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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากการบริโภคผักพื้นบ้านในชุมชนแม่แฝก อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณจาก Value of the Gross Village Product (GVP) ผลการศึกษา พบว่า มูลค่ารวมของผักพื้นบ้านที่พบใน
พืน้ ทีช่ ุมชนตาบลแม่แฝก ในปี พ.ศ. 2559 มีมลู ค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นผักที่บริโภคราก/หัว มูลค่า 2.971 ล้านบาท ผักทีบ่ ริโภค
ใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น มูลค่า 3.333 ล้านบาท ผักทีบ่ ริโภคดอก มูลค่า 2.421 แสนบาท และผักทีบ่ ริโภคผล มูลค่า 8.556 ล้านบาท โดย
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึง 4,376.400 บาท ดังนัน้ หากมีการส่ งเสริมให้บริโภคผักพื้ นบ้านในชุมชนมากขึ้น จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทัง้ ช่วยลดปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมด้วยผักพืน้ บ้านไม่ใช้สารเคมี
คาสาคัญ: ผักพืน้ บ้าน มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรง การบริโภค

Abstracts
This paper investigates on evaluating the consumptive use value of indigenous plants of Maefak sub-district, San Sai
district, Chiang Mai province. Value of the Gross Village Product (GVP) is applied. The empirical results of consumptive direct
use value in 2015 present that the total value equals approximately 15 Million Baht including 2.971 Million Baht of roots/tubers
plants consumption, 3.333 Million Baht of leaves/shoots/stalks/stems plants consumption, 2.421 thousand Baht of flowers plants
consumption, and 8.556 Million Baht of fruits consumption. Therefore, to consume indigenous plants help reducing the
household expenses equals 4,376.400 Baht per year. Promoting indigenous plants consumption is not only reducing the
household spending but also solving the environmental problems according to no chemicals use in indigenous plants.
Keywords: indigenous plants, direct use value, consumption
Paper Type: Research

1. บทนา
ความมันคงทางอาหาร
่
(Food Security) เป็ นประเด็น
ปั ญหาด้านความมันคงรู
่ ปแบบหนึ่ง ทีห่ ลายประเทศทัวโลกก
่
าลัง
เผชิญ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนานัน้ กาลังประสบกับปั ญหานี้
ในระดับที่ทวีความรุน แรงมากยิง่ ขึ้น ซึ่งแนวคิดด้านความมันคง
่
ทางอาหารมีการพัฒนาเป็ นลาดับ และมีความเกี่ยวเนื่องในหลาย
มิติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้

นิยามความมันคงทางอาหารออกเป็
่
น 4 มิติ ประกอบด้วย การมี
อาหารพอเพียง (Availability) การเข้าถึงอาหาร (Access) การใช้
ประโยชน์จากอาหาร (Utilization) และ การมีเสถียรภาพทางอาหาร
(Stability) (Prasertsak, n.d., p.2)
การมีอาหารพอเพียง (Availability) อาจได้มาจากการผลิต
ภายในประเทศหรือการนาเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร เมื่อ
กล่ าวถึงการเข้าถึงอาหาร (Access) หมายถึงการได้มาซึ่งอาหารที่
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เหมาะสมและมีโภชนาการ ภายใต้ บริบททางกฎหมาย การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนทีบ่ ุคคลอาศัยอยู่ (การเข้าถึงทรัพยากร

การมีอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาดและการรักษาสุ ขอนามัย ที่เข้าถึง
ภาวะความเป็ นอยู่ทด่ี ที างโภชนาการและการมีเสถียรภาพทาง

ความมันคงทางอาหาร
่
(Food Security)

การมีอาหารพอเพียง
(Food Availability)

การเข้าถึงอาหาร
(Food Access)

การใช้ประโยชน์จากอาหาร
(Utilization)

การมีเสถียรภาพทางอาหาร
(Stability)
ส่วนรวมของชุมชน) ส่วนการใช้ประโยชน์ จากอาหาร (Utilization) คือ

ภาพที่ 1 ความมันคงทางอาหาร
่
(Food Security)
ที่มา: ปรับจาก FAO, 2006. อ้างใน (Prasertsak, n.d., p.2)
เทศบาลตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
อาหาร (Stability) คือ การที่ป ระชาชน ครัว เรือ นและบุ ค คล
พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ที่
จะต้อ งเข้าถึงอาหารที่เพียงพอตลอดเวลา ไม่เสี่ย งต่ อการไม่
เกษตรกึ่งเมือ งและเป็ น พื้น ที่ท่มี รี ะบบน้ าที่ส มบูรณ์ เหมาะแก่
สามารถเข้าถึงอาหารอัน เป็ น ผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้น อย่ าง
การทาการเกษตร
กะทันหัน เช่น วิก ฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมอิ ากาศ เช่น
ภาวะความไม่มนคงทางอาหารตามฤดู
ั่
กาล ดังภาพที่ 1 เมื่อ
แต่ เมื่อ สภาพชุ ม ชนปรับ เปลี่ย นท าให้ ม ีก ารท า
กล่าวถึงแหล่งอาหารทีช่ ุมชนสามารถเข้าถึงได้นนั ้ ผักพื้นบ้าน
การเกษตรลดลง เปลีย่ นเป็ นการซื้อเพื่อบริโภคมากยิ่งขึน้ เป็ น
เป็ น อาหารประจาถิ่น ที่ห าบริโภคง่าย ราคาถู ก มีคุ ณ ค่ าทาง
การเพิม่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากทาการศึกษาถึงมูลค่าการใช้
โภชนาการ อีกทัง้ ปลอดภัยจากสารพิษ จึงเป็ น ที่นิยมบริโภค
ประโยชน์ ทางตรงเพื่อ การบริโภคผักพื้น บ้าน นอกเหนือจาก
โดยในแต่ ละท้อ งถิ่น มีช นิดของผักพื้น บ้านที่แตกต่ างกัน ตาม
การลดค่ า ใช้จ่ า ยในครัว เรือ นแล้ว นั น้ ยังเป็ นการกระตุ้ น ให้
สภาพพื้ น ที่ แ ละระบบนิ เ วศในชุ ม ชน หากพิ จ ารณาด้ า น
ชุมชนให้ค วามส าคัญ ต่ อสภาพแวดล้อ ม ซึ่งเป็ น แหล่ งอาหาร
สิง่ แวดล้อม การบริโภคผักพื้นบ้านมีทงั ้ เกิดเองตามธรรมชาติ
ของชุมชน
เเละปลูกโดยคนในชุมชนเป็ นการช่วยลดการบริโภคผักทัวไปที
่ ่
ปนเปื้ อนสารเคมี ผักพื้น บ้านในท้อ งถิ่น จึงเป็ น หนึ่ งในความ
2. วัตถุประสงค์
มันคงทางอาหารของครั
่
วเรือนและชุมชน สามารถปลูกไว้เพื่อ
งานวิจยั นี้ ต้อ งการประเมิน มูล ค่ าการใช้ประโยชน์
รับประทานในครัวเรือนหรือหาได้จากในท้องถิ่นโดยไม่ต้องใช้
ทางตรงเพือ่ การบริโภคผักพืน้ บ้านในชุมชน
เงิน ซื้อ เป็ น การลดค่ าใช้จ่ายในครัว เรือ น แต่ ท ว่าผัก พื้น บ้าน
เหล่ า นี้ เกิ ด ขึ้น จากความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศเละ
3. แนวคิ ดทฤษฎี
ทรัพยากรในชุมชน การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรง
3.1 การประเมิน มูล ค่ าสิง่ แวดล้อ ม(Environmental
เพื่อ การบริโ ภคให้ อ อกมาในรูป ตัว เงิน ในชุ ม ชนนั น้ จึงเป็ น
Evaluation Concept)
เสมือ นการประเมิน มูล ค่ าของทรัพ ยากรในชุ มชนซึ่งมีค วาม
การประเมิน มูล ค่ าสิ่งแวดล้อ มจึงเข้ามามีบ ทบาท
จาเป็ นยิง่ ทัง้ นี้การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Utilization) ยังเป็ น
สาคัญในการกาหนดมูลค่าตลาดของสิง่ แวดล้อม เพื่อใช้เป็ นตัว
หนึ่งในสีม่ ติ ิ ของความมันคงทางอาหาร
่
(Food Security)พื้นที่
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บ่งชี้ถึงต้นทุนจากการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็ นการคานวณตัวเลข
เพื่ อ มาทดแทนราคาหรือ มู ล ค่ า ที่ ต ลาดไม่ ส ามารถท าได้
สิง่ แวดล้อมได้ให้ประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ ใน
การประเมินมูลค่าของสิง่ แวดล้อม จึงต้องระบุถึงประเภทของ
มูลค่าทีต่ ้องการประเมิน (Bejranonda ,2010, p.200) ดังภาพที่
2
ภาพที่ 2 มูลค่าโดยรวมของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในทางเศรษฐศาสตร์
ที่มา: Bejranonda (2010, p.200)

