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บทคัดยอ
 การผลิตผักในระบบอินทรีย ผักปลอดสารพิษ และผักปลอดภัย นับเปนระบบเกษตรทางเลือกท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตที่
ตางกัน ใหผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัยตางกัน ซึ่งผลตอบแทนของแตละระบบยังไมมีการศึกษาใหเห็นอยางชัดเจน งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร โดยเนนตนทุนจากการใชแรงงานครัวเรือน โดยเก็บขอมูล
จาก 386 ฟารม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จากฟารมของเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และรวมผัก
ทั่วไปเพื่อเปนตัวเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบวาการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือกนั้น เม่ือนำตนทุนคาเสียโอกาสจากการใช
แรงงานครัวเรือนและปจจัยการผลิตท่ีผลิตเองมาใชในการวิเคราะห พบวา พืชผักในระบบอินทรียและระบบปลอดสารพิษใหผล
ตอบแทนต่ำกวาพืชผักทั่วไป อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหในกรณีไมรวมคาเสียโอกาสของแรงงานและปจจัยการผลิตพบวา 
พืชผักในระบบอินทรียและปลอดสารพิษ ใหผลตอบแทนสูงกวาพืชผักท่ัวไปถึงรอยละ 30 สวนผักปลอดภัยใหผลตอบแทนสุทธิ
เหนือตนทุนเงินสดไมตางจากผักทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของระบบการผลิตพืชผักที่สะอาด ปลอดภัย 
มีผลดีตอส่ิงแวดลอม และมีการใชปจจัยการผลิตที่มีอยู รวมถึงการใชแรงงานในครัวเรือน 

คำสำคัญ :  ผักอินทรีย / ผักปลอดสารพิษ / ผักปลอดภัย / ผลตอบแทน / เกษตรทางเลือก 

ABSTRACT
 Organic, pesticide free and safe use vegetable farming systems are considered as alternative farming 
systems. The three vegetable farming systems have different technologies. The produces from the different farming 
systems have different ‘clean and safe’ levels. Economic returns of the three vegetable farming systems are still a 
question. Thus in this study, economic returns of the three vegetable farming systems were estimated. Farm-level 
data of organic, pesticide free, safe use vegetable farming were collected from 377 farms in Chiang Mai province. 
Conventional vegetable farming was also collected as a benchmark of the study. The results found that vegetable 
production net incomes included the opportunity costs from household labour and household inputs show that organic 
and pesticide free vegetable farms have lower net incomes than that from conventional farms. Safe use vegetable 
farming systems show similarity to conventional farms. Conversely, when the opportunity costs are excluded from the 
analysis, organic and pesticide free vegetable farms gain 30 per cent net income over that from safe use and 
conventional farms. The results could reflect potential of alternative farming systems in supplying clean and safe 
produces, supporting the environments and absorbing household labours. 

Keywords : Organic / Pesticide Free / Safe Use / Alternative Farming / Economic Returns 
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บทนำ
 จากปญหาในตลาดสงออก กระแสความตระหนัก

ดานความปลอดภัยจากอาหารตอสุขภาพของผูบริโภคและ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีเกษตร ไดนำมา

สูประเด็นดานความปลอดภัยทางอาหารในประเทศไทย และ

มีการสงเสริมใหเกษตรกรนำวิธีปฏิบัติที่มีผลตอการลด  

การใชสารเคมี เชน การใชน้ำหมักชีวภาพ การใชปุยอินทรีย 

และการปลูกพืชผสมผสาน ในขณะที่เกษตรอินทรียเปนที่

ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น ในประเทศไทยเองเพื่อใหบรรลุ

ถึงความปลอดภัยทางดานอาหาร ไดมีการพัฒนาและ  

สงเสริมการผลิตในระบบเกษตรท่ีนำไปซึ่งความปลอดภัย

ของการผลิต และสอดคลองกับแนวทางเกษตรย่ังยืน เชน 

ระบบผักอินทรีย ระบบผักปลอดสารพิษ และระบบผัก

ปลอดภัย  

 การผลิตผักในระบบอินทรียนับเปนระบบการผลิตที่

นำไปสูผลิตที่มีระดับความสะอาดและปลอดภัยสูงสุด และ  

ยังไมมีผลเสียตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากไมมีการใชสารเคมี

ประกอบ ทั้งในการจัดการธาตุอาหารและการปองกันและ

กำจัดศัตรูพืช การทำเกษตรอินทรียสามารถแบงออกเปน

สองระบบใหญๆ คือ การทำเกษตรอินทรียเชิงการคา ซึ่งใช

ระบบการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิต และมีการใชปจจัย

การผลิตอินทรียที่มีมาตรฐานคุณภาพจากโรงงานผลิต การเลือก

ชนิดพืชปลูกตามความตองการตลาด ในขณะที่ยังมีการผลิต

ในระบบที่ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรย่ังยืน ยึดหลักการพึ่งพิง

