปลูกพริกยกัษ ์ร้อยละ 0.23 ปลูก
แครอท ร้อยละ 0.19 ปลูกกระเจ๊ียบเขียว ร้อยละ 0.14 ปลูกมะนาว ร้อยละ 0.14 ปลูกผกักาดฮ่องเต ้  
ร้อยละ 0.09 ปลูกแตงโมอ่อน ร้อยละ 0.09 ปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง ร้อยละ 0.09 ปลูกปวยเลง้ ร้อยละ 0.09 
ปลูกผกัเซียงดา ร้อยละ 0.05 ปลูกหอมหวัใหญ่ ร้อยละ 0.05 ปลูกฟักขา้ว ร้อยละ 0.05 ปลูกมะกรูด ร้อยละ 
0.05 ปลูกถั่วดาวอินคา ร้อยละ 0.05 ปลูกผกัปรัง ร้อยละ 0.05 ปลูกผกัหวานป่า ร้อยละ 0.05 ปลูก
ผกัหวานบา้น ร้อยละ 0.05 ปลูกขมิ้น ร้อยละ 0.05 ปลูกไผ่ ร้อยละ 0.05 ปลูกผกักาดเขียวปลี ร้อยละ 
0.05 ปลูกผกัชีฝอย ร้อยละ 0.05 ปลูกดอกขจร และร้อยละ 0.05 ปลูกถัว่พ ู 

เกษตรกรมีการเลือกปลูกผกัท่ีหลากหลาย ตั้งแต่เพียงชนิดเดียวและปลูกมากท่ีสุดถึง 23 
ชนิดในแปลงปลูก โดยร้อยละ 26.35 เกษตรกรปลูกพืชผกัชนิดเดียว ร้อยละ 16.43 เกษตรกรปลูกผกั 
2 และ 3 ชนิดในอตัราท่ีเท่ากนั ร้อยละ 12.82 เกษตรกรปลูกผกั 4 ชนิด ร้อยละ 7.40 เกษตรกรปลูกผกั 
5 ชนิด ร้อยละ 6.86 เกษตรกรปลูกผกั 6 ชนิด ร้อยละ 3.25 เกษตรกรปลูกผกั 8 ชนิดร้อยละ 3.07 
เกษตรกรปลูกผกั 7 ชนิด  ร้อยละ 2.89 เกษตรกรปลูกผกั 9 ชนิด ร้อยละ 0.90 เกษตรกรปลูกผกั 10 ชนิด 
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ร้อยละ 0.72 เกษตรกรปลูกผกั 11 ชนิด ร้อยละ 0.54 เกษตรกรปลูกผกั 13,14 ร้อยละ 0.36 เกษตรกร
ปลูกผกั 12,15,16,17 และ 23 ชนิดในอตัราท่ีเท่ากนั  
 รอบการผลิตผกัต่อปี พบวา่มีจ านวนเฉล่ียรอบการผลิตผกั 2.39 รอบการผลิต/ปี มีรอบการ
ปลูกสูงสุด 12 รอบการผลิต/ปี น้อยท่ีสุด 1 รอบการผลิต/ปี เม่ือจ าแนกเป็นรอบการผลิตพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 35.56 มีรอบการผลิตผกั 1 รอบการผลิต/ปี  รองลงมาร้อยละ 26.56 มีรอบการผลิต
ผกั 2 รอบการผลิต/ปี ร้อยละ 19.49 มีรอบการผลิตผกั 3 รอบการผลิต/ปี  
 แหล่งท่ีมาของเมล็ดพนัธ์ุผกัท่ีปลูกพบว่าร้อยละ 46.32 เกษตรกรซ้ือเมล็ดพนัธ์ุจากร้านคา้
ทัว่ไปซ่ึงเป็นพนัธ์ุลูกผสม รองลงมาร้อยละ 24.62 เกษตรกรเก็บรักษาพนัธ์ุผกัไวด้ว้ยตนเอง ร้อยละ 
12.60 เกษตรกรซ้ือเมล็ดพนัธ์ุจากร้านคา้ทัว่ไปแต่เป็นพนัธ์ุผสมเปิด ร้อยละ 12.49 เกษตรกรซ้ือ 
เมล็ดพนัธ์ุจากเกษตรกรขา้งเคียง/เพื่อนบา้น และร้อยละ 3.97  เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุ
จากทางราชการ และพบว่าร้อยละ 61.01 เกษตรกรหาเมล็ดพนัธ์ุผกัจาก 1 แหล่ง รองลงมาร้อยละ 
26.90 เกษตรกรหาเมล็ดพนัธ์ุไดจ้าก 2 แหล่ง 
 การน าตวัอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ พบว่าร้อยละ 71.21 ไม่ได้น าตวัอย่างดินไปตรวจ
วเิคราะห์ มีเพียงร้อยละ 28.79 เกษตรกรไดน้ าตวัอยา่งดินไปตรวจวเิคราะห์  
 การไถเตรียมดิน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 94.40 มีการไถเตรียมดิน ส่วนการตากดินและ
ระยะเวลาการตากดินก่อนปลูก พบว่าร้อยละ 95.67 เกษตรกรจะท าการตากดินก่อน ในจ านวนน้ี
พบวา่ร้อยละ 49.06 มีการตากดินก่อนปลูก 1 สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 35.47 มีการตากดินก่อน 2 
สัปดาห์  

การปรับปรุงดินก่อนปลูกและการใชว้สัดุปรับปรุงดิน พบวา่ร้อยละ 77.68 มีการปรับปรุง
บ ารุงดินก่อนปลูก โดยเกษตรกรกลุ่มน้ีจะใชว้สัดุปรับปรุงดินท่ีแตกต่างกนั พบวา่ร้อยละ 36.81 ใช้
ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงบ ารุงดิน รองลงมาร้อยละ 25.85 ใช้ปูนขาว ร้อยละ 18.13 ปุ๋ยหมกั ร้อยละ 
16.70 ใช้โดโลไมท์  อตัราการใช้วสัดุปรับปรุงดินก่อนปลูกในส่วนของปุ๋ยคอกพบว่ามีการใส่ปุ๋ย
คอกเฉล่ีย 698.24 กิโลกรัม/ไร่  อตัราต ่าสุด 150 กิโลกรัม/ไร่  อตัราสูงสุด 5,000 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือ
จ าแนกอตัราการใส่ปุ๋ยคอกเป็นช่วงพบว่าร้อยละ 32.20 ใส่ปุ๋ยคอกอตัราระหว่าง 400.01 – 600 
กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 26.83 ใส่ปุ๋ยคอกอตัราระหวา่ง 800.01 – 1,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ในส่วนของปุ๋ยหมกัพบว่ามีการใส่ปุ๋ยหมกัเฉล่ีย 791.09  กิโลกรัม/ไร่  อตัราต ่าสุด 100 กิโลกรัม/ไร่  
อตัราสูงสุด 2,250 กิโลกรัม/ไร่  เม่ือจ าแนกอตัราการใส่ปุ๋ยหมกัเป็นช่วง พบว่าร้อยละ 43.57 ใส่ปุ๋ย
หมกัอตัราระหว่าง 800.01 – 1,000 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 18.81 ใส่ปุ๋ยหมกัอตัรา
ระหวา่ง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร่  ในส่วนของปูนขาวพบวา่มีการใส่ปูนขาวเฉล่ีย 88.58  กิโลกรัม/ไร่  
อตัราต ่าสุด 10 กิโลกรัม/ไร่  อตัราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือจ าแนกอตัราการใส่ปูนขาวเป็นช่วง 
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พบวา่ร้อยละ 92.36 ใส่ปูนขาวอตัรานอ้ยกวา่ 200 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 4.86 ใส่
ปูนขาวอตัราระหวา่ง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร่ ในส่วนของโดโลไมท์พบวา่มีการใส่โดโลไมท์
เฉล่ีย 109.46  กิโลกรัม/ไร่  อตัราต ่าสุด 10 กิโลกรัม/ไร่  อตัราสูงสุด 2,000 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือจ าแนก
อตัราการใส่โดโลไมท์เป็นช่วง พบว่าร้อยละ 94.62 ใส่โดโลไมท์อตัราน้อยกว่า 200 กิโลกรัม/ไร่ 
รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 2.15 ใส่โดโลไมทอ์ตัราระหวา่ง 200.01 – 400 กิโลกรัม/ไร่  
 แรงงานการเตรียมดิน พบวา่ร้อยละ 51.81 เกษตรกรเตรียมดินดว้ยตนเอง รองลงมาร้อยละ 
43.32 เกษตรกรเตรียมดินเองบางส่วนโดยจา้งแรงงานช่วยเตรียมดินดว้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4.87 
เกษตรกรจะจา้งแรงงานในการเตรียมดินทั้งหมด  
 ระบบการให้น ้ า พบว่าร้อยละ 48.32 ใช้ระบบการให้น ้ าบนผิวดินแบบใช้สายยางรด 
รองลงมาร้อยละ 33.03 ใชร้ะบบสปริงเกอร์ ร้อยละ 10.40 ใชร้ะบบให้น ้ าบนผิวดินแบบปล่อยตาม
ร่อง ร้อยละ 7.34 ใชร้ะบบน ้าหยด ร้อยละ 0.76 ใชเ้คร่ืองแบบเรือรดน ้า และร้อยละ 0.15 ใชว้ิธีตกัรด 
และส่วนใหญ่ร้อยละ 84.48 มีรูปแบบการให้น ้ าเพียงรูปแบบเดียว รองลงมาร้อยละ 13.00 มีการให้
น ้า 2 รูปแบบ ส่วนระยะเวลาการให้น ้ าในแปลงผกั พบวา่ร้อยละ 72.02 จะใชว้ิธีการดูตามสภาพใน
แปลงและความเหมาะสมในการพิจารณาการให้น ้ าแปลงผกั และร้อยละ 27.98 เกษตรกร
ก าหนดการใหน้ ้าเป็นระยะ 

 ประเภทการใช้ปุ๋ยในการปฏิบติัดูแลรักษา พบว่าร้อยละ 68.41 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกนัในแปลงผกั รองลงมาร้อยละ 21.31 เกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียว และร้อยละ 10.28 
เกษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียเ์พียงอยา่งเดียวในการผลิตผกั  

ประเภทการใชปุ๋้ยเคมีในการปฏิบติัดูแลรักษา พบวา่มีการใชปุ๋้ยเคมีจ านวน 17 สูตร ในการ
ปลูกผกั โดยมีเกษตรกรร้อยละ 37.66 นิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 26.30 
ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร้อยละ 8.00 ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ร้อยละ 6.36 ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ร้อยละ 6.02   
ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 ร้อยละ 4.29 ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 ร้อยละ 3.71 ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร้อยละ 3.24 
ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ร้อยละ 1.97 ใช้ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ร้อยละ 0.81 ใช้ปุ๋ยสูตร 15-7-18 ร้อยละ 0.58   
ใชปุ๋้ยสูตร 0-0-60 ร้อยละ 0.46 ใชปุ๋้ยสูตร 20-10-12 และร้อยละ 0.12 ใชปุ๋้ยสูตร 20-8-20, 18-46-0, 
18-18-0, 27-6-6 และสูตร 25-7-7 ในร้อยละท่ีเท่ากนั 