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
(Total Economic Value)

มูลค่าจากการใช้
(Use Value)

มูลค่าการใช้โดยตรง มูลค่าจากการใช้โดย
(Direct Use Value)
อ้อม

มูลค่าจากการไม่ได้ใช้
(Non – Use Value)

มูลค่าจะใช้
(Option Value)

(Indirect Use Value)
1. มูลค่าทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์ (Use Value)
หมายถึง การทีท่ รัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้ประโยชน์
ทีเ่ ป็ นรูปธรรมต่อบุคคล ซึง่ ประกอบด้วย
1.1 มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ โ ดยตรง (Direct Use
Value) คือ มูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
โดยตรง เช่ น การเข้าชมอุ ท ยานแห่ งชาติ การน าน้ ามาใช้ใน
การเกษตร ผลกระทบของคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ ผลกระทบ
ของระดับกลิน่ และเสียงต่อทีอ่ ยู่อาศัย หรือเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
การทิ้งสารเคมีทไ่ี ม่ถูกวิธหี รือถูกสุขลักษณะ เป็ นต้น มูลค่าจาก
การใช้โ ดยตรง อาจแบ่ งออกเป็ น มูล ค่ าจากการใช้เพื่อ การ
บริโ ภค (Consumptive Use) ซึ่ ง มีผ ลกระทบต่ อ ปริม าณเละ
คุณภาพของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การล่ า
สัต ว์ การบริโภคพืช พรรณต่ าง ๆ หรือ การบริโภคน้ า เป็ น ต้น
และมูลค่าจากการใช้ทไ่ี ม่ใช่เพือ่ การบริโภค (Non-consumptive
Use) ซึ่งไม่กระทบต่อปริมาณเละคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เช่น การดูนก การว่ายน้า เป็ นต้น
1.2 มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ ป ระโยชน์ โดยอ้ อ ม
(Indirect Use Value) คือ มูลค่ าที่ทาหน้าที่เป็ นปั จจัย การผลิต
อย่างหนึ่งและให้ประโยชน์ ต่อบุคคลโดยผ่านกระบวนการผลิต
เช่น คุณภาพน้าทีด่ ชี ่วยลดต้นทุนการผลิตน้าประปา เป็ นต้น
1.3 มูลค่าเผือ่ จะใช้ (Option Value) คือ มูลค่าที่
สะท้อนความพอใจของบุคคลทีม่ ตี ่อทรัพยากรธรรมชาติและ

มูลค่าสาหรับอนาคต
(Option Value)

มูลค่าของการคงอยู่
(Existence Value)

มูลค่าของการเป็ น
มรดกให้ลกู หลาน
(Bequest Value)

