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5.  บทคัดย่อ 

ศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรสู่การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

9000 เล่ม 1-2552 และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆเพ่ือสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (2) เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

9000 เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร (3) เพ่ือศึกษาการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 

เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร (4) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการรับรอง

แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ศึกษา

จากเกษตรกรผลิตพืชอินทรีย์ตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 จ านวน 182 ราย 82 ชนิดพืช 1,582.27ไร่ ตั้งแต่ 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 สรุปว่า เกษตรกรจะมีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอ

การรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและคงสถานะการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน  ถ้าเกษตรกรมี



ความพึงพอใจต่อสุขภาพตนเอง และบุคคลในครอบครัว ราคาจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์เหมาะสมหรือต่างจาก

ผลผลิตทั่วไปที่มีการใช้สารเคมี  และมีตลาดหรือช่องทางจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ชัดเจน  มั่นคง และยั่งยืน

เกษตรกรมีทัศนคติในการริเริ่มเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์เนื่องจากต้องการมีสุขภาพที่ดี แต่ผลผลิตมีราคาท่ีเหมาะสม

หรือสูงกว่าราคาผลผลิตทั่วไป(มีการใช้สารเคมี) เป็นแรงจูงใจส าคัญสู่การตัดสินใจผลิตพืชอินทรีย์เพื่อขอการรับรอง

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่ามีการยอมรับความ

คิดเห็นตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.12) และน าไปปฏิบัติตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (70.79) เช่นเดียวกัน แต่สถานะการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรที่อยู่ในระบบ

ฐานข้อมูลการรับรองไม่มั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากปัญหาด้านราคาผลผลิตพืชอินทรีย์ไม่แตกต่างจากผลผลิตพืช

ทั่วไป ขาดตลาดจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ท าให้เกษตรกรขาดความมั่นใจในการเข้าสู่ระบบการผลิต

พืชอินทรีย์และการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อขอการรับรอง ส่งผลต่อเกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการเข้าสู่

การผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองส าหรับรายใหม่ และการไม่สามารถรักษาสถานะการรับรองแหล่งผลิตพืช

อินทรีย์ไว้ได้ส าหรับเกษตรกรรายเก่าที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมทั้ง แปลงระยะปรับเปลี่ยน แปลงใหม่ และแปลง

ต่ออายุ ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผลิตพืชอินทรีย์ พบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัญหาด้านการหาซื้อปุ๋ย

อินทรีย์ ชีวภาพหรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรยาก การขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง

แนวกันชน ทางดิน น้ า อากาศ รวมทั้งการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรค และแมลง ปัญหาราคาจ าหน่ายผลผลิตพืช

อินทรีย์ไม่ต่างจากผลผลิตพืชทั่วไป ขาดตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายขาดการแนะน า  

ส่งเสริม หรืออบรมแนวทางการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  

Abstract 

Organic plants production technology is important. This study aimed (1) to study the 

efficacy of farmers who had been approach to organic plants production technology, (2) to 

study the attitude of farmers who had been approach to organic plants production, (3) to study 

the adoption of organic plants production, and (4) to study the obstacles and the suggestions of 

farmers who had been approach to organic plants production according to Thai agricultural 

standard 9000 part 1-2009 and/or other organic agricultural standard according to National 

organic agriculture development strategy, 2017-2021. One hundred and eighty-two farmers (82 

plants, 1,582.27 rai) who had been approach to organic plants production were included. Data 

were collected from October 2017 to September 2018 using face-to-face interview.  



The results found that (1) the factors that influenced on the approaching to organic 

plants production technology according to Thai agricultural standard 9000 part 1-2009 compose 

of the satisfaction to the health status of themselves and their family members, the price 

premium on organic products, and having the sustainable distribution. (2) The self-awareness of 

having good health and the price premium on organic products have influenced on the attitude 

of approaching to organic plants production technology according to Thai agricultural standard 

9000 part 1-2009.(3) The adoption of the organic plants production was good in both the 

accepting suggestions (average score equal to 4.2) and the application according to Thai 

agricultural standard 9000 part 1-2009 (average score equal to 70.79). (4) There are 4 main 

obstacles on the new or unsustainable of the approaching to organic plants production 

technology according to Thai agricultural standard 9000 part 1-2009. First, the organic fertilizers 

according to Thai agricultural standard 9000 part 1-2009 are difficult to find. Second, lack of 

knowledge and understanding in creating a buffer line for soil, water, and air and pest control. 

Third, the inappropriate of price and distribution of organic products. Lastly, lack of the 

suggestion, promotion or training of organic plants production according to Thai agricultural 

standard.  
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6.  ค าน า  

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการด้านเกษตรอินทรีย์โดยได้จัดท า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 ซึ่งด าเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตร

อินทรีย์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต่อจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555-2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย         

4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์             

2) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์   3) พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ 4) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ก าหนดให้การด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็น 1 ใน 6 นโยบายส าคัญของกระทรวง ที่จะต้องเร่งรัดด าเนินการให้

เกิดผลส าเร็จ และก าหนดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานใน



ระดับกระทรวง และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 

Command) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตพืช

อินทรีย์ของเกษตรกรภายในประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และเพ่ือให้

เกิดความมั่นคงและมั่นใจในระบบการผลิต การตลาด และการบริโภค จึงจ าเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบ

ปฏิบัติให้มาตรฐานการผลิตมีระบบการตรวจสอบ และออกใบรับรอง โดยรัฐมีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแล เพ่ือให้การ

ผลิตพืชอินทรีย์เข้าสู่ระบบแหล่งผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล  

 โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้ด าเนินการตรวจ

รับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 1 - 2552 : การผลิต การแปรรูป แสดง

ฉลาก และการจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของมาตรฐานทั่วไป ตั้งแต่ปี 2552 

เป็นต้นมา โดยมีการร่วมงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด ท าหน้าที่ในการรับสมัคร การตรวจประเมิน

แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตรวจแปลงใหม่ ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุการรับรอง และออกใบรับรองแหล่งผลิตพืช

อินทรีย์  โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนรวม 8 จังหวัดได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา 

กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ มะพร้าว  ทุเรียน มังคุด 

ลองกอง เงาะ ชมพู่ กล้วย มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ รวมทั้งพืชผักต่างๆ เช่น มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก 

เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหลินจือ เป็นต้น   

    จากการด าเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนของส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตท่ี 7  ปัญหาที่พบเจอมาตลอดตั้งแต่ปี 2547 และต่อเนื่องมากข้ึนในทุกๆปี คือเกษตรกรรายใหม่ที่จะเข้า

สู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองไม่มีหรือมีน้อยมาก เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบการรับรองแล้วก็

อยู่ในสถานะแปลงปรับเปลี่ยนไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1 - 2552 เพ่ือขอการ

รับรองเป็นแปลงใหม่ได้ รวมทั้งเกษตรกรรายเก่าที่ได้รับการรับรองแล้วตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1 - 

2552 ก็ไม่สามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพการผลิตพืชอินทรีย์ได้ ส่งผลกระทบต่อ

ความม่ันคงและความยั่งยืนของระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสวน

ทางกับนโยบายเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่  1 พ.ศ. 2555- 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2561 ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ 3.1 

ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยในปี พ.ศ.2564 พ้ืนที่และจ านวนเกษตรกรที่

ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเป็น 600,000 ไร่ และ 30,000 ราย ตามล าดับ รวมทั้งสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ในประเทศต่อตลาดส่งออกเพ่ิมขึ้นคิดเป็นอัตรา 40:60 ของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ประกอบกับยังขาด

งานวิจัยด้านการศึกษาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรมารองรับ ซึ่งส่งผลกระทบอย่า งยิ่งต่อการน า

ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปขับเคลื่อนงานให้



ประสบผลส าเร็จได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท างานวิจัย เรื่องศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของ

เกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการผลิตพืช

อินทรีย์ทุกมิติทั้งระบบทั้งแปลงเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน แปลงเกษตรรายใหม่ แปลงเกษตรกรต่ออายุ รวมทั้ง

ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 การผลิต การแปรรูป 

แสดงฉลาก และการจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ที่จะส่งผลต่อการยอมรับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรและน าไปปฏิบัติหรือยอมรับแต่ไม่น าไปปฏิบัติ หรือไม่ยอมรับและไม่น าไปปฏิบัติเลย 

สุดท้ายศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการผลิตพืชอินทรีย์และเข้าสู่ระบบการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกร ถึงปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริง เหตุผลและความต้องการของเกษตรกรที่แท้จริงใน

ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ ตลอดจนศึกษาจากเกษตรกรที่ได้รับรองจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆในพ้ืนที่ ภาคใต้

ตอนบน เช่น มาตรฐาน PGS มาตรฐาน IFOAM  มาตรฐาน EU  มาตรฐาน COR  มาตรฐาน USDA เป็นต้น เพ่ือ

น าข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดมาวางแผนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 

– 2564 ให้เกิดผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรภายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน

และพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และสิ่งส าคัญที่สุด

เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง สร้างความพึงพอใจน าไปสู่แรงจูงใจและความมั่นใจ

ในระบบการผลิต การตลาด และการบริโภค น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของระบบการผลิตพืชอินทรีย์

ต่อไป 

          จากงานวิจัยเรื่องนี้คาดว่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทุกมิติทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าเพ่ือไปวางแผน

หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรใน พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนเพ่ือสนองนโยบายของ

รัฐบาลในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการพัฒนาการ

ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนทั้ง 8 จังหวัด เพ่ือให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์มากขึ้น

รวมทั้งยกระดับการผลิตพืชอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1 – 2552 การผลิต 

การแปรรูป แสดงฉลาก และการจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองแหล่งผลิตพืช

อินทรีย์ต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์และได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความยั่งยืนและมั่นคงต่อระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของพ้ืนที่ภาคใต้

ตอนบนและของประเทศไทยตลอดไป 

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรสู่การรับรองแหล่งผลิตตาม  

    มาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1 – 2552 และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ เพ่ือสนองนโยบายตาม     

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  



2) เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกร 

3) เพ่ือศึกษาการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร  

4) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์   

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร 

7.  วิธีด าเนินการ 

 ศึกษาในเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม    

1-2552 ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนทั้งหมด โดยมีจ านวน 182 ราย 82 ชนิดพืช 1,582.27 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2560)  

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมจัดท าบัญชีรายชื่อแปลงเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

ตารางท่ี 1 รวบรวบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการรับรอง (30 มิถุนายน 2560) 

 

จังหวัด 

สถานะแปลง/จ านวน  

รวม ระยะปรับเปลี่ยน แปลงใหม่ ต่ออายุ 

ราย พื้นที่(ไร่) ราย พื้นที่(ไร่) ราย พื้นที่ (ไร่) ราย พื้นที่ (ไร่) 

สุราษฎร์ธานี 106 717.77 3 19.00 23 210.00 122 945.77 

นครศรีธรรมราช 3 17.56 - - 13 88.00 16 105.56 

ระนอง 5 43.10 - - 1 233.00 6 276.10 

ชุมพร 4 19.26 3 17.20 - - 7 36.46 

ประจวบคีรีขันธ์ 3 0.54 9 76.02 9 141.82 21 218.38 

รวม 121 830.80 15 112.22 46 664.00 182 1,582.27 

 

ตารางท่ี 2 จ าแนกชนิดพืชตามจังหวัดที่เข้าสู่ระบบการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 

สุราษฎร์ธาน ี

ล าดับที่ ชนิดพืชอินทรีย์ พื้นที่(ไร่) จ านวน(ราย) 

1 มะพร้าว 683 105 



2 กระท้อน 0.25 1 

3 เงาะ 3.70 5 

4 ชมพู่ 1.20 1 

5 ทุเรียน 100.19 14 

6 มะยงชิด 0.80 1 

7 มังคุด 36.45 5 

8 ลองกอง 13.75 4 

9 ส้มจุก 4.00 1 

10 ส้มโชกุน 4.00 1 

11 สะตอ 5.75 4 

12 กล้วย 59.55 10 

13 แก้วมังกร 1.08 1 

14 ขนุน 0.75 2 

15 ไผ่ 5.90 5 

16 มะนาว 0.07 1 

17 มะม่วงหิมพานต์ 1.20 2 

18 ข้าว 0.10 1 

19 ข้าวโพด 0.10 1 

20 ฝรั่ง 0.5 1 

21 มัลเบอร์รี 5.06 1 



22 ลางสาด 1 1 

23 สับปะรด 1 1 

24 อ้อย 0.1 1 

25 พืชผัก 12.66 65 

26 เห็ด 3.61 2 

รวม 945.77         122 

                ประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับที่ ชนิดพืชอินทรีย์ พื้นที่(ไร่) จ านวน(ราย) 

