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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือและค าแนะน าอยา่งดีจาก ท่ีได้
ใหค้  าปรึกษาแนะน าและใหข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ ในการท าวจิยัตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องมาโดยตลอด 
จนท าใหง้านวิจยัน้ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตงท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ ในการวจิยั 
และขอขอบคุณผูป้ลูกกาแฟ ต าบลป่าแป๋ ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ขอกราบขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีช่วยเป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาและการสนบัสนุน ทุกดา้น 
จนท าใหง้านวิจยัน้ีสมบูรณ์ 
 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณ  ภาควิชาส่งเส ริมการเกษตร สาขาส่งเส ริมการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สถาบนัท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้ คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระ
สิทธิประสาทความรู้ให้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการค้นควา้และใน
การศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 

 เอกราช บุญลอ้มรักษ ์
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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการ
ปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟในต าบลป่าแป๋อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่2)
เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอ
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีมีต่อระบบ
เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟใน ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตงจงัหวดั
เชียงใหม ่
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 150 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49 ปี จบการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4สถานะภาพสมรส มีพื้นท่ีถือครองอยูร่ะหว่าง 11-30ไร่ มีพื้นท่ีส าหรับปลูก
กาแฟนอ้ยกวา่ 10ไร่ มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 53420.64 บาทต่อปี  



 

จ 
 

มีประสบการณ์การปลูกกาแฟอยูร่ะหว่าง 6-10 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตเองโดยมีพ่อคา้
มารับซ้ือผลผลิต เคยผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมมี
ประสบการณ์ดูศึกษางานทางดา้นระบบหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมและมีการติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  
 ผลการศึกษาความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟอยู่
ในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 61.47) การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับกาแฟ พบวา่ เกษตรกรมีการปลูกกาแฟบนพื้นท่ีเนินโดยจะปลูกเม่ียงก่อนและปลูกกาแฟตาม มี
การคดัเลือกประเภทและชนิดพนัธ์ุโดยจะใช้สายพนัธ์ุอะราบิก้าการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
พบวา่ เกษตรกรมีการใช้ตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากบัและมีการใช้อุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ 
ไดแ้ก่ หน้ากาก หรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทา้ส่วนดา้นการเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า 
เกษตรกรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่ในระยะท่ีเหมาะสมสถานท่ีตากผลกาแฟสะอาดมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีการรักษาความสะอาดสถานท่ีตากผลกาแฟเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจดบนัทึก
ขอ้มูลวนัปลูก วนัท่ีศตัรูระบาด แต่มีการจดบนัทึกการใส่ปุ๋ย การใชส้ารเคมี ปริมาณผลผลิตกาแฟและ
รายไดจ้ากการขายผลผลิตกาแฟ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพอว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการ
ปฏิบติัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ดา้นความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ ไดแ้ก่ ประสบการณ์การฝึกอบรม(GAP) 
พื้นท่ีปลูกกาแฟ การศึกษาดูงาน(GAP) และการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และด้าน
ประสบการณ์การปลูกกาแฟ 
  ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ เกษตรกรในพื้นท่ียงัขาดความรู้ในระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตกาแฟคุณภาพในดา้นการจดัการคุณภาพในกระบวนการผลิต
และหลงัการเก็บเก่ียว เช่น การบริหารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานการส ารวจการเขา้ท าลายของ
ศตัรูพืช สถานท่ีตากเมล็ดกาแฟเพื่อลดความช้ืน การลดความช้ืนของผลกาแฟ ก าจดัส่วนของตน้กาแฟ
รวมทั้งผลร่วงท่ีเป็นโรคการจดบนัทึกการปฏิบติังานตามเกษตรกรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการร่วมกนัด าเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกรโดยเฉพาะ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study1) factors affecting practices on good 
agricultural practices (GAP) of coffee growers in Pa Paesub-district, Mae Taengdistrict, Chiang Mai 
province 2) relationshipofthosefactors such as personal factors, economic factors and social factors 
on farming practices by the GAP regulation and 3) problems, obstacles and recommendations 
towards the GAP of coffee growers in Pa Pae sub-district, Mae Taeng district, Chiang Mai province. 
 The research samplings were150 coffee growers in Pa Pae sub-district, Mae Taeng district, 
Chiang Mai province.Datawere collected by interviewed questionnaires and analyzed by descriptive 
statisticssuch as percentage, mean average, minimization, maximization, standard deviation and 
Pearson’s coefficientcorrelationproduct moment  
 The results showed that most of the growers were male averaged 49 years of age with 
educational background lower than the prathom level. Marital Status were married ,land holdiy area 
11-30 Rai and cultivated coffee area lower 10 Rai, the household income was53,420.64 baht per 
year, the experience on coffee growing was 6-10 years. The coffee growers have been trained and 



 

ช 
 

receivrd practical knowledge fram excursions on GAP. Also, they regulary contact agricultural 
extensionists. However, the most of the coffee growers sold their products by themselves. 
 The coffee growing was practiced on the upland condition by growing coffee after 
harvesting Assam tea.The growers basicly selected Arabica coffee varieties and types. For the 
practice and production controlling, the growers were protected clothing such as masks, hand-
gloves, hats and shoes to prevent any hazardous toxic substances, pesticides application were 
directly followed recommendations.The research found that the growers harvested mature coffee, 
where they dried coffee were well-ventilated places and always kept these areas clean. Most of the 
growers had never recorded the planting dates and also the spreading date of pests and diseases. 

However, the growers had recorded details on fertilizers application, chemical usages, quantity of 
coffee produces andreturns from coffee selling. 
 Hypothesis test resulted that the factors which significantly related to the practical works 
of the growers who followed the regulations on Good Agricultural Practice for coffee 
were;knowledge and understanding on Good Agricultural Practice regulation such as the 
participation in technical training completed (GAP), cultivated coffee area field trip study (GAP), 
contact with agricultural extension officer and the experience on coffee growing. 