สิง่ แวดล้อม เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือสงวนไว้ใช้ประโยชน์
ในอนาคต
2. มูล ค่ าทีเ่ กิด จากการมิไ ด้ใช้ป ระโยชน์ (Non-use
Value) คือ มู ล ค่ า ที่ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มให้
ประโยชน์ต่อบุคคลในรูปของการสร้างความรูส้ กึ ยินดีเมือ่ ทราบ
ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอยู่ในสภาพทีด่ แี ละคงอยู่
โดยทีบ่ ุคคลไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ใน
ปั จจุบนั หรืออนาคต ซึ่งมูลค่าประเภทนี้อาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ
2.1 มูล ค่ า จากการคงอยู่ ต่ อ ไป (Existence Value)
คือ มูลค่ าของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เมื่อ บุค คล
ทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนัน้ ยังอยู่ในสภาพที่
ดี เช่น การอนุรกั ษ์เต่าทะเล ป่ าไม้ สัตว์ป่า เป็ นต้น
2.2 มูลค่าเพื่อลูกหลาน (Bequest Value) คือ มูลค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีบ่ ุคคลได้รบั ประโยชน์
เมือ่ ทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมยังอยู่ในสภาพ
ที่ ดี เพื่ อ ให้ ลู ก หลานหรือ ประชาชนรุ่ น หลัง ได้ เ ห็ น หรือ ได้
ประโยชน์ ในอนาคต เช่น การอนุ ร กั ษ์ ช้างไทยไม่ให้สูญ พัน ธุ์
เพือ่ ให้ลกู หลานได้เห็นและรูจ้ กั เป็ นต้น
3. มูลค่าสาหรับอนาคต (Option Value) คือ มูลค่าที่
ประชาชนไม่ ไ ด้ใช้ป ระโยชน์ จ ากสิ่ง แวดล้อ มไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น
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รูปแบบของ Use Value หรือ Non – Use Value ในขณะนี้ แต่
คิด ว่ า จะมีโ อกาสใช้ป ระโยชน์ ในอนาคต ซึ่ง การใช้ส ามารถ
เป็ นไปได้ทงั ้ การใช้ประโยชน์ โดยตรงและการใช้ประโยชน์ โดย
อ้อม เช่น การอนุ รกั ษ์พนั ธุ์พชื บางชนิดอาจใช้เป็ นปั จจัยในการ
ผลิตยารักษาโรคในอนาคตได้ การคาดหวังว่าจะได้เข้าเทีย่ วชม
อุทยานแห่งชาติหรือแหล่งท่องเทีย่ วในอนาคต
3.1 วิธีการประเมินมูลค่ าสิ่งแวดล้อม (Environmental
Evaluation Methods) Yotapakdee (2014)
1. วิธมี ลู ค่าตลาด (Market Value) เป็ นการวิเคราะห์
การซื้อ ขายผลิต ผลในท้อ งตลาด โดยใช้ร าคาตลาด (Market
Price) เป็ นเครือ่ งมือในการหามูลค่า
2. วิธมี ลู ค่าทีค่ าดหมาย (Expectation Value) อาศัย
แนวคิดการคานวณมูลค่าปั จจุบนั (Present Value) ของรายได้
ที่ค าดว่ าจะได้ร บั จากการลงทุ น เพื่อ น ามาค านวณหามูล ค่ า
ตลาดของผลิตผล
3. วิธีมูล ค่ าต้น ทุ น (Cost Value) เป็ น การหามูล ค่ า
ทรัพย์สนิ ที่อาศัยต้นทุนในอดีตหรือต้นทุนสร้างทดแทน ในการ
หามูลค่าทรัพย์สนิ
4. วิธีก ารประเมิน มู ล ค่ า โดยอาศัย ตลาดตัว แทน
(Surrogate Market Approach) เป็ น ก า ร ป ร ะ เมิ น มู ล ค่ า
ทรัพยากรในฐานะเป็ นสินค้าสาธารณะ ที่ไม่มรี าคาตลาด จึงใช้
มูล ค่าตลาดของสิน ค้าที่ใช้ท ดแทนกัน หรือ ใช้ร าคาสิน ค้าที่ใช้
ประกอบกันเป็ นตัวแทนในการประเมินมูลค่า
5. วิธกี ารประเมินมูลค่าโดยการสมมติเหตุการณ์ให้
ประมาณค่ า (Contingent Valuation Method: CVM) เป็ นการ
มูลค่าทรัพยากรในฐานะทีเ่ ป็ นสินค้าสาธารณะทีไ่ ม่มมี ลู ค่าตลาด
และไม่สามารถใช้ตลาดตัวแทนในการประเมินมูลค่าได้ในการ
ประเมิน มูล ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ท างตรงเพื่ อ การบริโ ภคผัก
พื้น บ้านในชุมชนแม่แฝกนี้ ใช้ว ิธีมูล ค่ าตลาดในการวิเคราะห์
ข้อมูล

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Boonserm (2007) ท า ก า ร ป ร ะ เมิ น มู ล ค่ าท า ง
เศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์ ทางตรงและทางอ้อมของป่ า
ชุมชน จุด แข็ง จุดอ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรคในการจัดการป่ า
ชุม ชนบ้านสามขา จังหวัด ล าปาง โดยศึก ษาปั จจัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ความเต็มใจจ่ายจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากป่ าชุมชนใช้วธิ ี
ประเมิน ด้ ว ยวิธีว ัด มู ล ค่ า การตลาด (Market Value) และวิธี
สมมติเหตุการณ์ (Contingent Valuation Method) ด้านงานวิจยั
ของ Nunthasen (2008) ได้ทาการศึกษาเชิงนโยบายเรือ่ งความ
ยอมรับมาตรการการอนุรกั ษ์ดนิ และน้าของเกษตรกรในพืน้ ทีล่ ุ่ม
น้ าแม่ส าตอนบน จังหวัด เชีย งใหม่ ด้ว ยวิธีท ดลองทางเลือ ก
(Choice Experiment) โดยกาหนดคุณลักษณะมาตรการในการ
อนุ รกั ษ์ดินและน้ าไว้ 3 คุณลักษณะ คือ 1) การใช้สารชีวภาพ
กาจัด แมลงทดแทนสารเคมี 2) การป้ อ งกัน แก้ไ ขการชะล้า ง