1 มะพร้าว 189.10 12 

2 กล้วย 4.62 3 

3 แก้วมังกร 0.35 2 

4 ขนุน 0.26 2 

5 ข้าวโพดหวาน 0.10 1 

6 ชมพู่ 0.02 1 

7 ต้นยอ 0.13 3 

8 ไผ่ 1.23 4 

9 ฝรั่ง 0.01 1 

10 มะขาม 0.37 2 

11 มะนาว 0.17 5 

12 มะม่วง 7.12 2 



13 มะยม 0.01 1 

14 มะรุม 0.25 2 

15 มะละกอ 1.00 1 

16 ส้มโอ 0.07 2 

17 เห็ด 0.29 3 

18 พืชผัก 13.27 15 

รวม 218.38 21 

      ชุมพร 

ล าดับที่ ชนิดพืชอินทรีย์ พื้นที่(ไร่) จ านวน(ราย) 

1 เห็ด 0.02 1 

2 กาแฟโรบัสต้า 10.76 1 

3 ข้าวโพดหวาน 0.25 1 

4 ข้าวไร่ 2.20 2 

5 ชมพู่ 0.25 1 

6 ทุเรียน 15.00 2 

7 ไผ่กิมซุง 2.50   1 

8 มะนาว 0.27 2 

9 เมล่อน 0.05 1 

10 สตรอเบอรี 0.05 1 

11 ส้มจี๊ด 0.28 3 



12 หม่อน 0.83 3 

13 อะโวกาโด 4.00 2 

14 พืชผัก 4.75 7 

รวม 36.46 7 

 

  นครศรีธรรมราช 

 ล าดับที่ ชนิดพืชอินทรีย์ พื้นที่(ไร่) จ านวน(ราย) 

1 กล้วยหอมทอง 0.50 1 

2 แก้วมังกร 2.00 2 

3 ขนุน 1.06 3 

4 ทุเรียน 3.00 1 

5 ผักเหรียง 16.00 7 

6 มะนาว 0.50 1 

7 มะพร้าว 1.00 1 

8 มะม่วงหิมพานต์ 1.00 1 

9 มะละกอ 1.00 1 

10 มังคุด 72.00 12 

11 ลองกอง 3.00 1 

12 ละมุด 1.00 1 

13 สละ 3.00 1 

14 เห็ด 0.50 1 



รวม 105.56 16 

 

ระนอง 

 ล าดับที่ ชนิดพืชอินทรีย์ พื้นที่(ไร่) จ านวน(ราย) 

1 สับปะรด 0.50 1 

2 กล้วย 1.75 2 

3 กาแฟ 10.00 1 

4 เงาะ 0.50 1 

5 ทุเรียน 6.25 2 

6 มะนาว 2.00 2 

7 มะพร้าว 16.50 3 

8 มะม่วงหิมพานต์ 228.00 1 

9 มะรุม 0.10 1 

10 มังคุด 6.00 2 

11 ลองกอง 4.00 5 

12 สะตอ 0.50 2 

13 พืชผัก 20.00 6 

รวม 276.10 6 

รวมทั้งหมด 1,582.27 182 

 



จากการศึกษาสามารถแยกพืชทั้ง 82 ชนิดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วย

การรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560 เป็น 3 กลุ่มพืชได้ดังนี้  

1.ไม้ผล มีจ านวน 32 ชนิด คือ มะพร้าว มังคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะ กระท้อน กล้วย กาแฟ 

แก้วมังกร ขนุน ชมพู่ ทับทิม ฝรั่ง มะขาม มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะยงชิด มะยม มะละกอ ละมุด ส้ม สละ 

สะตอ สับปะรด หม่อน มะรุม  สะเดา มะนาว มะกรูด ชะอม อะโวกาโด มะกอก 

2.พืชผัก มีจ านวน 32  ชนิด คือ กวางตุ้ง กุยช่าย คะน้า แคนตาลูป ชะอม ดอกขจร ดอกแค ดอกชม

จันทร์ ดาหลา ต้นหอม ต้นอ่อนพืช ตะลิงปริง ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว บวบ ผักกาดหอม ผักกูด ฟักข้าว ผักโขม 

ผักบุ้ง    ผักแพรว ผักหวานป่า ผักเหรียง ไผ่ พริก มะเขือ ฟักทอง จิงจูฉ่าย สตรอเบอร์รี่ เมล่อน ผักสลัด เห็ด  

3.สมุนไพร มีจ านวน 16  ชนิด คือ กะเพรา ใบเตย คื่นฉ่าย ดีปลี ยอ สะระแหน่ ขมิ้น  ข่า ผักชี แมงลัก 

ว่านหางจระเข้ โหระพา ชะพลู ดีปลี พลูคาว เตยหอม 

4.พืชอื่นๆ มีจ านวน 2  ชนิด คือ ข้าวโพดหวาน ข้าวไร่ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed – ended question) 

และค าถามแบบเปิด (Opened - ended question) 

2.1 การจัดท าแบบสัมภาษณ์ โดยยึดหลักตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 1-2552 การผลิต 

การแปรรูป แสดงฉลาก และการจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยรับรองของกรมวิชาการเกษตรและหน่วย

รับรองเอกชน ท าหน้าที่ในการด าเนินการตรวจรับรอง โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น  5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1 สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร ประกอบด้วยข้อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพหลัก ประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์ พ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ พิกัดแปลงจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็น

แรงงานในการผลิตพืชอินทรีย์ จ านวนแรงงานนอกครัวเรือนที่ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ รายได้รวมจากการจ าหน่าย

ผลิตผลผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ลักษณะการจ าหน่าย ราคาเฉลี่ยของผลผลิตในปี 2560 การได้รับค าแนะน าจาก

เจ้าหน้าที่รัฐ การได้รับการอบรมเรื่องพืชอินทรีย์ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด มีค าตอบให้เลือก เป็นแบบให้

เลือกค าตอบเดียว และเติมค าในช่องว่าง 

 ตอนที่  2 ทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 

เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร ประกอบด้วยการถามเหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ บุคคลใด

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ พืชอินทรีย์ชนิดใดที่จะเลือกท าการผลิต เหตุผลส าคัญ

ที่สุดที่เลือกท าการผลิตพืชอินทรีย์ชนิดนั้น ได้รับอิทธิพลจากสื่อประเภทใดในการตัดสินใจท าการผลิตพืชอินทรีย์ 

เหตุผลส าคัญที่สุดถ้าจะออกจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์กลับมาผลิตพืชแบบทั่วไป (ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี)และเมื่อ



เข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์คิดว่าจะสามารถรักษาระบบคุณภาพการผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรึ

เปล่าลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด มีค าตอบให้เลือก เป็นแบบให้เลือกค าตอบเดียว และเติมค าในช่องว่าง 

ตอนที่ 3 การยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 1 -2552 ของ

เกษตรกรเป็นค าถามเกี่ยวกับการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ เชิงความคิดเห็นและการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร

ตามข้อก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังนี้ พ้ืนที่ การวางแผนการจัดการ 

เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง การ

บันทึกข้อมูลการผลิต การทวนสอบ  

โดยมีเกณฑ์การประเมินการยอมรับเชิงความคิดเห็น คือ 

 เห็นด้วยมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00 คะแนน 

 เห็นด้วยมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20   คะแนน 

 เห็นด้วยปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40   คะแนน 

 เห็นด้วยน้อย  ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60   คะแนน 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย  0.01-1.80   คะแนน 

โดยมีเกณฑ์คะแนนการประเมินในการน าไปปฏิบัติ คือ  

 ประเด็นใดเกษตรกรน าไปปฏิบัติ   ให้คะแนนเท่ากับ 1  

 ประเด็นใดเกษตรกรไม่น าไปปฏิบัติ  ให้คะแนนเท่ากับ 0 

เกณฑ์การประเมินการยอมรับเชิงความคิดเห็นและน าไปปฏิบัติ คือ 

 เห็นด้วยมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย  84.01-100.00คะแนน 

 เห็นด้วยมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ย  68.01-84.00คะแนน 

 เห็นด้วยปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย  52.01-68.00คะแนน 

 เห็นด้วยน้อย  ค่าคะแนนเฉลี่ย  36.01-52.00  คะแนน 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย  00.01-36.00  คะแนน 

 ตอนที่ 4  ปัญหาของเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย   4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหา

ด้านปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์  ปัญหาด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์ ปัญหาด้านการตลาดพืชอินทรีย์ และปัญหา

ด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ 

โดยมีเกณฑ์ในการประเมินปัญหา คือ 

  0 = ไม่มีปัญหา 



  1 = มีปัญหาน้อยที่สุด 

  2 = มีปัญหาน้อย 

  3 = มีปัญหาปานกลาง 

  4 = มีปัญหามาก 

  5 = มีปัญหามากที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมายระดับปัญหาใช้วิธีน าค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้  

 ปัญหามากท่ีสุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00  คะแนน 

 ปัญหามาก  ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20  คะแนน 

 ปัญหาปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  คะแนน 

 ปัญหาน้อย  ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  คะแนน 

 ปัญหาน้อยที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย  0.01-1.80  คะแนน 

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร เป็นค าถามปลายเปิด ที่เกษตรกร

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

2.2 การตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ 

 2.2.1  การหาความเที่ยงตรง โดยน าเสนอแบบสัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ

ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความถูกต้องสมบูรณ์และเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

 2.2.2  ทดสอบแบบสัมภาษณ์ (Pre-test) กับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

20 ราย แล้วน าผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ด้าน สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร ทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการ

ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

เชิงความคิดเห็นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ ปัญหาของเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการ

รับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร มาหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ใช้วิธีของครอนบาค–อัลฟา(Cronbach's alpha) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยมีค่าความ

เชื่อมั่น (ใกล้เคียง 1)  0.875  0.885  และ 0.950 ตามล าดับ และปรับปรุงแก้ไขในเรื่องส านวนและภาษาภายใต้

ค าแนะน าของคณะผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญก่อนจัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 

2.3 การสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง 

 การสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างที่เข้าสู่การขอรับรองและได้รับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ในเขต

พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 



 2.3.1 คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ขอการรับรองและได้รับการ

รับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนบน 

         2.4 เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ และตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์แต่ละ

ชุด จากนั้นก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร 

โดยหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic means) ค่าสูงสุด 

(maximum) และค่าต่ าสุด (minimum) 

3.2 วิเคราะห์ทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3.3 วิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

         โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic means) วิเคราะห์ปัจจัย

ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยใช้ค่า X2- test 

3.4 วิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรโดยหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic means)  

3.5 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร โดยหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Arithmetic means)  

 

 

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมูล 

4.1 ข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร ประกอบด้วยข้อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 

ประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์ พ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ พิกัดแปลง จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในการ

ผลิตพืชอินทรีย์ จ านวนแรงงานนอกครัวเรือนที่ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ รายได้รวมจากการจ าหน่ายผลิตผล

ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ลักษณะการจ าหน่าย ราคาเฉลี่ยของผลผลิตในปี 2560 การได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

การได้รับการอบรมเรื่องพืชอินทรีย์ 

4.2 ข้อมูลทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 1 -

2552 ของเกษตรกร ประกอบด้วยเหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ บุคคลใดที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ พืชอินทรีย์ชนิดใดที่จะเลือกท าการผลิต เหตุผลส าคัญที่สุดที่เลือก

ท าการผลิตพืชอินทรีย์ชนิดนั้น ได้รับอิทธิพลจากสื่อประเภทใดในการตัดสินใจท าการผลิตพืชอินทรีย์ เหตุผลส าคัญ



ที่สุดถ้าจะออกจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์กลับมาผลิตพืชแบบทั่วไป (ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี)และเมื่อเข้าสู่ระบบการ

