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บทคัดยอ 

 
การผลิตผักโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนระบบการผลิตทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรที่ตองการ

ผลิตพืชอาหารปลอดภัย ลดการพึ่งพาปจจัยการผลิตภายนอกโดยงดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิด กระบวน 
การผลิตเนนใชความหลากหลายของชนิดผักปลูกหมุนเวียนสลับแปลง ปองกันศัตรูพืชโดยวิธีกลและเขตกรรม รวมทั้ง
การสรางสภาพแวดลอมธรรมชาติในแปลงปลูก งานวิจัยเชิงพื้นที่นี้ไดดําเนินการรวมกับกลุมเกษตรกร ต. บานกาด 
อ. แมวาง จ.เชียงใหม จํานวน 12 ครัวเรือน ปการผลิต 2552/53 มีการสนับสนุนวิทยาการและกระบวนการเรียนรู
ดานการผลิตและการตลาดผานการปฏิบัติจริง ผลที่ได พบวา เกษตรกรมีการปลูกพืชผักผสมหมุนเวียนมากกวา 
50 ชนิด ในรอบป การผสมผสานพืชผักพื้นบานบางชนิดที่มีศักยภาพสูงปลูกรวมกันกับพืชผักเศรษฐกิจในระบบ
การผลิตโดยไมใชสารเคมี เปนการสรางความหลากหลายในระบบการผลิต เก้ือกูลในดานสภาพ แวดลอมเนื่องจาก
ผักบางชนิดสามารถตานทานโรคแมลง บางชนิดมีคุณสมบัติไลแมลง ที่สําคัญยังเปนชองทางหนึ่งในการสรางโอกาส
ทางการตลาด โดยผลจากการที่เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนายเองตามหนวยงานที่ผูบริโภคมีความตองการและ
มีกําลังซื้อสูง ทําใหสามารถจําหนายผลผลิตไดดีในราคาคอนขางสูง ขอมูลจากการจดบันทึกรายรับรายจายใน
ฟารมของเกษตรกร พบวา การปลูกพืชผักพื้นบานรวมกับพืชเศรษฐกิจโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สามารถ
สรางผลตอบแทนเหนอืตนทุนเงินสดระหวาง 40,000 -90,000 บาท/ไร และมีผลตอบแทนสุทธิเม่ือหักคาแรงงาน
ครอบครัวแลวประมาณ 16,000 - 50,000 บาท/ไร แตกตางกันตามชนิดพืชผักที่เกษตรกรปลูกหมุนเวียนและ
วิธีการจําหนาย ผลการดําเนินงานที่ไดชี้ใหเห็นวา การผสานผักพื้นบานและผักเศรษฐกิจปลูกในระบบการผลิต
โดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนระบบการผลิตหนึ่งที่สามารถสรางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
รวมทั้งสรางโอกาสในการผลิตและเขาถึงอาหารปลอดภัยที่สงผลดีตอสุขภาพของประชาชนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
คําสําคัญ : ผักพื้นบาน ผักปลอดสารพิษ ผักเศรษฐกิจ การผลิตโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
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Abstract 
 
The pesticide–free vegetable production system is an alternative for farmers to produce 

food safely and stop using pesticides on their farms. This agricultural production system emphasizes 
diversification of vegetables through rotation and controls pests by using mechanical and cultivation 
method. It also constructs an appropriate environment on the farm. This research-based area 
includes participants from 12 household farms in Tambon Ban Kad, Mae Wang District, Chiang Mai 
during crop year 2009/2010. It supports the farmers by training and transferring knowledge in terms 
of the production system and marketing through the learning by doing process. It was found that 
there are more than 50 vegetables rotated on their farms in an annual year. The local vegetable 
varieties integrated with the cash vegetables without pesticide production system can generate 
diversification and environmental preservation because the vegetables could resist some diseases 
and insects. Moreover, it can generate income for farmers and increase market channels by allowing 
farmers to sell their agricultural products at a higher price. It was found that this production system 
generated a net return over cash costs about 40,000 -90,000  baht per rai  and a net return deducted 
family labor about 16,000 - 50,000 baht per rai,  depending on the varieties of vegetables and the 
market channels that they occupy. The outcome of the project shows that this production system can 
generate income, enhance quality of life, provide healthy pesticide–free to food and protect the 
environment. 

 
Key Words : local vegetable varieties, chemical-free vegetable, commercial vegetables, pesticide-
 free vegetable production system  
 