  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปฏิบติัดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 พบว่ามีอตัรา
การใชเ้ฉล่ีย 57.55 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราต ่าสุด 1 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 
500 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนกอตัราการใชพ้บว่าร้อยละ 40.00 เกษตรกรใชใ้นอตัรา 
40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต รองลงมาร้อยละ 24.92 ใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/
ไร่/รอบการผลิต  
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การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 46-0-0 พบวา่มีอตัราการใชเ้ฉล่ีย 40.40 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัรา
ต ่าสุด 2 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนกอตัราการ
ใช้พบวา่ร้อยละ 37.00 เกษตรกรใชใ้นอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต รองลงมาร้อยละ 
21.15 ใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 พบว่ามีอตัราการใช้เฉล่ีย 45.68 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
อตัราต ่าสุด 1 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 500 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  เม่ือจ าแนก
อตัราการใช้พบว่าร้อยละ 46.38 เกษตรกรใช้ในอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
รองลงมาร้อยละ 26.09 ใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 21-0-0 พบวา่มีอตัราการใชเ้ฉล่ีย 43.35 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัรา
ต ่าสุด 2 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 200 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนกอตัราการ
ใช้พบวา่ร้อยละ 36.36 เกษตรกรใชใ้นอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต รองลงมาร้อยละ 
20.00 ใชใ้นอตัรานอ้ยกวา่ 10.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 พบว่ามีอตัราการใช้เฉล่ีย 58.98 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
อตัราต ่าสุด 1 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 350 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนก
อตัราการใช้พบว่าร้อยละ 42.31 เกษตรกรใช้ในอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
รองลงมาร้อยละ 23.08  ใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 พบว่ามีอตัราการใช้เฉล่ีย 60.81 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
อตัราต ่าสุด 5 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 240 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนก
อตัราการใชพ้บวา่ร้อยละ 24.30 เกษตรกรใชใ้นอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต, ใชใ้น
อตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต และใชใ้นอตัรา 10.01-20.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการ
ผลิต ในร้อยละท่ีเท่ากนั  

การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-8-8 พบวา่มีอตัราการใชเ้ฉล่ีย 48.97 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัรา
ต ่าสุด 2 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 200 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนกอตัราการ
ใชพ้บว่าร้อยละ 56.25 เกษตรกรใช้ในอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต รองลงมาร้อยละ 
15.63 ใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 พบว่ามีอตัราการใช้เฉล่ีย 49.64 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
อตัราต ่าสุด 10 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 200 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนก
อตัราการใช้พบว่าร้อยละ 64.29 เกษตรกรใช้ในอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
รองลงมาร้อยละ 14.29 ใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  
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การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 30-0-0 พบวา่มีอตัราการใชเ้ฉล่ีย 29.29 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัรา
ต ่าสุด 3 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 50 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนกอตัราการ
ใชพ้บวา่ร้อยละ 35.29 เกษตรกรใชใ้นอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต และใชใ้นอตัรา
นอ้ยกวา่ 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ในร้อยละท่ีเท่ากนั  

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 พบว่ามีอตัราการใช้เฉล่ีย 41.14 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
อตัราต ่าสุด 3 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 100 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนก
อตัราการใช้พบว่าร้อยละ 42.86 เกษตรกรใช้ในอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
รองลงมาร้อยละ 28.57 เกษตรกรใชน้อ้ยกวา่ 10.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 0-0-60 พบวา่มีอตัราการใชเ้ฉล่ีย 38.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัรา
ต ่าสุด 15 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 80 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนกอตัราการ
ใช้พบวา่ร้อยละ 40.00  ใช้ในอตัรานอ้ยกวา่ 10.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต และร้อยละ 20.00  
เกษตรกรใชใ้นอตัรา 20.01-30.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต, ใชใ้นอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/
รอบการผลิต และอตัรามากกวา่ 50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ในร้อยละท่ีเท่ากนั 

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-12 พบว่ามีอตัราการใชเ้ฉล่ีย 60.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
อตัราต ่าสุด 40 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต อตัราสูงสุด 100 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เม่ือจ าแนก
อตัราการใชพ้บวา่ร้อยละ 50.00 เกษตรกรใชใ้นอตัรา 40.01-50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต และ
ร้อยละ 25.00 ใชใ้นอตัรา 30.01-40.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต และอตัรามากกวา่ 50.00 กิโลกรัม/
ไร่/รอบการผลิต ในร้อยละท่ีเท่ากนั 

การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 20-8-20 พบวา่มีอตัราการใชท่ี้ 25.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 18-46-0 พบวา่มีอตัราการใชท่ี้ 100.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  
การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 18-18-0 พบวา่มีอตัราการใชท่ี้ 20.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  
การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 27-6-6 พบวา่มีอตัราการใชท่ี้ 50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  
การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 25-7-7 พบวา่มีอตัราการใชท่ี้ 50.00 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  