 Problems obstacles and recommendations, most of the growers lacking of knowledge 
about quality management in coffee producing process and after harvesting process such as 
integrated pest management, exploring pest infestation, dried coffee bean places, drying coffee 
beans, getting rid of parts of coffee tree as well as diseased beans and recording the good 
agricultural practices for coffee correctly. Therefore, the suggestion farm thereseach, public and 
private sectors should cooperate in order to find the solution for the problems and obstacles of the 
coffee growers. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เกษตรดีท่ี เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) เป็นแนวทางการดําเนินงาน ท่ี
สาํคญัของกรมวิชาการเกษตร ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 
อาหารตอ้งมีความปลอดภยัทุกขั้นตอนการผลิต จากแหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งตอ้งสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัทราบแหล่งท่ีมาของอาหารได้ ดงันั้น ในแนวทางการปฏิบติัเพื่อนาํ ไปสู่ความ
ปลอดภยัทางอาหารจึงตอ้งประกอบดว้ยระบบการผลิตท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพ ตั้งแต่การปลูก ดูแล
รักษา การเก็บเก่ียว การแปรรูป การขนส่ง จนกระทัง่ผูบ้ริโภค ซ่ึงระบบการจดัการคุณภาพดา้นการ
ผลิตทางการเกษตร โดยระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมนั้นจะควบคุมกระบวนการผลิตให้ไดผ้ลผลิตท่ีมี
ความปลอดภยัปราศจากการปนเป้ือนจากสารเคมี ป้องกนักาํจดัศตัรูพืชไม่มีจุลินทรียก่์อโรค ผลผลิตมี
คุณภาพดีเป็นท่ีต้องการของตลาดตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวใ้ห้ ปลอดภัยต่อผู ้บริโภคและ
เกษตรกร สําหรับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทาํเกษตรตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมนั้นนอกจากจะ
ทาํให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มีการปนเป้ือนจากส่ิงตอ้งห้ามทุกชนิดแลว้ ยงัทาํให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดล้อมทาํให้เกิดความย ัง่ยืน
ทางการเกษตรข้ึน ท่ีสําคัญในอนาคตนั้ นจะสามารถหาตลาดได้ง่ายข้ึนโดยเฉพาะตลาดส่งออก
ต่างประเทศ 
 กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกกนักวา้งขวา้งในพื้นท่ีภาคเหนือ เพราะมีสภาพอากาศ และภูมิ
ประเทศเหมาะสม จึงมีการปลูกกาแฟในหลายพื้นท่ี ผลผลิตกาแฟอาราบิก้ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากกระแสความนิยมบริโภคกาแฟอาราบิก้าเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ราคากาแฟท่ีเกษตรกรขายได้
สูงข้ึน ปัจจุบนัคนไทยมีอตัราการด่ืมกาแฟต่อคนประมาณ 200 แกว้ต่อปี จากเม่ือ 10 ปีท่ีผ่านมาเพียง 
50 แกว้ต่อปี เม่ือความตอ้งการบริโภคกาแฟของคนไทยเร่ิมมีสูงมากข้ึน ก็ยอ่มส่งผลให้ความตอ้งการ
ใช้เมล็ดกาแฟของไทยเพิ่มข้ึนเช่นกัน ซ่ึงคาดว่าการเปิดเสรีการนําเข้ากาแฟในปี 2558 จะทาํให้
ผูบ้ริโภคในประเทศมีทางเลือกในการเลือกซ้ือกาแฟสําเร็จรูปบริโภคมากข้ึน และด่ืมกาแฟกนัมากข้ึน 
ไม่วา่จะเป็นกาแฟสําเร็จรูปท่ีผลิตในประเทศ หรือกาแฟสําเร็จรูปท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ  ซ่ึงหาก
เทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกนัแล้ว พบว่า ไทยเป็นประเทศผูส่้งออกอนัดับ 3 รองจาก
ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศส่งออกกาแฟอนัดับ 1 ของอาเซียนและอนัดับ 2 ของโลก และ
ประเทศอินโดนีเซีย แต่นบัวนัพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตกาแฟในประเทศไทยมีแต่จะลดลง เน่ืองจาก
มีการโค่นตน้กาแฟในภาคใตเ้พิ่มข้ึน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีกาแฟไทยยงัพอท่ีจะได้เปรียบคู่แข่งนั้น คือ การ



 

2 
 

ปรับปรุงพนัธ์ุกาแฟให้ไดส้ายพนัธ์ุใหม่ สูตรใหม่ คุณภาพสูงและมีรสชาติท่ีถูกปากคอกาแฟ และจะ
มาเป็นจุดขายใหก้าแฟไทยเป็นท่ี 1 แตกต่างจากคู่แข่งในอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 พื้นท่ีในอาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัหน่ึงของไทยท่ีมีอุณหภูมิ และแร่ธาตุใน
ดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ (เดียวและคณะ, 2530) ประกอบกับมีบริษัทเอกชนส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกกาแฟ เพื่อผลิตเป็นแบรนด์ของตนเองจาํหน่าย เป็นการสร้างโอกาส สร้างแรงงาน สร้าง
อาชีพ สร้างตลาดให้กบัเกษตรกร ทาํให้เกษตรกรสนใจปลูกกาแฟ โดยเฉพาะเม่ือพบวา่มีแหล่งความรู้
และการตลาด ขอ้ดีของการปลูกกาแฟคือ ไม่ตอ้งตดัตน้ไม ้กาแฟชอบอาศยัร่มเงาของตน้ไมอ่ื้น จึงเป็น
การช่วยอนุรักษต์น้นํ้าไดอี้กทางหน่ึงดว้ย การปลูกกาแฟในพื้นท่ีน้ีมีระบบการผลิต 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมี
การปลูกกาแฟระบบ GAP และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้รับมาตรฐาน GAP ทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความ
มัน่ใจ ในความปลอดภยัของผลผลิตและบริษทัเอกชนในพื้นท่ีไม่รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรท่ีไม่ได้
รับมาตรฐาน GAP แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในดา้นเทคนิคการปลูก
และการตลาด จึงทาํใหห้มดกาํลงัใจในการประกอบอาชีพ  