บทนํา 
 
จังหวัดเชียงใหมเปนแหลงผลิตผักที่สําคัญของภาคเหนือ สวนใหญเปนการปลูกระบบการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรมีความเส่ียงตอการไดรับอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี สวนผูบริโภคก็มีความเส่ียงจาก
การบริโภคผักที่มีสารเคมีตกคาง ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใชสารเคมีทางเกษตร กับ
เกษตรกรที่ใชวิธีการผลิตแบบปลอดภัยจากสารเคมีในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ของอนนท และคณะ 
(2551) โดยการตรวจวัดระดับเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส (Cholinesterase) เพื่อหาสารเคมีตกคางในเลือด พบวา 
กลุมเกษตรกรที่ผลิตโดยใชสารเคมีมีผลอยูในระดับอัตราเส่ียงและไมปลอดภัยรอยละ 51.6 ขณะท่ีเกษตรกรที่ใช
วิธีการผลิตแบบปลอดภัยผลเลือดอยูในระดับอัตราเส่ียงและไมปลอดภัยรอยละ 47.5 สวนการผลการตรวจหา
สารเคมีตกคางในเลือดของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 168 คน พบวารอยละ 45.8 มีสารกลุมออรกาโน
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ฟอสเฟต (organophosphate) และคารบาเมท (carbamate) ตกคางในเลือดในระดับปลอดภัยและระดับเส่ียง 
(พิสณฑ, 2541) จะเห็นไดวาโอกาสที่เกษตรกร และผูบริโภคจะไดรับอันตรายจากการใชสารเคมีมีสูง ศูนยวิจัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญใน
เร่ืองนี้ จึงไดศึกษาหาวิธีการผลิตผักกลางแจงโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 โดยใชวิธีการ
บริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน จนไดรับความสําเร็จ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรในเขตชานเมืองเชียงใหม
มาต้ังแตป พ.ศ. 2544 อยางตอเนื่อง โครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการเขาถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน” (จตุรงค และคณะ, 2553) เปนโครงการหนึ่งที่ไดดําเนินการ
รวมกับกลุมเกษตรกรในพื้นที่ ต.บานกาด อ. แมวาง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนแหลงผลิตหอมหัวใหญและพืชผักที่สําคัญ ที่
ผานมาเกษตรกรในพื้นที่นี้มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอเนื่องมาเปนเวลานาน สงผลกระทบตอส่ิงที่มีชีวิต สภาพ 
แวดลอม และหวงโซอาหาร เกษตรกรบางรายมีอาการที่คาดวาเกิดจากผลกระทบของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
เชน มีผ่ืนคันที่ผิวหนัง ปวดศีรษะ แสบตา ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการใชสารเคมี และมีความตองการ 
ที่จะเปล่ียนระบบการผลิตเปนแบบไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยท่ีเกษตรกรตองการการสนับสนุนองคความรู
ดานเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดพืชผักเพื่อแกปญหาที่ประสบอยู 

          
วัตถุประสงค 

 
 1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการผสานผักพื้นบานรวมกับผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดยไมใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช       

2. เพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระบบการผลิต และความพึงพอใจของเกษตรกร  
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 การดําเนินการเบื้องตนไดมีการฝกอบรมเกษตรกรถึงหลักการและองคความรูดานการวางแผนการผลิต
แบบผสมผสาน ใหความรูดานชนิดผักทั้งที่เปนผักเศรษฐกิจและผักพื้นบานที่เหมาะสมตอการปลูกในแตละชวงเวลา 
เทคโนโลยีที่ใชในการปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมทั้งองคความรูดานการตลาด เพื่อสนับสนนุให
เกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปผสมผสานกับองคความรูในทองถิ่นทําการผลิต มีการทําแปลงเรียนรูในพื้นที่เกษตรกร 
ติดตามขอมลูการผลิตในแปลงปลูกพืช โรคแมลงท่ีกระทบและวิธีการจัดการของเกษตรกรแตละราย  เกษตรกรมี
การบันทึกขอมูลผลผลิต ตนทุนการผลิต และรายไดที่ไดรับจากการจําหนายผลผลิตพืชผักโดยไมใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของตนเอง   

ในระหวางดําเนินกิจกรรม มีการจัดประชุมในพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัยกับเกษตรกร 
ระหวางเกษตรกรในกลุมและนอกกลุม มีการสนับสนุนใหเกษตรกรตัวแทนที่มีความพรอมและสนใจเปนแกนนํา
ทําหนาที่ดานการตลาด โดยการสนับสนุนใหเกษตรกรทํากิจกรรมการจําหนายผลผลิตควบคูการใหขอมูลผูบริโภค
ในรูปแบบตางๆ ดวย เชน การจําหนายผลผลิตตามหนวยงาน จําหนายในตลาดชุมชน เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด
เกษตรกรมีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง สามารถนําขอมูลและผลที่ไดไปใชวางแผนปรับเปล่ียนการผลิต 
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ดานเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดพืชผักเพื่อแกปญหาที่ประสบอยู 

          
วัตถุประสงค 

 
 1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการผสานผักพื้นบานรวมกับผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดยไมใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช       

2. เพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระบบการผลิต และความพึงพอใจของเกษตรกร  
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 การดําเนินการเบื้องตนไดมีการฝกอบรมเกษตรกรถึงหลักการและองคความรูดานการวางแผนการผลิต
แบบผสมผสาน ใหความรูดานชนิดผักทั้งที่เปนผักเศรษฐกิจและผักพื้นบานที่เหมาะสมตอการปลูกในแตละชวงเวลา 
เทคโนโลยีที่ใชในการปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมทั้งองคความรูดานการตลาด เพื่อสนับสนนุให
เกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปผสมผสานกับองคความรูในทองถิ่นทําการผลิต มีการทําแปลงเรียนรูในพื้นที่เกษตรกร 
ติดตามขอมูลการผลิตในแปลงปลูกพืช โรคแมลงท่ีกระทบและวิธีการจัดการของเกษตรกรแตละราย  เกษตรกรมี
การบันทึกขอมูลผลผลิต ตนทุนการผลิต และรายไดที่ไดรับจากการจําหนายผลผลิตพืชผักโดยไมใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของตนเอง   