กันของธรรมชาติ ใชปจจัยการผลิตที่มีอยูในไรนาของตนเอง 

และใชปจจัยการผลิตท่ีผลิตเอง หรือผลิตโดยกลุมเกษตรกร 

เกษตรกรในระบบนี้สวนใหญรวมตัวกันในกลุมเกษตรกรเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู โดยมีหนวยงานทั้งภาครัฐและองคกร

อิสระเปนพี่เล้ียง การทำเกษตรอินทรียในระบบนี้สวนใหญจะ

เปนลักษณะสวนรอบบาน  

 ระบบเกษตรปลอดสารพิษเปนระบบผลิตพืชผักที่

ไมมีการใชสารเคมีประกอบในการกำจัดศัตรูพืช หากแตยัง

คงมีการใชปุยเคมีประกอบหลัก เชน ยูเรีย ในการผลิต โดย

เฉพาะในระยะเริ่มตนของการปลูกพืชผัก แมผลผลิตจาก

ระบบนี้นับวามีความปลอดภัยสูง แตการใชปุยเคมีประกอบ

ยังมีขอโตแยงเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตและผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอม 

 ระบบเกษตรปลอดภัย การผลิตในระบบนี้ยังมีการใช

สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิตทั้งในการจัดการธาตุ

อาหารและการปองกันกำจัดศัตรูพืช แตมีการควบคุมการใช

สารเคมีภายใตเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural 

Practices : GAP)  

 การผลิตทั้งสามระบบมีการใชปจจัยการผลิต และ

ความตองการการจัดการที่แตกตางกัน การผลิตในระบบ

อินทรียถูกใชเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมใหเกษตรปฏิบัติใน

แนวทางเกษตรยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสูคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยูที่ดีขึ้น เกษตรกรลดการพึ่งพิงจากภายนอก อยางนอย

มีอาหารไวบริโภคในครัวเรือน และมีสวนท่ีเหลือไวขาย และ

มีรายไดตลอดป การทำเกษตรในระบบนี้เกษตรกรจำเปน

ตองใชแรงงานสูง แมจะมีการลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก 

ตนทุนการผลิตในระบบนี้นาจะลดลงจากการลดลงของปจจัย

การผลิต อยางไรก็ตามเนื่องจากการผลิตในระบบน้ีตองการ

การใชแรงงานท่ีคอนขางสูงในขั้นตอนการปองกันกำจัดศัตรู

พืช ซึ่งผลตอบแทนของเกษตรกรมีแนวโนมสูงขึ้น หากตอง

นำตนทุนแรงงานครัวเรือนเขามารวมในการวิเคราะหตนทุน

และผลตอบแทนของการทำการเกษตรในระบบนี ้ผลตอบแทน

อาจต่ำ  

 ในทางกลับกัน เกษตรในระบบปลอดภัยนั้นไดรับ

เลือกใหเปนทางออกที่ตอบสนองตอขอกำหนดของตลาด  

ในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิต เนื่องจาก

ผลผลิตจากระบบนี้ควรจะมีผลิตภาพสูงเนื่องจากความเสียหาย

จากโรคแมลงมีนอย หากแตตนทุนจากปจจัยการผลิตจาก

ภายนอก เชน ปุยเคมีประกอบ และสารเคมีประกอบสำหรับ

ปองกัน และกำจัดศัตรูพืชที่ยังมีสูงนั้น นาจะสงผลใหผล

ตอบแทนของการผลิตผักในระบบนี้สูงตามไปดวย สวนเกษตร

ในระบบปลอดสารพิษนั้นถูกจัดอยูระหวางเกษตรอินทรีย

และเกษตรปลอดภัย ผลผลิตในระบบน้ีคาดวาจะมีความเสีย

หายระดับหนึ่ง แตนอยกวาในระบบเกษตรอินทรีย แตยัง  

มีตนทุนจากปจจัยภายนอก และมีการใชแรงงานสูง ทั้งน้ี  

ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการผลิตทั้งสามระบบยังไม

ชัดเจน  

 การศึกษาในดานตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต

ผักทั่วไป หรือในระบบทางเลือกสวนใหญใหความสนใจเปน

รายพืช เชน งานของ เลอสัณห มูฮำหมัดอารี และวรทัศน 

อินทรัคคัมพร (2552) บุญสง เอกพงษ และคณะ (2552) 