จากปัญหาดังกล่าว สํานักงานเกษตรอาํเภอแม่แตงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้มีการ
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ในเร่ืองระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(GAP) เพื่อให้ไดผ้ลผลิตกาแฟท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหนด มีความปลอดภยัต่อเกษตรกร
และผูบ้ริโภค มีการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความย ัง่ยืนทางการเกษตร ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจ ท่ีจะศึกษาการปฏิบติัตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟท่ีปลอดภยัจากสารพิษ เพื่อ
จะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมในการปรับปรุงเทคนิค และวิธีการปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 
และมีรูปแบบการปลูกกาแฟท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและการมีประสิทธิผลการ
ผลิตใหเ้กษตรกร 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผู ้
ปลูกกาแฟใน ตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยั
ดา้นสังคม ท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟใน 
ตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีมีต่อระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม
สาํหรับกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟใน ตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความรู้และความเขา้ใจใน
ดา้นเน้ือหาและหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ และเป็นแนวทางในการ
จดัการให้ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองการผลิตกาแฟคุณภาพของ เกษตรกรใน ตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะการทาํงานคลา้ยคลึงกนั สามารถนาํผลของการศึกษาไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานตนเองต่อไป  

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นความตอ้งการ
ของเกษตรผูป้ลูกกาแฟ มีความสัมพนัธ์กบั ความรู้ในหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผู ้
ปลูกกาแฟ 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัในการผลิตกาแฟคุณภาพ
ของเกษตรกรใน ตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ตาํบลป่าแป๋ 
จาํนวน 13 หมู่บา้น แบ่งตามหมู่ 1 – 13  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)         ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคล ได้แก่ 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- ประสบการณ์การการปลูกกาแฟ 
- ประสบการณ์ฝึกอบรม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ 
- รายไดข้องครัวเรือน 
- พื้นท่ีปลูกกาแฟ 
- แหล่งจาํหน่ายผลผลิต 
ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ 
- การศึกษาดูงาน GAP 
- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี 
- ความรู้ความเขา้ใจ 
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นิยามศัพท์ 
 
 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดก้าํหนดศพัทท่ี์ใชเ้พื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะข้ึน มีดงัต่อไปน้ี  
 กาแฟสดพันธ์ุอาราบิก้า หมายถึง มีการปลูกท่ีสูงกว่าระดบันํ้ าทะเลประมาณ 3,000 ฟุต ให้
ผลผลิตสมํ่าเสมอ รสหอมกลมกล่อม ในเมล็ดกาแฟพนัธ์ุอราบิกา้มีปริมาณคาเฟอีน นอ้ยกวา่พนัธ์ุ โร
บสัตา้ ประมาณ 1 เท่า ผลผลิตของกาแฟทัว่โลกเป็นกาแฟพนัธ์ุอราบิกา้ 75% 
 การเกษตรดีที่เหมาะสม หมายถึง ระบบการผลิตท่ีถูกต้องในฟาร์ม โดยพิจารณาตั้งแต่พื้นท่ี
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการจดบนัทึกหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
มีลกัษณะตรงตามความตอ้งการ และมีความปลอดภยัต่อการบริโภค  
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บทที ่2 

แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผู ้
ปลูกกาแฟใน ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลและได้สืบค้น
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. แนวคิดความรู้ ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติั 
2. การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกาแฟ 
3. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติ 

1.1 ความหมายของความรู้ 
ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์และโครงสร้างท่ีเกิดจากการศึกษา 

คน้ควา้ หรือเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต  ประสบการณ์ การ
รายงาน การรับรู้ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจนและอาศยัเวลา ความรู้นั้นเป็นขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ และ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บมา และเก็บรวบรวมสะสมไวน้อกจากน้ีมีนกัวิชาการไทยไดก้ล่าวถึง
ความรู้ไวใ้นประเด็นต่างๆดงัน้ีคือ 
 ประภาเพญ็ (2546) กล่าววา่ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าไดอ้าจจะการฝึก
หรือการมองเห็น การไดย้ิน จ าได ้ความรู้ขั้นน้ีไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมายทฤษฏี 
ขอ้เทจ็จริง กฎโครงสร้างและวธีิการแกปั้ญหาเป็น  
 อกัษร (2542) กล่าวว่าจากแนวความคิดเก่ียวกับความหมายของความรู้ จึงพอสรุปได้ว่า 
ความรู้เป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของและบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกต ประสบการณ์ การรายงาน 
โดยท่ีมนุษยไ์ด้รับการเก็บสะสมไวแ้ละสามารถแบ่งระดบัความรู้ได ้6 ขั้นตอนคือความรู้ ความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล  
 Cater (1973) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑ์ 
และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไวจ้ากมวลประสบการณ์ต่างๆ 
 Pete (1981) อา้งใน พิสิฎฐ์ (2543) กล่าววา่ ความรู้ (Knowledge) ตามรูปศพัท ์มาจากภาษากรี
กว่า “Gignoskein” ท่ีแปลว่าการตดัสินใจ ความตกลงใจคร้ังสุดท้าย หรือประกาศิต หมายถึง ความ
ฉลาดเชาวปั์ญญา วุฒิปัญญา รอบรู้ รู้แจง้ ทราบ จ าได้ รู้จกั คุน้เคยส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากประสบการณ์ท่ี
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เป็นจริง ส่ิงท่ีได้รับมาจากการฝึกฝน อบรม เรียนรู้ ส่ิงท่ีมีคุณสมบติัประกอบดว้ยความเช่ือ มโนคติ 
ขอ้เทจ็จริง จินตนาการ ความคิด การรับรู้ ความคิดเห็นซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบวา่ถูกตอ้ง 
 Bradran (1995) ให้ความหมายวา่ ความรู้ คือ ความสามารถในการรับ จดจ า และใชข้อ้มูลดว้ย
ความ เข้าใจ  (Comprehension) ประสบการณ์  (Experience) ความสามารถในการตัด สิน ใน 
(Discernment) และความช านาญ (Skill) 
 นรินทร์ชัย (2542) ให้ความหมายว่า คือ การรับรู้ เข้าใจ แยกแยะได้ (Analysis) วิเคราะห์ 
(Synthesis) และประเมินได้ในใจ (Vicarious Evaluation) ดงันั้น จะมีความรู้ได้ดีตอ้งรับรู้ใคร่ครวญ
จนเขา้ใจและประเมินไดว้า่ส่ิงใดเหมาะสม แต่จะยงัไม่ลงมือปฏิบติัเท่านั้น 
 