Waraporn Nunthasen and Ke Nunthasen
พังทลายของดิน โดยการปลูกแฝก และ 3) การใช้เทคโนโลยี
ประหยัดน้า ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรต้องการค่าชดเชย
เพิ่ม ขึ้น ตามการปรับ เปลี่ย นรูป เเบบการท าการเกษตร หาก
ต้องการให้เกษตรกรยอมรับมาตรการทีม่ กี ารอนุ รกั ษ์ดนิ เละน้ า
มากขึ้น รัฐบาลต้อ งจ่ายค่ าชดเชยให้เกษตรกรมากขึ้น ตามไป
ด้ว ย นอกจากนี้ Prasopkreatpoka (2008) ได้ท าการประเมิน
มูล ค่ า สิ่ง แวดล้ อ มในการดู แ ลรัก ษาแม่ น้ า กวง อ าเภอเมือ ง
จังหวัด ล าพู น ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่ า ประชาชนที่อ าศัย อยู่
บริเวณริมฝั ง่ แม่น้ ากวง มีความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลีย่ ในการดูแล
รั ก ษ าแม่ น้ าก ว งที่ ร าค า 188.41 บ าท แ ล ะมี มู ล ค่ าท าง
เศรษฐศาสตร์เท่ากับ 75,175.59 บาทต่อปี การวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายพบว่า ปั จจัยราคามีอทิ ธิพลต่อ
ความเต็มใจทีจ่ ะจ่าย โดยหากจานวนเงินทีก่ าหนดไว้เพิม่ ขึน้ จะ
ท าให้ค วามน่ าจะเป็ น ที่จะจ่ ายลดลง ประชาชนที่อ าศัย อยู่ใน
พื้น ที่น านกว่ า มีค วามน่ าจะเป็ นที่จ ะจ่ ายมากกว่ า และการที่
ประชาชนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อความสาคัญของแม่น้ ากวงมากจะทา
ให้ มูล ค่ าความเต็ม ใจที่จ ะจ่ ายมากขึ้น ซึ่งผลการศึก ษาที่ไ ด้
สามารถนาไปใช้กาหนดนโยบายและพัฒนาสิง่ แวดล้อมต่อไปใน
อนาคตและสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสิน ใจในการดูแล
รัก ษาแม่ น้ า กวงต่ อ ไป ทัง้ นี้ Bookaew (2009) ท าการศึก ษา
มูล ค่ าการใช้ป ระโยชน์ ผ ลผลิต จากป่ าที่ไ ม่ใช่ เนื้ อ ไม้ จากป่ า
ชุมชนโคกใหญ่ อ าเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธี
ราคาตลาด (Market Value) และศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์
ผลผลิตจากป่ ากับตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเก็บหา
ของป่ าและกลุ่มตัวแทนหรือหัวหน้ าครัวเรือน โดยมุ่งประเด็น
สาคัญคือ ชนิด ปริมาณ ช่วงเวลาทีพ่ บชนิดพันธุ์ ลักษณะการใช้
ประโยชน์ โดยสร้างจากการสรุปประเด็นและรายละเอียด และ
น ามาวิเคราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิติพ้ืน ฐาน อีกทัง้ Yotapakdee
(2014) ได้ ป ระเมิน มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ ของป่ า ด้ า นการใช้
ประโยชน์ จากป่ าในพื้น ที่ป่าสงวนแห่ งชาติป่าอมก๋อ ยจังหวัด
เชีย งใหม่ โดยการวิจ ัย ใช้แ บบสอบถามและการเทีย บราคา
ผลิตภัณฑ์จากป่ ากับราคาตลาดในพืน้ ที่ ทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงในหมู่บา้ นที่มกี ารใช้ประโยชน์จากป่ าสงวนแห่งชาติอม
ก๋อยการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การคานวณมูลค่าของ
ผลผลิต จากป่ าที่ไ ม่ ใช่ เนื้ อ ไม้ (NTFPs) ที่พ ัฒ นามาจากการ
ค านวณ Value of the Gross Village Product (GVP) Calculated
เป็ นแบบจาลองพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านแล้วรวมเป็ น
ผลผลิตทัง้ หมู่บา้ น โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่จะศึกษาถึงมูลค่าการ
ใช้ประโยชน์ จากป่ า ที่มคี วามสาคัญเชิงนิเวศน์ แต่ ทว่าหากมี
งานวิจยั ที่เกี่ย วเนื่ อ งกับ ผักพื้น บ้านด้ว ยนัน้ จะท าให้มคี วาม
ครอบคลุ ม ในมิติข องชุ ม ชนมากยิ่งขึ้น อีก ทัง้ Baimai (2017)
ทาการศึกษากลุ่มทอผ้าหมูบ่ า้ นท้องฝาย อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยพบว่าชาวบ้านจะนาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตส่วน
ใหญ่ มาจากธรรมชาติ เช่น เส้น ใยธรรมชาติ เปลือ กไม้ ใบไม้
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มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงเพือ่ การบริโภคผักพื้นบ้าน
และดอกไม้ชนิดต่างๆ เป็ นอีกหนึ่งสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงมูลค่าอัน
เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ทัง้ นี้การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ ทางตรงเพื่อ
การบริโภคผักพื้น บ้านนี้ ได้น าแนวคิดการคานวณมูล ค่ าของ
ผลผลิต จากป่ าที่ไ ม่ ใช่ เนื้ อ ไม้ (NTFPs) ที่พ ัฒ นามาจากการ
ค า น ว ณ Value of the Gross Village Product (GVP)
Calculated และการเทียบราคาผักพื้นบ้านกับราคาตลาดในพื้น
ทีม่ าประยุกต์ใช้

5. วิ ธีดาเนิ นการ
1. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงสารวจนี้มาจากการ
เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ประกอบด้วย ข้อมูลทุตยิ
ภูมแิ ละปฐมภูม ิ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ( Primary Data) ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด (Open – Ended and
Close – Ended Question) และแบบส ารวจ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ
ข้อ มูล ผัก พื้น บ้านของชุ ม ชนต าบลแม่ แ ฝก อ าเภอสัน ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 391 ครัวเรือน จาก
ครัว เรือ นทัง้ หมด 3,450 ครัว เรือ น โดยใช้ว ิธีการสุ่ ม ตัว อย่ าง
แบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling)
1.2 ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) ในการศึกษา
นี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องทัง้ ที่เป็ น
หน่ วยงานของรัฐบาลและไม่ใช่หน่ วยงานของรัฐบาล ตลอดจน
ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั และสารสนเทศ
ออนไลน์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ท าการวิเคราะห์ข ้อ มูล สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
อธิบายเชิงพรรณนาประกอบ และในส่วนของการประเมินมูลค่า
การใช้ประโยชน์ทางตรงเพื่อการบริโภคผักพืน้ บ้านในชุมชนนัน้
จะทาการคานวณเพื่อ หามูลค่ าที่แท้จริงของผักพื้นบ้านที่ไม่ม ี
การซื้อขายผ่านตลาด เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของผักพื้นบ้าน
ใน ชุ ม ช น โด ย ค าน ว ณ จ าก Value of the Gross Village
Product (GVP) calculated ซึ่ ง เป็ นแบบจ าลองพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิจของหมู่บ้านที่ม ีพ้ืน ฐานมาจากการค านวณ Gross
National Product (GNP) (Sullivan, 2002) ดังนัน้ มูลค่ารวมทัง้
หมู่บ้าน (Net Village Product: NVP) จะเป็ น ดังสมการ โดยที่
คือ ราคาสิน ค้า (Price of the good), คือ จานวนผักพื้นบ้านที่
บริ โ ภ คใน ครัว เรื อ น (Quantity of that good consumed by
household h) และ H คือ จ านวนครัว เรือ นทัง้ หมดในชุ ม ชน
(Total village household) (H=3,450 )