ผลิตพืชอินทรีย์คิดว่าจะสามารถรักษาระบบคุณภาพการผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรึเปล่า 

4.3 ข้อมูลการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 1 -2552 ของ

เกษตรกรเป็นค าถามเกี่ยวกับการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ เชิงความคิดเห็นและการน าไปปฏิบัติของเกษตรกร 

ประกอบด้วยค าถามที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดังนี้ พ้ืนที่ การวางแผนการจัดการ เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ การ

จัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบ

ห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง การบันทึกข้อมูลการผลิต การทวนสอบ 

ปริมาณผลผลิต  

4.4 ข้อมูลปัญหาของเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรเป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย   4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านปัจจัย

การผลิตพืชอินทรีย์  ปัญหาด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์ ปัญหาด้านการตลาดพืชอินทรีย์ และปัญหาด้าน

วิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ 

4.5 ข้อมูลข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร เป็นค าถามปลายเปิด ที่เกษตรกรสามารถ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนต่อไป 

เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 

: เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561 

: สถานที่ท าการทดลอง ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง 

ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การวิจัยเรื่อง  สภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการบรรยายประกอบตารางตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่  1  สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร 

ตอนที่  2  ทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  

ตอนที่  3  การยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  

ตอนที่  4  ปัญหาของเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร   

ตอนที่  5  ข้อเสนอแนะในการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร 

เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 64.24 เพศหญิงร้อยละ 35.76 อายุเฉลี่ย 53.33 ปี จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษามากท่ีสุดร้อยละ 41.86 อาชีพหลักคือท าสวนผลไม้มากที่สุดร้อยละ 64.28  มีประสบการณ์ในการผลิต



พืชอินทรีย์ 1-5 ปีมากที่สุดร้อยละ 70.32 มีประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์เฉลี่ย 4.74 ปี มีพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์

จ านวน 6-10 ไร่มากที่สุดร้อยละ 64.84 มีพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์เฉลี่ย 8.40 ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงาน

ผลิตพืชอินทรีย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 มากที่สุดร้อยละ 82.97 มีสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในการผลิตพืช

อินทรีย์เฉลี่ย 2.12 คน มีแรงงานจ้างนอกครัวเรือนที่ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 มากที่สุดร้อย

ละ 67.03 มีแรงงานนอกครัวเรือนที่ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์เฉลี่ย 1.78 คน มีรายได้รวมจากการจ าหน่ายผลิตผล

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 50,001 – 100,000 บาท/ปี มากที่สุดร้อยละ 53.30 มีรายได้รวมจากการจ าหน่ายผลิตผล

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เฉลี่ย 75,450.50 บาท/ปี ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เคย

ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ78.02 เคยได้รับการเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรร้อยละ 50.90 และได้รับแหล่งความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้า

เกษตรจากเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมากที่เฉลี่ย 4.45 โดยระดับความรู้ที่เกษตรกรได้รับอยู่ในระดับปาน

กลางเฉลี่ย 2.90  (ตารางท่ี 3) 

จากการศึกษาสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงวัยกลางคนถึงสูงอายุ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท าการผลิตพืชอินทรีย์ไม้ยืนต้น 

ประเภท ไม้ผล สถานะการรับรองเป็นแปลงปรับเปลี่ยน ระยะเวลาได้รับการรับรองพืชอินทรีย์ส่วนใหญ่ 4-6 ปี 

มาตรฐานการรับรองที่ได้รับรองส่วนใหญ่คือ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และการ

จ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , 2552) จาก

สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์ แหล่งความรู้ด้านการผลิตตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตร และการอบรม แนะน าส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ การวางแผนและการ

จัดการ การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพืช และการบันทึกข้อมูล ท าให้ไม่สามารถผลิตพืชอินทรีย์ให้มี

คุณภาพได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเนื่องจากขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตร รวมทั้งพ้ืนที่การผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ท าให้เกิด

ความยุ่งยากต่อการด าเนินการ ประกอบกับการขาดตลาดในการจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ส่งผล

ต่อช่องทางการจ าหน่ายและราคาจ าหน่ายผลิตผลอินทรีย์ที่ไม่ได้แตกต่างจากผลิตผลทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาด

แรงจูงใจในการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองเนื่องจากความยุ่งยากในการจัดการแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้มี

ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 

สภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 



ตารางท่ี 3 แสดงสภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 

N=182 

สภาพทางสังคม จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 117 64.24 

หญิง 65 35.76 

อายุ (ปี)    

31-40 19 10.44 

41-50 46 25.27 

51-60 76 41.76 

มากกว่าหรือเท่ากับ 61 41 22.53 

Minimum  =  38 Maximum  =  76   

Mean       =  53.33 S.D.           =  14.23   

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 6 3.30 

ประถมศึกษา 69 37.75 

มัธยมศึกษา 76 41.86 

ปริญญาตรี 26 14.29 

อ่ืนๆ 5 2.80 

อาชีพหลัก จ านวน(คน) ร้อยละ 



ท าสวนปาล์มน้ ามัน 18 9.90 

ท าสวนยางพารา 22 12.09 

ท าสวนผลไม้ 117 64.28 

รับราชการ 13 7.14 

ค้าขาย 5 2.75 

อ่ืนๆ (ระบุ) ปลูกผักผสมผสาน 7 3.84 

 

ประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์(ปี) จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่มี 17 9.34 

1-5 128 70.32 

5-10 24 13.19 

มากกว่า 10 ปี 13 7.15  

Minimum    = 0 Maximum  = 14  

Mean         = 4.74 S.D.           = 1.75  

พื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ 
  N= 182 

จ านวน(คน) ร้อยละ Min Max Mean SD 

จ านวน (ไร่)             

<= 5 31 17.03 0.5 27 8.40 7.83 

6 - 10 118 64.84         

11 - 20 26 14.28         



> 20 7 3.85         

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานใน 

การผลิตพืชอินทรีย ์(คน) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 151 82.97 

3-4 28 15.38 

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 3 1.65 

Minimum  =  1 Maximum  =  5   

Mean         =  2.12 S.D.           =  1.05   

จ านวนแรงงานจ้างนอกครัวเรือนที่ใช้ใน 

การผลิตพืชอินทรีย์ (คน) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่มีแรงงานจ้าง 44 24.18 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 122 67.03 

3-4 14 7.69 

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 2 1.10 

Minimum  =  0 Maximum  =  5 

Mean         =  1.78 S.D.           =  0.88 

รายได้รวมจากการจ าหน่ายผลิตผล

ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ บาท/ปี 
จ านวน(คน) ร้อยละ 



น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 24 13.19 

50,001-100,000 97 53.30 

100,001-300,000 58 31.86 

มากกว่าหรือเท่ากับ 300,000 3 1.65 

Minimum    = 22,000 Maximum  = 325,000  

Mean         = 75,450.50 S.D.           = 72,663.35 

 

 

ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตร เคยได้รับค าแนะน า 

จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 40 21.98 

เคย 142 78.02 

เคยได้รับการเตรียมความพร้อม/อบรมการผลิต

พืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

  

ไม่เคย 89 49.10 

เคย 93 50.90 

 

แหล่งความรู้ด้านการผลิตพชือินทรีย์ 

ตามมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

ระดับความรู้ทีไ่ด้รับ (จ านวนราย/ร้อยละ) 

X̅ S.D. ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. หนังสือพิมพ์ 0 

0 

2 

(0.95) 

32 

(17.31) 

52 

(29.11) 

96 

(52.63) 

1.79 0.72 
น้อยที่สุด 



2. วารสาร 0 

0 

10 

(5.47) 

39 

(21.70) 

70 

(38.44) 

63 

(34.39) 

2.56 0.85 
น้อย 

3. วิทยุ/โทรทัศน ์ 10 

(5.35) 

17 

(9.65) 

77 

(42.26) 

52 

(28.49) 

26 

(14.25) 

2.98 1.10 
ปานกลาง 

4. เพื่อนบ้าน 12 

(7.17) 

16 

(8.85) 

75 

(40.97) 

50 

(27.29) 

29 

(15.72) 

2.87 1.02 
ปานกลาง 

5. เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริม

การเกษตร 

34 

(18.43) 

70 

(38.32) 

46 

(25.34) 

23 

(12.61) 

9 

(5.30) 

3.44 1.15 
มาก 

6. นักวิชาการเกษตรจากกรมพัฒนา

ที่ดิน 

17 

(9.48) 

36 

(20.29) 

81 

(44.29) 

26 

(14.04) 

22 

(11.90) 

3.29 0.94 
ปานกลาง 

7. เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว 0 

0 

4 

(2.38) 

35 

(19.36) 

80 

(43.77) 

63 

(34.49) 

2.54 0.82 
น้อย 

8. เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร 62 

(33.73) 

66 

(36.32) 

37 

(20.34) 

17 

(9.61) 

0 

0 

4.45 1.15 
มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด 

0 

0 

4 

(2.15) 

26 

(14.46) 

87 

(47.90) 

65 

(35.49) 

2.53 0.90 
น้อย 

10.อ่ืนๆ (เจ้าหน้าที่จากส านักงาน

สหกรณ์จังหวัด) 

0 

0 

6 

(3.54) 

21 

(11.72) 

93 

(50.90) 

62 

(33.84) 

2.52 0.92 
น้อย 

เฉลี่ยรวม           2.90 0.96 ปานกลาง 

หมายเหตุ  ช่วงคะแนน  ระดับความรู้ที่ได้รับ 

   4.21-5.00  มากที่สุด 

   3.41-4.20  มาก 

   2.61-3.40  ปานกลาง 

   1.81-2.60  น้อย 

   1.00-1.80  น้อยที่สุด 

ทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 



เหตุผลส าคัญที่สุดในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์คือ มีสุขภาพดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ 67.26 โดยตนเองเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์มากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 81.45 พืชอินทรีย์ที่เลือกท าการผลิตมากที่สุดคือไม้ผลร้อยละ 76.37 มีตลาดรองรับเป็นเหตุผลส าคัญที่สุด

ในการเลือกท าการผลิตมากที่สุดร้อยละ 49.35 ได้รับอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์ -วิทยุในการตัดสินใจท าการผลิตพืช

อินทรีย์มากท่ีสุดร้อยละ 41.86 มีโรคแมลงศัตรูระบาดเยอะเป็นเหตุผลส าคัญที่สุดถ้าจะออกจากระบบการผลิตพืช

อินทรีย์กลับมาผลิตพืชแบบทั่วไป(ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี)มากที่สุดร้อยละ 38.02 เมื่อเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์คิด

ว่าสามารถรักษาระบบคุณภาพการผลิตพืชอินทรีย์ไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากที่สุดร้อยละ 79.08 (ตารางท่ี 4) 

ด้านทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกร พบว่า เหตุผล

ส าคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชแบบทั่วไป(ใช้สารเคมี)มาเป็นการผลิตพืชอินทรีย์คือต้องการมีสุขภาพ

ที่ดี ของตนเองและครอบครัว และลดต้นทุนการผลิต แต่การจะผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอรับรองตามมาตรฐานสินค้า

เกษตรนั้น แรงจูงใจส าคัญที่สุดคือ ราคาผลผลิตต้องเหมาะสมหรือแตกต่างจากผลผลิตทั่วไปที่มีการใช้สารเคมี 

รวมทั้งมีตลาดรองรับ จึงจะมีการผลิตและขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล จาก

การศึกษาโดยการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชแบบทั่วไป(ใช้

สารเคมี)มาผลิตพืชอินทรีย์เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามหลักการปฏิบัติตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552  ทั้ง 10 ข้อก าหนดเพ่ือขอการรับรอง ซึ่งสอดคล้องกับบทความ (วิฑูรย์ และ

เจษณี, 2546) ที่กล่าวว่า ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.เกษตรกรแบบ

พ่ึงตนเอง ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง มุ่งเน้นผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดปัจจัยการผลิตที่

ต้องซื้อจากภายนอก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถสร้าง

ความปลอดภัยให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ 2.เกษตรอินทรีย์แบบรับรองมาตรฐาน มุ่งเน้นเพ่ือจ าหน่ายผ่านทาง

ระบบตลาดทั่วไปหรือการตลาดทางเลือก ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือ

จากความเชื่อถือในตรารับรอง ซึ่งราคาจะสูงกว่าผลผลิตทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองอินทรีย์ และสอดคล้องตาม

บทความของ (พันธ์จิตต์, 2549) ทีก่ล่าวว่าในระดับสากลค าว่าเกษตรอินทรีย์หมายถึง การท าการเกษตรอินทรีย์ที่มี

การตรวจรับรองมาตรฐานเท่านั้น แต่ส าหรับในประเทศไทยการท าเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นมาจากการท าเกษตร

ทางเลือก และมีความคล้ายคลึงกับการท าการเกษตรในอดีตของไทยที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร นอกจากนั้น

การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและยังไม่มีการขอรับรองมาตรฐาน 

ดังนั้นจากการศึกษาทัศนคติการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน สามารถแบ่งได้

เป็น 3 กลุ่ม เพื่อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่ม ได้ดังนี้ 

 1. ด้านตลาด เป็นกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนทั้งหมด  มีจ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 53.09 พ้ืนที่ 750.22 ไร่ เป็นกลุ่มที่มีทัศนคติต้องการจ าหน่ายผลผลิตราคาแพงหรือเหมาะสม รวมทั้งมีตลาด



รองรับ เป็นแรงจูงใจส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรอง เกษตรกรสามารถ

ยอมรับ และพร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการ ความยั่งยืนของการอยู่

ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์แปรผันตามราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้ 

2. ด้านวิถีชุมชนดั้งเดิม เป็นกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช มี

จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.12 พ้ืนที่ 532.80 ไร่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ไม่นิยมใช้สารเคมี ท าการเกษตรแบบ

ดั้งเดิม อิงธรรมชาติ โดยตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  เกษตรกรขาด

ความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรจะเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์

เพ่ือขอการรับรอง และอยู่ในระบบอย่างยั่งยืน ถ้าหน่วยงานราชการให้การแนะน า ส่งเสริม  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ

ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น น ามาซึ่งรายได้ที่มากข้ึน 

 3. ด้านสุขภาพ เป็นกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วน มี

จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.79 พ้ืนที่ 87.19 ไร่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ให้ความส าคัญในด้านสุขภาพมากที่สุด 

ไม่มีการใช้สารเคมีทุกชนิดในการผลิตพืช มีความยั่งยืนในระบบการผลิตพืชอินทรีย์อย่างแท้จริง  ปัจจัยด้านราคา

ผลผลิตไม่มีผลหรือมีผลน้อยต่อการขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  

ซึ่งสอดคล้องตามบทความของ (ชนวน และคณะ, 2550) ที่กล่าวว่า ในประเทศไทย ได้แบ่งปัจจัย

ภายในประเทศที่ผลักดันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไว้ดังนี้ ปัจจัยแรก คือ ความตระหนักถึงสุขภาพ โดยเฉพาะใน

กลุ่มผู้ที่ได้รับข้อมูลสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ว่ามีผลมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษ

ตกค้างโดยเฉพาะสารก าจัดศัตรูพืชที่พิสูจน์แล้วว่าส่วนใหญ่เป็นสารก่อมะเร็ง ปัจจัยที่สอง คือ ราคาที่สูงขึ้นอย่าง

มากและรวดเร็วของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี 

และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตมิได้เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่

เหมาะสม ปัจจัยที่สาม ความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนจากสารพิษที่ใช้ใน

การเกษตร ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ การระบาดของศัตรูพืชที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เช่น กุ้ง 

หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นอาหารของประชาชนในชนบทได้ถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก 

ตารางท่ี 4  แสดงทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกร 

N=182 

เหตุผลส าคัญท่ีสุดในการเข้าสู่ระบบการ 

ผลิตพืชอินทรีย์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลผลิตราคาแพง 24 13.25 



ผลผลิตมีคุณภาพ รสชาติอร่อย 4 2.21 

สุขภาพดีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค 122 67.26 

มีตลาดรองรับมาก 5 2.71 

ลงทุนน้อย 5 2.79 

ตามนโยบายภาครัฐ  6 3.10  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 16 8.68 

บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบ

การผลิตพืชอินทรีย์ 

  

ตนเอง 148 81.45 

สมาชิกในครอบครัว 8 3.44 

เพ่ือน 2 1.32 

พ่อค้า-แม่ค้า 6 3.64 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 18 10.15 

พืชอินทรีย์ชนิดใดที่ท่านจะเลือกท าการผลิต   

ไม้ผล 139 76.37 

พืชผัก 9 4.95 

พืชสมุนไพร 3 1.65 

ไม้ดอก-ไม้ประดับ - - 

ผสมผสาน 31 17.03 

เหตุผลส าคัญท่ีสุดที่ท่านเลือกท าการผลิตพืช

อินทรีย์ชนิดนั้น 

  



โรคแมลงศัตรูน้อย 8 4.55 

ราคาสูง 34 18.55 

มีการรวมกลุ่มผลิต 19 10.50 

มีตลาดรองรับ 90 49.35 

มีหน่วยงานราชการแนะน า ส่งเสริม 31 17.05 

อ่ืนๆ  - - 

 

ท่านได้รับอิทธิพลจากสื่อประเภทใดในการ

ตัดสินใจท าการผลิตพืชอินทรีย์ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

โทรทัศน์-วิทยุ  76 41.86 

หนังสือพิมพ์ 6 3.30 

เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว 23 12.80 

อินเตอร์เน็ต 30 16.29 

งานแสดงสินค้า นิทรรศการ   47 25.75 

เหตุผลส าคัญท่ีสุดถ้าท่านจะออกจากระบบการ

ผลิตพืชอินทรีย์กลับมาผลิตพืชแบบท่ัวไป  

(ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี) 

  

ราคาผลผลิตไม่แตกต่างจากผลผลิตเคมี 56 30.55 

โรคแมลงศัตรูระบาดเยอะ 69 38.02 

ปริมาณผลผลิตน้อย ไม่มีคุณภาพ 51 27.75 

ตลาดไม่รองรับ 6 3.68 

สุขภาพดี - - 



เมื่อท่านเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ท่านคิด

ว่าจะสามารถรักษาระบบคุณภาพการผลิตพืช

อินทรีย์ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนรึเปล่า 

  

1. ได ้  144 79.08 

ไม่ได้ เนื่องจาก 38 20.92 

ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช 14 7.95 

ราคาผลผลิตต่ า ไม่คุ้มทุน 13 7.17 

ไม่มีตลาดรองรับ 11 5.80 

 

การยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 ของเกษตรกร 

 ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ด้านดังนี้ พ้ืนที่ การวางแผนการจัดการ เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ การจัดการและ

การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การเก็บ

รักษาและการขนส่ง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง การบันทึกข้อมูลการผลิต การทวนสอบ โดยมีการยอมรับ

มาตรฐานสินค้าเกษตรในเชิงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.12)  และการยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตร

น าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 70.79) ด้วยเช่นกัน (ตารางท่ี 5)  

การยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรในเชิงความคิดเห็นสามารถแยกได้ตามล าดับดังนี้ 

ระดับมากที่สุด ได้แก่ 

 1) พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก (4.64) 

2) เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน (4.59) 

 3) มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน 

              (ดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือการเกษตร) (4.62) 

 4) เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์(4.24) 

 5) มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด(4.49) 

 6) มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดโรคพืชตลอดการผลิตสอดคล้องตามมาตรฐาน(4.67) 

 7) มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิตตามมาตรฐาน(4.71) 

 8) มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนด(4.68) 



 9) ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์และมีการบ่งชี้ชัดเจน(4.44) 

  10) มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป(4.28) 

 11) มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป(4.39) 

 12) ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง(4.56) 

 13) ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว(4.47) 

 14) ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน(4.39) 

15) การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐานก าหนด(4.38) 

16) มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปชัดเจน(4.45) 

17) มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มครบถ้วนและต่อเนื่อง (4.40) 

ระดับมาก ได้แก่  

 1) พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก(3.92) 

 2) เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี(3.74) 

 3) ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลงยกเว้นในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคหรือแมลง 

               ศัตรูพืช มีการควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย(3.79) 

 4) สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวเป็นสารจากธรรมชาติหรือมาตรฐานอนุญาตให้ใช้(3.75) 

 5) มีการชี้บ่งแสดงถึงการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน(3.57) 

 6) มีการชี้บ่งแสดงถึงการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน(3.54) 

 7) มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์ปนเปื้อนสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตาม มกษ. (3.79) 

 8) มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและ การสูญเสียความเป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง(3.52) 

9) มีการชี้บ่งแสดงถึงการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน(3.46) 

 10) ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามมาตรฐานโดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร(3.75) 

 11) สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีหน่วยรับรองก าหนด(3.77) 

 12) มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์(3.57) 

 13) มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต และการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ(3.64) 

 14) มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตแยกชัดเจน(3.61) 

การยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรน าไปปฏิบัติของเกษตรกรสามารถแยกได้ดังนี้ 

  พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก (87.32) เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือ

ปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน (87.20) มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดโรคพืชตลอดการผลิต

สอดคล้องตามมาตรฐาน(86.50) มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิตตาม



มาตรฐาน(87.11)  มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนด

(85.13) ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์และมีการบ่งชี้ชัดเจน(85.22) มีการบรรจุหีบห่อ

ผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป(86.21) มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผล

พืชทั่วไป(86.33) ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการจ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง(84.75) 

ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว(81.45) ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้อง

และชัดเจน(86.32) มีการยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 น าไปปฏิบัติมากที่สุด เนื่องจากมี

ความส าคัญในกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนของ

สารเคมี และเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค จึงมีการยอมรับความคิดเห็นและน าไปปฏิบัติมากที่สุด 

ส าหรับมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน (ดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือการเกษตร) 

(78.61) เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ (75.23)  เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้

ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี (80.11) มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐาน

ก าหนด(81.23) มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์ปนเปื้อนสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตาม มกษ. (80.44) 

มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์(81.45)  มีการยอมรับน าไปปฏิบัติในเกณฑ์มาก เนื่องจากมี

ความส าคัญในกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อน  

ส าหรับพ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก(53.22) ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลงยกเว้นใน

กรณีที่มีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช มีการควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย(55.81) สารที่ใช้ในกระบวนการ

หลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจากธรรมชาติหรือมาตรฐานอนุญาตให้ใช้(63.82) มีการชี้บ่งแสดงถึงการบรรจุหีบห่อ

ผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน(53.06) มีการชี้บ่งแสดงถึงการเก็บรักษาผลิตผลพืช

อินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน(53.01) มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและ การสูญเสียความ

เป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง(53.11) มีการชี้บ่งแสดงถึงการขนส่งผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไป

อย่างชัดเจน(60.85) ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามมาตรฐานโดยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร

(55.64) สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยรับรองก าหนด (53.06) การแสดงฉลากต้องมี

รายละเอียดตามที่มาตรฐานก าหนด(58.72) มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต และการใช้

ปัจจัยการผลิตต่างๆ(57.22) มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่ทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตแยกชัดเจน

(55.83) มีการยอมรับน าไปปฏิบัติในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอในการจัดการสวน

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ส าหรับมีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยกจากการผลิตพืชทั่วไปชัดเจน

(51.07) มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มครบถ้วนและต่อเนื่อง (49.54) มีการ



ยอมรับน าไปปฏิบัติในเกณฑ์น้อย เนื่องจากเกษตรกรไม่เห็นความส าคัญและยุ่งยากในการด าเนินการ รวมทั้ง

เกษตรกรขาดการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องจากหน่วยงานราชการ 

ด้านการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ส่วน

ใหญ่มีการยอมรับในเชิงความคิดเห็นตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม1-2552 ทั้ง 10 ข้อก าหนด เฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก  และการยอมรับในเชิงความคิดเห็นน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากเกษตรกร

เป้าหมายที่ท าการสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์และเข้าสู่การรับรองตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตร จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตพบว่าปัจจัยที่มีผลส าคัญยิ่งต่อการยอมรับในการ

ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร คือ ราคาผลผลิตต้องแตกต่างจากผลผลิตทั่วไป ต้องมีตลาดในการ