และมนตรี อิสรไกรศีล (2552) ซึ่งยังไมครอบคลุมการผลิตทั้ง

ระบบฟารมผักของเกษตรกร เนื่องจากการผลิตผักในระบบ

เกษตรทางเลือกนั้น เกษตรกรผลิตพืชผักหลากหลายและมี
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การหมุนเวียนผักทั้งป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบท่ีเกษตรกรเลือก

ผลิต อยางไรก็ตาม การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนการผลิต

ผักในระบบทางเลือก โดยศึกษาท้ังระบบฟารมไดมีการศึกษา

โดย สุดใจ  จงวรกิจวัฒนา (2545) ในพื้นที่เขตติดตอระหวาง

จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งไดมีการวิเคราะทั้ง

ตนทุนเงินสดและไมเปนเงินสด อยางไรก็ตาม พื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีมีความแตกตางจากพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือใน

ดานระบบการผลิต ซึ่งยังมีการใชแรงงานครัวเรือนเปนหลัก

ในการผลิต และในบางพื้นที่ยังมีการใชแรงงานแลกเปล่ียน 

ทั้งนี้แรงงานนับเปนปจจัยที่สำคัญในการผลิตผักในระบบ

ทางเลือก ทั้งนี้การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตรของการผลิตผักในระบบทางเลือกในปจจุบันจะ

สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับอยางแทจริง

จากการเลือกทำการผลิตผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ   

ผักปลอดภัย และผักทั่วไปได รวมถึงประโยชนเพื่อการสง

เสริมดานการผลิตผักในระบบทางเลือก 

วัตถุประสงค 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงผล

ตอบแทนที่แทจริงจากการทำการเกษตรในระบบที่เกษตร

ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการ

ผลิตผักในระบบเกษตรสะอาดและปลอดภัย โดยแสดงให  

ถึงตนทุนที่เปนเงินสดและตนทุนจากการใชแรงงานของ  

ครัวเรือน 

 2. เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตผัก

ในระบบสะอาดและปลอดภัยและวิเคราะหถึงผลตอบในการ

ทำงานของแรงงานครัวเรือน 

วิธีการศึกษา
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการสัมภาษณขอมูล

จากเกษตรกรผูปลูกผักในเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง 

จำนวน 386 ราย โดยเปนผูปลูกผักอินทรีย (OV) 106 ราย 

เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ (PFV) 89 รายเกษตรกร  

ผูปลูกผักปลอดภัย (SUV) 91 ราย และเกษตรกรผูปลูกผัก

ทั่วไป (CV) 100 ราย ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดมาจากการสัมภาษณ

ผูเปนหลักในการทำเกษตรของครัวเรือน 

 ขอมูลการผลิตผักในรอบป 2550/2551 ทั้งดาน

ผลผลิตและตนทุน ถูกนำมาวิเคราะหโดยใชวิธีสถิติเชิงพรรณนา 

และวิธีตนทุน ผลตอบแทน (Gross margin) โดยนำคาเสีย

โอกาสจากการใชปจจัยการผลิตท่ีผลิตได หรือมีในครัวเรือน 

รวมในการวิเคราะห เชน แรงงานครัวเรือน สารอินทรีย  

ทางเลือก และปุยอินทรียที่ผลิตเองในครัวเรือน 

ผลการศึกษา
ขอมูลพื้นที่ครัวเรือน และระบบผลิต 

 กลุมตัวอยางมีอาชีพทำเกษตรเปนอาชีพหลัก   

โดยเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกผักขนาดเล็ก อยูที่ 1.3 1.5 4.6 

และ 4 ไรตอครัวเรือน สำหรับเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย 

ปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และแบบท่ัวไป เกษตรกรผูปลูก

ผักอินทรียมีการปลูกผักอินทรียในระบบสวนผสมโดยมีพืชที่

หลากหลาย และมีการปลูกผักระยะสั้น และผักระยะยาว 

แทรกในพื้นที่ โดยสลับกันตามความเหมาะสมของชวงเวลา

ผลิต เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียบางสวนปลูกผักแบบสมัยใหม 

ที่มีระบบผักหมุนเวียนหลากหลายชนิดในรอบป แตแยก

แปลงผักออกจากพืชอื่นๆ ผักระยะที่นำมาหมุนเวียน เชน 

บล็อกโคลี ผักชี ผักกวางตุง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักบุง 