 1.2 ประเภทของความรู้ 
 Roger and Shoemaker (1971) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็นสองประเภท คือ รู้ระดบัวธีิการ  (How - 
to Knowledge) เป็นความรู้ท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูล ท่ีจ  าเป็นส าหรับการใชป้ระโยชน์นวตักรรม ผูใ้ช้
ความรู้น้ีตอ้งรู้จกัรับและใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และความรู้ระดบัหลกัการ (Principles Knowledge) 
เป็นความรู้ในการใชน้วตักรรมในระดบัปกติ โดยท่ีผูใ้ชค้วามรู้มิใช่เจา้ของความรู้นั้น  
 Duncan (2009) แบ่งความรู้ออกเป็นสองประเภทเช่นกัน ได้แก่ ความรู้ตามความเป็นจริง 
(Propositional Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริงของส่ิงท่ีรู้ และความรู้ระดับวิธีการ 
(Ability Knowledge) หรือเรียกว่า “Know - how” เป็นความรู้ท่ีรู้ถึงวิธีการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง
แตกต่างจากความรู้ตามสภาพจริงอยา่งชดัเจน 
 

1.3 แหล่งทีม่าของความรู้ 
 กิติมา (2549) ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีมาของความรู้อาจแบ่งไดเ้ป็น 5 แหล่งดว้ยกนัดงัน้ี 
 1. ความรู้ประเภทคมัภีร์ (Revealed Knowledge) เป็นความรู้ท่ีพระเจา้เป็นผูใ้ห้และเป็นความรู้
อมตะ เช่ือกนัวา่ผูรู้้ประเภทน้ีจะท าให้คนเป็นนกัปราชญไ์ด ้ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีไดจ้ากค าสอนของศาสนา
ต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่เป็นจริงเพราะเกิดจากความเช่ือใครจะดดัแปลงไขไม่ได ้
 2. ความรู้ประเภทต ารา (Authoritative Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดม้าจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่
ละเร่ือง เช่น หนงัสือ พจนานุกรม การวจิยัเป็นตน้ 
 3. ความรู้ประเภทญาณทัศน์ (Intuitive Knowledge) ความรู้ท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ข้ึนมาโดย
ฉบัพลนั เป็นความรู้ท่ีไดม้าดว้ยตนเอง ทั้งท่ีไม่รู้วา่ไดม้าอยา่งไร 
 4. ความรู้ประเภทเหตุผล (Rational Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการคิดหาเหตุผล ซ่ึง
แสดงเป็นความจริงอยูใ่นตนเอง ปัจจยัท่ีท าให้การคิดหาเหตุผลไม่ถูกตอ้งคือความล าเอียง ความสนใจ
และความชอบ 
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 5. ความรู้เชิงประจกัษ ์(Empirical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมผสั การเห็น การได้
ยนิ การจบัตอ้ง การสังเกต 
 

1.4 ความหมายของทศันคติ 
 ทัศนคติ (Attitude) ในมุมมองของ สุรพงษ์ (2533) คือแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนว
หน่ึงทางจิตวิทยาสังคม และการส่ือสาร และมีการใช้ค  าน้ีกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับนิยามค าว่า 
ทศันคตินั้นไดมี้ความหมายไวด้งัน้ี 
 ทศันคติ เป็นดชันีช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรม ใน
อนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อ
แสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
 ทศันคติซ่ึงมีอยูใ่นท่ีเฉพาะคนนั้นข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไป
ไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงท าให้ผูอ่ื้นเกิดความรักใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้นหรือ
อีกหน่ึงลกัษณะหน่ึงแสดงออกมาในรูปความไม่พอใจเกลียดชงัไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น 
 ทศันคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และ
ขอ้เสนอใดๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาท่ีมีการ
ตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั 
 มอร์ฟีและคณะ ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ทศันคติ หมายถึง ความชอบหรือความไม่ชอบพึง
ใจหรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดงออกมาตอ้งส่ิงต่างๆท่ีพบ (อา้งในศกัด์ิ, 2531) 
  1. ความสลบัซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการสร้างความ
พร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 
  2. การโนม้เอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในทางท่ีดีหรือ ต่อตา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
จะมาถึงทางหน่ึงทางใด 
  3. ในดา้นพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
 จากค าจ ากัดความต่างๆ เหล่าน้ี จะเห็นได้ว่ามีประเด็นร่วมท่ีส าคญัชัดเจน 2 ประการ คือ 
ความรู้สึกภายในและความพร้อม หรือ แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึงจึงสรุปได้ว่า 
ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรับรู้ของบุคคลกบั
แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น 
 โดยสรุปทศันคติในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง เร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิดและความ
โน้มเอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไดท้ั้งเชิงบวก
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และเชิงลบ ทศันคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดว้า่ทศันคติประกอบดว้ยความคิดท่ี
มีผลต่ออารมณ์และแสดงความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 

1.5 องค์ประกอบของทศันคติ 
 ซิมมาโดและเอบบีเซน สามารถแยกองคป์ระกอบของทศันคติไดแ้บ่งเป็น 3 ประการคือ 
  1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดวา่ส่ิงใดดี 
มกัจะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ส่ิงใดไม่ดีก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
อารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเป็นลกัษณะท่ีเป็น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล 
  3. องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือการแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึงหรือบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึก 
 จะเห็นไดว้่าการท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลมีความ
เขา้ใจ มีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกนันัน่เอง ดงันั้นส่วนประกอบทางดา้นความคิดจึงนบั
ไดว้า่เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของทศันคติ และส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึก
ของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนัทั้งในทางบวกหรือทางลบซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และ
การเรียนรู้ (พรทิพย,์ 2531) 