ในระหวางดําเนินกิจกรรม มีการจัดประชุมในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัยกับเกษตรกร 
ระหวางเกษตรกรในกลุมและนอกกลุม มีการสนับสนุนใหเกษตรกรตัวแทนที่มีความพรอมและสนใจเปนแกนนํา
ทําหนาที่ดานการตลาด โดยการสนับสนุนใหเกษตรกรทํากิจกรรมการจําหนายผลผลิตควบคูการใหขอมูลผูบริโภค
ในรูปแบบตางๆ ดวย เชน การจําหนายผลผลิตตามหนวยงาน จําหนายในตลาดชุมชน เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด
เกษตรกรมีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง สามารถนําขอมูลและผลที่ไดไปใชวางแผนปรับเปล่ียนการผลิต 
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 การประเมินผล ดานการผลิต ใชวิธีการนําขอมูลที่ไดจากการติดตามเรียนรูรวมกันกับเกษตรกร มาประมวล 
สรุป สังเคราะห สวนผลในเชิงเศรษฐกิจสังคม ใชการประเมินตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักของเกษตรกร
เปนรายฟารม โดยเลือกเกษตรกรตัวอยางที่ไดเร่ิมการผลิตต้ังแตระยะแรกเริ่มโครงการและทําการผลิตตอเนื่องจน 
ส้ินสุดโครงการ มีการบันทึกรายรับและรายจายตางๆ เปนรายวันสมํ่าเสมอ นําขอมูลรายรับรายจายในการผลิต
ผักของเกษตรกร มาวิเคราะหสรุปเปนตัวอยาง รวมทั้งการสัมภาษณเพิ่มเติมดานการใชแรงงานครอบครัวและขอมูล
อื่นๆ ที่ไมสมบูรณ นอกจากนี้มีการสอบถามเกษตรกรถึงทัศนคติและความพึงพอใจ รวมทั้งการจัดประชุมประเมินถึง
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ปญหาขอจํากัดและแนวทางการแกไขทั้งดานการผลิตและการตลาดของระบบ
การผลิตพืชผักพื้นบานรวมกับผักเศรษฐกิจโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมเกษตรกร 
 สําหรับการประเมินตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต รายไดที่นํามาคํานวณคิดเฉพาะรายไดที่เกิดจาก
การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรเทานั้น ไมรวมในสวนที่เกษตรกรนําไปบริโภคในครัวเรือน ทําเปนเมล็ดพันธุ 
หรือแจกจาย  สวนตนทุนการผลิตคิดเฉพาะตนทุนผันแปร โดยจําแนกเปน 2 สวน คือ 1) ตนทุนผันแปรที่เปนเงิน
สด ซึ่งเปนคาใชจายที่เกษตรกรใชจายไปจริงในการซื้อวัสดุปจจัยตางๆ เชน คาเมล็ดพันธุ ปุยคอก ปุยเคมี น้ํามัน
เชื้อเพลิง/ไฟฟา ถุงบรรจุผัก คาแรงงานจางบางครัวเรือน และคาวัสดุอื่นๆ เชน ถาดเพาะเมล็ดพันธุผัก อุปกรณ
ปองกันกําจัดโรค/แมลง ไมคํ้า พลาสติกคลุมแปลง แสลน อุปกรณในการใหน้ํา เปนตน ซึ่งวัสดุเหลานี้บางชนิดมี
อายุการใชงานมากกวา 1 ป ในการคํานวณก็จะคิดอายุการใชงานและประเมินเปนตนทุนตอ 1 ป และ 2) ตนทุน
ผันแปรที่ไมเปนเงินสด ซึ่งในที่นี่จะคิดเฉพาะคาแรงงานครอบครัว ซึ่งเปนคาใชจายที่เกษตรกรไมไดจายจริง แต
เปนคาเสียโอกาสที่คิดใหกับแรงงานครอบครัวตามจํานวนแรงงานที่ใชในการจัดการดูแลแปลงผลิตและการจําหนาย
ผลผลิตผัก วิธีการคํานวณ ใชการประเมินจากจํานวนแรงงานครัวเรือนที่เกษตรกรใชในการผลิตและจําหนาย คูณ
ดวยจํานวนช่ัวโมงท่ีเกษตรกรทํางานตอวัน คูณจํานวนวันที่เกษตรกรทําในรอบเดือน คูณดวยจํานวนเดือนที่เกษตรกร
ทําการผลิต หรือจํานวนวันที่เกษตรกรทํางานทั้งหมดในชวงที่ผานมา (แยกเปนการผลิตและจําหนาย) จากคาทั้งหมด
หารดวย 8 ชั่วโมง ไดคาหนวยเปนวันงาน แลวคูณดวยอัตราคาจางในทองถ่ิน ซึ่งในที่นี้ใชอัตรา 160 บาท/วัน  : 
[จํานวนวันงาน =  (จํานวนคนทํางาน x จํานวนชั่วโมงทํางานตอวัน X จํานวนวันที่ทํางานในรอบเดือน X จํานวน
เดือนที่ผลิต)/8] (ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, 2528) 
 ในการวิเคราะหผลตอบแทน จะวิเคราะหผลคือ  
 1. ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร/ป)  = รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 
 2. ผลตอบแทนสุทธิ หรือ กําไรสุทธิ =  รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด – ตนทุนผันแปรที่
ไมเปนเงินสด (คาเสียโอกาสแรงงานครอบครัว) 
 3. ผลตอบแทนตอแรงงาน (บาท/วันงาน) = (รายไดทั้งหมด – คาใชจายท้ังหมดที่ไมรวมคาแรงงาน)/ 
จํานวนวันงานทั้งหมด 