เปนตน ผักเมืองหนาว เชน กะหล่ำปลี บลอกโคลี แครอท 

สลัด ผักกาดแกว นั้นเปนที่นิยมปลูกในฤดูหนาวในพื้นที่ลุม 

เนื่องจากมีราคาคอนขางสูง ผักที่ใชระยะเวลาคอนขางยาว 

เชน มะเขือ พริก ถั่วฝกยาว ก็เปนพืชท่ีนิยมนำมาผสมผสาน

กับผักชนิดอื่นๆ ในพ้ืนที่ เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ   

มีการใชสารทางเลือกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสูงที่สุด แตยังคงมี

การใชรวมกับปุยเคมี ในขณะที่เกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย 

และเกษตรท่ัวไป ไดมีการใชปุยทางเลือกดวยเชนกันโดยมี

ถึงรอยละ 30 เกษตรกรที่ใชปุยคอกมีถึงรอยละ 36 โดยเฉลี่ย 

สวนการใชสารทางเลือกเพื่อปองกันและกำจัดศัตรูพืชน้ัน  

พบวาใชมากในฟารมอินทรีย และปลอดสารพิษ  

ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักในระบบเกษตร
ทางเลือก 

 การผลิตผักทั้งสี่ระบบแตกตางกันไปตามการใช

วัตถุดิบทางการเกษตรและการใชแรงงาน การผลิตในระบบ

ทางเลือก โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย และเกษตรปลอดสารพิษ

นั้นนับเปนระบบที่มีการใชปจจัยการผลิตที่พึ่งพาการนำเขา

ต่ำสุด ปจจัยที่นำเขาที่สำคัญคือ ปุยเคมีและสารเคมี การใช

สารทางเลือกหรือการปฏิบัติ เชิงทางเลือกถูกนำมาใช  

เพื่อการจัดการธาตุอาหารและการควบคุมศัตรูพืช โดยมี  

การสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิต
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สารทางเลือกเหลานั้นโดยมีทั้งการจัดอบรม การใหการ

สนับสนุนวัตถุดิบเพื่อผลิต หรือการแจกจายสารทางเลือก

เพื่อใหเกษตรกรทดลองผลิต ซึ่งโดยการคำนวณตนทุนและ

ผลตอบแทนทั่วไปไดมองขามคาเสียโอกาสของตนทุนเหลานี้ 

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรไดรวมเขามาสูระบบตนทุน รวมถึง

แรงงานของเกษตรกรผูทำฟารมหรือแรงงานแลกเปล่ียนใน

ทางทำเกษตร เนื่องจากหากเกษตรกรไมทำการผลิตผักทาง

เลือกเหลานี้แลวเกษตรกรสามารถที่จะใชเวลาเหลานั้นใน

การทำการผลิตพืชชนิดอื่น หรือทำงานนอกฟารมได 

 จากการวิเคราะหตนทุนเงินสดตอไรจากการผลิตผัก

ทั้งสี่ระบบพบวาสำหรับเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียและผัก

ปลอดสารพิษมีคาใชจายจากเมล็ดพันธุสูงที่สุด รองลงมาคือ 

การจัดการธาตุอาหาร และการปองกันกำจัดศัตรูพืช โดย

สำหรับเกษตรผูปลูกผักอินทรียนั้น ตนทุนเงินสดสวนใหญ

อยูที่การใชสารทางเลือกในการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งพบในกลุม