1.6 การเปลีย่นแปลงทศันคติ 
 ส าหรับการเปล่ียนแปลงทัศนคตินั้ น ถวิล (2526: 74-75) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นส่ิงท่ีมี
อารมณ์เจือปนอยู่ เช่น เราชอบส่ิงใด พอใจในส่ิงใด ก็คือเรามีความรู้สึกต่อส่ิงนั้ นไปในทางท่ีดี 
ความรู้สึกอนัน้ีก็เป็นอารมณ์ การเปล่ียนแปลงทศันคตินั้น เปล่ียนแปลงไดย้ากเพราะทศันคติเป็นส่ิงท่ี
มีความคงทน แต่ในบางอย่างหรือบางเร่ืองก็อาจเปล่ียนแปลงไดง่้าย อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ไม่ว่าจะเปล่ียนในเร่ืองใดก็ตาม โดยปกติเราจะยึดองค์ประกอบทั้ ง 3 ของทัศนคติ ด้าน
ความรู้สึก ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการปฏิบติั โดยท าใหอ้งคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเสียไป 
 จากการท าให้องคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเสียไป นบัวา่เป็นหลกัส าคญัในการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลภายนอกอีกหลายประการ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทศันคติได้
ดงัน้ีคือ 
 1. การเกล้ียกล่อม (Persuation) วิธีการน้ีเป็นการให้ความรู้หรือบอกเล่าชกัชวนเพื่อให้บุคคล
นั้นเห็นคลอ้ยตามวา่ ส่ิงท่ีเราแนะน านั้นเป็นความจริงและเป็นส่ิงท่ีดีงาม 
 2. การยา้ยกลุ่ม (Group change) โดยหลกัการของกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลเหนือสมาชิกภายใน
กลุ่ม คือสามารถท าใหค้นในกลุ่มคลอ้ยตามได ้
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 3. การโฆษณา (Advertisement) นับว่ามีความส าคญัต่อการเปล่ียนทศันคติ ซ่ึงเราจะเห็นได้
จากชีวติประจ าวนั และอาจพบกบัตวัเองเขา้แลว้ก็ได ้
 4. จากแหล่งข่าวสาร (Source of the message) วิธีการน้ีโดยเฉพาะจากหนงัสือพิมพ ์บทความ
ทางวทิย ุข่าวจากโทรทศัน์ นบัวา่มีบทบาทส าคญัมาก 
 5. การผลักดันของกลุ่ม (Group pressure) เน่ืองจากพลังอ านาจของกลุ่มมีอิทธิพลเหนือ
สมาชิกภายในกลุ่ม และจะมีอ านาจบีบบงัคบัใหเ้ราอยูใ่นแบบขนบธรรมเนียมประเพณี และปทสัถาน
ของกลุ่ม 

1.7 ความหมายของการปฏิบัติ 
 Eckman and Walker (2008) กล่าวว่า การปฏิบัติ เป็นวิธีการแสดงออกท่ีแสดงถึงความรู้ 
ทศันคติ ตลอดจนการกระท าต่างๆ 

ประภาเพญ็ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการปฏิบติัไวว้า่การปฏิบติั หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสมอง อารมณ์ ความคิดและความรู้สึกเก่ียวข้องกับความต้องการและ
ความรู้สึกนึกคิดเป็นผลจากการตอบสนองส่ิงเร้าและปฏิกิริยาการกระท าหรือพฤติกรรมการ
สนองตอบต่อส่ิงเร้าท่ีสามารถมองเห็นไดเ้ม่ือบุคคลไดรั้บความรู้ซ่ึงอาจจะไดรั้บมาจากการฟัง การ
อ่านหรือการมองเห็น จะท าให้บุคคลพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจกบัความรู้นั้นๆจากนั้นบุคคลจะน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการแกปั้ญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆเพื่อท าความ
เข้าใจในแต่ละส่วนของสถานการณ์นั้ นสามารถมองเห็นความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดระหว่าง
ส่วนประกอบแล้วน าส่วนประกอบนั้นมารวมกนัเข้าเป็นส่วนร่วมท่ีมีโครงสร้างชัดเจนโดยน าเอา
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมมารวมกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บแลว้น ามาเป็นแผนปฏิบติั 

นรินทร์ชยั (2542) ไดใ้หค้วามหมายของการปฏิบติัไวว้า่ คือส่ิงท่ีมนุษยรั์บทราบถึงการปฏิบติั
ของกิจกรรมต่างๆ เช่น  การฝึกวา่ยน ้ าตอ้งเร่ิมจากความพยายามเลียนแบบ (imitation) แลว้ควบคุมให้
เป็นไปตามแบบท่ีเห็น (manipulation) ท าให้ถูกต้องให้มาก (precision) แล้วเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน 
(articulation) จากนั้นก็ฝึกหดัจนปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ (naturalization) 

มนสัพร (2548) ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัวา่ หมายถึง หลกัการพื้นฐานทัว่ไปซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติั
สามารถไดรั้บผลท่ีมีประสิทธิภาพทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่น การปฏิบติัการใชส้ารป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัหมายถึง หลกัการพื้นฐานทัว่ไปซ่ึงท าให้ผูใ้ชส้ารป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชไดรั้บผลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งปลอดภยัทั้งต่อตนเองผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

มลัลิกา (2547) ระบุวา่การปฏิบติัเป็นการใชค้วามสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกายซ่ึงรวมถึง
การปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได้ในสถานการณ์หน่ึง หรืออาจเป็นพฤติกรรมท่ี
ล่าชา้ คือเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลไม่ไดป้ฏิบติัในทนัที แต่คาดวา่จะปฏิบติัในโอกาสต่อไป  
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ประภาเพญ็ (2533) อา้งโดย สิริรัตน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการปฏิบติัไวว้า่การปฏิบติั
เป็นความสามารถในการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของอวยัวะต่างๆภายใน
ร่างกาย  ซ่ึงเป็นการยอมรับการปฏิบัติของบุคคลจะมีกระบวนการยอมรับ นวตักรรมซ่ึงแบ่ง
กระบวนการออกเป็น 5 ขั้นตอน คือขั้นรู้ ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรองตดัสินใจ ขั้นทดลองท า และขั้น
ยอมรับน าไปปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงตรงกบักระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการเกษตร 5 ขั้นตอน
เหมือนกนัคือ ต่ืนตวั สนใจ ไตร่ตรอง ลองท า น าไปปฏิบติั 

ธรรมรส (2546) ให้ความหมายของการปฏิบัติไวว้่าเป็นกิริยาการกระท าหรือพฤติกรรม
เก่ียวกบัสมอง อารมณ์ ความคิดความรู้สึก ซ่ึงมีสาเหตุเก่ียวพนัธ์กบัความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิดเป็น
ผลจากการตอบสนองส่ิงเร้าและเป็นปฏิกิริยาการกระท าหรือพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้า ท่ีสามารถ
มองเห็นได ้ เช่นเดียวกบัอเนก (2522) กล่าวไวว้า่การปฏิบติัเป็นการกระท าหรือกิริยาตอบสนองต่อส่ิง
เร้าท่ีอาจสังเกตไดช้ดัเจน หรืออาจรับรู้ไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดั 