ซ่ึงผลตอบแทนตอแรงงาน (บาท/วันงาน) นี้สามารถนําไปเปรียบเทียบกับคาจางแรงงานในทองถ่ินวา
ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับจากการผลิตคุมคาหรือไมถาเปรียบเทียบกับการไปรับจางทั่วไป เปนตน 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ลักษณะพื้นที่ และแหลงน้ํา  
 จากจํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมระบบการผลิตผักปลอดสารพิษที่โครงการจัดขึ้นจํานวน 18 คน
ระยะแรกมีเกษตรกรรวมกระบวนการผลิต 8 ครัวเรือน พื้นที่การผลิต 5 ไร และขยายเพ่ิมเปน 12 ครัวเรือน พื้นที่
การผลิตรวม 10.5 ไร  พื้นที่การผลิตของเกษตรกร กระจายอยูใน 5 บาน คือ หมู 1 บานใหมปางเติม หมู 2 บาน
หัวฝาย หมู3 บานก่ิวแลปาเปา หมู 7 บานริมวาง และ หมู 9 บานปง ตําบลบานกาด  อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม สภาพพื้นที่การเพาะปลูกเปนที่ราบลุม ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะการปลูกพืชผัก คาความเปนกรด
เปนดางของดินเฉล่ียประมาณ 5.6 เกษตรกรอาศัยแหลงน้ําธรรมชาติจากลําน้ําแมวางในการเพาะปลูก สามารถ
ปลูกพืชผักหมุนเวียนไดตลอดป มีบางหมูบาน เชน หมูที่ 9 ในฤดูแลงมีปญหานํ้าไมพอใช พืชอื่นๆ ที่เกษตรกร
ปลูก ไดแก ขาวนาป หอมหัวใหญ พืชผักหมุนเวียน และไมผล และเน่ืองจากพ้ืนที่ ต. บานกาด อ. แมวาง เปน
พื้นที่ที่มีการใชสารเคมีอยางเขมขนในการปลูกพืชเศรษฐกิจในชวงฤดูแลง เชน หอมหัวใหญ และพืชผักทั่วไป เกษตรกร
จึงตองมีความระมัดระวังมากในเรื่องการปนเปอนของสารเคมี 
 
ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 
 ในการนําเทคโนโลยีไปใชในระดับไรนาหลังการฝกอบรมถายทอดความรู พบวาเกษตรกรไดปรับเปล่ียน
จากการปลูกผักเชิงเด่ียว เปนการปลูกผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนสลับแปลง มีการเลือกพืชชนิดผักที่เกษตรกร
เคยปลูกเดิมเปนหลักกอนและหลังจากนั้นไดนําพืชผักชนิดใหมๆ ที่โครงการแนะนําและเกษตรกรใหความสนใจ
นํามาปลูกรวมกับพืชผักที่เคยปลูก  ซึ่งชนิดผักที่โครงการแนะนําใหปลูกออกเปน 3 กลุม คือ    
 1. ผักเศรษฐกิจชนิดหลัก เปนชนิดผักที่ปลูกไดตลอดป 
 2. ผักเศรษฐกิจชนิดรอง เปนผักที่ปลูกไดเฉพาะฤดูกาล 
 3. ผักพื้นบาน 
 โดยชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจชนิดหลักและผักรองบางชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 
สวนตารางที่ 2 แสดงชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกผักพื้นบานบางชนิด ทั้งนี้ในพืชผักที่มีอายุการเก็บเก่ียวไม
เกิน 45 วัน เกษตรกรจะใชวิธีการหวานกลาเหล่ือมกันประมาณ 5 -7 วัน ทําใหสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตออก
อยางตอเนื่อง มีการปลูกผักชนิดเสริมและผักพื้นบานรวมกันตามฤดูกาลที่เหมาะสม สวนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกษตรกร
ไดจากการฝกอบรมและนําไปปรับใชในระดับไรนา เชน การไถพรวนตากหนาดิน การใชถาดเหลืองดักแมลง การใช
กาวเหนียวกับดักแมลง การจับทําลายแมลงศัตรูพืช การตัดทําลายวัชพืช การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อปองกัน
กําจัดเชื้อราท่ีเปนสาเหตุเชื้อโรคพืชผัก รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมในแปลงผักใหเหมาะสมกับการเปนที่อยู
อาศัยและขยายพันธุของศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ําและตัวเบียน) เปนตน 
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ตารางที่  1  ชนิดผักเศรษฐกิจ และฤดูกาลที่เหมาะสมตอการปลูก ในระบบการผลิตแบบผสมผสาน 
ชนิดผัก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค. 

 1. ผักกาดฮองเต 
 2. ผักคะนา 
 3. ผักกวางตุง 
 4. ผักบุงจีน 
 5. ผักโขมจีน 
 6. ผักสลัดใบ 
 7. มะเขือยาว 
 8. ถั่วแขก 
 9. กะหล่ําดอก 
10. กะหล่ําปล ี
11. บร็อคโคลี ่
12. ต้ังโอ 
13. ถั่วฝกยาว 
14. แตงกวา 
15. ผกักาดขาวไมหอ 
16. ผกักาดหัว 
17. ผกัช ี
18. ค่ึนฉาย 
19. มะเขอืเปราะ 
20. บวบเหลีย่ม 
21. หอมแบง 
22. ปวยเลง   
23. หอมหัวใหญ  

 
 

 
        ปลูกไดดี                                ปลูกได                                    ปลูกได ตองใชพันธุเฉพาะ   
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ตารางที่  2  ชนิดผักพื้นบานบางชนิด และฤดูกาลที่เหมาะสมตอการปลูก 

 
 