ของเกษตรกรที่ปลูกผักเพื่อการคาหรือทำเกษตรในระบบ

สมัยใหม ในขณะที่สำหรับเกษตรกรท่ีทำเกษตรปลอดสาร

พิษนั้นจะใชตนทุนเงินสดสูงในปุยทางเลือกและปุยเคม ีสวน

ทางดานเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและผักทั่วไปนั้นพบวา 

คาใชจายในตนทุนสวนใหญอยูที่ปุยเคมี (Table 1) ซึ่งจาก

การพิจารณาเฉพาะตนทุนเงินสดนี้พบวาเกษตรกรผูปลูกผัก

ทางเลือกมีตนทุนเงินสดตอไรที่ต่ำกวาการปลูกผักในระบบ

ทั่วไป คือ 7,190 10,956 13,238 และ16,155 บาท สำหรับ

ผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และผักทั่วไป   

ตามลำดับ (Table 1) โดยเม่ือคิดผลตอบแทนเฉพาะเงินสด

พบวา ในพื้นที่ 1 ไร การผลิตผักปลอดสารพิษ และผักอินทรีย

ใหผลตอบแทนเงินสดท่ีดีกวาผักทั่วไปถึงประมาณ รอยละ 46 

ผักปลอดสารพิษใหผลตอบแทนดีกวาผักทั่วไปถึงรอยละ 54 

สวนผักปลอดภัยใหผลตอบแทนเงินสดตอไรที่ใกลเคียงกับ

ผักท่ัวไป ซึ่งผลตอบแทนเงินสดเหนือตนทุนการผลิตจาก

การการปลูกผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และ

ผักทั่วไป เทากับ 42,480 44,734 28,852 และ 29,042 บาท 

ตามลำดับ (Table 1) อยางไรก็ตาม การผลิตผักในระบบทาง

เลือกสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งใน

ดานการผลิตและการตลาด โดยในการจัดการตลาดสวนใหญ

แลวเกษตรกรไดเขามีสวนรวมในการกระจายสินคาและ

จำหนายสินคาในตลาดพิเศษ (Niche Market) ซึ่งทำใหเกิด

ตนทุนท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสดในการจัดการตลาด 

ซึ่งพบวาตนทุนเงินสดจากการทำการตลาดของผลผลิต 1 ไร

นั้นมีตนทุนสูงถึง 3,656 และ 3,520 บาท สำหรับผักอินทรีย

และผักปลอดสารพิษ ตามลำดับ โดยเมื่อนำคาใชจายการ

ตลาดเขารวมในการคิดตนทุนและผลตอบแทนเงินสด

ทั้งหมด พบวาผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดของผัก

อินทรีย และผักปลอดสารพิษสูงกวาผักทั่วไปอยู รอยละ 37 

และรอยละ 45 ตามลำดับ (Table 1) 

 อยางไรก็ตามการประมาณตนทุนและผลตอบแทน

การผลิตนั้น ตนทุนที่ไมเปนเงินสดจากคาเสียโอกาสของ  

การใชปจจัยการผลิตและแรงงานควรตองถูกนำมาพิจารณา

รวมดวย โดยตนทุนคาเสียโอกาสท่ีนำเขามาพิจารณาใน  

การศึกษานี้ คือ ตนทุนคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิตที่  

รับมาโดยไมเสียคาใชจาย และตนทุนแรงงาน ในตนทุนคา

เสียโอกาสของปจจัยที่ไดเปลา และจากการรวมกลุมกันผลิต

ของเกษตรกรนั้น คิดคาเสียโอกาสโดยใชราคาของวัตถุดิบ

ชนิดนั้นๆ ในทองตลาดในพื้นที่ สวนแรงงานครัวเรือนหรือ

แรงงานแลกเปลี่ยนไดใชคาเสียโอกาสแรงงานจากการใช  

คาจางในพื้นที่เขามาใชในการคำนวณ ซึ่งจากการคำนวณ

ตนทุนและผลตอบแทนโดยคิดคาเสียโอกาสนี้พบวาเกษตรกร

ผูปลูกผักอินทรีย และผักปลอดสารพิษมีตนทุนตอไรทั้ง  

จากการผลิตและการตลาดสูงถึง 55,193 และ 76,144 บาท 

ตามลำดับ โดยคิดเปนตนทุนการผลิต 45,702 และ65,686 

บาท และตนทุนการตลาดอยูที่ 9,490 และ 10,458 บาท 

สำหรับผักอินทรียและผักปลอดสารพิษ สวนผักปลอดภัยนั้น

มีตนทุนและผลตอบแทนใกลเคียงกับผักทั่วไป โดยมีตนทุน

การผลิตและการตลาด อยูที่ 34,853 และ 38,555 บาท   

โดยเปนตนทุนการผลิตเทากับ 33,104 และ 37,093 บาท 

และตนทุนการตลาดเทากับ 1,748 และ 1,461 สำหรับ  

ผักปลอดภัย และผักทั่วไปตามลำดับโดยเมื่อคำนวณผล

ตอบแทนเหนือตนทุนการผลิตพบวา เกษตรกรในระบบ  

ผักปลอดสารพิษขาดทุนจากการผลิตเทากับ 9,995 บาท 

สวนเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย ไดกำไรเพียง 3,968 บาท 

สวนเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัย และผักทั่วไปมีกำไรเทากับ 

8,986 และ 8,104 บาท อยางไรก็ตาม เมื่อนำตนทุน  

การตลาดเขามารวมในการคำนวณพบวาการปลูกผักอินทรีย 

และผักปลอดสารพิษขาดทุนจากการผลิตเทากับ 5,522 และ 

20,453 บาทตอไร สวนผักปลอดภัยและผักทั่วไปนั้นมีกำไร

เทากับ 7,238 และ 6,642 บาท (Table 1) ตนทุนและผล

ตอบแทนท่ีไดจากการศึกษานี้แตกตางจากงานของ สุดใจ 

จงวรกิจวัฒนา (2545) โดยในการผลิตผักอินทรียนั้นในพ้ืนที่
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ตารางท่ี 1  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักจำแนกตามระบบการผลิต (บาทตอไร) 