 ประเภทการใชปุ๋้ยเคมีหลายประเภทในการปฏิบติัดูแลรักษา มีการใชป้ระเภทปุ๋ยเคมีหลาย
สูตร พบวา่ร้อยละ 46.21 เกษตรกรนิยมใชปุ๋้ยเคมี 2 สูตร รองลงมาร้อยละ 31.95 เกษตรกรใชปุ๋้ยเคมี
เพียงประเภทเดียว ร้อยละ 16.09 เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมี 3 สูตร ร้อยละ 3.68 เกษตรกรนิยมใช้
ปุ๋ยเคมี 4 สูตร ร้อยละ 1.61 เกษตรกรนิยมใชปุ๋้ยเคมี 5 สูตร และร้อยละ 0.23 เกษตรกรนิยมใช้
ปุ๋ยเคมี 6 และ 7 สูตร ในร้อยละท่ีเท่ากนั  
 วธีิการใส่ปุ๋ย พบวา่ร้อยละ 40.12 ใส่ปุ๋ยโดยการโรยเป็นแถวขา้งตน้แลว้กลบ รองลงมาร้อยละ 
27.10 ใส่ปุ๋ยโดยการรองกน้หลุมก่อนปลูก ร้อยละ 16.69  ใส่ปุ๋ยโดยการละลายปุ๋ยผสมน ้ ารดแลว้  
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รดน ้า ร้อยละ 8.05 ใส่ปุ๋ยโดยการขดุเป็นหลุมใส่แลว้กลบ ร้อยละ 7.46 ใส่ปุ๋ยโดยการละลายปุ๋ยแลว้
ฉีดพ่น และร้อยละ 0.59 ใส่ปุ๋ยโดยการให้พร้อมระบบน ้ าหยด และพบวา่ร้อยละ 58.88 ใส่ปุ๋ยเพียง
วธีิเดียว รองลงมาร้อยละ 31.34 มีการใส่ 2 วธีิ  ร้อยละ 8.33 มีการใส่ 3 วธีิ  
 ปริมาณการใส่ปุ๋ยอินทรียข์ณะท่ีปลูกพืชไปแลว้  พบว่าใส่ปุ๋ยอินทรียเ์ฉล่ีย 224.48 กก./ไร่  
อตัราต ่าสุด 50 กก./ไร่ และอตัราสูงสุด 1,500 กก./ไร่ เม่ือจ าแนกอตัราการใส่ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นช่วง พบวา่
ร้อยละ 41.47 ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัราท่ีต ่ากวา่ 100 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาร้อยละ 33.72 ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์น
อตัรา 100.00-200.00 กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ 12.02 ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 200.01-300.00 กิโลกรัม/ไร่ 
ร้อยละ 6.59 ใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรามากกวา่ 500 กก.ไร่  ร้อยละ 3.88 ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 400.01-500.00 
กิโลกรัม/ไร่ และร้อยละ 2.33  ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 300.01-400.00 กิโลกรัม/ไร่  
 การใช้อาหารเสริมทางใบในการปลูกผกั พบว่าร้อยละ 58.82 ไม่มีการใช้อาหารเสริมทางใบ 
และเกษตรกรร้อยละ 41.18 มีการใช้อาหารเสริมทางใบ ในจ านวนน้ีเกษตรกรร้อยละ 83.23 มีการใช้
อาหารเสริมทางใบ 1 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 9.94 ใช้อาหารเสริมทางใบ 2 คร้ัง ร้อยละ 6.21 มีการใช้
อาหารเสริมทางใบ 3 คร้ัง และร้อยละ 0.62 มีการใช้อาหารเสริมทางใบ 4 คร้ัง ในการให้อาหารเสริม
ทางใบคร้ังท่ี 1 พบว่ามีการใช้อาหารเสริมทางใบมากถึง 9 ประเภท เช่นร้อยละ38.51 ใช้ปุ๋ยเกล็ด 
รองลงมาร้อยละ 28.57 ใช้ฮอร์โมนพืช ร้อยละ 19.25 ใช้น ้ าหมกัชีวภาพ  คร้ังท่ี 2 พบว่ามีการใช้
อาหารเสริมทางใบมากถึง 5 ประเภท เช่นร้อยละ 48.15 ใช้ปุ๋ยเกล็ด รองลงมาร้อยละ 29.63 ใช้น ้ า
หมกัชีวภาพ ร้อยละ 11.11 ใช้ฮอร์โมนพืช คร้ังท่ี 3 พบว่ามีการใช้อาหารเสริมทางใบมากถึง 4 
ประเภท เช่นร้อยละ72.73 ใชปุ๋้ยเกล็ด รองลงมาร้อยละ 9.09 ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ, ฮอร์โมนพืชและโบ
ร่อน ในร้อยละท่ีเท่ากนัตามล าดบั และคร้ังท่ี 4 พบว่าเกษตรกรมีการใช้อาหารเสริมทางใบเพียง
ประเภทเดียวคือปุ๋ยเกล็ด  
 อตัราการใชอ้าหารเสริมทางใบ คร้ังท่ี 1 พบวา่มีปริมาณการใชอ้าหารเสริมทางใบเฉล่ีย 56.99 
หน่วย/คร้ัง/ไร่  ต ่าสุด 1 หน่วย/คร้ัง/ไร่ สูงสุด 700 หน่วย/คร้ัง/ไร่  เม่ือจ าแนกตามช่วงอตัราร้อยละ 
56.52 ใชอ้าหารเสริมทางใบนอ้ยกวา่ 20 หน่วย/คร้ัง/ไร่ รองลงมาร้อยละ 15.53 ใชอ้าหารเสริมทางใบ
ระหว่าง 80.01-100 หน่วย/คร้ัง/ไร่ คร้ังท่ี 2 พบว่ามีปริมาณการใช้อาหารเสริมทางใบเฉล่ีย 50.00 
หน่วย/คร้ัง/ไร่ ต ่าสุด 10 หน่วย/คร้ัง/ไร่ สูงสุด 200 หน่วย/คร้ัง/ไร่  เม่ือจ าแนกตามช่วงอตัราร้อยละ 
40.74 ใชอ้าหารเสริมทางใบนอ้ยกวา่ 20 หน่วย/คร้ัง/ไร่ รองลงมาร้อยละ 25.93 ใชอ้าหารเสริมทางใบ
ระหวา่ง 20.01-40 หน่วย/คร้ัง/ไร่ คร้ังท่ี 3 พบวา่มีปริมาณการใชอ้าหารเสริมทางใบเฉล่ีย  32.27 หน่วย/
คร้ัง/ไร่ ต ่าสุด 15 หน่วย/คร้ัง/ไร่ สูงสุด 50 หน่วย/คร้ัง/ไร่  เม่ือจ าแนกตามช่วงอตัราร้อยละ 45.46 ใช้
อาหารเสริมทางใบนอ้ยกวา่ 20 หน่วย/คร้ัง/ไร่ รองลงมาร้อยละ 36.56 ใชอ้าหารเสริมทางใบระหวา่ง 
20.01-40 หน่วย/คร้ัง/ไร่ และคร้ังท่ี 4 พบวา่มีปริมาณการใชอ้าหารเสริมทางใบ 40 หน่วย/คร้ัง/ไร่  
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 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชอ้าหารเสริมทางใบ คร้ังท่ี 1 พบวา่ร้อยละ 50.93 จะใหอ้าหาร
เสริมทางใบในระยะก าลงัเจริญเติบโต รองลงมาร้อยละ 15.53 จะใหอ้าหารเสริมทางใบในระยะหลงั
ปลูกและระยะก าลงัออกดอกในร้อยละท่ีเท่ากนั คร้ังท่ี 2 พบวา่ร้อยละ 77.78 จะให้อาหารเสริมทางใบ
ในระยะก าลงัเจริญเติบโต รองลงมาร้อยละ 14.53 จะให้อาหารเสริมทางใบในระยะก าลงัออกดอก คร้ัง
ท่ี 3 พบวา่ร้อยละ 81.82 จะใหอ้าหารเสริมทางใบในระยะก่อนเก็บเก่ียว และร้อยละ 9.09 จะให้
อาหารเสริมทางใบในระยะก าลงัเจริญเติบโตและระยะก าลงัออกดอกในร้อยละท่ีเท่ากนั และคร้ังท่ี 
4 พบวา่จะใหอ้าหารเสริมทางใบในระยะก่อนเก็บเก่ียว 
 การก าจดัวชัพืช พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.13 จะก าจดัวชัพืช โดยในจ านวนน้ี 
เกษตรกรร้อยละ 50.66 จะก าจดัวชัพืชโดยการถอน/ถาง/ไถ รองลงมาร้อยละ 39.28 เกษตรกรใชส้ารเคมี
ในการก าจดัวชัพืช ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10.06 เกษตรกรก าจดัวชัพืชโดยใชท้ั้งสารเคมีและก าจดัโดยการ
ไถ/ถอน/ถางร่วมกนั 
 การป้องกนัก าจดัแมลง พบว่าร้อยละ 70.40 มีการป้องกนัก าจดัเพราะมีการระบาดของ
แมลง  รองลงมาร้อยละ 23.47 มีการป้องกนัก าจดัแต่ไม่มีการระบาดของแมลงแต่ฉีดป้องกนั ร้อยละ 
4.15 ไม่มีการป้องกนัก าจดัแมลงเน่ืองจากไม่มีการระบาด ร้อยละ 1.26 ไม่มีการป้องกนัก าจดั มีการ
ระบาดแต่ไม่ทราบวิธีการก าจดั ร้อยละ 0.54 ไม่มีการป้องกนัก าจดั มีการระบาดแต่ไม่ทราบช่ือ
แมลง/วิธีการก าจดั และร้อยละ 0.18 ไม่มีการป้องกนัก าจดั แต่มีการระบาดแต่ปล่อยไม่ก าจดั ส่วน
แมลงท่ีระบาดและวิธีการป้องกนัก าจดัแมลง พบวา่มีการระบาดมากกวา่ 7 ชนิด ไดแ้ก่ เพล้ียไฟ มี
การระบาดร้อยละ 17.60 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้สารเคมีร้อยละ 34.84 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 65.16  
ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี หนอนใยผกั มีการระบาดร้อยละ 17.53 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมี
ร้อยละ 39.09 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 60.91  ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี เพล้ียอ่อน มีการระบาดร้อยละ 
17.07 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 64.15 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 35.85  ป้องกนัก าจดัโดยใช้
สารเคมี  หนอนกระทู ้มีการระบาดร้อยละ 11.11 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 35.06 ส่วน
ท่ีเหลือร้อยละ 64.94  ป้องกนัก าจดัโดยใช้สารเคมี หนอนเจาะฝัก/ผล มีการระบาดร้อยละ 9.45 
ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 35.11 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 64.89  ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี 
หนอนเจาะล าตน้ มีการระบาดร้อยละ 8.73 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้สารเคมีร้อยละ 46.28 ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 53.72  ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี ไรแดง มีการระบาดร้อยละ 8.30 ป้องกนัก าจดัโดย
ไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 37.39 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 62.61 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี แมลงไม่ทราบ
ช่ือ มีการระบาดร้อยละ 7.58 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 50.48 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 49.52  
ป้องกนัก าจดัโดยใช้สารเคมี และแมลงอ่ืนๆ มีการระบาดร้อยละ 5.63 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้
สารเคมีร้อยละ 28.21 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 71.79 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โดยมีวิธีการป้องกนั
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ก าจดัแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี 9 วิธีการ คือร้อยละ 38.62 ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพในการป้องกนัก าจดัแมลง 
รองลงมาร้อยละ 28.63 ใช้สารสะเดา ร้อยละ 20.70 จบัท าลาย ร้อยละ 4.55 ใช้กบัดกัแสงไฟ ร้อยละ 
4.26 ใชโ้ลต้ิ้นสมุนไพรฆ่าแมลง ร้อยละ 2.06 ใชน้ ้ าส้มควนัไม ้ร้อยละ 0.44 ใชส้ารชีวภณัฑ์และกบั
ดกักาวเหนียวในร้อยละท่ีเท่ากนั และร้อยละ 0.29 ใชว้ิธีการตดัแต่งก่ิง โดยเกษตรกรร้อยละ 52.32 
เลือกวิธีการป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้สารเคมีเพียงวิธีเดียว รองลงมาร้อยละ 34.23 มีการใช ้2 วิธี  ร้อยละ 
11.00 มีการใช ้3 วิธี  ร้อยละ 1.71 มีการใช ้4 วิธี และร้อยละ 0.73  มีการใช ้5 วิธี และมีเกษตรกรร้อยละ 
59.21 ใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพร่วมในการป้องกนัก าจดัแมลง  
 การป้องกนัก าจดัโรค พบวา่ร้อยละ 67.51 มีการป้องกนัก าจดัเพราะมีการระบาดของโรคผกั 
รองลงมาร้อยละ 26.17 มีการป้องกนัก าจดัแต่ไม่มีการระบาดของโรคผกัแต่ฉีดป้องกนั ร้อยละ 3.79 
ไม่มีการป้องกนัก าจดัโรคผกัเน่ืองจากไม่มีการระบาด ร้อยละ 2.17 ไม่มีการป้องกนัก าจดั มีการ
ระบาดแต่ไม่ทราบวธีิการก าจดั และร้อยละ 0.18 ไม่มีการป้องกนัก าจดั มีการระบาดแต่ไม่ทราบช่ือ
โรค/วิธีการก าจดัและไม่มีการป้องกนัก าจดั แต่มีการระบาดแต่ปล่อยไม่ก าจดั ในร้อยละท่ีเท่ากนั 
โดยโรคผกัท่ีระบาดและวธีิการป้องกนัก าจดั พบวา่มีโรคท่ีระบาดมากกวา่  8 ชนิด รวมไส้เดือนฝอย  
ไดแ้ก่ โรคใบหงิก มีการระบาดร้อยละ 14.65 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 41.36 ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 58.64 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โรคล าตน้เน่า มีการระบาดร้อยละ 14.49 ป้องกนั
ก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 43.39 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 56.61 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โรคใบ
ไหม ้มีการระบาดร้อยละ 14.42 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้สารเคมีร้อยละ 49.47 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
50.53 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โรคใบจุด มีการระบาดร้อยละ 14.34 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้
สารเคมีร้อยละ 41.18 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 58.82 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โรคเห่ียว มีการระบาด
ร้อยละ 11.89 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 47.74 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 52.26 ป้องกนัก าจดั
โดยใช้สารเคมี โรคใบด่าง มีการระบาดร้อยละ 9.51 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้สารเคมีร้อยละ 47.58 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 52.42 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี เกษตรกรไม่ทราบช่ือของโรค มีการระบาด
ร้อยละ 7.21 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 48.94 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 51.06 ป้องกนัก าจดั
โดยใชส้ารเคมี โรคเน่า มีการระบาดร้อยละ 5.83 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 32.89 ส่วน
ท่ีเหลือร้อยละ 67.11 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โรคเน่าด า มีการระบาดร้อยละ 5.06 ป้องกนัก าจดั
โดยไม่ใชส้ารเคมีร้อยละ 31.82 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 68.18 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โรคอ่ืนๆ มี
การระบาดร้อยละ 1.30 ป้องกนัก าจดัโดยไม่ใช้สารเคมีร้อยละ 47.06 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 52.94 
ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี และไส้เดือนฝอยรากปม มีการระบาดร้อยละ 1.30 ป้องกนัก าจดัโดยไม่
ใชส้ารเคมีร้อยละ 41.18 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 58.82 ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารเคมี โดยมีวิธีการป้องกนั
ก าจดัโรคพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี ถึง 11 วิธีการคือร้อยละ 31.88 ใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มาในการป้องกนั
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ก าจดัโรคพืช รองลงมาร้อยละ 22.82 ใช้น ้ าหมกัชีวภาพสูตรก าจดัโรคร้อยละ 13.27 ใช้วิธีก าจดั
แมลงพาหะร่วมดว้ย ร้อยละ 11.81 ขุดและเผาท าลายตน้ท่ีเป็นโรค ร้อยละ 8.74 ระบายน ้ า/ลด
ความช้ืนในแปลง ร้อยละ 1.78 ใชเ้ช้ือคีโตเม่ียม ร้อยละ 0.65 น ้ าส้มควนัไม ้และร้อยละ 0.32 ใชเ้ช้ือ
บิวเวอร์เรีย,  การเขตกรรมโดยการไถตากดิน และใส่ปูนขาวในร้อยละท่ีเท่ากนั และเกษตรกรร้อย
ละ 59.70 เลือกวธีิการป้องกนัก าจดัโรคพืชโดยไม่ใชส้ารเคมีเพียงวิธีเดียว รองลงมาร้อยละ 29.50 มี
การใช ้2 วิธี  ร้อยละ 7.60 มีการใช ้3 วิธี  ร้อยละ 2.00 มีการใช ้4 วิธี และร้อยละ 1.3  มีการใช ้5 วิธี 
และเกษตรกรร้อยละ 62.74 ใชส้ารเพิ่มประสิทธิภาพร่วมในการป้องกนัก าจดัโรคพืช  
 ส่วนการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืช พบว่าร้อยละ 
53.40 ไม่ใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงผสมกบัสารป้องกนัก าจดัโรคพืช แต่มีเกษตรกรร้อยละ 
46.60 ใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงผสมกบัสารป้องกนัก าจดัโรคพืชฉีดพ่นในคราวเดียวกนั ใน
จ านวนน้ีเม่ือสอบถามพบวา่ ร้อยละ 69.41 ไดศึ้กษาถึงการเขา้กนัไดข้องสารเคมีทั้งสองประเภทแลว้ 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30.59 ไม่เคยรู้ ใชต้ามค ากล่าวอา้ง  
 ขอ้พิจารณาในการเก็บเก่ียวพืชผกั พบว่าร้อยละ 48.23 ใช้วิธีการนบัอายุพืชผกัตามชนิด
พนัธ์ุ รองลงมาร้อยละ 43.89 จะดูสภาพเหมาะสมของการน าไปใชป้ระโยชน์ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 
7.88 เกษตรกรเก็บเก่ียวตามค าสั่งซ้ือจากพ่อคา้ทนัที โดยร้อยละ 66.25 ใชเ้พียงวิธีการเดียวในการ
พิจารณาการเก็บเก่ียวผกัเพื่อจ าหน่าย รองลงมาร้อยละ 30.14 ใช ้2 วิธีในการพิจารณาการเก็บเก่ียว 
โดยร้อยละ 72.48 ใชแ้รงงานในครัวเรือนและจา้งเพิ่มในการเก็บเก่ียว รองลงมาร้อยละ 25.31 ใช้
แรงงานในครัวเรือนเพียงอยา่งเดียว ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.21 ใชแ้รงงานจา้งเพียงอยา่งเดียวในการ
เก็บเก่ียว 
 การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวพืชผกั พบวา่ร้อยละ 10.29 ไม่ปฏิบติัใดๆ เลยเพียงรวบรวมผกั
ส่ง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 89.71 มีการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวพืชผกั คือร้อยละ 29.71 ตดัตกแต่งผกั 
รองลงมาร้อยละ 29.57 ลา้ง/ท าความสะอาดผกั ร้อยละ 16.32 คดัเกรด/คดัขนาด ร้อยละ 14.64 บรรจุ
ผกัลงในภาชนะท่ีก าหนด ร้อยละ 5.58 ขนยา้ยผกัจากแปลงไปสู่ท่ีร่มหรือโรงเรือน และร้อยละ 4.18 
เก็บผกัไวใ้นหอ้งเยน็รอการจ าหน่าย และเกษตรกรร้อยละ 28.57 มีการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวถึง 3 
วิธีการ รองลงมาร้อยละ 23.54 เกษตรกรมีการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวถึง 2 วิธีการ ร้อยละ 21.33 
เกษตรกรมีการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวถึง 4 วธีิการ  