วราภรณ์ นันทะเสน เก นันทะเสน

6. ผลการศึกษา (Results)
ผ ล ก าร วิ จ ั ย พ บ ว่ า ตั ว แ ท น ช าว บ้ าน ที่ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 46-60
ปี มี ก ารศึ ก ษ าระดั บ ประถ มศึ ก ษ าแล ะป ระกอบ อาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก และประกอบอาชีพรับจ้างทัวไปเป็
่
น
อาชีพรอง โดยแต่ละครัวเรือนมีพ้นื ทีก่ ารเกษตรเฉลีย่ 5.732 ไร่
ด้านข้อมูลรายได้เฉลีย่ จากอาชีพเกษตรกรรมพบว่า การปลูกมัน
ฝรังสามารถสร้
่
างรายได้เฉลีย่ ต่อปี มากทีส่ ุดและพืชผักเป็ นพืชที่
มีรายได้เฉลีย่ ต่อปี น้อยทีส่ ุด เมือ่ พิจารณารายได้เฉลีย่ จากนอก
อาชีพเกษตรกรรมพบว่า พนักงานรายเดือนมีรายได้เฉลีย่ ต่อปี
มากที่สุ ด และปศุ ส ัต ว์แ ละประมงมีร ายได้เฉลี่ย ต่ อ ปี ต่ า ที่สุ ด
(ตารางที่ 1)
ประเภทผักพื้นบ้านที่พบในชุมชนปี พ.ศ. 2559 นัน้
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภทคือ ผักพื้นบ้านทีบ่ ริโภคราก
หรือหัว ผักพืน้ บ้านทีบ่ ริโภคใบหรือยอดอ่อนหรือก้านหรือลาต้น
ผักพื้นบ้านที่บริโภคดอกและผักพื้นบ้านที่บริโภคผล จากการ
เก็บข้อมูลพบว่าในพื้นที่ชุมชนแม่แฝกพบผักพื้นบ้านที่บริโภค
ใบหรือ ยอดอ่ อ นหรือ ก้ า นหรือ ล าต้ น มากที่ สุ ด ถึ ง 53 ชนิ ด
รองลงมาคือ ผักพื้น บ้านที่บริโภคผลจานวน 25 ชนิด ทัง้ นี้ผ กั
พื้น บ้านที่บริโภครากหรือ หัวและผักพื้น บ้านที่บริโภคดอกพบ
จานวน 8 ชนิดและ 7 ชนิดตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ผักพื้น บ้านบริโภครากหรือ หัวที่เป็ น ที่นิย มบริโภค
มากที่สุ ด คือ กระเทีย ม มีป ริม าณการบริโ ภคเฉลี่ย 7.850
กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่ อปี คิดเป็ น มูลค่ารวม 432.530 บาทต่ อ
ครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่าการบริโภคทัง้ ตาบลรวมเกือบ
1.5 ล้านบาทต่อปี ข่าเป็ นผักพื้นบ้านที่นิยมปลูกหรือหามาเพื่อ
การบริโภคเป็ นอัน ดับ ที่ส อง โดยมีป ริม าณการบริโ ภคเฉลี่ย
3.190 กิโลกรัมต่ อ ครัวเรือนต่ อ ปี คิดเป็ น มูล ค่ารวมเกือ บ 200
บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่าการบริโภคทัง้ ตาบลรวม
กว่า 6.6 แสนบาทต่อปี โดยกระชายเป็ นผักพื้นบ้านทีน่ ิยมปลูก
หรือ หามาเพื่อ การบริโภคเป็ น อัน ดับที่ส าม โดยมีปริมาณการ
บริโภคเฉลีย่ 2.480 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็ นมูลค่ารวม
160.58 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่าการบริโภคทัง้
ต าบลรวมกว่า 5.5 แสนบาทต่ อ ปี ทัง้ นี้เมื่อ พิจารณาถึงมูลค่ า
รวมผักพื้นบ้านบริโภครากหรือหัวในพื้นที่ชุมชนตาบลแม่แฝก
พบว่ามีมลู ค่ารวมกันทัง้ หมดเกือบ 3 ล้านบาทต่อปี (ตารางที่ 3)
ผักพืน้ บ้านทีบ่ ริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น ทีเ่ ป็ นที่
นิยมปลูกหรือหามาเพือ่ การบริโภคมากทีส่ ุดในปี พ.ศ. 2559 คือ
หน่ อไม้ มีปริมาณการบริโภคเฉลีย่ 2.041 กิโลกรัมต่อครัวเรือน
ต่อ ปี คิดเป็ น มูล ค่าการบริโภคทัง้ ตาบลรวม 157.772 บาทต่ อ
ครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 5.4 แสนบาทต่อปี
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ผักชีเป็ น ผัก พื้น บ้านที่นิ ย มปลูกหรือ หามาเพื่อ การ
บริโภครองลงมาเป็ นอันดับทีส่ อง โดยมีปริมาณการบริโภคเฉลีย่
2.581 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 136.331
บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่ากว่า 4.7 แสนบาทต่อปี
ของการบริโภคทัง้ ตาบล โดยตะไคร้เป็ นผักพื้นบ้านทีน่ ิยมปลูก
หรือ หามาเพื่อ การบริโ ภครองลงมาเป็ นอัน ดับ ที่ส าม โดยมี
ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 1.014 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี คิด
เป็ นมูลค่ารวม 79.419 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่า
รวมกว่า 2.7 แสนบาทต่ อ ปี ข องการบริโภคทัง้ ต าบล ทัง้ นี้ผ ัก
พืน้ บ้านทีบ่ ริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมปลูกหรือ
หามาเพื่อ การบริโ ภคน้ อ ยที่สุ ด ในปี พ.ศ. 2559 สามอัน ดับ
สุดท้ายได้แก่ ผักหนาม คันทรงและหูเสือ ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารวม
เพีย ง 300.150 บาทต่ อ ปี ข องการบริโ ภคทัง้ ต าบล ทัง้ นี้ เมื่อ
พิจารณาถึงมูลค่ารวมผักพื้นบ้านบริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลา
ต้นพบว่ามีมลู ค่ารวมทัง้ หมดกว่า 3.329 ล้านบาทต่อปี (ตารางที่
4)
ด้านมูลค่ารวมผักพืน้ บ้านบริโภคดอกในชุมชนตาบล
แม่แฝกในปี พ.ศ. 2559 นัน้ มีมลู ค่าทัง้ สิน้ 2.422 แสนบาท โดย
สะเดา เป็ นผักพืน้ บ้านทีม่ มี ลู ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.625 แสนบาท
หรือเท่ากับ 47.128 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และขจร เป็ นผัก
พืน้ บ้านทีม่ มี ลู ค่าต่าสุด เท่ากับ 952.200 บาทหรือเท่ากับ 0.727
บาทต่อครัวเรือนต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 5
เมื่อ กล่ าวถึงผัก พื้น บ้านที่บ ริโ ภคผล ที่เป็ น ที่นิ ย ม
ปลูก หรือ หามาเพื่อ การบริโ ภคมากที่สุ ด ในปี พ.ศ. 2559 คือ
มะนาว มีปริมาณการบริโภคเฉลีย่ 5.714 กิโลกรัมต่อครัวเรือน
ต่อปี คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิด
เป็ นมูลค่ารวมกว่า 3.557 ล้านบาทต่อปี ของการบริโภคทัง้ ตาบล
พริกขี้หนู เป็ นผักพื้นบ้านที่นิยมปลูกหรือหามาเพื่อการบริโภค
รองลงมาเป็ นอันดับทีส่ อง โดยมีปริมาณการบริโภคเฉลีย่ 4.250
กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 432.272 บาท
ต่ อ ครัว เรือ นต่ อ ปี ห รือ คิดเป็ น มูล ค่ ากว่า 1.492 ล้านบาทต่ อ ปี
ของการบริโภคทัง้ ตาบล โดยมะเขือยาวเป็ นผักพื้นบ้านที่นิยม
ปลูกหรือหามาเพื่อการบริโภครองลงมาเป็ นอันดับทีส่ าม โดยมี
ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 2.910 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี คิด
เป็ นมูลค่ารวม 229.969 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่า
รวมกว่า 7.934 แสนบาทต่อปี ของการบริโภคทัง้ ตาบล ทัง้ นี้ผกั
พืน้ บ้านทีบ่ ริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมปลูกหรือ
หามาเพื่อ การบริโ ภคน้ อ ยที่สุ ด ในปี พ.ศ. 2559 สามอัน ดับ
สุดท้ายได้แก่ถวแปบ
ั่
มะเขือขืน่ และมะอึก ซึ่งคิดเป็ นมูลค่ารวม
เพีย ง 934.950 บาทต่ อ ปี ข องการบริโ ภคทัง้ ต าบล ทัง้ นี้ เมื่อ
พิจารณาถึงมูลค่ารวมผักพื้นบ้านบริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลา
ต้นในพื้นทีพ่ บว่ามีมลู ค่ารวมทัง้ หมดกว่า 8.556 ล้านบาทต่อปี
(ตารางที่ 6)