 รายการ  

ระบบการผลิต 
เฉลี่ย 

ทุกฟารม 
OV PFV SUV CV 

(n=106) (n=89) (n=91) (n=100) 

พื้นที่ปลูกผัก (ไร)  1.33  1.52  4.64  4.01  2.85 
จำนวนชนิดผัก  7.1  8.5  3.5  3.1  5.5 
มูลคาผลผลิตผัก   49,671.4  55,690.8  42,091.6  45,197.9  48,129.1 
ตนทุนการผลิต      
 เมล็ดพันธุ  3,054.2  2,009.2  1,555.9  2,652.0  2,357.9 
 ปุยเคมี  0.0  1,905.1  5,275.7  6,979.9  3,486.6 
 ปุยอินทรีย  1,692.6  1,885.4  910.3  469.0  1,236.5 
  (ตนทุนเงินสด)  (745.3)  (1,042.4)  (522.8)  (411.5)  (675.3) 
  (ตนทุนไมเปนเงินสด)  (947.3)  (843.0)  (387.5)  (57.4)  (561.2) 
 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  0.0  0.0  1,236.1  2,298.8  886.1 
 สารทางเลือกกำจัดศัตรูพืช  1,961.6  1,583.5  107.1  72.9  950.1 
  (ตนทุนเงินสด)  (1,028.5)  (63.8)  (31.2)  (6.6)  (306.9) 
  (ตนทุนไมเปนเงินสด)  (80.1)  (1,252.0)  (25.7)  (17.0)  (90.7) 
 ปุยมูลสัตว  684.9  551.0  1,047.8  247.4  625.1 
  (ตนทุนเงินสด)  (610.4)  (417.0)  (1,042.9)  (243.2)  (571.4) 
  (ตนทุนไมเปนเงินสด)  (74.5)  (134.0)  (4.9)  (4.2)  (53.7) 
 สารบำรุงพืช (ทางเลือกหรือเคมี)  11.9  119.8  226.9  190.5  133.5 
 พลังงาน: น้ำมัน ไฟฟา  87.3  1,045.0  535.1  424.7  501.0 
 คาเชาที่ดิน  20.8  116.6  62.8  367.6  142.8 
 วัสดุอื่นๆ เชน น้ำ ฟาง  329.8  85.4  25.7  147.8  154.9 
 ตนทุนการใชเครื่องจักร  104.0  169.2  259.7  519.6  263.4 
 ตนทุนแรงงาน  37,755.6  56,216.0  21,861.7  22,723.1  34,403.0 

ภาคเหนือมีตนทุนสูงกวาในจังหวัดกาญจนบุร ีถึง สองเทา 

ซึ่งผลการศึกษาที่แตกตางกันนี้อาจเกิดจากปการศึกษาท่ี

แตกตางกันซึ่งสะทอนใหเห็นตนทุนที่ตางกัน รวมถึงระบบ

การผลิตในสองพ้ืนที่ที่แตกตางกันดวย สวนผักในระบบอื่นๆ 

เชนผักในระบบปลอดสารพิษในการศึกษาของ สุดใจ 

จงวรกิจวัฒนา (2545) นั้นไดรวมผักปลอดภัยไวในระบบ  

ผักปลอดสารพิษ ซึ่งในการศึกษานี้ไดแยกออกจากกัน 

เนื่องจากการใชสารเคมีในระบบผักปลอดภัยทำใหเกิดความ

แตกตางในการตนทุนของผักปลอดสารพิษ และผักปลอดภัย 

 จะเห็นไดวาหากคิดตนทุนคาเสียโอกาสของการผลิต

ทั้งจากปจจัยการผลิตและตนทุนแรงงานครัวเรือนและ

แรงงานแลกเปลี่ยนนี้เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียและผัก

ปลอดสารพิษขาดทุนจากการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากในการผลิต

และการตลาดระบบผักอินทรียและปลอดสารพิษนั้นมีการใช

แรงงานสูงมาก ถึง 346 และ 428 วันงาน ในขณะท่ีผัก

ปลอดภัยและผักทั่วไปมีการใชแรงงานเพียง 164 และ 158 

วันงาน หรืออาจกลาวไดวาการใชแรงงานในระบบผักอินทรีย

และผักปลอดสารพิษสูงกวา ผักท่ัวไปถึงรอยละ 115 และ 

170 สวนผักปลอดภัยใชแรงงานสูงกวาผักทั่วไปเพียงรอยละ 

3 เทานั้น 

 จากกรณีของการใชแรงงานในครัวเรือนเกษตรใน

การทำการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือกนี้แมวาในทาง

เศรษฐศาสตรเปนสวนที่ทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนและ

สุดทายการผลิตนี้ถือวาไมมีกำไรจากการผลิต อยางไรก็ตาม

หากไมรวมตนทุนแรงงานครัวเรือนในการคำนวณตนทุน  

พบวา การปลูกผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย 

และผักทั่วไปมีผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดอยูที่ 37,722 