จ าหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ โดยทั้ง 2 เรื่องมีความส าคัญมากที่สุดต่อการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการ

รับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบนเนื่องจากเป็นปัจจัยชักน าความคิดของ

เกษตรกรในการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนั้นเมื่อมีการยอมรับเชิงความ

คิดเห็นและน าไปปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร แต่เมื่อราคาผลผลิตที่ได้รับการรับรองพืชอินทรีย์ไม่ได้แตกต่าง

จากราคาผลผลิตพืชทั่วไปที่มีการใช้สารเคมี ท าให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์เพื่อขอการ

รับรองส าหรับรายใหม่ และการไม่สามารถรักษาสถานะการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ไว้ได้ส าหรับเกษตรกรราย

เก่าท่ีอยู่ในระบบการรับรองแล้ว 

    ตารางท่ี 5 แสดงการยอมรับการผลิตพืชอินทรียต์ามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552 ของ

เกษตรกร 

     N = 182 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น(จ านวน/ร้อยละ) 

X̅ S.D. 
ความ 

หมาย 

ผู้ปฏิบัต ิ

ความ 

หมาย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. พ้ืนที ่            

    1.1 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

สารเคมี/โลหะหนัก 

107 65 6 4 - 

4.64 0.82 

มาก

ที่สุด 159 87.32 

มาก

ที่สุด (58.79) (35.71) (3.30) (2.20) (0.00) 

1.2 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือ 105 65 7 4 1 

4.59 0.78 

มาก

ที่สุด 159 87.20 

มาก

ที่สุด ปลูกพืชอินทรีย์แยกจากพืชทั่วไปชัดเจน (57.69) (35.71) (3.85) (2.20) (0.55) 



1.3 พื้นที่ไม่มีความเสียงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก 41 79 30 20 12 

3.92 0.75 มาก 97 53.22 

ปาน

กลาง (22.53) (43.41) (16.48) (10.99) (6.59) 

2. การวางแผนการจัดการ            

2.1 มีมาตรการและการปฏบิัติป้องกันการปนเปื้อน

ที่ชัดเจน(ดิน น้ า อากาศ และเครือ่งมือการเกษตร) 

105 67 5 4 1 

4.62 0.74 

มาก

ที่สุด 143 78.61 มาก (57.69) (36.81) (2.75) (2.20) (0.55) 

3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์            

3.1 เมล็ดพันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ 77 48 26 17 14 

4.24 0.88 

มาก

ที่สุด 137 75.23 มาก มาจากระบบการผลติพืชอินทรีย ์ (42.31) (26.37) (14.29) (9.34) (7.69) 

3.2 เมล็ดพันธ์ุหรือส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการ

ดัดแปรพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังส ี

36 81 31 23 11 

3.74 0.72 มาก 146 80.11 มาก (19.78) (44.51) (17.03) (12.64) (6.04) 

4. การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน            

4.1 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที ่ 90 54 17 15 6 

4.49 0.85 

มาก

ที่สุด 148 81.23 มาก มาตรฐานก าหนด (49.45) (29.67) (9.34) (8.24) (3.30) 

4.2 ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง 

ยกเว้นในกรณีที่มีการระบาดของโรคหรือแมลง

ศัตรูพืช มีการควบคมุพื้นท่ีในการเผาท าลาย 

37 79 35 18 13 

3.79 0.80 มาก 102 55.81 

ปาน

กลาง (20.33) (43.41) (19.23) (9.89) (7.14) 

5. การจัดการศัตรูพืช            

5.1 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดโรค 109 64 6 3 - 

4.67 0.80 

มาก

ที่สุด 157 86.50 

มาก

ที่สุด พืชตลอดการผลติสอดคล้องตามมาตรฐาน (59.89) (35.16) (3.30) (1.65) (0.00) 

5.2 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัด 112 60 7 3 - 

4.71 0.83 

มาก

ที่สุด 159 87.11 

มาก

ที่สุด แมลงและสัตว์ศตัรูพืชตลอดการผลิตตามมาตรฐาน (61.54) (32.96) (3.85) (1.65) (0.00) 

  5.3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืช 109 65 5 3 - 

4.68 0.78 

มาก

ที่สุด 155 85.13 

มาก

ที่สุด ตลอดการผลิต สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนด (59.89) (35.71) (2.75) (1.65) (0.00) 



6. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว            

6.1 ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับ 88 56 17 14 7 

4.44 0.84 

มาก

ที่สุด 155 85.22 

มาก

ที่สุด ผลิตผลพืชอินทรีย์และมีการบ่งช้ีชัดเจน (48.35) (30.76) (9.35) (7.69) (3.85) 

6.2 สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

เป็นสารจากธรรมชาติหรือมาตรฐานอนุญาตให้ใช้ 

38 80 33 21 10 

3.75 0.75 มาก 116 63.82 

ปาน

กลาง (20.88) (43.96) (18.13) (11.54) (5.49) 

7. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา 

และการขนส่ง 
           

7.1 มีการบรรจหุีบห่อผลิตผลพืชอนิทรีย์ที่ไม่

ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป 

79 50 25 18 10 

4.28 0.78 

มาก

ที่สุด 157 86.21 

มาก

ที่สุด (43.41) (27.47) (13.74) (9.89) (5.49) 

7.2 มีการช้ีบ่งแสดงถึงการบรรจุหบีห่อผลติผล

พืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

43 69 37 21 12 

3.57 0.80 มาก 97 53.06 

ปาน

กลาง (23.63) (37.91) (20.33) (11.54) (6.59) 

7.3 มีการเก็บรักษาผลติผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ 83 62 18 13 6 

4.39 0.87 

มาก

ที่สุด 157 86.33 

มาก

ที่สุด ปะปนกับผลิตผลพืชทั่วไป (45.60) (34.07) (9.89) (7.14) (3.30) 

   7.4 มีการช้ีบ่งแสดงถึงการเก็บรกัษาผลิตผลพืช

อินทรีย์ออกจากผลติผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

33 74 38 24 13 

3.54 0.80 มาก 96 53.01 

ปาน

กลาง (18.13) (40.66) (20.88) (13.19) (7.14) 

7.5 มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลติผลพืช

อินทรีย์ปนเปื้อนสารที่ไม่อนญุาตให้ใช้ตาม มกษ. 

39 81 31 22 9 

3.79 0.75 มาก 146 80.44 มาก (21.42) (44.51) (17.03) (12.09) (4.95) 

7.6 มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและ 32 73 41 23 13 

3.52 0.90 มาก 97 53.11 

ปาน

กลาง การสญูเสยีความเป็นอินทรีย์ระหวา่งการขนส่ง (17.58) (40.11) (22.53) (12.64) (7.14) 

7.7 มีการช้ีบ่งแสดงถึงการขนส่งผลิตผลพืช 30 67 45 25 15 

3.46 0.90 มาก 111 60.85 

ปาน

กลาง อินทรีย์ออกจากผลติผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน (16.48) (36.81) (24.73) (13.74) (8.24) 

8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) แสดงการยอมรับการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552  

ของเกษตรกร 

     N = 182 

 8.1 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพื่อการ 93 62 13 9 5 

4.56 0.85 

มาก

ที่สุด 154 84.75 

มาก

ที่สุด จ าหน่ายตรงกับชนิดพืชที่ได้รับการรับรอง (51.25) (33.80) (7.35) (4.70) (2.90) 

8.2 ปริมาณผลติผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับ

ปริมาณผลิตผลที่เก็บเกี่ยว 

90 59 16 12 5 

4.47 0.88 

มาก

ที่สุด 148 81.45 มาก (49.45) (32.42) (8.79) (6.59) (2.75) 

8.3 ช่ือหน่วยรับรองและรหสัรับรองถูกต้องและ

ชัดเจน 

 

85 52 18 17 10 

4.39 0.78 

มาก

ที่สุด 157 86.32 

มาก

ที่สุด (46.70) (28.58) (9.89) (9.34) (5.49) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น(จ านวน/ร้อยละ) 

X̅ S.D. 
ความ 

หมาย 

ผู้ปฏิบัต ิ

ความ 

หมาย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

8.4 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามมาตรฐาน 36 77 37 19 13 3.75 0.84 มาก 101 55.64 
ปาน



หมายเหตุ ช่วงคะแนน  ระดับยอมรับความคิดเห็น 

  4.21 – 5.00   มากที่สุด 

  3.41 – 4.20  มาก 

  2.61 – 3 .40  ปานกลาง 

  1.81 – 2.60  น้อย 

โดยเส้นผา่ศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลเิมตร (19.78) (42.31) (20.33) (10.44) (7.14) กลาง 

8.5 สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขที่

หน่วยรับรองก าหนด 

36 81 33 19 13 

3.77 0.84 มาก 97 53.06 

ปาน

กลาง (19.78) (44.51) (18.13) (10.44) (7.14) 

 8.6 การแสดงฉลากต้องมรีายละเอียดตามที ่ 85 50 19 17 11 

4.38 0.75 

มาก

ที่สุด 107 58.72 

ปาน

กลาง มาตรฐานก าหนด (46.70) (27.47) (10.44) (9.35) (6.04) 

 8.7 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลติ 

แบบอินทรีย์ 

34 74 38 23 13 

3.57 0.80 มาก 148 81.45 มาก (18.68) (40.66) (20.88) (12.64) (7.14) 

9. การบันทึกข้อมูลการผลิต            

9.1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการ

ผลิตพืชอินทรีย์แยกจากการผลติพชืทั่วไปชัดเจน 

91 53 17 15 6 

4.45 0.78 

มาก

ที่สุด 93 51.07 น้อย (57.69) (35.71) (3.85) (2.20) (0.55) 

 9.2 มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการ 87 54 17 17 7 

4.40 0.88 

มาก

ที่สุด 90 49.54 น้อย ปฏิบัติงานภายในฟาร์มครบถ้วนและต่อเนื่อง  (47.80) (29.67) (9.34) (9.34) (3.85) 

 9.3 มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของ 38 76 36 20 12 

3.64 0.90 มาก 104 57.22 

ปาน

กลาง ปัจจัยการผลติ และการใช้ปัจจัยการผลิตตา่งๆ (20.88) (41.76) (19.78) (10.99) (6.59) 

10. การทวนสอบ            

 10.1 มีบันทึกหลักฐานและ/หรือเอกสารที่ทวน 35 76 38 21 12 

3.61 0.77 มาก 102 55.83 

ปาน

กลาง สอบไดต้ลอดห่วงโซ่การผลติแยกชัดเจน (19.23) (41.76) (20.88) (11.54) (6.59) 

เฉลี่ยรวม      4.12 0.81 มาก 128.87 70.79 มาก 



  1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 

ช่วงคะแนน  ระดับการยอมรับน าไปปฏิบัติ 

  84.01 - 100.00  มากที่สุด 

  68.01 – 84.00   มาก 

  52.01 – 68.00   ปานกลาง 

  36.01 – 52.00   น้อย 

  0.01 – 36.00   น้อยที่สุด 

ปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ปัญหาของผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1 -

2552 ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน โดยแบ่งปัญหาเป็น 4 ด้าน ได้แก่ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์  ปัญหา

ด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์ ปัญหาด้านการตลาดพืชอินทรีย์  และปัญหาด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิต

พืชอินทรีย์ จากการวิเคราะห์สามารถแยกปัญหาตามกลุ่มพืชได้ดังนี้(ตารางที่ 6) 

 ปัญหาปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ในระดับมากที่สุดมี 1 ประเด็น ได้แก่ หาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพและ/

หรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานอินทรีย์ยากเฉลี่ย 4.53 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ในระดับมากมี     

2 ประเด็น ได้แก่ หาซื้อเมล็ดและต้นพันธุ์อินทรีย์ยากเฉลี่ย 3.69 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ขาดแหล่งน้ าใน

การผลิตพืชอินทรีย์เฉลี่ย 3.44 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ปัญหาในระดับปานกลางมี 3 ประเด็น ได้แก่ หา

วัสดุธรรมชาติและสารที่ใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช โรค แมลงตามมาตรฐานอินทรีย์ยากเฉลี่ย 3.17 ได้แก่กลุ่มไม้

ผลและกลุ่มพืชผัก ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่คุ้มค่าการลงทุนเฉลี่ย 3.09 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ขาด