1.8 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติ (K A P) 
 Eckman and Walker (2008) กล่าวว่าการศึกษาและประเมินแบบ K A P มีการใช้อย่าง
กวา้งขวาง ทัว่ทั้งโลกมาเป็นเวลากวา่ 40 ปีแลว้ ทั้งศึกษาในดา้นท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ระบบชลประทาน 
การวางแผนครอบครัว การศึกษาและวจิยัอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงมีหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
กลุ่มองค์กรอิสระ ส านักงานสหประชาชาติ (UN) หรือแม้แต่ ธนาคารโลก ต่างมีการใช้วิธีการ
ประเมินผลงานแบบ K A P  
 ดังนั้ น Kaliyaperumal (2004) กล่าวว่า การศึกษา K A P เป็นการวดัความรู้ (Knowledge) 
ทศันคติ (Attitude) และการปฏิบติั (Practice) ของสังคม วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาแบบ K A P 
คือการส ารวจการเปล่ียนแปลงในความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั  
 ทั้งน้ี นิภา และ Schwatz อา้งใน ธีรวิทย ์(2547) ได้อธิบายถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวว่า การ
ปฏิบติั หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะเป็นไปตามทศันคติ และความรู้ท่ีบุคคลนั้นมีอยูโ่ดยทศันคติเป็น
ตัวกลางระหว่างความรู้และการปฏิบัติ คือ ทัศนคติจะเกิดจากความรู้ท่ีมีอยู่และการปฏิบัติจะ
แสดงออกมาตามทศันคตินั้นๆ 
 
 
 ดงันั้น จึงอธิบายกลไกการเปล่ียนแปลง K A P ในอีกแง่หน่ึง ไดว้า่ ความรู้ท าให้เกิดทศันคติ 
และ ทศันคติจะท าให้เกิดการปฏิบติั หากความรู้มีการเปล่ียนแหลง จะท าให้ทศันคติเปล่ียนแปลงไป
ดว้ย และเม่ือทศันคติมีการเปล่ียนแปลงก็จะท าใหก้ารปฏิบติัมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 
 

ความรู้   ทศันคติ      การปฏิบติั 
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2. การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับกาแฟ 
 1) ขอบข่าย 

มาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี ครอบคลุมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกาแฟโรบสัตา ซ่ึงมี
ช่ือวิทยาศาสตร์ วา่ Coffeacanephora Pierre ex Froehner และกาแฟอะราบิกา ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Coffeaarabica L. ในทุกขั้นตอนของการผลิตในแปลงปลูก จนถึงการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อให้
ไดเ้มล็ดกาแฟ/กาแฟ กะลาท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเหมาะสมต่อการแปรรูปเพื่อบริโภค โดยค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน มาตรฐานน้ีใชร่้วมกบั มกษ. 5700 
มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟโรบสัตา และ มกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ด
กาแฟอะราบิกา 
 2) นิยาม 

ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
เมล็ดกาแฟ (green coffee bean) หรือท่ีเรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด หมายถึง 

เมล็ดกาแฟแหง้ท่ีไดจ้ากผลกาแฟสุกท่ีเอาส่วนของเปลือก ไดแ้ก่ ผนงัผลชั้นนอก หรือ เปลือกชั้นนอก 
(exocarp) ผนงัผลชั้นกลาง หรือ เน้ือ (mesocarp) และ ผนงัผลชั้นใน หรือ เปลือกชั้นใน หรือท่ีเรียกวา่
กะลา (endocarp/ parchment) ออกแลว้ 

กาแฟกะลา (parchment coffee) หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งท่ีไดจ้ากผลกาแฟสุกท่ีเอาส่วนของ
ผนงัผล ชั้นนอกหรือเปลือกชั้นนอก และ ผนงัผลชั้นกลางหรือเน้ือออก แต่ยงัคงมีผนงัผลชั้นในหรือ
เปลือกชั้นใน หรือท่ีเรียกวา่กะลาติดอยู ่

วตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย (hazardous substance) หมายถึง วตัถุและ/หรือส่ิงอ่ืนใด ไม่ว่าจะ
เป็นเคมีภณัฑ์ เช้ือจุลินทรีย ์สารพิษจากจุลินทรีย ์ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น 
หรือ ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง ส่ิงเจือปนทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เมล็ดกาแฟ เช่น 
เศษหิน ดิน เศษไม ้รวมทั้งเปลือกและเยือ่หุม้เมล็ดกาแฟ 

วตัถุอนัตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นทางเกษตรตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงกรมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ศตัรูพืช (pest) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซ่ึงเป็นอนัตรายแก่พืชท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไดแ้ก่ 
โรคพืช แมลง สัตว ์และวชัพืช 

การตามสอบ (traceability) หมายถึง ความสามารถในการติดตามท่ีมาท่ีไปของสินคา้เกษตร
ผา่น ขั้นตอนหน่ึงหรือหลายขั้นตอนท่ีก าหนดของการผลิต การจดัการ/การแปรรูป และการจ าหน่าย
สินคา้เกษตรและอาหาร 



 

13 
 

3. เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน 
เกณฑก์ าหนด และวธีิตรวจประเมิน ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

1. แหล่งน ้า 1 . น ้ า ท่ี ใ ช้ ต้ อ งม าจ าก แ ห ล่ ง ท่ี ไ ม่ มี
สภาพแวดล้อม ซ่ึงก่อให้เกิดการปนเป้ือน
วตัถุหรือส่ิงท่ีเป็น อนัตราย 

1. ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หาก
อยู่ในสภาวะเส่ี ยงให้ วิ เคราะ ห์
คุณภาพน ้า 

2. พื้นท่ีปลูก 2. เป็นพื้ น ท่ี ซ่ึ งไม่ มีว ัต ถุห รือ ส่ิ งท่ี เป็น
อันตรายท่ีจะท าให้ เกิดการตกค้างหรือ
ปนเป้ือนในผลิตผล 

2. ตรวจพินิจสภาพแวดล้อมและ
ประวัติการใช้พื้ น ท่ี  หากอยู่ใน
สภาวะเส่ียงใหว้เิคราะห์คุณภาพดิน 