 แนวคิดวา่อาชีพการปลูกผกัเป็นอาชีพท่ีมีรายไดแ้ละสามารถเล้ียงครอบครัว พบวา่ร้อยละ 
43.32 เห็นวา่อาชีพการปลูกผกัเป็นอาชีพท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน รองลงมาร้อยละ 31.05 เกษตรกรคิด
วา่เป็นอาชีพท่ีมีรายไดป้านกลาง ร้อยละ 18.41 เกษตรกรคิดว่าเป็นอาชีพท่ีมีรายไดดี้ และร้อยละ 
7.22 เกษตรกรคิดวา่เป็นอาชีพท่ีมีรายไดน้อ้ย  
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ตน้ทุนการผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น พบวา่มีตน้ทุนการปลูกผกัเฉล่ีย 14,648.38 บาท/ไร่/รุ่นการ
ผลิต โดยมีตน้ทุนต ่าสุด 100 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และตน้ทุนสูงสุด 60,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต เม่ือ
จ าแนกตน้ทุนการผลิตเป็นช่วงแลว้พบว่าร้อยละ 45.72 มีตน้ทุน 10,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตลงมา 
รองลงมาร้อยละ 38.85 มีตน้ทุนช่วง 10,000 – 20,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 10.78 มีตน้ทุนช่วง 
20,001 – 30,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 3.35 มีตน้ทุนการผลิตช่วง 30,001 – 40,000 บาท/ไร่/รุ่น
การผลิต ร้อยละ 0.93 มีตน้ทุนการผลิตช่วง 40,001 – 50,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และร้อยละ 0.37      
มีตน้ทุนการผลิตช่วง 50,001 – 60,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต  

รายไดจ้ากการผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น พบวา่มีรายไดจ้ากการปลูกผกัเฉล่ีย 30,209.11 บาท/ไร่/
รุ่นการผลิต โดยมีรายไดต้ ่าสุด 600 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และรายไดสู้งสุด 120,000 บาท/ไร่/รุ่นการ
ผลิต เม่ือจ าแนกรายไดจ้ากการผลิตเป็นช่วงแลว้พบว่าร้อยละ 24.91 มีรายไดช่้วง 20,001 – 30,000 
บาท/ไร่/รุ่นการผลิต รองลงมาร้อยละ 24.35 มีรายไดช่้วง 10,000 – 20,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 
16.17 มีรายได ้10,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตลงมา ร้อยละ 13.75  มีรายไดช่้วง 30,001 – 40,000 บาท/ไร่/
รุ่นการผลิต ร้อยละ 9.29 มีรายไดช่้วง 40,001 – 50,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 6.88 มีรายได ้
60,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตข้ึนไป และร้อยละ 4.65 มีรายไดช่้วง 50,001 – 60,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต  

ก าไรจากการผลิตผกัโดยรวมต่อรุ่น พบวา่มีก าไรจากการปลูกผกัเฉล่ีย 15,560.72 บาท/ไร่/รุ่น
การผลิต โดยมีก าไรต ่าสุด 0 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และก าไรสูงสุด 80,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต เม่ือ
จ าแนกก าไรจากการขายผลผลิตเป็นช่วงแลว้พบวา่ร้อยละ 50.19 มีก าไร 10,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตลง
มา รองลงมาร้อยละ 29.18 มีก าไรช่วง 10,000 – 20,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 10.04 มีก าไรช่วง 
20,001 – 30,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 5.39 มีก าไรช่วง 30,001 – 40,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต 
ร้อยละ 2.79 มีก าไรช่วง 40,001 – 50,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต ร้อยละ 1.49 มีก าไร 50,001 – 60,000 
บาท/ไร่/รุ่นการผลิต และร้อยละ 0.93 มีก าไร 60,000 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตข้ึนไป  
 
ตอนที ่ 3  การตลาดและการจ าหน่ายผลผลติผกัของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลติผกั

ปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 
การจดัชั้นมาตรฐานตามความตอ้งการของตลาด พบวา่ร้อยละ 44.58 มีการจดัชั้นมาตรฐาน

ตามความตอ้งการของตลาด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 55.42 ไม่มีการจดัชั้นมาตรฐาน 
 แหล่งจ าหน่ายผลผลิตผกั พบวา่ร้อยละ 32.04  มีผูรั้บซ้ือมาซ้ือผกัถึงแปลงปลูก รองลงมา
ร้อยละ 29.14  น าไปขายปลีกดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย ร้อยละ 26.62 น าไปขายส่งดว้ยตนเองยงัจุด
ช้ือ-ขาย ร้อยละ 5.61 ขายตามพนัธสัญญา ร้อยละ 5.13 ขายแบบเหมาทั้งแปลงให้นายหนา้ ร้อยละ 
0.58 ขายส่งสหกรณ์ ร้อยละ 0.48 ขายยงัศูนยรั์บซ้ือในหมู่บา้น/ต าบล ร้อยละ 0.29 ไม่ระบุ ส่วนท่ี
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เหลือร้อยละ 0.10 ขายส่งให้กบัโรงพยาบาล โดยเกษตรกรร้อยละ 46.93 จ  าหน่ายผลผลิตผกัเพียง
แหล่งเดียว รองลงมาร้อยละ 25.09 จ าหน่ายผลผลิตผกั 2 แหล่ง  
 แหล่งจ าหน่ายผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขายปลีกด้วยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย พบว่าร้อยละ 44.85 
เกษตรกรน าไปขายตลาดประจ าต าบล รองลงมาร้อยละ 26.91 เกษตรกรน าไปขายตลาดประจ าอ าเภอ 
ร้อยละ 18.94 เกษตรกรน าไปขายตลาดประจ าจงัหวดั ร้อยละ 3.65 เกษตรกรน าไปขายตลาดส่ีมุมเมือง 
ร้อยละ 2.33  เกษตรกรน าไปขายตลาดไท ร้อยละ 1.99 เกษตรกรน าไปขายตลาดนดั และร้อยละ 1.33 
เกษตรกรน าไปขายตลาดนดัโรงพยาบาล โดยเกษตรกรร้อยละ 90.33 จ  าหน่ายผลผลิตผกัท่ีเกษตรกร
ขายปลีกดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขายเพียงแหล่งเดียว รองลงมาร้อยละ 7.81 จ าหน่ายผลผลิตผกั 2 แหล่ง  
 แหล่งจ าหน่ายผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขายส่งด้วยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย พบว่าร้อยละ 44.00 
ขายส่งท่ีตลาดประจ าต าบล รองลงมาร้อยละ 27.64 ขายส่งท่ีตลาดประจ าจงัหวดั ร้อยละ 17.81 ขาย
ส่งท่ีตลาดประจ าอ าเภอ ร้อยละ 5.82 ขายส่งท่ีตลาดส่ีมุมเมือง ร้อยละ 3.64 ขายส่งท่ีตลาดไท และ
ร้อยละ 1.09 ขายส่งท่ีตลาดนดั โดยร้อยละ 89.84 จ  าหน่ายผลผลิตผกัท่ีเกษตรกรขายส่งดว้ยตนเองยงั
จุดช้ือ-ขายเพียงแหล่งเดียว รองลงมาร้อยละ 8.54 จ าหน่ายผลผลิตผกั 2 แหล่ง  

การใชพ้าหนะในการขนส่งผลผลิต พบวา่ร้อยละ 67.57 ใชพ้าหนะของตนเอง ร้อยละ 12.68 
ใชก้ารเช่า-จา้ง-เหมา  และร้อยละ 19.75 ใชพ้าหนะของตนเองและเช่า-จา้ง-เหมาร่วมกนั 

การสนบัสนุนและช่วยเหลือจากผูท้  าสัญญาช้ือ-ขาย พบวา่ร้อยละ 82.76 ไดรั้บการสนบัสนุน
เงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช รองลงมาร้อยละ 13.79 สนบัสนุน
เงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีคิดต ่า และร้อยละ 3.45 สนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 

การช าระเงินจากผูรั้บซ้ือผกั พบว่าร้อยละ 58.62 ไดรั้บเงินสดภายหลกัจากหักค่าใช้จ่ายแลว้ 
และร้อยละ 41.38  ไดรั้บการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้  