Waraporn Nunthasen and Ke Nunthasen
เมื่อ วิเคราะห์ มูล ค่ ารวมผัก พื้น บ้านที่พ บในชุ ม ชน
ตาบลแม่แฝก ในปี พ.ศ. 2559 มีมลู ค่ารวมทัง้ หมดกว่า 15 ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็ นผักพื้นบ้านทีบ่ ริโภคราก/หัว มูลค่ารวม 2.971
ล้านบาท บริโภคใบ/ยอดอ่ อ น/ก้าน/ล าต้น มูล ค่ารวมกว่า 3.3
ล้า นบาท บริโ ภคดอก มู ล ค่ า รวม 2.421 แสนบาท และผัก
พืน้ บ้านทีบ่ ริโภคผล มูลค่ารวมกว่า 8.556 ล้านบาท และหากแต่
ละครัวเรือนบริโภคผักพื้นบ้านทีป่ ลูกเองหรือหาได้ในชุมชน จะ
สามารถลดค่ าใช้จ่ายได้ถึง 4,376.400 บาทต่ อ ปี ซึ่งพบว่าผัก
พื้นบ้านทีบ่ ริโภคผล มีมลู ค่ารวมสูงสุด รองลงมาคือผักพื้นบ้าน
ที่บริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น บริโภคราก/หัว และบริโภค
ดอก ตามลาดับ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแม้ผกั พื้นบ้านทีบ่ ริโภค
ใบ/ยอดอ่ อ น/ก้า น/ล าต้ น จะมีป ริม าณชนิ ด ผัก มากกว่ า ผัก
พื้นบ้านทีบ่ ริโภคราก/หัวอยู่มาก แต่ทว่ามูลค่ารวมกลับต่างกัน
เพีย ง 3 แสนกว่ า บาทเท่ า นั น้ แสดงให้เห็น ว่ า ผัก พื้น บ้า นที่
บริโภคราก/หัว เป็ นทีต่ อ้ งการของชุมชนมากกว่า (ตารางที่ 7)

7. สรุปและอภิ ปรายผล
การใช้ประโยชน์ ทางตรงเพื่อการบริโภคผักพื้นบ้าน
ในพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2559 ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน จานวน 391 ครัวเรือน
โดยพบว่า ตัวแทนสมาชิกในครัวเรือนเป็ นผูห้ ญิงมีอายุระหว่าง
46-60 ปี โดยมีก ารศึก ษาระดับ ประถมศึก ษามากที่สุ ด ทัง้ นี้
พบว่าอาชีพ หลักของชุมชนคือเกษตรกรรม และอาชีพ รองคือ
รับจ้าง
ผลการศึกษาด้านการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์
ทางตรงเพื่อการบริโภคผักพื้นบ้านพบว่า มูลค่ารวมผักพื้นบ้าน
ทีพ่ บในพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลแม่แฝก มีมลู ค่ารวมทัง้ หมดกว่า 15
ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น ผักที่บริโภคราก/หัว มูลค่ า 2.971 ล้าน
บาท ผักที่บริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น มูลค่ า 3.333 ล้าน
บาท ผักที่บริโภคดอก มูลค่า 2.421 แสนบาทและผักที่บริโภค
ผล มูล ค่ า 8.556 ล้า นบาท จากผลการศึก ษาดัง กล่ า วท าให้
ทราบว่าผักพื้นบ้านในชุมชนมีมูลค่ารวมที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Yotapakdee (2014) อีกทัง้ ผักพื้นบ้านหาบริโภค
ง่าย ราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัยจากสารพิษ
ท าให้ ผ ัก พื้ น บ้ า นเป็ นหนึ่ ง ในความมัน่ คงทางอาหารของ
ครัวเรือนและชุมชน (Food Security)

8. ข้อเสนอแนะ
ด้านมิติเชิงนโยบายนัน้ หากหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
ต้องการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักพื้นบ้านเพื่อบริโภคมาก
ขึน้ อาจต้องเริม่ จากกลุ่มชาวบ้านทีม่ พี ้นื ที่การเกษตรมากก่อน
โดยใช้วธิ กี ารจ่ายค่าชดเชยจากการลดพื้นที่ปลูกพืชหลัก เช่น
ข้าว มัน ฝรัง่ หรือ ข้าวโพด ซึ่งทาให้ช าวบ้านได้รบั รายได้จาก
ผลผลิตดังกล่าวลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nunthasen
and Nunthasen (2017) ทีว่ ่า
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มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงเพือ่ การบริโภคผักพื้นบ้าน
นอกจากนี้การส่ งเสริมให้ค นชุมชนหัน มาปลูกและ
บริโ ภคผัก พื้น บ้า นมากขึ้น นอกจากจะช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยใน
ครัวเรือน คนในชุมชนได้บริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย และเป็ นการ
สร้างความมันคงทางอาหารแก่
่
ชุมชนแล้วเมือ่ พิจารณามิตทิ าง
สังคมผักพื้นบ้านจะช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนอันเกิดจาก
การแบ่ ง ปั นรู ป แบบการปลู ก ข้ า วจากใช้ ส ารเคมี เ ป็ นใช้
สารอินทรีย์มากกว่า โดยจะมีการปรับเปลีย่ นบางส่วนของพื้นที่

วราภรณ์ นันทะเสน เก นันทะเสน
ก่ อ นเพื่ อ เกษตรกรที่ ม ีพ้ื น ที่ ป ลู ก ข้า วมาก มีแ นวโน้ ม การ
ปรับเปลีย่ นป้ องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายต่อผลผลิต

9. กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgments)
ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ ชาวบ้านในเขตเทศบาลตาบลแม่
แฝก อาเภอสัน ทราย จังหวัดเชีย งใหม่ ที่ให้ข ้อมูลในการวิจยั
และขอขอบคุ ณ ส านั ก วิจ ัย และส่ ง เสริม วิช าการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีส่ นับสนุ นงบประมาณในการทาวิจยั ครัง้ นี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของตั
่
วแทนชาวบ้าน
รายการ
ชาย
เพศ
หญิง
ต่ากว่า 30 ปี
อายุ
30-45 ปี
46-60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
ไม่ได้รบั การศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกษตรกรรม
อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปศุสตั ว์/ประมง
ค้าขาย
รับจ้าง
พนักงานโรงงาน
พนักงานบริษทั เอกชน
พืน้ ที่การเกษตร (ไร่)
รายได้ภาคการเกษตร (บาท/ปี )

รายได้จากนอกภาคการเกษตร
(บาท/ปี )

ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
มันฝรัง่
ข้าวโพด
พืชผัก
ปศุสตั ว์/ประมง
ค้าขาย
รับจ้าง
พนักงานโรงงาน
พนักงานบริษทั เอกชน

จานวน
177
214
18
57
213
103
8
267
35
32
17
32
210
34
82
114
27
90
ค่าเฉลี่ย
5.732
58,590.362
56,484.375
104,750.000
33,545.453
26,197.332
69,000.000
113,595.503
65,127.500
95,709.912
156,846.400

ร้อยละ
45.268
54.732
4.603
14.578
54.475
26.344
2.046
68.286
8.953
8.184
4.347
8.184
57.713
8.702
20.971
29.164
6.917
23.025
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.243
61,578.232
61,989.507
122,049.112
31,605.766
32,127.855
52,886.676
243,291.587
71,023.552
21,712.415
106,791.354
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ตารางที่ 2 ประเภทของผักพืน้ บ้าน
ประเภทของผักพืน้ บ้าน
บริโภคราก/หัว
บริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น

บริโภคดอก
บริโภคผล

Waraporn Nunthasen and Ke Nunthasen

ผักพืน้ บ้านที่ พบในชุมชนแม่แฝก
ไพร กระเทียม กระชาย ขมิน้ ขมิน้ ขาว ข่า ขิง หอมแดง
หูเสือ เพีย้ ฟาน เล็บครุฑ แมงลัก โหระพา โหระพาช้าง ใบเตย กระเพรา กระถิน
ผักฮ้วนหมู ขีเ้ หล็ก คันทรง คูน ชงโค ชะพลู ชะอม ดีปลากัง้ ดีปลี ตะไคร้ ตาลึง
บัวบก ผักเชียงดา ผักเสีย้ ว ผักเฮือด ผักแต้ว ผักแปม ผักแพว ผักแว่น ผักแส้ว ผัก
กระเฉด ผักกาดกวางตุง้ ผักกาดขาว ผักกูด ผักคราด ผักชี ผักชีฝรัง่ ผักบุง้
ผักปลัง ผักหนาม ผักหวานบ้าน ผักหวานป่ า พลูคาว มะกรูด มะกอก มะตูม มะระ
หวาน มะรุม ยอ ย่านาง ส้มป่ อย สะระแหน่ สันพร้าหอม หน่อไม้
แค โสน กระเจียว ขจร งิว้ นางแลว สะเดา
เพกา แตงกวา กระเจีย๊ บเขียว กระเจีย๊ บแดง กล้วย ขนุน ขีห้ ดู ถัวแปป
่
ถัวฝั
่ กยาว
ถัวพู
่ บวบเหลีย่ ม พริกไทย พริกหนู ฟั กข้าว ฟั กทอง มะเขือขืน่ มะเขือเทศ มะเขือ
พวง มะเขือยาว มะแขว่น มะนาว มะระขีน้ ก มะรุม มะอึก สะแล

ตารางที่ 3 ราคาเฉลีย่ ปริมาณบริโภค มูลค่าต่อครัวเรือนและมูลค่าทัง้ ตาบลของผักพืน้ บ้านบริโภครากหรือหัว
บริ โภค
ราคาเฉลี่ย
ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
มูลค่ารวม
มูลค่ารวม
รากหรือหัว
(บาท/ก.ก.)
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ตาบล/ปี )
ไพร
40.161
0.021
1.000
3,450.000
กระเทียม
55.480
7.850
432.530
1,492,228.500
กระชาย
63.840
2.480
160.580
554,001.000
ขมิน้
67.452
0.142
10.020
34,569.000
ขมิน้ ขาว
84.671
0.010
0.820
2,829.000
ข่า
61.341
3.190
192.360
663,642.000
ขิง
38.520
1.412
52.310
180,469.500
หอมแดง
48.610
0.280
11.610
40,054.500
มูลค่ารวมผักพืน้ บ้านบริ โภครากหรือหัว
2,971,243.500
ตารางที่ 4 ราคาเฉลีย่ ปริมาณบริโภค มูลค่าต่อครัวเรือนและมูลค่าทัง้ ตาบลของผักพืน้ บ้านบริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น
บริ โภคใบ/ยอดอ่อน/
ราคาเฉลี่ย
ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
มูลค่ารวม
มูลค่ารวม
ก้าน/ลาต้น
(บาท/ก.ก.)
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ตาบล/ปี )
หูเสือ
34.671
0.001
134.550
0.039
เพีย้ ฟาน
30.450
0.035
3,353.400
0.972
เล็บครุฑ
35.280
0.003
341.550
0.099
แมงลัก
32.672
0.430
36,890.850
10.693
โหระพา
25.150
0.640
24,098.250
6.985
โหระพาช้าง
30.110
0.003
272.550
0.079
ใบเตย
12.550
0.042
1,297.200
0.376
กระเพรา
35.241
1.247
122,295.600
35.448
กระถิน
12.110
0.590
29,694.150
8.607
ผักฮ้วนหมู
50.340
0.092
15,197.250
4.405
ขีเ้ หล็ก
0.014
1,217.850
35.331
0.353
คันทรง
0.001
106.950
32.811
0.031
คูน
0.031
1,856.100
20.430
0.538
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มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงเพือ่ การบริโภคผักพื้นบ้าน
บริ โภคใบ/ยอดอ่อน/
ก้าน/ลาต้น
ชงโค
ชะพลู
ชะอม
ดีปลากัง้
ดีปลี
ตะไคร้
ตาลึง
บัวบก
ผักเชียงดา
ผักเสีย้ ว
ผักเฮือด
ผักแต้ว
ผักแปม
ผักแพว
ผักแว่น
ผักแส้ว
ผักกระเฉด
ผักกวางตุง้
ผักกาดขาว
ผักกูด
ผักคราด
ผักชี
ผักชีฝรัง่
ผักบุง้
ผักปลัง
ผักหนาม
ผักหวานบ้าน
ผักหวานป่ า
พลูคาว
มะกรูด
มะกอก
มะตูม
มะระหวาน
มะรุม
ยอ
ย่านาง
ส้มป่ อย
สะระแหน่
สันพร้าหอม
หน่อไม้