39,984 27,501 และ 28,211 ตามลำดับซึ่งนับเปนผล

ตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการใชแรงงานในครัวเรือน ซึ่ง

หากพิจารณาจากแรงงานท่ีใชมากกวาการใชแรงงานใน  

การผักทั่วไปอยูมาก หากแตการใชแรงงานในการผลิต  

ผักอินทรียและผักปลอดสารพิษสวนใหญเปนการใชแรงาน

ครัวเรือน และมีการหมุนเวียนการใชแรงงานท้ังป 
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วิจารณผล
 ในการคำนวณตนทุนและผลตอบแทนน้ีแมจะพบวา

ผลิตภาพจากการใชแรงงานในการผลิตผักอินทรีย และผัก

ปลอดสารพิษจะต่ำโดยเฉลี่ยตอไรเทากับ 163 147 265 และ 

295 บาทตอวันงาน สำหรับผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ   

ผักปลอดภัยและ ผักทั่วไป ตามลำดับ หรือเมื่อรวมตนทุน

จากการแรงงานรวมในการคำนวณตนทุนและผลตอบแทน

แลวพบวาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษขาดทุนใน

การผลิตนั้น อยางไรก็ตามหากเมื่อไมรวมตนทุนการใช

แรงงานครัวเรือนเขารวมในการผลิตผลตอบแทนในการผลิต

ผักในระบบเกษตรทางเลือกมีสูงกวาผักทั่วไป โดยคิดเปน

รอยละ 33 และ 41 ในผักอินทรียและผักปลอดสารพิษ สวน

ผักปลอดภัยนั้นใหผลตอบแทนไมแตกตางจากผักทั่วไป ซึ่ง

หากพิจารณาในมุมบวกแลวจะเห็นไดวา ในขณะที่ภาวะ

ที่มา : Prathanthip Kramol 2011 

ตารางท่ี 1  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักจำแนกตามระบบการผลิต (บาทตอไร) (ตอ) 

 รายการ  

ระบบการผลิต 
เฉลี่ย 

ทุกฟารม 
OV PFV SUV CV 

(n=106) (n=89) (n=91) (n=100) 

  (ตนทุนเงินสด)  (345.6)  (2,715.3)  (2,413.8)  (1,863.3)  (1,771.1) 

  (ตนทุนไมเปนเงินสด)  (37,409.9)  (53,500.7)  (19,447.8)  (20,859.7)  (32,631.9) 
ตนทุนการผลิตรวม   45,702.6  65,686.1  33,104.7  37,093.3  45,141.0 
  (ตนทุนเงินสด)  (7,190.7)  (10,956.3)  (13,238.8)  (16,155.0)  (11,803.4) 
  (ตนทุนไมเปนเงินสด)  (38,511.9)  (54,729.7)  (19,865.9)  (20,938.3)  (33,337.6) 
ตนทุนการตลาด   9,490.9  10,458.0  1,748.2  1,461.9  5,819.0 
  (ตนทุนเงินสด)  (3,656.0)  (3,520.7)  (933.7)  (752.7)  (2,234.2) 
  (ตนทุนไมเปนเงินสด)  (5,834.9)  (6,937.3)  (814.6)  (709.2)  (3,584.8) 
ตนทุนทั้งหมด   55,193.5  76,144.1  34,853.0  38,555.3  50,960.1 
  (เหนือตนทุนเงินสด)  (10,846.6)  (14,477.0)  (14,172.5)  (16,907.8)  (14,037.7) 
  (เหนือตนทุนไมเปนเงินสด)  (44,346.8)  (61,667.1)  (20,680.5)  (21,647.5)  (36,922.4) 
รายรับสุทธิเหนือตนทุนการผลิต   3,968.8  -9,995.2  8,986.9  8,104.6  2,988.1 
  (เหนือตนทุนเงินสด)  (42,480.7)  (44,734.5)  (28,852.8)  (29,042.9)  (36,325.6) 
รายรับสุทธิเหนือตนทุนทั้งหมด  -5,522.1  -20,453.3  7,238.7  6,642.7  -2,831.0 
  (เหนือตนทุนเงินสด)  (38,824.7)  (41,213.8)  (27,919.2)  (28,290.2)  (34,091.4) 
จำนวนแรงงาน (วันงาน)  346.5  428.1  164.1  158.3  273.8 
จำนวนแรงงานเพ่ือการผลิต  304.4  379.6  158.7  153.4  248.5 
 แรงงานครัวเรือน (วันงาน)  301.6  362.0  144.31  143.0  237.6 
 แรงงานจาง (วันงาน)  2.8  17.6  14.5  10.4  11.0 
จำนวนแรงงานเพื่อการตลาด (วันงาน)  42.0  48.5  5.4  4.8  25.3 