การรับซ้ือผกัแบบเหมาสวน พบวา่ผูรั้บซ้ือผกัแบบเหมาสวนร้อยละ 28.30 เป็นผูรั้บซ้ือผกั
จากภายในจงัหวดั ร้อยละ 5.66 เป็นผูรั้บซ้ือผกัจากต่างจงัหวดั และร้อยละ 66.04  เป็นผูรั้บซ้ือผกัทั้ง
จากภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดัรวมกนั โดยมีรูปแบบการรับซ้ือแบบเหมาสวน พบว่าผูรั้บซ้ือผกั
แบบเหมาสวนร้อยละ 60.38 ผูซ้ื้อมาติดต่อซ้ือขณะผลผลิตพร้อมขาย ร้อยละ 7.55 ผูซ้ื้อมาจองแปลง
ปลูกก่อนขณะตน้มีความสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลงราคาไว ้และร้อยละ 32.08 ผูรั้บซ้ือจะใชท้ั้งสอง
รูปแบบในการรับซ้ือผกั  ราคาขายแบบเหมาสวน พบวา่มีราคาขายแบบเหมาเฉล่ีย 22,075.47 บาท/
ไร่/รุ่น ราคาขายเหมาสูงสุด 60,000 บาท/ไร่/รุ่น และราคาขายเหมาต ่าสุด 5,000 บาท/ไร่/รุ่น เม่ือท า
การแบ่งราคาขายท่ีเกษตรกรขายได้เป็นช่วงพบว่า ร้อยละ 41.51 เกษตรกรขายท่ีราคาต ่ากว่า 10,000 
บาท/ไร่ ลงมา รองลงมาร้อยละ 30.19  เกษตรกรขายราคาระหวา่ง 10,000-20,000 บาท/ไร่ การช าระ
เงินของพอ่คา้กรณีขายแบบเหมาสวน พบวา่ร้อยละ 69.81 ไดรั้บเงินสดจากพ่อคา้ และร้อยละ 30.19 
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จะยงัไม่ไดรั้บเงินทนัทีพอ่คา้จะเช่ือเงินค่าผกัไวก่้อน เหตุผลท่ีเกษตรกรขายแบบเหมา พบวา่ร้อยละ 
59.46 ให้เหตุผลว่าไม่สะดวกท่ีจะน าไปขายเอง รองลงมาร้อยละ 17.57 ขาดยานพาหนะขนส่ง ร้อยละ 
14.86 ไดร้าคาดีกวา่ ร้อยละ 5.41 ขายให้นายทุน และร้อยละ 2.70  ขายเองไม่เป็น และเกษตรกรร้อยละ 
67.92 มีเหตุผลผลเดียวในการตดัสินใจขายแบบเหมาสวน ร้อยละ 24.53 มี 2 เหตุผล และร้อยละ 
7.55  มี 3 เหตุผล  
 การรับทราบราคาการซ้ือ-ขายผกั พบวา่ร้อยละ 24.91 ไม่ทราบราคาซ้ือขายผกัล่วงหนา้ แต่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.09 จะทราบราคาซ้ือขายผกัล่วงหน้า โดยในจ านวนน้ีเกษตรกรร้อยละ 48.11 
ทราบราคาการซ้ือขายผกัล่วงหนา้จากพอ่คา้ท่ีมารับซ้ือ รองลงมาร้อยละ 31.32 ทราบจากราคาตลาด
ในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 8.93 ทราบจากนายทุนท่ีมารับซ้ือ ร้อยละ 5.60 ทราบจากตลาดแหล่งขาย
ปลายทาง ร้อยละ 3.63 ทราบจากข่าวในโทรทศัน์ ร้อยละ 1.51 ทราบจากข่าววิทยุกระจายเสียง ร้อย
ละ 0.61 ทราบจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต และร้อยละ 0.30 ทราบจากข่าวหนงัสือพิมพ ์
และเกษตรกรร้อยละ 57.69 มีแหล่งขอมูลข่าวสารดา้นราคาช้ือ-ขายผกัจากแหล่งเดียว รองลงมาร้อยละ 
32.21 รับทราบขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ร้อยละ 6.97 รับทราบขอ้มูลจาก 3  แหล่ง  
 การรับทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาของพืชผกั พบวา่ร้อยละ 77.04 ทราบถึงปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดราคาของพืชผกั โดยในจ านวนน้ีเกษตรกรร้อยละ 19.49 ทราบวา่ฤดูกาลผลิตมีผลต่อ
ราคาพืชผกั รองลงมาร้อยละ 19.34 ทราบว่าปริมาณผลผลิตช่วงเวลาท่ีพืชผกัออกสู่ตลาดมีผลต่อ
ราคาพืชผกั ร้อยละ 15.64  ทราบวา่ราคาในทอ้งตลาดมีผลต่อราคาพืชผกั ร้อยละ 12.40 ทราบว่า
เทศกาลส าคญัๆ เช่น เทศกาลกินเจ มีผลต่อราคาพืชผกั ร้อยละ 7.78 ทราบว่าความสมบูรณ์ของ
พืชผกัมีผลต่อราคาพืชผกั ร้อยละ 7.16 ทราบวา่ชนิดพนัธ์ุของพืชผกัมีผลต่อราคาพืชผกั ร้อยละ 6.32 
ทราบว่าการคดัเกรดและมาตรฐานของพืชผกัและแหล่งปลูกมีผลต่อราคาพืชผกัในอตัราท่ีเท่ากนั 
ร้อยละ 5.39  ทราบว่าการไดรั้บการรับรองมาตรฐานเช่น GAP มีผลต่อราคาพืชผกั และเกษตรกร
ร้อยละ 22.36 ทราบวา่มีปัจจยัท่ีมีผลท าใหร้าคาพืชผกัแตกต่างกนัถึง 3 ปัจจยั รองลงมาร้อยละ 22.12 
ทราบวา่มีเพียงปัจจยัเดียว ร้อยละ 20.91 ทราบวา่มี 2 ปัจจยั ร้อยละ 15.14 ทราบวา่มี 4 ปัจจยั  
 การใช้วสัดุ/ภาชนะในการบรรจุผกั พบว่าร้อยละ 77.34 เกษตรกรใช้ถุงพลาสติกในการ
บรรจุผกัเพื่อจ าหน่าย รองลงมาร้อยละ 10.05 ใชต้ะกร้าพลาสติก ร้อยละ 9.03 ใชเ้ข่ง ร้อยละ 2.90 ใช้
กล่องในการบรรจุผกั และเกษตรกรร้อยละ 88.33 ใช้วสัดุ/ภาชนะเพียงชนิดเดียวในการบรรจุผกั 
รองลงมาร้อยละ 9.53 ใชว้สัดุ/ภาชนะ 2 ชนิด  
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ตอนที ่ 4  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการผลติผกัของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลติผกัปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 

 ปัญหาในการผลิตผกั พบวา่ร้อยละ 94.95 เกษตรกรมีปัญหาดา้นการปลูกผกั ไดแ้ก่ร้อยละ 
15.25 มีปัญหาดา้นราคาผลผลิตผกัตกต ่า รองลงมาร้อยละ 12.78 มีปัญหาแมลงศตัรูพืชระบาด ร้อยละ 
10.93 ขาดเงินทุน ร้อยละ 10.27 ราคาปัจจยัการผลิตสูง ร้อยละ 6.23 ขาดความรู้เร่ืองการตลาด ร้อยละ 
6.00 ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต ร้อยละ 5.63 ขาดแหล่งน ้ า ร้อยละ 5.44 ขาดความรู้ในดา้น
การผลิต/ปฏิบติัดูแลรักษา ร้อยละ 4.93 ขาดสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ร้อยละ 4.88 ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 4.00 ขาดตลาดรองรับผลผลิต ร้อยละ 2.88 ขาดปุ๋ยเคมี ร้อยละ 2.65 ขาด
แรงงานในการดูแลรักษา ร้อยละ 2.37 บริษทัรับซ้ือกดราคา ร้อยละ 2.05 ขาดแรงงานในการเก็บเก่ียว 
ร้อยละ 1.72 ขาดแรงงานในการปลูก ร้อยละ 1.26 คนรับซ้ือกดราคา และร้อยละ 0.74 การคมนาคม
ขนส่งไม่สะดวก โดยเกษตรกรเลือกตอบไดห้ลายค าตอบ เกษตรกรร้อยละ 20.15 เกษตรกรมีปัญหา
ในการผลิตจ านวน 3  ปัญหา รองลงมาร้อยละ 16.16 มีปัญหาในการผลิตจ านวน 4 ปัญหา ร้อยละ 
15.21 มีปัญหาในการผลิตจ านวน 2 ปัญหา  
 ความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐในการให้ค  าแนะน าการผลิตผกั พบว่าร้อยละ 95.31 
เกษตรกรมีความตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ร้อยละ 21.91 เกษตรกร
มีความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นค าแนะน าการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช รองลงมาร้อยละ 
16.23 ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นค าแนะน าเร่ืองการตลาด ร้อยละ 15.65  ตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นค าแนะน าดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษาพืชผกั ร้อยละ 14.91 
ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นค าแนะน าเร่ืองการปรับปรุงดิน ร้อยละ 12.63 ตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นค าแนะน าการใชปุ๋้ย ร้อยละ 10.13 ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐ
ในประเด็นค าแนะน าแหล่งเงินทุน ร้อยละ 7.53 ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นค าแนะน า
เร่ืองระบบน ้ า และร้อยละ 1.01 ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ช่วยเหลือดา้น
เอกสารสิทธ์ิ โดยเกษตรกรเลือกตอบไดห้ลายค าตอบ เกษตรกรร้อยละ  21.21 เกษตรกรตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐมากถึง  3  เร่ือง รองลงมาร้อยละ 19.13 ตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐมากถึง 4 เร่ือง ร้อยละ 17.42 ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมากถึง 2 เร่ือง  

ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติมของเกษตรกรท่ีท าการผลิตผกั พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอแนะให้ภาครัฐถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ไดแ้ก่ การผลิตผกัปลอดภยั วาง
แผนการผลิตพืช การป้องกันก าจดัศตัรูพืช การวางระบบน ้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ ปุ๋ยหมกัและสารชีวภณัฑ์ วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่า การลดตน้ทุนการผลิต 
ศึกษาดูงานการผลิตผกัท่ีประสบผลส าเร็จ รองลงมาเสนอแนะให้มีการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ 
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การสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกั ปุ๋ยเคมี สารเคมี เคร่ืองมือทุ่นแรงทางการเกษตร สนบัสนุนแหล่งเงินทุน 
ไดแ้ก่ จดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า จดัการระบบชลประทานใหท้ัว่ถึง และขอระบบไฟฟ้าเกษตร 
 
ตอนที ่ 5  ศึกษาและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของต้นทุนการผลติผกั รายได้จากการปลูกผกั การใช้

ปุ๋ยเคมี และพืน้ทีป่ลูก ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลติผกัปลอดภัยใน
แหล่งปลูกเศรษฐกจิ ปี 2558 

การทดสอบค่าเฉล่ียประชากรในส่วนของการทดสอบสมมติฐานจ านวนตน้ทุนการผลิตผกั
พบวา่ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียคือ 14,474.78 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตจริงอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ รายได้
การผลิตผกัเฉล่ียเป็น 29,894.61 บาท/ไร่/รุ่นการผลิตจริงอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ และจากการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตน้ทุนการผลิตผกัมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการผลิตผกั อย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ ส่วนตน้ทุนการผลิตผกัไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังในการใช้ปุ๋ยเคมี แต่
ตน้ทุนการผลิตผกัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพื้นท่ีการ
ผลิตผกัมีความสัมพนัธ์กบัรายไดจ้ากการปลูกผกัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
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แบบสอบถามเกษตรกร 
เร่ือง การพฒันาการผลติผกัปลอดภัยในแหล่งปลูกเศรษฐกจิ  ปี 2558 

แบบแบบสอบถามเกษตรกร เร่ือง การพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ  ปี 2558 น้ี
จดัท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการศึกษาถึงปัจจยัพ้ืนฐาน สภาพการผลิตผกัของเกษตรกร การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิตผกั 
และปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผกั ของเกษตรกร ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ปี 2558 โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรถึง
ผลการด าเนินการของเกษตรกรท่ีปลูกผกั ในปีการผลิตท่ีผ่านมา คือ ปี 2557 เพื่อน าผลการศึกษามาปรับใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาการผลิตผกัปลอดภยัในแหล่งปลูกเศรษฐกิจ ใหเ้ป็นรูปธรรม และยัง่ยนืต่อไป 

วนัท่ีสมัภาษณ์ ……………………  แบบสอบถามเลขท่ี ……………  ผูส้มัภาษณ์ …….………………………….. 
เกษตรกร  ช่ือ............................. นามสกลุ ..........................  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ............................... 
บา้นเลขท่ี ........... ช่ือบา้น ....................... หมู่ท่ี ...... ต าบล.................... อ าเภอ...................... จงัหวดั....................... 
เป็นสมาชิกกลุ่ม .............................................................. ต าบล .............. อ าเภอ................... จงัหวดั ........................ 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการของเกษตรกร 
การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร เพ่ือให้ทราบข้อมูลบางประการของ