เงินทุนในการผลิตพืชอินทรีย์เฉลี่ย 2.77 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก 

ปัญหาด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์ ในระดับมากที่สุดมี 3 ประเด็น ได้แก่ ยุ่งยากในการสร้างแนวกัน

ชน ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตรเฉลี่ย 4.58 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และ

กลุ่มพืชอ่ืนๆ ขาดความรู้ในการสร้างแนวกันชน ทางดินน้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตรเฉลี่ย 4.50 ได้แก่

กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอ่ืนๆ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

โรค แมลง ตามมาตรฐานเฉลี่ย 4.60 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ปัญหาในระดับมากมี 3 ประเด็น ได้แก่ ปุ๋ย

อินทรีย์ ชีวภาพ วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินไม่เฉลี่ย 3.59 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ขาดความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องในการปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานที่ก าหนดเฉลี่ย 3.47 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และ

กลุ่มพืชอ่ืนๆ ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการผลิตพืช/ขาดแคลนน้ าเฉลี่ย 3.53 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ปัญหา

ในระดับปานกลางมี 3 ประเด็น ได้แก่ ต้องใช้งบประมาณสูงในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า อากาศและ



เครื่องมือทางการเกษตรเฉลี่ย 3.11 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก พืชสมุนไพรและสารที่น ามาใช้ในการป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช โรค แมลงไม่มีประสิทธิภาพเหมือนสารเคมีเฉลี่ย 2.73 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ขาดแคลน

แรงงาน/ค่าจ้างแรงงานสูงเฉลี่ย 2.79 ได้แก่กลุ่มไม้ผล 

ปัญหาด้านการตลาดพืชอินทรีย์ในระดับมากท่ีสุดมี 2 ประเด็น ได้แก่ ราคาจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ไม่

ต่างจากราคาผลผลิตพืชทั่วไปเฉลี่ย 4.68 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอ่ืนๆ ขาดตลาดใน

การจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์เฉลี่ย 4.32 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืช

อ่ืนๆ ในระดับมากมี 1 ประเด็น ได้แก่ พ่อค้าคนกลางกดราคา เอาเปรียบเฉลี่ย 4.12 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่ม

พืชผัก ในระดับปานกลางมี 1 ประเด็น ผลผลิตพืชอินทรีย์แปรรูปได้น้อยเฉลี่ย 2.89 ได้แก่กลุ่มพืชผัก ในระดับน้อย

มี 1 ประเด็น ผู้บริโภคหรือตลาดต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์น้อยหรือไม่ต้องการเฉลี่ย 2.03  ได้แก่กลุ่ม

ไม้ผล และกลุ่มสมุนไพร 

 ปัญหาด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ ในระดับมากที่สุดมี 2 ประเด็นได้แก่ ขาดการ

แนะน า ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฉลี่ย  4.65 ได้แก่

กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอ่ืนๆ ขาดการฝึกอบรม สัมมนา การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฉลี่ย  4.53 ได้แก่กลุ่มไม้ผลและกลุ่มพืชผัก ในระดับมากมี            

1 ประเด็น ได้แก่ ขาดเอกสารวิชาการ โปสเตอร์ แผ่นพับด้านการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเฉลี่ย  

3.58 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอ่ืนๆ ในระดับน้อยมี 1 ประเด็น เกษตรกรไม่สนใจ

หรือไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม สัมมนา การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเฉลี่ย 2.06  ได้แก่กลุ่มไม้ผล 

กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอื่นๆ 

ส าหรับปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน สามารถแยกได้ดังนี้ ด้านปัจจัย

การผลิตพืชอินทรีย์ เป็นปัญหามากที่สุดของกลุ่มผลิตไม้ผลและกลุ่มผลิตพืชผักในการหาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ 

และ/หรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานอินทรีย์ ด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นปัญหามากที่สุดของทั้ง 

4กลุ่ม ด้านความยุ่งยากในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร เนื่องจากขาด

ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแนวกันชนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  ด้านการตลาดพืชอินทรีย์ 

เป็นปัญหามากที่สุดของทั้ง 4 กลุ่ม เรื่องราคาจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ไม่ต่างจากราคาผลผลิตพืชทั่วไป รวมทั้ง

ขาดตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ และสุดท้ายด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืช

อินทรีย์ เป็นปัญหามากที่สุดของทั้ง 4 กลุ่ม โดยขาดการแนะน า ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้า

เกษตรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตไม้ผลและกลุ่มผลิตพืชผักมีความต้องการฝึกอบรม 

สัมมนา การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 



 

 

 

ตารางท่ี 6 แสดงปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552  

 N = 182 

ประเด็น 
มีปัญหา ระดับปัญหา ความหมาย 

(กลุ่มพืช) จ านวน ร้อยละ X̅ S.D. 

1.ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์           

1.1 หาซื้อเมล็ดและต้นพันธุ์อินทรีย์ยาก 141 77.25 3.69 0.78 มาก (1,2) 

1.2 หาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และ/หรือวัสดุ

ปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานอินทรีย์ยาก 

164 89.85 4.53 0.85 มากที่สุด

(1,2) 

1.3 หาวัสดุธรรมชาติและสารที่ใช้ป้องกันและ

ก าจัดศัตรูพืชโรค แมลง ตามมาตรฐานอินทรีย์ยาก 

121 66.67 3.17 0.92 ปานกลาง 

(1,2) 

1.4 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่คุ้มค่าการลงทุน 123 67.81 3.09 0.77 ปานกลาง 

(1,2) 

1.5 ขาดแหล่งน้ าในการผลิตพืชอินทรีย์ 137 75.40 3.44 0.80 มาก(1,2) 

1.6 ขาดเงินทุนในการผลิตพืชอินทรีย์ 107 58.84 2.77 0.82 ปานกลาง

(1,2) 

2. ปัญหาด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์      

2.1 ยุ่งยากในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า 

อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร 

174 95.62 4.58 0.84 มากที่สุด 

(1,2,3,4) 

2.2 ต้องใช้งบประมาณสูงในการสร้างแนวกันชน 105 57.42 3.11 0.91 ปานกลาง 



ทางดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร (1,2) 

2.3 ขาดความรู้ในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า 

อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร 

168 92.10 4.50 0.82 มากที่สุด 

(1,2,3,4) 

2.4 ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินไม่มี

ประสิทธิภาพเหมือนปุ๋ยเคมี 

149 82.05 3.59 0.95 มาก 

(1,2) 

2.5 ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

ปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 152 83.44  3.47 0.78 มาก 

(1,2,3,4) 

2.6 พืชสมุนไพรและสารที่น ามาใช้ในการป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช โรค แมลงไม่มีประสิทธิภาพเหมือน

สารเคมี 

119 65.52 2.73 0.75 ปานกลาง 

(1,2) 

2.7 ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช โรค แมลง ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

174 95.82 4.60 0.88 มากที่สุด 

(1,2) 

2.8 ขาดแคลนแรงงาน/ค่าจ้างแรงงานสูง 

 

123 67.55 2.79 0.84 ปานกลาง 

(1) 

2.9 ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการผลิตพืช/ขาด

แคลนน้ า 

150 82.18 3.53 0.75 มาก 

(1,2) 

 

ประเด็น 

มีปัญหา ระดับปัญหา ความหมาย 

(กลุ่มพืช) จ านวน ร้อยละ X̅ S.D. 

3. ปัญหาด้านการตลาดพืชอินทรีย ์           

3.1 ราคาจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ไม่ต่างจากราคา 172 94.48 4.68 0.78 มากที่สุด 



ผลผลิตพืชทั่วไป (1,2,3,4) 

3.2 ผู้บริโภคหรือตลาดต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์

อินทรีย์น้อยหรือไม่ต้องการ 

80 44.15 2.03 0.73 น้อย 

(1,3) 

3.3 ผลผลิตพืชอินทรีย์แปรรูปได้น้อย 101 55.71 2.89 0.78 ปานกลาง 

(2) 

3.4 พ่อค้าคนกลางกดราคา เอาเปรียบ 149 82.09 4.12 0.87 มาก 

(1,2) 

3.5 ขาดตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์

พืชอินทรีย์ 

159 87.24 4.32 0.93 มากที่สุด 

(1,2,3,4) 

4. ปัญหาด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืช

อินทรีย์ 

          

4.1 ขาดการแนะน า ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง 

171 93.88 4.65 0.82 มากที่สุด 

(1,2,3,4) 

4.2 ขาดเอกสารวิชาการ โปสเตอร์ แผ่นพับด้านการ

ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

144 78.93 3.58 0.85 มาก 

(1,2,3,4) 

4.3 ขาดการฝึกอบรม สัมมนา การผลิตพืชอินทรีย์

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง 

157 86.40 4.53 0.88 มากที่สุด 

(1,2) 

4.4 เกษตรกรไมส่นใจหรือไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม 

สัมมนา การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้า

เกษตร 

77 42.28 2.06 0.77 น้อย 

(1,2,3,4) 



เฉลี่ยรวม     3.60 0.83 มาก(1,2) 

หมายเหตุ ช่วงคะแนน  ระดับปัญหา 

  4.21-5.00  มากที่สุด 

  3.41-4.20  มาก 

  2.61-3.40  ปานกลาง 

  1.81-2.60  น้อย 

  1.00-1.80  น้อยที่สุด 

กลุ่มพืช      (1)   แทนไม้ผล   

         (2)   แทนพืชผัก   

         (3)   แทนพืชสมุนไพร   

                   (4)   แทนพืชอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552 

พบว่าเกษตรกรมีข้อเสนอแนะจ านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.07 และไม่มีข้อเสนอแนะจ านวน      

29 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.93 โดยมีข้อเสนอแนะจากเกษตรกรทั้ง 153 รายดังนี้ (ตารางท่ี 7) 

 ด้านการตลาด เกษตรกรเสนอแนะว่า รัฐบาลควรก าหนดราคาผลผลิตพืชอินทรีย์ให้เหมาะสมและ

แตกต่างจากราคาผลผลิตพืชทั่วไปที่ใช้เคมี ร้อยละ 95.41 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืช

อ่ืนๆ 

รัฐบาลควรจัดหาตลาดหรือสร้างตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 

ร้อยละ 75.62 ได้แก่กลุ่มไม้ผล และกลุ่มสมุนไพร  

 ด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ เกษตรกรเสนอแนะว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ควรมีการจัดฝึกอบรมเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 100.00 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่ม

พืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอ่ืนๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดฝึกอบรมการปรับปรุงบ ารุงดินให้

ถูกต้อง ร้อยละ 84.26 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอ่ืนๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ควรจัดฝึกอบรมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรร้อยละ 87.38 ได้แก่กลุ่มไม้ผล และกลุ่ม



พืชผัก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมวิชาการและส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 89.61 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอื่นๆ 

ด้านนโยบายของรัฐบาล เกษตรกรเสนอแนะว่ารัฐบาลควรส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องรอ้ยละ 100.0 ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผัก กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มพืชอื่นๆ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน สามารถสรุปได้ว่า มีความ

ต้องการให้รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ เทคโนโลยี

การผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตและใช้ปัจจัยการผลิต การจัดการศัตรูพืช โรค แมลง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

9000 เล่ม 1-2552 และส าคัญที่สุดด้านการก าหนดราคาผลผลิตพืชอินทรีย์ให้เหมาะสมและแตกต่างจากราคาพืช

ทั่วไป รวมทั้งจัดหาหรือสร้างตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ให้มีความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7  ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552  

             N = 182 

ประเด็น 
จ านวน

(ราย) 
ร้อยละ กลุ่มพืช 

      ไม่มีข้อเสนอแนะ 29 15.93  

      มีข้อเสนอแนะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 153 84.07  

1. ด้านการตลาด    



 

 

 

หมายเหตุ   

            กลุ่มพืช         

    (1)   แทนไม้ผล   

         (2)   แทนพืชผัก   

         (3)   แทนพืชสมุนไพร   

1.1 รัฐบาลควรก าหนดราคาผลผลิตพืชอินทรีย์ให้เหมาะสมและ

แตกต่างจากผลผลิตพืชทั่วไปที่ใช้เคมี 

146 95.41 (1,2,3,4) 