 ผลการรวบรวมชนิดผักที่เกษตรกรปลูกหมุนเวียนเพื่อจําหนายในรอบ 1 ป พบวามีทั้งพืชผักเศรษฐกิจที่
ทางโครงการฯ ใหขอมูล ทั้งที่เปนพืชผักหลักที่สามารถปลูกหมุนเวียนไดตลอดปและผักรองที่ปลูกไดตามฤดูกาล 
และผักพื้นบานที่สามารถจําหนายไดราคาดี โดยสําหรับผักพื้นบานบางชนิดนอกจากที่เกษตรกรปลูกรวมใน
แปลงผลิตผักปลอดสารพิษแลว บางชนิดเกษตรกรปลูกเปนผักสวนครัวในบริเวณบานหรือในสวนที่เกษตรกรไมมี
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็สามารถนําไปจําหนายไดดวย ระยะแรกเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตรวมกันเพื่อ
หลีกเล่ียงการปลูก ผักซํ้ากันมาก แตดวยขอจํากัดดานความยากงายในการจัดการของผักแตละชนิด ความแตกตางของ
ราคาผัก ความพรอมของเกษตรกรและการปรับเปล่ียนตามความตองการของตลาด เกษตรกรแตละรายจึงปลูกผัก
ซ้ํากันบาง แตกตางกันบางในแตละชวงเวลา ซึ่งจากการรวบรวมชนิดผักที่เกษตรกรปลูกและนําไปจําหนายเปนรายได
ทั้งหมด พบวามีมากกวา 50 ชนิดจําแนกไดตามประเภทผักเศรษฐกิจ  ผักพื้นบาน และ ผลไมบางชนิด ไดแก 
 ผักเศรษฐกิจ: กวางตุง กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปลี ขึ้นฉาย คะนา ต้ังโอ แตงกวา ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวลันเตา ถ่ัว
แขก บล็อกโคล่ี บวบเหล่ียม ปวยเลง ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี ผักกาดฮองเต ผักโขมจีน ผักเจาหมอม ผักชี 
ผักบุงจีน มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว (สีเขียว มวง) มะระจีน สลัดแกว สลัดใบ หอมหัวใหญ   
หอมแบง กระเทียม 
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 ผักพื้นบาน: กระเจี๊ยบเขียว กะเพรา ขา ชะอม ชะพลู ผักเชียงดา ถ่ัวป ถ่ัวลาย ถ่ัวแปบ ผักกาดแมว ผักขี้
หูด ผักโขมแดง ผักบุงนา ผักปลัง ผักชีลาว ผักหวานบาน ยอดผักชาโยเต (มะระหวาน) ผลชาโยเต (มะเขือเครือ) 
ผักกูด ผักหนาม มะนาว โหระพา แมงลัก มะรุม มะระขี้นก บวบงู ตําลึง ตูน 
 ผลไม: มะละกอ มะพราวออน ขนุน มะมวง ฝร่ัง (ปริมาณนอย) 
 
รายได ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิต 

ตารางที่ 3 เปนผลการวิเคราะห รายได ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตของเกษตรกร 5 ครัวเรือน 
ที่มีการปลูกพืชผักผสมผสานหมุนเวียนตอเนื่องกัน ทั้งนี้เกษตรกรเริ่มตนการผลิตไมพรอมกัน ขนาดพื้นที่การผลิต
ก็แตกตางกัน (0.5 – 1.25 ไร) รวมทั้งความเขมขนในการใชที่ดินในรอบการผลิตก็แตกตางกัน โดยเกษตรกรเริ่ม
ผลิตในเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน พ.ศ. 2552 และโครงการไดเก็บขอมูลจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 รวม
มากท่ีสุดคือ 11 เดือน จากขอมูลการผลิตที่ไดของแตละครัวเรือน ไดปรับเปนระยะเวลาการผลิต 1 ป  ตอพื้นที่
การผลิต 1 ไร  ผลที่ได พบวาเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผักแตกตางกัน สาเหตุหลักจากชนิดของผักที่
เกษตรกรเลือกปลูก และราคาจําหนายที่แตกตางกันตามแหลงจําหนายและชนิดผัก (การจําหนายตรงตาม
หนวยงานไดราคาสูงกวาการจําหนายในตลาดชุมชนมาก) รวมทั้งผลจากภาวะแวดลอม และความต้ังใจหรือการ
ใหความสําคัญในการผลิตและการจัดการของเกษตรกรท่ีแตกตางกันทําใหไดผลผลิตตางกัน  (บางรายผลิต
หมุนเวียนตอเนื่องเต็มพื้นที่โดยไมมีการปลอยพื้นที่วาง ขณะที่บางรายลดพื้นที่ปลูกในบางชวง บางรายประสบ
ปญหาผลผลิตไมดีในบางแปลง บางชวงการผลิต) 