3 .  ก า ร ใ ช้ ว ั ต ถุ
อั น ต ร า ย  ท า ง
การเกษตร 

3.1 ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เร่ือง
ชนิด ศัตรูพืชของกาแฟและการใช้วตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตรท่ีถูกตอ้ง 

3.1 ตรวจประเมินความรู้ ความ
เข้ า ใ จ  ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน  โด ย ก าร
สั ม ภ า ษ ณ์  ห รื อ  ต ร ว จ ก า ร
ป ฏิบั ติ งาน  ห รือหลักฐานการ
ฝึกอบรม 
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ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

 3.2 หากจ าเป็นต้องใช้วตัถุอันตรายทาง
การเกษตร ให้ ใช้ตามค าแนะน าห รือ
อา้งอิงค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตาม
ค าแนะน าในฉลากท่ี ข้ึนทะเบียนอย่าง
ถูกตอ้งกบักรมวชิาการเกษตร 

3.2.1 ตรวจสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ 
อนัตรายทางการเกษตร 
3.2.2 ตรวจบนัทึกขอ้มูลการส ารวจ 
ศตัรูพืชและการใช้วตัถุอนัตรายทาง 
การเกษตร 
3.2.3 กรณีท่ีมีหลกัฐาน หรือมีเหตุ 
อนัควรสงสัยว่ามีการใชว้ตัถุอนัตราย 
ทางการเกษตรไม่ตรงตามค าแนะน า 
ให้วิ เคราะห์สารพิษตกค้างในผล
กาแฟ เมล็ดกาแฟ หรือ กาแฟกะลา 

4 .  ก า ร จั ด ก า ร
คุ ณ ภ า พ  ใ น
กระบวนการผ ลิต
ก่อนการเก็บเก่ียว 

4.1 ไม่ปลูกกาแฟต่างชนิด (โรบสัตา หรือ 
อะราบิกา) ปะปนกนัในแปลงปลูก 

4.1 ตรวจบันทึกข้อมูล  และ/ห รือ 
ตรวจ พินิจแปลงปลูก และสัมภาษณ์ 

4.2 ส ารวจการเขา้ท าลายของศตัรูพืช ใน
กรณี  จ าเป็นต้องใช้ว ัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ให ้ปฏิบติัตามขอ้ 3 

4.2 ตรวจบันทึกข้อมูลการส ารวจ 
ศตัรูพืชและการใช้วตัถุอนัตรายทาง 
การเกษตร และ/หรือ ตรวจพินิจ และ 
สัมภาษณ์ 

4.3 ก าจัดส่วนของต้นกาแฟ รวมทั้ งผล
ร่วง ท่ีเป็นโรคหรือแมลงท าลายออกจาก
แปลงปลูก 

4 .3  ต รวจพิ นิ จแป ล ง  แล ะ /ห รือ 
สัมภาษณ์ 

5. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบัติหลังการ
ปฏิบติัเก็บเก่ียว 
 
 

5 .1  เก็ บ เก่ี ย วผ ล ก าแฟ ส ด ท่ี สุ ก แ ก่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากสีของผลกาแฟ 

5.1.1 ตรวจบนัทึกขอ้มูลการเก็บเก่ียว 
และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1.2 ตรวจพินิจสีของผลกาแฟท่ี เก็บ
เก่ียว 

 
 
 
 
 



 

15 
 

ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

5 .2  ก ารจัด ก าร ใน 
แปลงปลูกภายหลัง
การเก็บเก่ียว 

5.2 มีการจดัการแปลงปลูกภายหลงัการเก็บ
เก่ียว โดยก าจดัผลกาแฟสุก หรือผลแห้งท่ี
ติดคา้งบนก่ิง หรือร่วงหล่นใตต้น้กาแฟ 

5.2 ตรวจพินิจแปลงปลูก และ/หรือ 
สัมภาษณ์ 

5.3 การปฏิบัติหลัง
ก า ร เ ก็ บ เ ก่ี ย ว 
(กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟ/กาแฟ 
กะลา) 

5.3 หากไม่จ  าหน่ายในรูปผลกาแฟสด ผล
กาแฟท่ีเก็บเก่ียวตอ้งเขา้สู่กระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาภายใน 24 ชั่วโมง 
นบัตั้งแต่เก็บเก่ียวเสร็จ 

5.3 ตรวจพินิจ สัมภาษณ์ และ/หรือ 
ตรวจบนัทึกขอ้มูล 

5.3.1 กระบวนการ 
แบบแหง้ 

5.3.1.1 มีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่
สมบูรณ์  ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่ เหมาะสม 
(เช่น  ผล อ่อน  ผลแห้ ง ) ห รือ ถูกแมลง
ศตัรูพืชท าลายออก 

5.3.1.1 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน 
และ/หรือ ตรวจบนัทึกขอ้มูล และ/ 
หรือ สัมภาษณ์ 

 5.3.1.2 สถานท่ีตากผลกาแฟต้องได้รับ
แสงแดดเต็มท่ี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ถูก
สุขลกัษณะและไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนท่ี
จะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

5 .3 .1 .2  ต ร ว จ พิ นิ จ ส ถ าน ท่ี
ปฏิบติังาน และ/หรือสัมภาษณ์ 

 5.3.1.3 กรรมวิธีการตากจะตอ้งสามารถท า
ให้ผลกาแฟแห้งทั่วถึง และมีการป้องกัน
การเปียกฝนและน ้าคา้ง โดยเฉพาะหลงัจาก
ตากผลกาแฟแลว้ 6 วนั 

5.3.1.3 ตรวจพิ นิจวิธีการปฏิบัติ 
และ/หรือ ตรวจพินิจผลกาแฟท่ีตาก 
และ/ห รือ สั มภาษณ์  และ/ห รือ 
ตรวจบนัทึกขอ้มูล 

 5.3.1.4 ระยะเวลาลดความช้ืนของผลกาแฟ
ใน ช่วงแรกให้เหลือความช้ืนในเมล็ดกาแฟ
ต ่ากวา่ 20 °/oไม่เกิน 12 วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิม
ตาก 

5.3.1.4.1 ต ร ว จ พิ นิ จ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติ  และ/หรือ ตรวจพิ นิจผล
กาแฟท่ีตาก และ/หรือสัมภาษณ์ 
และ/หรือตรวจ บนัทึกขอ้มูล 
5.3.1.4.2 กรณีมีข้อสงสัย ให้
เก็บ ตัวอย่างผลกาแฟท่ีตากไปวดั
ความช้ืน 
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ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