เกษตรกร เพื่อน าขอ้มูลหาความสัมพนัธ์และหาแนวโนม้หรือปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมการ
ผลิตผกัปลอดภยั การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิตและปัญหาอุปสรรคข์องเกษตรกร 

1. เพศ ( ของเจา้ของกิจการ )  (   )  ชาย  (   )  หญิง 
2. อาย ุ  ………..  ปี  ( เศษเกิน 6 เดือนนบัข้ึนเป็น 1 ปี ) 
3. สถานภาพ (   )  โสด  (   )  แต่งงาน (   )  หยา่ร้าง – หมา้ย 
4. จ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด จ านวน …………….. คน ( อยูเ่ป็นประจ า ) 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีท าการเกษตร จ านวน …………. คน  
6. ระดบัการศึกษา  ( ของเกษตรกรเจา้ของกิจการ )  

(   )  ไม่เคยเรียนหนงัสือเลย   (   )  จบประถมตน้ 
(   )  จบประถมปลาย   (   )  จบมธัยมศึกษาตอนตน้    
(   )  จบมธัยมศึกษาตอนปลาย  (   )  จบประกาศนียบตัร/อนุปริญญา      
(   )  จบปริญญาตรี    (   )  สูงกวา่ปริญญาตรี    

7. การประกอบอาชีพหลกัของท่าน 
 (   )  การเกษตร    (   )  รับจา้ง 
 (   )  คา้ขาย    (   )  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 (   )  พนกังานเอกชน   (   )  อ่ืนๆ ……………….. 
8. การประกอบอาชีพรองของท่าน 
 (   )  การเกษตร    (   )  รับจา้ง 
 (   )  คา้ขาย    (   )  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 (   )  พนกังานเอกชน   (   )  อ่ืนๆ ……………….. 
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9. การจา้งแรงงานเพ่ือช่วยในการปฏิบติัดูแลรักษา  ( เฉพาะกิจกรรมการผลิตผกั ) 
 (   )  ไม่จา้ง    (   )  จา้งเพ่ิม 
10. กรณีมีการจา้งแรงงานเพ่ิมเติม (เฉพาะกิจกรรมการผลิตผกั) จา้งแบบ 
 (   ) จา้งประจ า    (   ) จา้งรายวนั  
11. จา้งเพ่ิมแบบประจ า  จ านวน  ………. คน ค่าจา้งแบบประจ า   จ านวน ……….. บาท/เดือน/คน 
12. จา้งรายวนั   จ านวน ……….. คน /ปี ค่าจา้งรายงวนั จ านวน ……….. บาท/คน/วนั 
13. พ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด (รวมทั้งท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ/ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ /เช่า) …………… ไร่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 
14. พ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง ทั้งหมด ……….. ไร่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 
15. พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเช่าเพ่ิม   ทั้งหมด ……….. ไร่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 
16. ค่าเช่าท่ีดิน ปีการผลิตท่ีผา่นมา    จ านวน  ……….. บาท / ไร่ /ปี  
17. ความรู้ทางดา้นการปลูกผกั ท่ีท่านไดรั้บทราบ ไดจ้ากส่ือใดบา้ง  (เลือกตอบไดห้ลายขอ้) 
 (   )  วทิยกุระจายเสียง   (   )  วทิยโุทรทศัน ์
 (   )  หนงัสือพิมพ ์    (   )  นิตยสาร / หนงัสือ 
 (   )  โปสเตอร์    (   )  เอกสาร ค าแนะน า ใบปลิว 

(   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………… 
18. ความรู้ทางดา้นการปลูกผกั ท่ีท่านไดรั้บทราบ ไดจ้ากบุคคลใดบา้ง (เลือกตอบไดห้ลายขอ้) 
 (   )  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร(เกษตรต าบล) (   )  เจา้พนกังานจาก ธ.ก.ส. 
 (   )  พฒันากร    (   )  อาจารยจ์ากวทิยาลยั / มหาวทิยาลยั 
 (   )  เกษตรกรผูน้ า    (   )  เกษตรกรขา้งเคียง / เพื่อนบา้น 
 (   )  ผูรั้บซ้ือผกัในพ้ืนท่ี/หรือตลาดขายส่ง (   ) ตวัแทนบริษทัท่ีจ าหน่ายวสัดุการเกษตรในพ้ืนท่ี  
 (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………… 
19. ท่านกูย้มืเงินมาเพ่ือใชใ้นการเกษตร หรือไม่ 
 (   )  กู ้     (   )  ไม่ไดกู้ ้
20. เงินท่ีท่านกูม้า ใชเ้ฉพาะการปลูกและการปฏิบติัดูแลรักษาผกั อยา่งเดียวหรือไม่ 
 (   )  ใชเ้ฉพาะการปลูกผกัอยา่งเดียว  (   )  ใชใ้นกิจกรรมการเกษตรทุกกิจกรรม 
21. ถา้ท่านกูเ้งิน ท่านกูจ้ากแหล่งใด 
 (   )  ธ.ก.ส.    (   )  สหกรณ์การเกษตร 
 (   )  กลุ่มเกษตรกร    (   )  ธนาคารพาณิชย ์(ระบุ) ………………..  
 (   )  พอ่คา้    (   )  นายทุน หรือ โบรกเกอร์  

(   )  บริษทัท่ีท าพนัธสญัญา (Contract Farming) (   )  ญาติพี่นอ้ง    
 (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………… 
22. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตรหรือไม่  (ถามรวมถึงสมาชิกทุกคนในครัวเรือน) 
 (   )  เป็น      (   )  ไม่เป็น 
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23. ถา้ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมีกิจกรรมทางการเกษตร ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอะไร (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
 (   )  กลุ่ม ธ.ก.ส.    (   )  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

(   )  กลุ่มเกษตรกร    (   )  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
(   )  กลุ่มยวุเกษตรกร   (   )  กลุ่ม / ชมรมไมผ้ล 
(   )  กลุ่ม ไอ.พี.เอม็     (   )  กลุ่มอ่ืนๆ (ระบุ) ………………….. 

24. เคร่ืองมือทุนแรงทางการเกษตร ท่ีท่านมี (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
 (   )  รถแทรกเตอร์  (ใหญ่)   (   )  รถแทรกเตอร์เลก็ 
 (   )  รถไถเดินตาม    (   )  เคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดโยก/ใชแ้รง 
 (   )  เคร่ืองพน่สารเคมี ชนิดเคร่ืองยนต ์ (   )  เคร่ืองสูบน ้ า/ป้ัมน ้ า   
 (   )  เคร่ืองตดัหญา้    (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………..  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 
25. ยานพาหนะท่ีใชใ้นครัวเรือน  
 (   )  มี     (   )  ไม่มี 
26. ถา้ท่านมียานพาหนะ ท่านมีอะไรบา้ง (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
 (   )  จกัรยาน    (   )  จกัรยานยนต ์
 (   )  รถยนตก์ระบะ 4 ลอ้   (   )  รถยนตเ์ก๋ง 
 (   )  รถยนต ์6 ลอ้    (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

ตอนที ่2 สภาพการปลูกผกั ของเกษตรกร 
สภาพการปลูกผกัของเกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 2558 โดยให้สัมภาษณ์เกษตรกรจากผลการ

ด าเนินการในปี 2557 ท่ีผา่นมา เพ่ือน าผลมาสรุปและวเิคราะห์และน าผลมาวางแผนการส่งเสริมฯ ในโอกาสต่อไป 

27.  ระบบการปลูกผกัของท่านเป็นแบบท าสญัญา / พนัธสญัญา (Contract Farming) 
(   ) ไม่ไดท้ า    (   ) ท าสญัญา 

28. ท่านมีพ้ืนท่ีปลูกผกัทั้งหมดจ านวน ......... ไร่ ........... งาน ......... ตารางวา 
29. ระบบการปลูกผกัของท่านเป็นแบบใด 

(   )  เป็นแปลงปลูกผกัอยา่งเดียวและด าเนินการทั้งปี 
(   )  เป็นแปลงปลูกผกัอยา่งเดียวแต่ด าเนินการเฉพาะฤดู .................. เท่านั้น 
(   )  ปลูกขา้วนาปี-ตามดว้ยปลูกผกัหลงัท านาปีเท่านั้น 
(   )  ปลูกขา้วนาปรัง-ตามดว้ยปลูกผกัหลงัท านาปรังเท่านั้น 
(   )  เป็นแปลงปลูกแบบพืชผกัสวนครัว แต่เหลือจึงจ าหน่ายเป็นการคา้  
(   )  เป็นแปลงปลูก (ระบุ) ...................... -ตามดว้ยปลูกผกั 
(   )  เป็นแปลงปลูก (ระบุ) ...................... -ตามดว้ยปลูกผกั 
(   )  เป็นแปลงปลูก (ระบุ) ...................... -ตามดว้ยปลูกผกั 
(   )  เป็นแปลงปลูก (ระบุ) ...................... –ตามดว้ยปลูกผกั 
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30. กิจกรรมการปลูกผกั ปี 2557/58 ท่านปลูกผกัอะไรบา้ง  (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  กวางตุง้  (   )  ผกักาดขาว  (   )  กะหล ่าปลี  (   )  คะนา้

 (   )  กะหล ่าดอก  (   )  บลอ็กโคล่ี  (   )  แตงกวา  (   )  ถัว่ฝักยาว 
(   )  พริกข้ีหนู (เลก็)  (   ) พริกข้ีหนู (ใหญ่) (   )  พริกใหญ่  (   ) พริกหยวก

 (   )  พริกยกัษ ์ (   ) มะเขือเปราะ  (   )  มะเขือยาว  (   )  มะเขือเทศ 
(   )  ผกับุง้  (   )  กยุช่าย  (   )  ตน้หอม  (   )  หอมแดง

 (   ) หอมหวัใหญ่  (   )  กระเทียม  (   )  ฟักเขียว/แฟง  (   )  ฟักทอง 
(   )  บวบ   (   )  มะระ  (   )  ขิง   (   )  ข่า  
(   )  ตะไคร้  (   )  ระบุ.................... (   )  ระบุ.................... (   )  ระบุ.......... 

31. ทั้งปีการผลิต ท่านสามารถปลูกผกัไดก่ี้รอบการผลิต ระบุจ านวน .............. รอบการผลิต 
32. แหล่งท่ีมาของเมลด็พนัธ์ุผกัท่ีปลูก (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  ช้ือจากร้านคา้ทัว่ไปเป็นพนัธ์ุลูกผสม  (   )  ช้ือจากร้านคา้ทัว่ไปเป็นพนัธ์ุผสมเปิด 
(   )  ช้ือจากเกษตรกรขา้งเคียง / เพื่อนบา้น  (   )  เก็บรักษาพนัธ์ุไวด้ว้ยตนเอง 
(   ) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ)  ………………………. 

33. ท่านมีการไถเตรียมแปลงปลูกหรือไม่ 
(   )  มีการไถเตรียมดินแปลงปลูก   (   )  ไม่มีการไถเตรียมดินแปลงปลูก 

34. ท่านตากดินก่อนปลูกหรือไม่ 
(   )  ตาก      (   )  ไม่ตาก 

35. กรณีตากดิน ท่านตากเป็นช่วงเวลาประมาณ 
(   )  1  สปัดาห์  (   )  2  สปัดาห์  (   )  3   สปัดาห์  (   )  ระบุ .......... 