จากเกษตรกรท้ัง 5 ราย พบวาเกษตรกรรายที่ 1 และรายท่ี 2 (F1 และ F2) ซึ่งผลิตผักหมุนเวียนทั้งป 
สามารถผลิตผักจําหนายไดรายไดรวมมากวา 1 แสนบาท/ไร/ป ใกลเคียงกับเกษตรกรรายที่ 3 (F3) ที่จําหนายผัก
ไดกวา 9.3 หม่ืนบาท/ไร/ป สวนเกษตรกรรายท่ี 4 และ 5 (F4 และ F5) จําหนายผักไดรายไดนอยกวา คือ เทากับ 
46,624 และ 62,195 บาท/ไร/ป โดยมีตนทุนการผลิตที่เปนเงินสด ระหวาง 6,424 – 18,338 บาท/ไร/ป จาก
รายไดทั้งหมดเม่ือหักตนทุนเงินสด พบวา เกษตรกรทั้ง 5 รายน้ี มีรายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสดแตกตางกัน
ระหวาง 40,200 – 91,311 บาท/ไร/ป หรือถาคิดเฉล่ียของทั้ง 5 ราย ก็จะเทากับ 69,288 บาท/ไร/ป  และเมื่อหัก
คาแรงงานครอบครัวซึ่งไมไดเปนคาใชจายจริง แตเปนคาเสียโอกาสที่คิดใหกับแรงงานครอบครัวตามจํานวนแรงงาน
ที่ใชในการจัด การดูแลแปลงผลิตและการจําหนายผลผลิตผักแลว พบวาเกษตรกรมีกําไรสุทธิจากการผลิตผักแตกตาง
กัน โดยเกษตรกรรายที่มีผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุด คือ ประมาณ 51,000 บาท/ไร/ป และนอยที่สุด คือ ประมาณ 
16,200 บาท/ไร/ป และเม่ือคํานวณผลตอบแทนตอแรงงาน พบวา มีผลตอบแทนตอแรงงานอยูระหวาง 268 – 
363 บาท/วันงาน ซึ่งสูงกวาคาจางโดยเฉล่ียในพื้นที่ที่อยูที่ประมาณ 150 – 180 บาท/วันงาน  ดังนั้นจะเห็นวาแม
ในเกษตรกรท่ีมีรายไดรวมจากการผลิตผักไมมากนัก แตเม่ือคิดผลตอบแทนแลว ก็ยังใหผลตอบแทนตอวัน
ทํางานที่สูงกวาการไปรับจางทั่วไป 
 สําหรับรายละเอียด การผลิตและการจําหนายผักของเกษตรกรท้ัง 5 รายน้ี เกษตรกรรายท่ี 1 และ 2 
(F1 และ F2) ซึ่งเปนเกษตรกรแกนนําที่สําคัญของกลุมจะทําการผลิตผักเต็มพื้นที่ตอเนื่องตลอดต้ังแตเร่ิมการ
ผลิต โดยมีชนิดผักประมาณ 20 ชนิด สวนใหญจะเนนเปนชนิดผักเศรษฐกิจที่ผูบริโภคตองการและจําหนายไดราคา
ดีมากกวาผักพื้นบาน เชน ถ่ัวลันเตา แตงกวา ถ่ัวฝกยาว คะนา กวางตุง ผักบุง มะเขือมวง มะเขือยาว และผัก
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ตระกูลกะหลํ่าในฤดูหนาว สวนผักพื้นบานบางชนิดปลูกตามฤดู บางชนิดปลูกเปนผักแซม ในการจําหนาย
เนื่องจากเกษตรกรเปนผูริเร่ิมการไปจําหนายตามหนวยงานเปนรายแรกๆ และจําหนายตอเนื่องสม่ําเสมอ ทําให
จําหนายผักไดรายไดรวมคอนขางสูง สวนเกษตรกรรายท่ี 3 (F3) ระยะแรกเกษตรกรปลูกผักไมเต็มพื้นที่ มีปลอย
พื้นที่วางบางในบางแปลง ในการจําหนายผลผลิตระยะแรกเกษตรกรฝากผลผลิตสวนหนึ่งไปกับตัวแทน
เกษตรกรที่ไปจําหนายตามหนวยงาน และจําหนายผลผลิตอีกสวนหนึ่งใหกับคนรวบรวมในทองถ่ิน ทําใหยังไมได
ราคาและรายไดดีนัก ตอมาเม่ือเกษตรกรไดไปรวมจําหนายผลผลิตเองโดยตรง สามารถจําหนายผลผลิตไดในราคา
สูง เกษตรกรจึงใหความสนใจในการจัดการแปลงผักเขมขนมากขึ้น เพิ่มชนิดผักตามที่ตลาดตองการ มีการผสานผัก
พื้นบานที่ผูบริโภคตองการปลูกในแปลงหมุนเวียนตอเนื่องมากขึ้น (รวมชนิดผักที่ปลูกหมุนเวียนประมาณ 30 ชนิด) 
ทําใหจําหนายมีรายไดมากขึ้น สวนเกษตรกรรายท่ี 4 และ 5 (F4 และ F5) ระยะแรกที่เขารวมโครงการ เกษตรกร
เลือกปลูกผักเศรษฐกิจบางชนิดที่ดูแลงาย เชน กวางตุง ผักโขม คะนา ฮองเต แตงกวา รวมกับผักพื้นบานตางๆ 
เชน ชะอม ผักหวาน ผักเชียงดา ที่เกษตรกรปลูกในแปลงอยูแลว การจําหนายสวนหนึ่งจําหนายใหกับคน
รวบรวมในทองถ่ิน อีกสวนฝากตัวแทนเกษตรกรจําหนายตามหนวยงาน ทําใหยังไมไดราคาและรายไดดีนัก 
ตอมาระยะหลังเม่ือเกษตรกรไดรวมไปจําหนายผักเองตามหนวยงาน ประกอบกับการจําหนายผักในตลาดทองถ่ิน
เร่ิมมีการตอบรับมากข้ึน เกษตรกรจึงใหความสําคัญกับการผลิตผักมากขึ้น สามารถจําหนายผลผลิตไดมากขึ้นใน
ราคาสูงขึ้น  
 
ตารางที่  3  ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรบางราย ในรอบ 1 ป   