1.2 รัฐบาลควรจัดหาตลาดหรือสร้างตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตและ

ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 

116 75.62 (1,3) 

2. ด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์    

2.1 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องควรมีการจัดฝึกอบรมเรื่องการผลิตพืช

อินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร 

153 100.00 (1,2,3,4) 

2.2 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องควรจัดฝึกอบรมการปรับปรุงบ ารุงดิน

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

129 84.26 (1,2,3,4) 

2.3 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องควรจัดฝึกอบรมการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร 

134 87.38 (1,2) 

2.4 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมวิชาการและการผลิตพืช

อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 

137 89.61 (1,2,3,4) 

3. ด้านนโยบาย    

3.1 รัฐบาลควรส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ให้เป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง 

153 100.00 (1,2,3,4) 



    (4)   แทนพืชอ่ืนๆ  

จากการศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน แม้ว่า เกษตรอินทรีย์จะมี

ข้อดีหลายประการโดยเฉพาะใน มิติความปลอดภัยต่อทั้ง ผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม แต่มิติเชิงเศรษฐกิจหรือ

ราคาขายยังไม่ได้แตกต่างจากพืชทั่วไปที่ใช้สารเคมี ดังนั้นการยอมรับเชิงความคิดเห็นตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

น าไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกรก็ยังมีไม่มากนัก เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิต

พืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรท าให้ไม่มั่นใจในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตทั่วไป(ใช้สารเคมี) มาสู่ระบบ

การผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบกับระบบการตลาดพืชอินทรีย์ไม่ชัดเจน  ราคาไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

ดังนั้น การจัดการการตลาด หรือตลาดน าการผลิตถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สาหรับเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะองค์

ความรู้ด้านการจัดการตลาดพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในรูปแบบตลาดเฉพาะ และการตลาดที่เน้นการจ าหน่าย

โดยตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือ ผ่านคนกลางน้อยที่สุด เพ่ือให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนมากท่ีสุด

ในขณะที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมด้วย รวมทั้งรัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายเกษตรอินทรีย์และการตลาด

น าการผลิตให้ชัดเจนและต่อเนื่องเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์สู่การรับรอง โดยการจัด

ช่องทางจัดจ าหน่าย จนถึงการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้และหันมาบริโภคพืชอินทรีย์มากขึ้น จึงจะสร้างความ

มั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตร ความมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ในครัวเรือน และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศวิทยา 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

ดังนั้นจากการศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน สรุปได้ว่า 

1. เกษตรกรจะมีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้า

เกษตร 9000 เล่ม 1-2552 และคงสถานะการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ได้อย่างยั่งยืน ถ้าเกษตรกรมีความพึง

พอใจต่อสุขภาพตนเอง และบุคคลในครอบครัว ราคาจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์เหมาะสมหรือต่างจากผลผลิต

ทั่วไปที่มีการใช้สารเคมี  และมีตลาดหรือช่องทางจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ชัดเจน มั่นคง และยั่งยืน 

2. เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการผลิตพืชอินทรีย์ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีและผลผลิตมีราคาสูงกว่าพืชทั่วไป 

เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 

3. เกษตรกรสามารถผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ แต่ในเรื่องของราคาที่ยังไม่ได้แตกต่าง

จากพืชทั่วไป ตลาดที่จะจ าหน่ายผลผลิตยังมีน้อย รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตปัจจัยการผลิตที่ใช้ใน

การผลิตพืชอินทรีย์ ดังนั้นหน่วยงานต้องมีการบูรณาการเรื่องตลาดและองค์ความรู้ด้านปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการ

ผลิตพืชอินทรีย์ให้มากข้ึน 

 

4. ปัญหาและอุปสรรคการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรสามารถแบ่งตามกลุ่มพืชได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 



4.1 กลุ่มไม้ผล พบปัญหาด้านปัจจัยการผลิต เช่น เกษตรกรขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่

มีประสิทธิภาพ ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โรค-แมลง ท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหายสูง เกษตรกรขาดความรู้ 

ความเข้าใจในการผลิตชีวินทรีย์ที่มีคุณภาพในการป้องกันก าจัดโรค -แมลง และปัญหาราคาผลผลิตที่ไม่คุ้มค่าต่อ

การลงทุน แต่เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องจากการส่งเสริมและบูรณาการของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง  

4.2 กลุ่มพืชผัก พบปัญหาด้านการระบาดของศัตรูพืช โรค-แมลง ท าให้ผลผลิตเกิดความเสียหายสูง การ

ป้องกันก าจัดท าได้ยาก รวมทั้งเกษตรกรขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตชีวินทรีย์ที่มีคุณภาพในการป้องกันก าจัด

โรค-แมลง  แต่ตลาดมีความต้องการมาก ขายได้ราคาสูง มีแรงจูงใจในการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

4.3 กลุ่มสมุนไพร พบปัญหาคือ มีตลาดรองรับผลผลิตน้อย เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

4.4 กลุ่มพืชอ่ืนๆ พบปัญหาด้านปัจจัยการผลิต และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรขาดแรงจูงใจใน

การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

สรุปว่าทั้ง 4 กลุ่มพืช ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ ด้านตลาด รองลงมาคือ ด้านปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ และ

สุดท้ายคือด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรค-แมลง  

ค าแนะน าและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือขอการรับรองตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรทั้ง 4 กลุ่ม มีดังนี้ 

 1. เพ่ิมช่องทางตลาดจ าหน่ายผลผลิต และวางแผน ส่งเสริม ตลาดน าการผลิตให้แก่เกษตรกร 

 2. วิจัยและส่งเสริมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีแก่เกษตรกร 

 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพแก่เกษตรกร 

 4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 แก่เกษตรกร 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในด้านการรับรองการผลิต การแปรรูป การคัดบรรจุ การรวบรวม การจ าหน่าย และการ

น าเข้า ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552 (การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และการจ าหน่าย

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับปฏิบัติของเกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นในระดับ

สากล  

2. เป็นแนวทางในการด าเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 



3. เป็นข้อมูลในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการส่งออกโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

(GMP) พืช เกี่ยวกับการด าเนินงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร  

4. เป็นข้อมูลในการวางแผนสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการตลาดสินค้า

และบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ 3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง

เกษตรอินทรีย์ โดยในปี พ.ศ.2561-2564 โดยเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์และได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 9000 เล่ม 1-2552 และมาตรฐานอินทรีย์อ่ืนๆเพ่ิมขึ้น 10,20,20,20 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากฐานข้อมูลเดิมในแต่ละปี  

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนทั้ง 8 จังหวัด 

การทดลองนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2561 เป็นต้นไป 

11.  ค าขอบคุณ 

โครงการวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนายวิรัตน์ ธรรมบ ารุง  ผอ.สวพ.7  ที่ให้ความ

กรุณาอ านวยความสะดวกทุกด้านในการท าโครงการวิจัย  นายสุรกิตติ ศรีกุล ผชช.ด้านการจัดการผลิตพืชฯภาคใต้

ตอนบน นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ผอ.ศวพ.กระบี่  ที่ช่วยแนะน าตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงการวิจัย

เล่มนี้ เพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัยและมีคุณค่าทางด้านวิชาการ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบคุณคณะผู้วิจัย นางศรีเวียง มีพริ้ง ผอ.ศวพ.พังงา  นายอุดมพร เสือมาก ผอ.ศวพ.ชุมพร         

นางอาพร คงอิสโร นวก.ช านาญการพิเศษ และนางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์ ผอ.กลุ่มวิชาการ ที่ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน าท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

ขอบคุณนางสาวสุนันทา อินทร์แก้ว นักวิชาการเกษตรและนายทวีพงษ์ ขุนเพชร เจ้าหน้าที่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลพืชอินทรีย์ การพิมพ์เล่มและแก้ไข ในการท างานวิจัยครั้งนี้ 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในกลุ่มถ่ายทอดฯ ที่ให้ก าลังใจในการท างานวิจัย 

 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณา

ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยและคณะ  

 ประโยชน์และคุณค่าจากงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่สนใจในการ

ขับเคลื่อนงานนโยบายเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

12.  เอกสารอ้างอิง  

ชนวน รัตนวราหะ วิล เอลลิส วิฑูรย์ ปัญญากุล และบัวร์คาร์ เร้าเซลบัค. (2550). เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย :   

 ภาพรวม. ส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันประจ าประเทศไทย (GTZ). 60 หน้า. 



ชัยชาญ  วงศ์สามัญ. 2543. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS FOR WINDOWS. ขอนแก่น :  

 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น. 

พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง. (2559). เกษตรอินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์. 102 หน้า. 

วิฑูรย์ ปัญญากุล และ เจษณี สุขจิรัตติกาล.(2546). การตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย. กรุงเทพฯ, มูลนิธิสายใย 

 แผ่นดิน. 

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2552). เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1: การผลิต แปรรูป แสดง 

 ฉลาก และ จ าหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552). กระทรวง  

 เกษตรและสหกรณ์.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เลขที่แบบสัมภาษณ์  

แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัย 

เรื่อง ศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน 

_________________________________________ 

ชนิดพืชยืนต้น.................................................... 

ชนิดพืชล้มลุก.................................................... 

          สถานะการรับรอง..... ... แปลงอินทรีย.์.... ... แปลงGAP..... ... แปลงทัว่ไป 

 สถานะแปลง..... ... แปลงปรับเปลี่ยน..... ... แปลงใหม่..... ... แปลงต่ออายุ ... แปลงติดตาม 

 ระยะเวลาได้รับการรับรอง ... 1-3 ปี..... ... 4-6 ปี..... ... 7-9 ปี..... ... มากกว่า 10 ปี 

 มาตรฐานการรับรอง ...มกษ 9000 เล่ม 1-2552 ...... PGS...... IFOAM..... ... EU…… 

    ...........BIOAGRICERT…………... COR........USDA...... ... JAS…. 

ชื่อ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์.......................................................นามสกุล.............................................. ................ 



บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่...............ต าบล...............................อ าเภอ.....................  จังหวดั............................. 

ค าชี้แจง 

 ผู้สัมภาษณ์อ่านค าถามให้ผู้ตอบฟัง และผู้สัมภาษณ์ท าเครื่องหมายลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดให้เกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ตอบ 

ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 

1. เพศ    ชาย    หญิง                                 

2. อายุ…………..…ปี          

3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด        

   1. ไม่ได้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา  

 3. มัธยมศึกษา     4. ปริญญาตรี  

 5. สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ)………………        6. อ่ืนๆ (ระบุ)………………        

4. อาชีพหลัก (ตอบได้เพียงข้อเดียว)        

 1. ท านา      2. ท าสวนปาล์มน้ ามัน 

 3. ท าสวนยางพารา     4. ท าสวนผลไม้ 

 5. รับราชการ     6. ค้าขาย 

 7. ธุรกิจส่วนตัว     8. ประมง 

 9. ท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์     10. อ่ืนๆ (ระบุ)……………………… 

5. ประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์     

   1. ไม่มี      2. 1-5 ปี  

 3. 5-10 ปี     4. มากกว่า 10 ปี  



6. พ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์จ านวน………………ไร่ 

 7. พิกัดแปลง   X ………………........... Y……………….............. Z ………………........... 

8. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในการผลิตพืชอินทรีย์ ……..………คน        

9. จ านวนแรงงานนอกครัวเรือนทีใ่ช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ (จ้าง)…………..……คน  

  

10. รายไดร้วมจากการจ าหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์……………..………บาท/ปี  

  

11. ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ท่านเคยได้รับค าแนะน าจาก

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่   

 1. ไม่เคย 

 2. เคย  

12.ท่านเคยได้รับการเตรียมความพร้อม/อบรมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือไม่ 

1. ไม่เคย 

 2. เคย  

13. ท่านได้รับข่าวสารความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรจากแหล่งใดบ้าง และ

ระดับความรู้ที่ท่านได้รับอยู่ในระดับใด  

 

5  =  มากที่สุด    4  =  มาก     3  =  ปานกลาง     2  =  น้อย     1  =  น้อยท่ีสุด     0 = ไม่ได้รับ 

แหล่งความรู้ 
ระดับความรู้ที่ได้รับ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 0 

1. หนังสือพิมพ์        



2. วารสาร        

3. วิทยุ/โทรทัศน์        

4. เพ่ือนบ้าน        

5. เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร        

6. เจ้าหน้าทีจ่ากกรมพัฒนาที่ดิน        

7. เจ้าหน้าทีจ่ากกรมวิชาการเกษตร        

8. เจ้าหน้าทีจ่ากกรมการข้าว        

9. เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด        

10.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………        



ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกร 

1. เหตุผลที่ส าคัญท่ีสุดที่ท่านจะเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์    

  

   1. ผลผลิตราคาแพง    2. ผลผลิตมีคุณภาพ รสชาติอร่อย 

 3. สุขภาพดีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค   4. มีตลาดรองรับมาก  

 5. ลงทุนน้อย              6. ตามนโยบายภาครัฐ  

  7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   8. อ่ืนๆ (ระบุ)………………  

2. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์     

 1. ตัวเอง      2. สมาชิกในครอบครัว 

 3. เพ่ือน      4. พ่อค้า-แม่ค้า 

 5. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ     6. อ่ืนๆ (ระบุ)……………… 

3. พืชอินทรีย์ชนิดใดที่ท่านจะเลือกท าการผลิต    

   1. ไม้ผล      2. พืชผัก  

 3. พืชสมุนไพร     4. ไม้ดอก-ไม้ประดับ 

 5. ผสมผสาน     6. อ่ืนๆ (ระบุ)……………… 

4. เหตุผลส าคัญท่ีสุดที่ท่านเลือกท าการผลิต พืชอินทรีย์ชนิดนั้น     

   1. โรคแมลงศัตรูน้อย    2. ราคาสูง 

 3. มีการรวมกลุ่มผลิต    4. มีตลาดรองรับ 

 5. หน่วยงานราชการแนะน า ส่งเสริม          6. อ่ืนๆ (ระบุ)……………… 

5. ท่านได้รับอิทธิพลจากสื่อประเภทใดในการตัดสินใจท าการผลิตพืชอินทรีย์    



   1. โทรทัศน์-วิทยุ     2. หนังสือพิมพ์ 

 3. เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว   4. อินเตอร์เน็ต 

 5. งานแสดงสินค้า นิทรรศการ     6. อ่ืนๆ (ระบุ)……………… 

6. เหตุผลส าคัญท่ีสุดถ้าท่านจะออกจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์กลับมาผลิตพืชแบบทั่วไป (ใช้สารเคมี 

ปุ๋ยเคมี)  

   1. ราคาผลผลิตไม่แตกต่างจากผลผลิตเคมี  2. โรคแมลงศัตรูระบาดเยอะ 

 3. ปริมาณผลผลิตน้อย ไม่มีคุณภาพ  4. ตลาดไม่รองรับ 

 5. สุขภาพดี       6. อ่ืนๆ (ระบุ)……………… 

7. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ท่านคิดว่าจะสามารถรักษาระบบคุณภาพการผลิตพืชอินทรีย์ได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนรึเปล่า    

   1. ได ้      2. ไม่ได้ เนื่องจาก.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 การยอมรับการผลิตพืชอินทรียต์ามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552 ของเกษตรกร         

ค าชี้แจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามระดับการยอมรับในเชิงความคิดเห็นและการยอมรับใน

การน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 

การยอมรับในเชิงความ

คิดเห็น 

การยอมรับในการ

น าไปปฏิบัติ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. พื้นที่ 

1.1 พ้ืนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนัก  

    

1.2 เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั้งหมดหรือปลูกพืชอินทรีย์แยกจาก

พืชทั่วไปชัดเจน  

    

1.3 พ้ืนที่ไม่มีความเสียงต่อน้ าท่วมซ้ าซาก     

2. การวางแผนการจัดการ 

2.1 มีมาตรการและการปฏิบัติป้องกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน(ทาง

ดิน น้ า อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร) 

    

3. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 

3.1 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืช

อินทรีย์ 

    

3.2 เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ไม่มีการดัดแปรพันธุกรรม 

หรือผ่านการฉายรังสี 

    



4. การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 

4.1 มีการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตามที่มาตรฐานก าหนด 

    

4.2 ไม่มีการเผาท าลายเศษซากพืชภายในแปลง ยกเว้นในกรณีที่มี

การระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช แต่ต้องมีการจ ากัดและ

ควบคุมพ้ืนที่ในการเผาท าลาย 

    

5. การจัดการศัตรูพืช 

5.1 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดโรคพืชตลอดการผลิต 

สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

    

5.2 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช

ตลอดการผลิต สอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 

    

ข้อก าหนดตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 

การยอมรับในเชิงความ

คิดเห็น 

การยอมรับในการ

น าไปปฏิบัติ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

5.3 มีมาตรการและ/หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชตลอดการผลิต 

สอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

    

6. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

6.1 ไม่น าผลิตผลพืชทั่วไปมาปะปนกับผลิตผลพืชอินทรีย์และมีการ

บ่งชี้อย่างชัดเจน 

    

6.2 สารที่ใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสารจาก

ธรรมชาติและ/หรือเป็นสารที่มาตรฐานอนุญาตให้ใช้ และ/หรือ

ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง 

    

7. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 

การบรรจุหีบห่อ   มี  ไม่มี  

7.1 มีการบรรจุหีบห่อผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืช

ทั่วไป 

    



7.2 มีการชี้บ่งแสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผล

พืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

    

การเก็บรักษา   มี  ไม่มี  

7.3 มีการเก็บรักษาผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไม่ปะปนกับผลิตผลพืช

ทั่วไป 

    

7.4 มีการชี้บ่งแสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผล

พืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

    

7.5 มีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผลิตผลพืชอินทรีย์ปนเปื้อนวัสดุ

หรือสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้และ/หรือสารที่ใช้ในการป้องกันก าจัด

แมลงและสัตว์ศัตรูพาหะน าโรคในโรงเก็บรักษา 

    

การขนส่ง   มี  ไม่มี  

7.6 มีการป้องกันความเสียหายของผลิตผลและการสูญเสียความ

เป็นอินทรีย์ระหว่างการขนส่ง 

    

7.7 มีการชี้บ่งที่แสดงถึงการแยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจาก

ผลิตผลพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

    

ข้อก าหนดตาม มกษ.9000 เล่ม 1-2552 
การยอมรับในเชิงความ

คิดเห็น 

การยอมรับในการ

น าไปปฏิบัติ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

การใช้ใบรับรอง   มี  ไม่มี  

8.1 ใช้ใบรับรองแสดงหรือกล่าวอ้างเพ่ือการ จ าหน่ายตรงกับชนิดพืช

ที่ได้รับการรับรองในแปลงแปลงปลูก 

    

8.2 ปริมาณผลิตผลที่จ าหน่ายสอดคล้องกับปริมาณผลิตผลที่เก็บเก่ียว     

การใช้เครื่องหมายรับรอง   มี  ไม่มี  

8.3 ชื่อหน่วยรับรองและรหัสรับรองถูกต้องและชัดเจน 

    

8.4 ขนาดเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามความเหมาะสม โดย

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร 

    



8.5 สีของเครื่องหมายรับรองเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด     

การแสดงฉลาก   มี  ไม่มี  

8.6 การแสดงฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรฐาน ก าหนด มีชื่อ

ผลิตผล ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ค าแนะน าการเก็บรักษา(ถ้ามี) ปริมาณน้ าหนัก

สุทธิ (ถ้ามี) ชื่อประเทศผู้ผลิต(กรณีส่งออก) 

    

การกล่าวอ้าง   มี  ไม่มี  

8.7 มีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตผลจากการผลิตแบบอินทรีย์ 

    

9. การบันทึกข้อมูลการผลิต 

9.1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยก

จากการผลิตพืชทั่วไปอย่างชัดเจน 

    

9.2 มีการจัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานภายใน

ฟาร์มที่มีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ได้แก่ การปลูก การ

ดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวทุกรอบการ

ผลิตอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

    

9.3 มีบันทึกและ/หรือหลักฐานแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต การใช้

ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบที่น ามาแปรสภาพเป็นปัจจัยการผลิต เช่น

วัสดุการเกษตร 

    

10. การทวนสอบ 

10.1 มีบันทึก หลักฐานและ/หรือเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอด

ห่วงโซ่การผลิต 

    

ตอนที่ 4 ปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552  

ค าชี้แจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามระดับปัญหาของเกษตรกรในการผลิต ดังต่อไปนี้ 

5 มากที่สุด 4 มาก  3 ปานกลาง 2 น้อย  1 น้อยที่สุด 0 ไม่มี 

ประเด็นปัญหา ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 0 

1.ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

1.1 หาซื้อเมล็ดและต้นพันธุ์อินทรีย์ยาก  
      



1.2 หาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ และ/หรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน

ตามมาตรฐานอินทรีย์ยาก  

      

1.3 หาวัสดุธรรมชาติและสารที่ใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

โรค แมลง ตามมาตรฐานอินทรีย์ยาก  

      

1.4 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่คุ้มค่าการลงทุน       

1.5 ขาดแหล่งน้ าในการผลิตพืชอินทรีย์       

1.6 ขาดเงินทุนในการผลิตพืชอินทรีย์       

1.7 อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)............................................................................ 

      

2. ปัญหาด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์ 

2.1 ยุ่งยากในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า อากาศ และ

เครื่องมือทางการเกษตร  

      

2.2 ต้องใช้งบประมาณสูงในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า 

อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร 
      

2.3 ขาดความรู้ในการสร้างแนวกันชน ทางดิน น้ า อากาศ และ

เครื่องมือทางการเกษตร 

      

2.4 ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินไม่มีประสิทธิภาพ

เหมือนปุ๋ยเคมี 

      

2.5 ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปรับปรุงบ ารุงดิน

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

      

2.6 พืชสมุนไพรและสารที่น ามาใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

โรค แมลงไม่มีประสิทธิภาพเหมือนสารเคมี 

      

2.7 ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

โรค แมลง ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

      

ประเด็นปัญหา 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 0 



2.8 ขาดแคลนแรงงาน/ค่าจ้างแรงงานสูง       

2.9 ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการผลิตพืช/ขาดแคลนน้ า       

2.10 อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)………………………………………………………................. 

      

3. ปัญหาด้านการตลาดพืชอินทรีย์ 

3.1 ราคาจ าหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ไม่ต่างจากราคาผลผลิตพืช

ทั่วไป 

      

3.2 ผู้บริโภคหรือตลาดต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์

น้อยหรือไม่ต้องการ 

      

3.3 ผลผลิตพืชอินทรีย์แปรรูปได้น้อย       

3.4 พ่อค้าคนกลางกดราคา เอาเปรียบ       

3.5 ขาดตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์       

3.6 อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)…………………………................................................... 

      

4. ปัญหาด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ 

4.1 ขาดการแนะน า ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  

      

4.2 ขาดเอกสารวิชาการ โปสเตอร์ แผ่นพับด้านการผลิตพืช

อินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

      

4.3 ขาดการฝึกอบรม สัมมนา การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

      

4.4 เกษตรกรไมส่นใจหรือไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม สัมมนา การ

ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
      

4.5 อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)…………………………................................................... 

      

 



 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1- 2552  

1. ด้านปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์    

1.1..........................................................   

1.2.......................................................... 

1.3..........................................................  

1.4.......................................................... 

 

2. ด้านการจัดการผลิตพืชอินทรีย์    

2.1..........................................................   

2.2..........................................................  

2.3.......................................................... 

2.4..........................................................  

 

3. ด้านการตลาดพืชอินทรีย์  

   3.1......................................................... 

    3.2......................................................... 

    3.3.........................................................  

   3.4.........................................................  

4. ด้านวิชาการและการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ 

4.1........................................................ 

4.2........................................................  

4.3........................................................  



     4.4........................................................  

5. ด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

5.1......................................................... 

5.2......................................................... 

5.3......................................................... 

5.4......................................................... 

6. ด้านนโยบายของรัฐบาล 

6.1......................................................... 

6.2......................................................... 

6.3......................................................... 

6.4......................................................... 

7. ด้านอ่ืนๆ 

7.1......................................................... 

7.2......................................................... 

7.3......................................................... 

    7.4......................................................... 

 

 

หรือส่งข้อมูลทาง  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