36. มีการปรับปรุงบ ารุงดินดินก่อนปลูกหรือไม่ 
(   )  ปรับปรุง     (   )  ไม่ปรับปรุง 

37. กรณีมีการปรับปรุงดินก่อนปลูก ท่านใชอ้ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ชนิด) 
(   )  ใชปุ๋้ยคอก จ านวน ……… ก.ก. / ไร่  (   )  ใชปุ๋้ยหมกั จ านวน ……… ก.ก. / ไร่ 
(   )  ใชปู้นขาว จ านวน ……… ก.ก / ไร่  (   )  ใชโ้ดโลไมท ์จ านวน ……… ก.ก / ไร่ 
(   )  อ่ืนๆ .....................  จ านวน ……… ก.ก / ไร่ 

38. ในกิจกรรมการเตรียมดินปลูก ท่านท าเองโดยใชแ้รงงานในครัวเรือน หรือจา้ง 
(   )  ท าเองทั้งหมด   (   )  ท าเองบางส่วน  (   )  จา้งทั้งหมด 

39. ระบบการใหน้ ้ าในแปลงผกัของท่าน (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ระบบใหน้ ้ าผิวดินแบบปล่อยตามร่อง  (   )  ระบบใหบ้นผิวดินแบบใชส้ายยางรด 
(   )  ระบบสปริงเกอร์    (   )  ระบบน ้ าหยด    
(   )  ระบบอ่ืนๆ (ระบุ) ………………………. 

40. ระยะเวลาการใหน้ ้ าแปลงปลูกผกัของท่าน 
(   )  ก าหนดเป็นระยะ    (   )  ดูตามสภาพและความเหมาะสม 
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41. ท่านไดน้ าตวัอยา่งดินไปตรวจวเิคราะห์หรือไม่ (ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา) 
(   )  ไดน้ าไปตรวจวเิคราะห์   (   )  ไม่ไดน้ าไปตรวจวเิคราะห์   

42. ท่านใส่ปุ๋ยอะไรบา้ง 
(   ) ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว (   )  ปุ๋ยอินทรียอ์ยา่งเดียว  (   ) ใส่ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด ร่วมกนั 

43. ท่านใส่ปุ๋ยเคมี สูตรอะไรบา้ง ในรอบการผลิตและปริมาณ/ไร่ ( โดยประมาณ ) 
ใชปุ๋้ยสูตร 46-0-6 (ปุ๋ยยเูรีย)  อตัรา ………. ก.ก. / ไร่   
ใชปุ๋้ยสูตร 21-0-0 (ปุ๋ยน ้ าตาลทราย) อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 30-0-0   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 20-10-12  อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 20-8-20   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15  อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 15-7-18   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 16-16-16  อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 16-16-8   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21  อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 18-46-0   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่   
ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 
ใชปุ๋้ยสูตร 0-0-60   อตัรา ………. ก.ก. / ไร่ 

44. วธีิการใส่ปุ๋ยของท่าน (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  รองกน้หลุมก่อนปลูก           (   ) โรยเป็นแถวขา้งตน้กลบพร้อมพนูดินกลบโคน 
(   )  ขดุเป็นหลุมใส่แลว้กลบ   (   )  ละลายปุ๋ยผสมน ้ าแลว้รด ตามดว้ยรดน ้ าเปล่า 
(   )  ละลายปุ๋ยแลว้ฉีดพน่   (   )  วธีิอ่ืน (ระบุ) ………………………………… 

45. ถา้ท่านใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ท่านใชป้ริมาณ …….… ก.ก./ไร่ (ระบุปริมาณปุ๋ยอินทรียท่ี์ใชข้ณะท่ีปลูกพืชไปแลว้) 
46. ท่านใหปุ๋้ยเสริมทางใบแก่พืชผกั หรือไม่ (เป็นการปฏิบติัท่ีท าเป็นประจ า ไม่ใชน้านๆ ท าที)  

(   )  ใหเ้สริม    (   )  ไม่ใหเ้สริม 
47. ถา้ท่านใหปุ๋้ยทางใบเสริมทางใบ ท่านใชสู้ตรอะไรบา้ง ปริมาณ เท่าไร 
      โดยการเลือกตอบในขอ้ท่ี 47.1-47.4 ใหร้ะบุสูตรปุ๋ย  ปริมาณการใช ้ หน่วย : กรัม หรือ ซีซี. / การปลูกพืชผกั 1 

รอบการผลิต และใชช่้วงไหนของพืช เช่น ตอนตน้กลา้ ก่อนออกดอก หรือก่อนเก็บเก่ียว ฯลฯ 
(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซี.ซี. /กรัม  ใส่ช่วง ………………………….. 
(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซี.ซี. /กรัม  ใส่ช่วง ………………………….. 
(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซี.ซี. /กรัม  ใส่ช่วง ………………………….. 
(   )  ………………………..  ปริมาณ ……….. ซี.ซี. /กรัม  ใส่ช่วง ………………………….. 

48. ท่านก าจดัวชัพืชในแปลงปลูกผกัหรือไม่ 
(   )  ก าจดัวชัพืช    (   )  ไม่ก าจดัวชัพืช 
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49. ถา้ท่านก าจดัวชัพืช ท่านก าจดัโดยวธีิใด 
(   )  โดยใชส้ารเคมี   (   )  โดยการถาง/ดาย  (   )  วธีิอ่ืน (ระบุ) ........ 

50. ท่านมีการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช ในแปลงปลูกผกัหรือไม่ 
(   )  มีการป้องกนัก าจดั  ไม่มีการระบาดของแมลง แต่ฉีดเพ่ือป้องกนั (สบายใจ) 
(   )  มีการป้องกนัก าจดั  เพราะ มีการระบาดของแมลงศตัรูผกั 
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั  เพราะ ไม่มีการระบาดของแมลงศตัรูผกั 
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั    แตมี่การระบาด  เพราะ ไม่ทราบถึงวธีิการในการป้องกนัก าจดั  
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั    แตมี่การระบาด  เพราะ ไม่ทราบช่ือแมลง จึงไม่รู้วธีิป้องกนัก าจดั 
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั    แตมี่การระบาด  เพราะ …………………………………………. 

51.  กรณีมีการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูในแปลงปลูกผกัในรอบฤดูการผลิตท่ีผา่นมา มีการระบาดของแมลงศตัรูพืช
อะไรบา้ง (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  ไม่ทราบช่ือ  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  หนอนใยผกั  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  หนอนกระทู ้  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  หนอนเจาะล าตน้ (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  หนอนเจาะผล/ฝัก (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  เพล้ียไฟ  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  เพล้ียอ่อน  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  ไรแดง  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  แมลง อ่ืนๆ ……. ……  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  แมลง อ่ืนๆ ……. ……  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

52. กรณีมีการระบาดของแมลงในแปลงปลูกผกั และมีการป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมี ท่านใชว้ธีิการใด 
      (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  สารสะเดา  (   )  โลติ้้น  (   )  น ้าหมกัชีวภาพ          (   )  กบัดกัแสงไฟ 
(   )  จบัท าลาย  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………… 

53. มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง เช่น สารจบัใบ ฯลฯ หรือไม่ 
(   )  มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ  (   )  ไม่มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ 

54. ท่านมีการป้องกนัก าจดัโรคพืชในแปลงปลูกผกัหรือไม่ 
(   )  มีการป้องกนัก าจดั  ไม่มีการระบาดของโรคพืช แต่ฉีดเพ่ือป้องกนั (สบายใจ) 
(   )  มีการป้องกนัก าจดั  เพราะ มีการระบาดของโรคพืชผกั 
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั  เพราะ ไม่มีการระบาดของโรคพืชผกัในแปลงปลูกผกั 
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั    แตมี่การระบาด  เพราะ ไม่ทราบถึงวธีิการในการป้องกนัก าจดัโรค  
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั    แตมี่การระบาด  เพราะ ไม่ทราบช่ือโรคพืชจึงไม่รู้วธีิป้องกนัก าจดั  
(   )  ไม่มีการป้องกนัก าจดั    แตมี่การระบาด  เพราะ ………………………………………….. 
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55.  กรณีมีการระบาดของโรคในแปลงปลูกผกั ในรอบฤดูการผลิตท่ีผา่นมา มีการระบาดของโรคอะไรบา้ง                        
(เรียงล าดบัการระบาดจากมากท่ีสุด = 1) 

(   )  ไม่ทราบช่ือ  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคใบไหม ้  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคใบจุด  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคใบหงิก  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคใบด่าง  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคเห่ียว  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคล าตน้เน่า  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคเน่าเละ  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคเน่าด า  (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคไสเ้ดือนฝอยรากปม (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคอ่ืนๆ ……..…….... (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคอ่ืนๆ ……..…….. (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 
(   )  โรคอ่ืนๆ ……..…….. (   )  ไม่ใชส้ารเคมี   (   ) ใชส้ารเคมี คือ …………………………. 

56. กรณีมีการระบาดของโรคในแปลงปลูกผกั และมีการป้องกนัก าจดัโดยไม่ใชส้ารเคมี ท่านใชว้ธีิการใด 
(   )  ใชเ้ช้ือคีโตเม่ียม   (   )  ใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มา 
(   ) ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพสูตรป้องกนัโรค  (   )  ขดุและเผาท าลายส่วนท่ีเป็นโรค   
(   )  ระบายน ้ าออก หรือลดความช้ืนในแปลง (   )  ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง    
(   )  ใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงพาหะน าโรคร่วมดว้ย (เพื่อป้องกนัการระบาดของโรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะ) 
(   )  วธีิอ่ืนๆ (ระบุ) ………………………… 

57. มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืช เช่น สารจบัใบ ฯลฯ หรือไม่ 
(   )  มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ  (   )  ไม่มีการใชส้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ 

58. มีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืช หรือไม่ 
(   )  ใชร่้วมกนั    (   )  ไม่ใชร่้วมกนั 

59. กรณีมีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงร่วมกบัสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืช ท่านได ้
(   )  ศึกษาถึงการเขา้กนัไดข้องสารเคมีแลว้ (   )  ไม่เคยรู้เลย 

60. ท่านใชว้ธีิใดในการพิจารณาเก็บเก่ียวพืชผกั  (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  นบัอายตุามชนิด/พนัธ์ุ   (   )  ดูสภาพความเหมาะสมของการน าไปใชป้ระโยชน์  
(   )  เก็บเก่ียวตามค าสัง่ซ้ือทนัที  (   )  อ่ืนๆ ( ระบุ) …………………. 

61. ปกติท่านเก็บเก่ียวพืชผกั ท่านใชแ้รงงานในการเก็บเก่ียวจาก (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ใชแ้รงงานในครัวเรือนเท่านั้น  (   )  ใชแ้รงงานในครัวเรือนและแรงงานจา้ง 
(   ) ใชแ้รงงานจา้งเพียงอยา่งเดียว  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………. 
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62. หลงัการเก็บเก่ียวพืชผกัแลว้ ท่านปฏิบติัต่อผกัท่ีเก็บเก่ียวอยา่งไรบา้ง 
(   )  ไม่ปฏิบติัใดๆ เลย รวบรวมส่งจ าหน่าย     
(   )  มีการปฏิบติัต่อพืชผกัดงัน้ี (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  ขนยา้ยจากแปลงสู่ท่ีร่มหรือโรงเรือน (   )  ท าการคดัเกรด/ขนาด 
(   )  ตดัตกแต่ง    (   )  ลา้ง/ท าความสะอาด 
(   )  บรรจุลงในภาชนะตามขนาดท่ีก าหนด (   )  เก็บในหอ้งเยน็รอจ าหน่าย 
(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………. 