ราคาเฉลี่ย
(บาท/ก.ก.)
30.350
15.512
50.780
25.431
20.030
75.090
30.141
50.430
25.142
35.000
45.350
61.431
32.890
46.140
68.331
53.450
66.610
35.971
35.000
27.210
21.600
60.631
54.000
24.000
31.151
25.351
65.420
127.572
35.210
75.820
23.331
57.780
75.420
63.382
36.970
25.390
71.611
56.210
23.941
75.392

ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
0.241
0.710
1.045
0.192
0.081
1.014
2.159
0.391
0.063
0.082
0.952
0.094
0.152
0.239
0.194
0.241
0.009
1.739
1.958
1.063
0.094
2.581
0.385
1.003
0.007
0.001
0.936
0.158
0.253
0.458
0.145
0.012
0.845
0.238
0.015
0.235
0.017
0.102
0.006
2.041

วราภรณ์ นันทะเสน เก นันทะเสน
มูลค่ารวม
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
5.568
7.858
43.972
4.645
1.197
79.419
37.971
9.183
1.346
2.785
55.118
3.682
4.250
9.375
15.153
9.805
0.366
67.402
27.494
22.682
1.498
136.331
12.701
33.268
0.102
0.017
32.231
8.087
4.947
23.922
1.576
0.544
55.522
10.391
0.382
4.813
0.604
2.300
0.134
157.772

มูลค่ารวม
(บาท/ตาบล/ปี )
19,209.600
27,110.10
151,703.400
16,025.250
4,129.650
273,995.600
131,000.000
31,681.350
4,643.700
9,608.250
190,157.100
12,702.900
14,662.500
32,343.750
52,277.850
33,827.250
1,262.700
232,536.900
94,853.300
78,252.900
5,168.100
470,342.000
43,818.450
114,774.600
351.900
58.650
111,197.000
27,900.150
17,067.150
82,530.900
5,437.200
1,876.800
191,550.900
35,848.950
1,317.900
16,604.850
2,083.800
7,953.000
462.300
544,313.400
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บริ โภคใบ/ยอดอ่อน/
ก้าน/ลาต้น
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ราคาเฉลี่ย
ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
มูลค่ารวม
(บาท/ก.ก.)
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
มูลค่ารวมผักพืน้ บ้านบริ โภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น

มูลค่ารวม
(บาท/ตาบล/ปี )
3,329,381.100

ตารางที่ 5 ราคาเฉลีย่ ปริมาณบริโภค มูลค่าต่อครัวเรือนและมูลค่าทัง้ ตาบลของผักพืน้ บ้านบริโภคดอก
บริ โภคดอก
ราคาเฉลี่ย
ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
มูลค่ารวม
(บาท/ก.ก.)
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
0.214
แค
55.331
12.113
0.072
โสน
104.815
8.291
0.003
กระเจียว
41.433
0.137
0.014
ขจร
67.356
1.518
0.002
งิว้
125.515
0.276
0.019
นางแลว
34.789
0.727
0.392
สะเดา
109.431
47.128
มูลค่ารวมผักพืน้ บ้านบริ โภคดอก

มูลค่ารวม
(บาท/ตาบล/ปี )
41,789.850
28,603.950
472.650
5,237.100
952.200
2,508.150
162,591.600
242,155.500

ตารางที่ 6 ราคาเฉลีย่ ปริมาณบริโภค มูลค่าต่อครัวเรือนและมูลค่าทัง้ ตาบลของผักพืน้ บ้านบริโภคผล
บริ โภคผล
ราคาเฉลี่ย
ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
มูลค่ารวม
(บาท/ก.ก.)
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
(บาท/ครัวเรือน/ปี )
0.315
เพกา
45.032
15.584
1.361
แตงกวา
22.097
33.051
0.063
กระเจีย๊ บเขียว
74.143
3.238
0.005
กระเจีย๊ บแดง
52.431
0.288
5.614
กล้วย
39.143
226.781
1.501
ขนุน
63.006
81.805
0.008
ขีห้ ดู
41.356
0.308
0.004
ถัวแปบ
่
61.431
0.170
0.294
ถัวฝั
่ กยาว
75.909
24.518
0.009
ถัวพู
่
47.143
0.294
0.045
บวบเหลีย่ ม
34.337
1.698
0.086
พริกไทย
123.455
8.621
4.250
พริกขีห้ นู
102.611
432.272
0.003
ฟั กข้าว
71.973
0.237
5.013
ฟั กทอง
35.006
175.525
0.002
มะเขือขืน่
21.212
0.059
3.152
มะเขือเทศ
58.606
190.637
0.611
มะเขือพวง
26.639
15.349
2.910
มะเขือยาว
57.006
229.969
0.003
มะแขว่น
203.006
0.669
5.714
มะนาว
130.153
1,030.979
0.006
มะระขีน้ ก
26.356
0.110
0.136
มะรุม
38.422
7.244

มูลค่ารวม
(บาท/ตาบล/ปี )
53,764.800
114,025.950
11,171.100
993.600
782,394.450
282,227.250
1,062.600
586.500
84,587.100
1,014.300
5,858.100
29,742.450
1,491,338.400
817.650
605,561.250
203.550
567,697.650
52,954.050
793,393.050
2,308.050
3,556,877.550
379.500
24,991.800
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มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงเพือ่ การบริโภคผักพื้นบ้าน
บริ โภคผล
มะอึก
สะแล

วราภรณ์ นันทะเสน เก นันทะเสน

ราคาเฉลี่ย
ปริ มาณบริ โภคเฉลี่ย
(บาท/ก.ก.)
(ก.ก./ครัวเรือน/ปี )
0.001
21.572
0.009
79.216
มูลค่ารวมผักพืน้ บ้านบริ โภคผล

ตารางที่ 7 มูลค่ารวมผักพืน้ บ้าน
ประเภทของผักพืน้ บ้าน
บริโภคราก/หัว
บริโภคใบ/ยอดอ่อน/ก้าน/ลาต้น
บริโภคดอก
บริโภคผล
มูลค่ารวมผักพืน้ บ้าน
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ ลดลงต่อปี
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čhangwat Maha Sarakham [Use value
evaluation of non-timber forest products from
Khokyai community forest, Wapeepratum
district, Mahasarakam province]. (Master’s
Thesis, Mahasarakam University, Thailand).
Boonserm, T. (2007). kānpramœ̄n khā thāng sētthasāt
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