         หนวย: บาท/ไร/ป     
เกษตรกรรายท่ี F1 F2 F3 F4 F5 เฉลี่ย 

พื้นที่ปลูกจริง (ไร) 1.25 0.75 0.75 0.5 0.5 - 
ระยะเวลาปลูก (เดือน) 11 10 10 10 9 - 
แรงงานในครัวเรือน (คน) 2 2 2 1 2 - 
(1)  รายไดรวม (บาท) 109,650.24 102,234.67 92,752.00 46,624.00 62,195.00 82,691.18 
(2)  ตนทุนเงินสด 18,338.88 15,109.67 15,974.68 6,424.03 11,169.00 13,403.25 
       เมล็ดพันธุ  3,033.60 2,153.33 2,693.33 1,560.00 2,040.00 2,296.05 
       ปุยคอก  4,819.20 2,346.67 1,600.00 1,770.67 330.00 2,173.31 
       ปุยเคมี  1,833.60 1,052.00 1,301.33 240.00 720.00 1,029.39 
       น้ํามันเช้ือเพลิง  3,768.00 2,400.00 3,200.00 360.00 2,580.00 2,461.60 
       ถุงบรรจุ  2,311.68 2,618.67 2,330.02 386.67 369.00 1,603.21 
        อื่นๆ  1,972.80 4,539.00 4,850.00 2,106.70 2,790.00 3,251.70 
        คาแรงงานจาง  600.00 - - - 2,340.00 588.00 
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รวบรวมในทองถ่ิน อีกสวนฝากตัวแทนเกษตรกรจําหนายตามหนวยงาน ทําใหยังไมไดราคาและรายไดดีนัก 
ตอมาระยะหลังเม่ือเกษตรกรไดรวมไปจําหนายผักเองตามหนวยงาน ประกอบกับการจําหนายผักในตลาดทองถ่ิน
เร่ิมมีการตอบรับมากข้ึน เกษตรกรจึงใหความสําคัญกับการผลิตผักมากขึ้น สามารถจําหนายผลผลิตไดมากขึ้นใน
ราคาสูงขึ้น  
 
ตารางที่  3  ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรบางราย ในรอบ 1 ป   

         หนวย: บาท/ไร/ป     
เกษตรกรรายท่ี F1 F2 F3 F4 F5 เฉลี่ย 

พื้นที่ปลูกจริง (ไร) 1.25 0.75 0.75 0.5 0.5 - 
ระยะเวลาปลูก (เดือน) 11 10 10 10 9 - 
แรงงานในครัวเรือน (คน) 2 2 2 1 2 - 
(1)  รายไดรวม (บาท) 109,650.24 102,234.67 92,752.00 46,624.00 62,195.00 82,691.18 
(2)  ตนทุนเงินสด 18,338.88 15,109.67 15,974.68 6,424.03 11,169.00 13,403.25 
       เมล็ดพันธุ  3,033.60 2,153.33 2,693.33 1,560.00 2,040.00 2,296.05 
       ปุยคอก  4,819.20 2,346.67 1,600.00 1,770.67 330.00 2,173.31 
       ปุยเคมี  1,833.60 1,052.00 1,301.33 240.00 720.00 1,029.39 
       น้ํามันเช้ือเพลิง  3,768.00 2,400.00 3,200.00 360.00 2,580.00 2,461.60 
       ถุงบรรจุ  2,311.68 2,618.67 2,330.02 386.67 369.00 1,603.21 
        อื่นๆ  1,972.80 4,539.00 4,850.00 2,106.70 2,790.00 3,251.70 
        คาแรงงานจาง  600.00 - - - 2,340.00 588.00 
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ตารางที่  3  (ตอ)   
         หนวย: บาท/ไร/ป     
เกษตรกรรายท่ี F1 F2 F3 F4 F5 เฉลี่ย 

(3) คาแรงงานครอบครัว:ไมสด  40,320.00 38,400.00 38,240.00 24,000.00 29,440.00 34,080.00 
(4)  ตนทุนทั้งหมด (2) + (3)  58,658.88 3,509.67 54,214.68 30,424.03 40,609.00 47,483.25 

(5)  รายไดสุทธิเหนือตนทุนเงินสด    
         (1) – (2) 91,311.36 87,125.00 76,777.32 40,199.97 51,026.00 69,287.93 
(6)  กําไรสุทธิ  (1) – (4) 50,991.36 48,725.00 38,537.32 16,199.97 21,586.00 35,207.93 
(7)  ผลตอบแทนตอแรงงาน  
         (บาท/วันงาน) 362.35 363.02 321.24 268.00 277.3 318.39 
ที่มา:   คํานวณจากขอมูลการจดบันทึกของเกษตรกร  ซึ่งบันทึกเฉพาะที่จําหนายไมรวมสวนที่ใชบริโภค 
หมายเหตุ: พื้นที่ปลูกปรับเปน  1  ไร   ระยะเวลาปลูก 1 ป  

 
จากรายไดและผลตอบแทนจากการผลิตผักขางตน เปนผลของเกษตรกรตัวอยางเพียงบางรายเทานั้น 

ซึ่งไดเลือกมาเฉพาะรายที่มีการบันทึกขอมูลคอนขางสมบูรณ มีการผลิตอยางตอเนื่องและระยะเวลาการผลิต
นานพอ ในสวนของสมาชิกรายอื่นๆ ในกลุมที่มิไดนําผลการผลิตมาเสนอในที่นี้ บางรายทําการผลิตไมเต็มแปลง 
บางรายผลิตไมสมํ่าเสมอตอเนื่อง ทําใหมีขอมูลไมสมบูรณ ซึ่งผลจากการสอบถาม พบวา เกษตรกรประมาณ
รายไดจากการจําหนายผักแตกตางกันระหวาง 30,000 – 50,000 บาท และมีผลตอบแทนท่ีเปนเงินสดประมาณ 
10,000 – 30,000 บาท ซึ่งเกษตรกรเหลานี้ก็พอใจที่มีรายไดเสริม และในระยะหลังเกษตรกรไดใหความสําคัญใน
การผลิตมากขึ้น 