63. ในหน่ึงปีผา่นมา ท่านคิดวา่อาชีพการปลูกผกั เป็นอาชีพท่ีท าใหท่้านมีรายไดแ้ละสามารถเล้ียงครอบครัวได้
หรือไม่ 

(   ) มีรายได ้เป็นอาชีพท่ีมีก าไรดี 
(   ) มีรายได ้เป็นอาชีพท่ีมีก าไรปานกลาง 
(   ) มีรายได ้เป็นอาชีพท่ีมีก าไรนอ้ย 
(   ) มีรายได ้ไม่แน่นอน 
(   ) เป็นอาชีพท่ีไม่ดีเลย อยากเปล่ียนอาชีพ เน่ืองจาก ............................................................................. 

64. ตน้ทุนการปลูกผกัโดยรวม ตอ่รอบการผลิต ระบุจ านวน .................. บาท/รอบการผลิต (โดยประมาณ) 
65. รายไดจ้ากการปลูกผกัโดยรวม ต่อรอบการผลิต ระบุจ านวน .................. บาท/รอบการผลิต (โดยประมาณ) 

ตอนที ่3 การตลาดและการจ าหน่ายผลผลติผกั ของเกษตรกร 
การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิตผกั ของเกษตรกร ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ปี 2558 โดยให้สัมภาษณ์เกษตรกร

จากผลการด าเนินการในปี 2557 ท่ีผ่านมา เพ่ือน าผลมาสรุปและวิเคราะห์และน าผลมาวางแผนการส่งเสริมฯ ใน
โอกาสต่อไป 

66. ผลผลิตท่ีขายมีการจดัชั้นมาตรฐานตามความตอ้งการของตลาดหรือไม่ 
(   )  มีการจดัชั้นมาตรฐาน   (   )  ไม่มีการจดัชั้นมาตรฐาน 

67. ท่านจ าหน่ายผลผลิตผกั โดย  (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ขายแบบมีพนัธสญัญา (Contract Farming) กบับริษทั 
(   )  ขายแบบมีพนัธสญัญา (Contract Farming) กบัโบรกเกอร์ 
(   )  ขายแบบเหมาทั้งแปลง ใหก้บันายหนา้ 
(   )  มีผูรั้บซ้ือมาซ้ือถึงแปลงปลูก  
(   )  น าไปขายดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย แบบขายปลีก  
(   )  น าไปขายดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย แบบขายส่ง 

  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….…….. 
68. หากน าไปขายดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย แบบขายปลีก (ระบุตลาด) 

(   ) ตลาดไท    (   ) ตลาดส่ีมุมเมือง 
(   ) ประจ าต าบล    (   ) ประจ าอ าเภอ 
(   ) ตลาดประจ าจงัหวดั   (   ) ตลาดอ่ืน (ระบุ) ........................ 
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69. หากน าไปขายดว้ยตนเองยงัจุดช้ือ-ขาย แบบขายส่ง (ระบุตลาด) 
(   ) ตลาดไท    (   ) ตลาดส่ีมุมเมือง 
(   ) ประจ าต าบล    (   ) ประจ าอ าเภอ 
(   ) ตลาดประจ าจงัหวดั   (   ) ตลาดอ่ืน (ระบุ) ........................ 

70. พาหนะท่ีน าส่งผลผลิตไปจ าหน่าย 
(   )  เป็นของตนเอง   (   )  เช่า – เหมา 
(   ) ทั้งสองแบบ    (   ) วธีิอ่ืนๆ (ระบุ) ......... 

71.  กรณีท่านท าพนัธสญัญาขอ้ตกลงกบับริษทั (Contract Farming) ทางบริษทัไดส้นบัสนุนหรือใหก้ารช่วยเหลือ
อะไรบา้ง  (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  ปล่อยเงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
(   )  อตัราดอกเบ้ียต ่า ร้อยละ ……………….. 
(   )  สนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 
(   )  ไม่หกัส่ิงเจือปน    (   )  อ่ืนๆ (ระบุ)  .......................................... 

72.  กรณีท่านท าพนัธสญัญาขอ้ตกลงกบัโบรกเกอร์ (Contract Farming) โบรกเกอร์ไดส้นบัสนุนหรือใหก้าร
ช่วยเหลืออะไรบา้ง (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  ปล่อยเงินกูปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุ  ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
(   )  อตัราดอกเบ้ียต ่า ร้อยละ ……………….. 
(   )  สนบัสนุนค่าขนส่งจากแปลงปลูกมายงัจุดรับซ้ือ 
(   )  ไม่หกัส่ิงเจือปน     
(   )  อ่ืนๆ (ระบุ)  ......................................................... 

73. กรณีท่านท าพนัธสญัญาขอ้ตกลงกบับริษทั (Contract Farming) บริษทัช าระเงินแก่เกษตรกรอยา่งไร 
(   )  จ่ายเงินสด ภายหลงัจากหกัคา่ใชจ่้ายแลว้    
(   )  โอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 
(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 

74. กรณีท่านท าพนัธสญัญาขอ้ตกลงกบัโบรกเกอร์ (Contract Farming) โบรกเกอร์ ช าระเงินแก่เกษตรกรอยา่งไร 
(   )  จ่ายเงินสด ภายหลงัจากหกัคา่ใชจ่้ายแลว้    
(   )  โอนเขา้บญัชีธนาคารภายใน 15 วนั ภายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 
(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 

75. กรณีขายแบบเหมา พอ่คา้เหมาแปลงมาจากท่ีไหน 
(   )  จากในจงัหวดั    (   )  จากต่างจงัหวดั 
(   ) จากทั้งสองแบบ 

76. กรณีขายแบบเหมาแปลง ขายแบบไหน  
(   )  มาติดต่อซ้ือเลย ขณะผลผลิตพร้อมขาย 
(   )  มาจองแปลงปลูกก่อนขณะผกัมีความสมบูรณ์เกิน 50 % แลว้ตกลงราคาไว ้
(   ) จากทั้งสองแบบ 
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77. กรณีขายแบบเหมาแปลง ราคาเหมา ………… บาท / ไร่  
78. พอ่คา้มารับซ้ือแบบเหมาแปลง ช าระเงินแก่เกษตรกรอยา่งไร 

(   )  เงินสด   (   )  เงินเช่ือ   (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….. 
79. เหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินใจขายผลผลิตใหก้บัพอ่คา้มารับซ้ือหรือขายแบบเหมาแปลง (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 

(   )  ขาดยานพาหนะขนส่ง   (   )  ไม่สะดวกท่ีจะน าไปขายเอง 
(   )  ไดร้าคาดีกวา่    (   )  ขายไม่เป็น 
(   )   พอ่คา้ออกค่าใชจ่้ายใหก่้อน  (   )   อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

80 ท่านทราบราคารับซ้ือผกัก่อนการขายหรือไม่ 
(   )  ทราบ จาก……………………  (   ) ไม่ทราบ 
ถา้ท่านทราบราคารับซ้ือผกัก่อนการขาย ท่านทราบราคาจากแหล่งไหน 

(   ) จากราคาตลาดในทอ้งถ่ิน   (   ) จากพอ่คา้ท่ีมารับซ้ือ   
(   ) จากนายทุนท่ีมารับซ้ือ  (   ) จากตลาดแหล่งขายปลายทาง ทางโทรศพัท ์  
(   ) จากข่าวในโทรทศัน ์  (   ) จากข่าววทิยกุระจายเสียง 
(   ) จากข่าวหนงัสือพิมพ ์ (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ......................... 

81. ท่านทราบหรือไม่ วา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นตวัก าหนดราคาของพืชผกั (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ทราบ    (   )  ไม่ทราบ  

ถา้ท่านทราบ ท่านคิดวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นตวัก าหนดราคาของพืชผกั 
(   )  ฤดูกาลผลิต    (   )  ปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาท่ีพืชผกัออกสู่ตลาด  
(   )  เทศกาลส าคญัๆ เช่น เทศกาลกินเจ  (   )  การคดัเกรดและมาตรฐานของพืชผกั 
(   )  ชนิดพนัธ์ุของพืชผกั   (   )  ความสมบูรณ์ของพืชผกั    
(   )  แหล่งปลูก    (   )  ราคาในทอ้งตลาด    
(   )  การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน เช่น GAP (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………. 

82. ท่านใชภ้าชนะ/วสัดุอะไรบรรจุผกัไปจ าหน่าย (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ถุงพลาสติก  ขนาดบรรจุ ............. กก. (   ) ตะกร้าพลาสติก  ขนาดบรรจุ ............. กก.  
(   )  กล่อง            ขนาดบรรจุ ............. กก. (   ) เข่ง ขนาดบรรจุ ............. กก.   
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………. 
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ตอนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคของการผลติผกั ของเกษตรกร 
ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผกั ของเกษตรกร ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ปี 2558 โดยให้สัมภาษณ์เกษตรกร

จากผลการด าเนินการในปี 2557 ท่ีผ่านมาและปัญหาท่ีพบในขณะด าเนินการปัจจุบัน เพ่ือน าผลมาสรุปและ
วเิคราะห์และน าผลมาวางแผนการส่งเสริมฯ ในโอกาสต่อไป 

83. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผกัเชิงการคา้ในแหล่งปลูกเศรษฐกิจหลกั หรือไม่ 
(   )  มี     (   )  ไม่มี 

84. ถา้ท่านมีปัญหาและอุปสรรค ของการผลิตผกั ท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง  (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ขาดเงินทุน    (   )  ขาดอปุกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต 
(   )  ขาดสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  (   )  ขาดปุ๋ยเคมี 
(   )  แมลงศตัรูพืชระบาด   (   )  ขาดความรู้เร่ืองการตลาด 
(   )  ขาดความรู้ในดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา (   )  ขาดแรงงานในการปลูก 
(   )  ขาดแรงงานในการดูแลรักษา  (   )  ขาดแรงงานในการเก็บเก่ียว 
(   )  ขาดแหล่งน ้ า    (   )  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
(   )  บริษทัรับซ้ือกดราคา   (   ) โบรกเกอร์รับซ้ือกดราคา 
(   )  ราคาผลผลิตตกต ่า   (   )  ราคาปัจจยัการผลิตสูง 
(   )  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  (   )  ขาดตลาดรองรับผลผลิต 
(   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

85.  ท่านตอ้งการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการใหค้  าแนะน าการผลิตพืชผกัเชิงการคา้ในแหล่งปลูก
เศรษฐกิจหลกัหรือไม่ 

(   )  ตอ้งการ    (   )  ไม่ตอ้งการ  
86.  ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการใหค้  าแนะน าการผลิตพืชผกัเชิงการคา้ในแหล่งปลูก

เศรษฐกิจหลกั ท่านตอ้งการค าแนะน าดา้นใด (เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
(   )  ความรู้เร่ืองการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช (   )  หาแหล่งเงินทุน 
(   )  ความรู้ในดา้นการผลิต การปฏิบติัดูแลรักษา (   )  ความรู้เร่ืองการใชปุ๋้ย 
(   )  ความรู้เร่ืองการตลาด   (   )  ความรู้เร่ืองระบบน ้ า 
(   )  ความรู้เร่ืองการปรับปรุงดิน  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

87. ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความช่วยเหลือของเกษตรกร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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