เศรษฐกิจปจจุบันซึ่งการหางานทำนอกเกษตรสามารถทำได

ยาก และมีตนทุนในการครองชีพสูงนั้น เกษตรกรมีโอกาสใน

การหางานทำนอกเกษตรไดคอยขางยาก ยังผลตอการวาง

งานในฤดูกาลได ซึ่งการทำเกษตรทางเลือกเปนเปนทางออก

ในการสรางงานในทองถ่ิน นอกจากน้ีในการศึกษานี้แมวาจะ

ไดนำคาเสียโอกาสจากการใชแรงงานและปจจัยการผลิตที่ได

เปลามาคำนวณแตไมไดรวมไปถึงผลไดที่ไดจากสุขภาพ   

สิ่งแวดลอม และทางสังคมที่เกษตรกรไดรับจากการบริโภค

พืชผักที่ปลอดภัยจากการผลิตในครัวเรือนเขารวมดวย ซึ่ง

จากผลกระทบจากการใชสารเคมีตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

นั้นเปนสิ่งที่ควรนำมารวมวิเคราะหในสวนของผลไดจาก  

การผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือกในการศึกษานั้นมีผลตอ

ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรทั้งในดานสุขภาพ และความ

มั่นคงทางอาหาร รวมไปถึงผลดีที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอมดวย
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เชนกัน เกษตรระบบทางเลือกจึ่งเปนทางเลือกที่ศักยภาพ

สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม  

การศึกษาในประเด็นผลตอบแทนในเกษตรทางเลือกควรตอง

มีการพัฒนาโดยมีการวิเคราะหทั้งระบบ และรวมผลทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรเขา

รวมดวย 

สรุปผล
 การผลิตในระบบเกษตรทางเลือก เชน การผลิต  

ผักในระบบอินทรีย ผักปลอดสารพิษ และผักปลอดภัย มี

เทคโนโลยีการผลิตที่ตางกัน และใหผลผลิตที่สะอาดและ

ปลอดภัยตางกัน ระบบผักในระบบอินทรียจัดอยูในระดับ

ความสะอาดและปลอดภัยสูงที่สุดเนื่องจากมีกระบวนการ

ผลิตท่ีหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีประกอบทุกชนิด ไมมีการใช

สารเคมีปรุงแตงในการผลิต รองลงมาคือผักปลอดสารพิษ 

สวนผักปลอดภัย นั้นยังมีการใชสารเคมีคอนขางสูง ซึ่ง  

ใกลเคียงกับผักทั่วไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากการควบคุม

การใชใหอยู ในขนาดและชวงเวลาท่ีเหมาะสมทำใหผัก

ปลอดภัยยังจัดอยูในระดับความสะอาดและปลอดภัยสูงกวา

ผักทั่วไป 

 เมื่อนำตนทุนคาเสียโอกาสจากการใชแรงงานครัว

เรือน และปจจัยการผลิตที่ผลิตเองมาใชในการวิเคราะหนั้น

พบวา พืชผักในระบบอินทรียและระบบปลอดสารพิษให  

ผลตอบแทนต่ำกวาพืชผักทั่วไป อยางไรก็ตามในกรณีไมรวม

คาเสียโอกาสของแรงงานและปจจัยการผลิตในการวิเคราะห

พบวา พืชผักในระบบอินทรียและปลอดสารพิษ ใหผล

ตอบแทนสูงกวาพืชผักทั่วไปมากกวารอยละ 30 สวน  

ผักปลอดภัยใหผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนเงินสดไมตาง

จากผักทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของ

ระบบการผลิตพืชผักที่สะอาด ปลอดภัย ที่สามารถรองรับ

แรงงานครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจใน

เมือง และยังเปนผลดีตอสภาพสังคมและสุขภาพของคนใน

ครัวเรือน อยางไรก็ตาม การศึกษายังไมไดนำผลดีทางสังคม 

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม เขามารวมในการวิเคราะห ซึ่งหาก

นำเขารวมวิเคราะหจะทำใหเห็นผลกระทบทางบวกจาก  

การผลิตผักอินทรียและผักปลอดสารพิษมากขึ้น ซึ่งควรมี

การศึกษาตอไป 
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