 
ความพึงพอใจของเกษตรกร ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และขอจํากัด 
 ผลการประเมินถึงความพึงพอใจของเกษตรกร สวนใหญพอใจกับผลผลิตและรายไดที่ไดรับจากการ
ปรับเปลี่ยนจากการปลูกผักเชิงเดี่ยว เปนการผลิตผักที่หลากหลายท้ังผักพื้นบานและผักเศรษฐกิจโดยไมใชสารเคมี 
กําจัดศัตรูพืช เกษตรกรพอใจกับรายไดที่ไดรับซึ่งสวนหน่ึงเปนผลจากการนําผลผลิตไปจําหนายตามหนวยงาน
ทําใหจําหนายไดราคาดี โดยเฉพาะผักพื้นบานซ่ึงโดยปกติถาจําหนายในชุมชนจะไดราคาตํ่า หรือบางชนิด
จําหนายไมไดเนื่องจากมีปลูกกันทั่วไป เกษตรกรพอใจที่มีอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งยังมีความรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยใหกับผูบริโภคในชุมชนและผูบริโภคตามหนวยงานซึ่ง
บางคนตองการอาหารปลอดภัยแตไมสามารถหาซื้อไดงาย ซึ่งถาประเมินถึงผลสําเร็จของโครงโดยประเมินจาก
จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ความตอเนื่องในการผลิต การจําหนายผลผลิต รายไดและผลตอบแทนจากการ
ผลิต รวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีรวมโครงการ สามารถกลาวไดวาประสบความสําเร็จไดในระดับหนึ่งซึ่ง
ผลความสําเร็จนี้มาจากปจจัยสําคัญ คือ ความเขมแข็งและความตั้งใจจริงในการปฏิบัติของกลุมเกษตรกร 
โดยเฉพาะแกนนํากลุมบางคน ที่เร่ิมดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิตและการตลาดอยางจริงจังเปนตัวอยางแก
สมาชิกในกลุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเรียนรู
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ดวยตนเองจริง เชน กรณีการจําหนายผลผลิตตามจุดจําหนายตางๆ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทําใหสมาชิกบางคนท่ียังไมมี
ความม่ันใจในระบบการผลิตใหมนี้ เร่ิมมีความม่ันใจและหันมาใหความสนใจทําการผลิตมากขึ้น   
 อยางไรก็ตาม จากการประมวลถึงปญหาขอจํากัดของกลุมเกษตรกร ยังพบปญหาบางประการ เชน 
เกษตรกรบางรายยังขาดการวางแผนการปลูก หรือไมปฏิบัติตามแผนการปลูกที่รวมกันวางไว มีการปลูกชนิด
พืชผักไมตรงตามแผน หรือชวงเวลาที่วางไว ทําใหผลผลิตที่ไดไมตอเนื่อง หรือมากเกินไปในบางชวงเวลา ทําให
เสียโอกาสดานการตลาด รวมท้ังความพรอมของเกษตรกรบางราย ที่พบวาประกอบอาชีพหลากหลาย ทําใหมี
เวลาในการบริหารจัดการแปลงผักไดไมดีพอ มีปญหาโรคและแมลงผลผลิตไดรับความเสียหายกระทบตอรายได 
นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  คือ น้ําทวมแปลงผลิตในชวงฤดูฝน 
ประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิตในชวงฤดูแลง ทําใหตนกลาผักเสียหาย ไมงอก หรือไมโตเต็มที่ สราง
ความสูญเสียผลผลิตในบางชวง ซึ่งเกษตรกรไดมีการพูดคุยวางแผนแกปญหาในชวงการผลิตตอไป 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การผสมผสานพืชผักพื้นบานบางชนิดที่มีศักยภาพสูงปลูกรวมกันกับพืชผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดย 
ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนระบบการผลิตทางเลือกหนึ่งที่สามารถสรางอาหาร สรางงาน สรางรายไดแก
เกษตรกร โดยมีผลดีดานความหลากหลายของระบบการผลิต มีการเกื้อกูลในดานสภาพแวดลอมเนื่องจากผักบาง
ชนิดสามารถตานทานโรคแมลง บางชนิดมีคุณสมบัติไลแมลง และเปนชองทางหนึ่งในการสรางโอกาสทางการตลาด 
ผลจากการผลิตและจากการที่เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนายเองตามหนวยงานท่ีผูบริโภคมีความตองการและมี
กําลังซื้อสูง ทําใหสามารถจําหนายผลผลิตไดดีในราคาคอนขางสูง ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตของเกษตรกร ตัวอยาง พบวา การปลูกพืชผักพื้นบานรวมกับผักเศรษฐกิจโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
สามารถสรางผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดระหวาง 40,000 - 90,000 บาท/ไร และมีผลตอบแทนสุทธิเม่ือหัก
คาแรงงานครอบครัวแลวประมาณ  16,000 - 50,000 บาท/ไร แตกตางกันตามชนิดพืชผักที่เกษตรกรปลูก
หมุนเวียนและวิธีการจําหนาย ทั้งนี้เกษตรกรท่ีรวมกระบวนการผลิตสวนใหญพอใจกับผลผลิตและรายไดที่ได
จากการผลิต พอใจที่มีอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเกษตรกรยังมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวน
หนึ่งในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยใหกับผูบริโภคในชุมชนและผูบริโภคทั่วไปตามหนวยงาน ซึ่งผลความสําเร็จนี้
สวนหนึ่งมาจากปจจัยสําคัญ คือ ความต้ังใจจริงในการปฏิบัติของเกษตรกร  
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