 5.3.1.5 เคร่ืองสีผลกาแฟแห้งได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพไม่เส่ียงต่อการ
ท าให้ เม ล็ ด ก าแฟปน เป้ื อน ส่ิ ง ท่ี เป็ น
อนัตราย เช่น สนิมน ้ามนัหล่อล่ืน 

5.3.1.5 ตรวจพินิจเคร่ืองสีผลกาแฟ
แห้ง และ/หรือ เมล็ดกาแฟท่ีผ่าน
การสี และ/หรือ สัมภาษณ์ 

 5.3.1.6 เมล็ดกาแฟหลังตากมีความช้ืน
เป็นไปตามข้อก าหนดในมกษ . 5700 
มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโร
บัสตาหรือมกษ. 5701 มาตรฐานสินค้า
เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟอะราบิกา 

5.3.1.6 ตรวจพิ นิจผลกาแฟแห้ง
และ/หรือวดัความช้ืนเมล็ดกาแฟ
และ/หรือสัมภาษณ์ 

5.3.2 กระบวนการ
แบบเปียก 

5.3.2.1 มีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ี
ไม่สมบูรณ์ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสม 
(เช่นผลอ่อนผลแห้ง) หรือถูกแมลงศตัรูพืช
ท าลายออก 

5.3.2.1 ตรวจพินิจผลกาแฟท่ีผ่าน
การคดัแยกและ/หรือตรวจบันทึก
ขอ้มูลและ/หรือสัมภาษณ์ 

 5.3.2.2 สถานท่ีตากกาแฟกะลาตอ้งได้รับ
แสงแดดเต็มท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวกถูก
สุขลกัษณะและไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนท่ี
จะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

5.3.2.2 ตรวจพินิจสถานท่ี
ปฏิบติังานและ/หรือสัมภาษณ์ 

 5.3.2.3 กรรมวิธีการตากจะต้องสามารถ
ท าให้ผลกาแฟแห้งทัว่ถึงและมีการป้องกนั
การเปียกฝนและน ้ าคา้งโดยเฉพาะหลงัจาก
ตากกาแฟกะลาแลว้ 6 วนั 

5.3.2.3 ตรวจพิ นิจวิธีการปฏิบัติ
และ/หรือตรวจพินิจกาแฟกะลาท่ี
ตากสัมภาษณ์และ/หรือตรวจบนัทึก 

 
 

5.3.2.4 ระยะเวลาลดของกาแฟกะลาใน
ช่วงแรกให้เหลือความช้ืนเมล็ดกาแฟต ่ า
กวา่ 19 % ไม่เกิน 12 วนั 

5.3.5.3.2.4.1ตรวจพินิจวธีิการปฏิบติั
และ/หรือตรวจพินิจกาแฟกะลาท่ี
ตากและ/หรือสัมภาษณ์และ/หรือ
ตรวจบนัทึกขอ้มูล 
5.3.2.4.2กรณีมีขอ้สงสัยใหเ้ก็บ
ตวัอยา่งกาแฟกะลาท่ีตากไปวดั
ความช้ืน 
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ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

 5.3.1.5 เคร่ืองสีผลกาแฟแหง้ไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพไม่เส่ียงต่อการท า
ใหเ้มล็ดกาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 
เช่น สนิมน ้ามนัหล่อล่ืน 

5.3.1.5 ตรวจพินิจเคร่ืองสีผลกาแฟ
แห้ง และ/หรือ เมล็ดกาแฟท่ีผ่าน
การสี และ/หรือ สัมภาษณ์ 

 5.3.1.6 เมล็ดกาแฟหลงัตากมีความช้ืน
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในมกษ. 5700 
มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟ 
โรบสัตาหรือมกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้
เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟอะราบิกา 

5.3.1.6 ตรวจพิ นิจผลกาแฟแห้ง
และ/หรือวดัความช้ืนเมล็ดกาแฟ
และ/หรือสัมภาษณ์ 

5.3.2 กระบวนการ
แบบเปียก 

5.3.2.1 มีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ี
ไม่สมบูรณ์ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสม 
(เช่นผลอ่อนผลแหง้) หรือถูกแมลงศตัรูพืช
ท าลายออก 

5.3.2.1 ตรวจพินิจผลกาแฟท่ีผ่าน
การคดัแยกและ/หรือตรวจบันทึก
ขอ้มูลและ/หรือสัมภาษณ์ 

 5.3.2.2 สถานท่ีตากกาแฟกะลาตอ้งไดรั้บ
แสงแดดเตม็ท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกถูก
สุขลกัษณะและไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนท่ี
จะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

5.3.2.2 ต ร ว จ พิ นิ จ ส ถ า น ท่ี
ปฏิบติังานและ/หรือสัมภาษณ์ 

 5.3.2.3 กรรมวธีิการตากจะตอ้งสามารถท า
ใหผ้ลกาแฟแหง้ทัว่ถึงและมีการป้องกนัการ
เปียกฝนและน ้าคา้งโดยเฉพาะหลงัจากตาก
กาแฟกะลาแลว้ 6 วนั 

5.3.2.3 ตรวจพิ นิจวิธีการปฏิบัติ
และ/หรือตรวจพินิจกาแฟกะลาท่ี
ตากสั ม ภาษ ณ์ และ /ห รือตรวจ
บนัทึก 

 
 
 

5.3.2.4 ระยะเวลาลดของกาแฟกะลาใน
ช่วงแรกใหเ้หลือความช้ืนเมล็ดกาแฟต ่ากวา่ 
19 % ไม่เกิน 12 วนั 

5.3.55.3.2.4.1 ตรวจพินิจวธีิการปฏิบติั
และ/หรือตรวจพินิจกาแฟกะลาท่ี
ตากและ/หรือสัมภาษณ์และ/หรือ
ตรวจบนัทึกขอ้มูล 
5.3.2.4.2 กรณีมีขอ้สงสัยใหเ้ก็บ
ตวัอยา่งกาแฟกะลาท่ีตากไปวดั
ความช้ืน  
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ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

 5.3.2.5 เมล็ดกาแฟก่อนเก็บรักษาใน
รูปแบบกาแฟกะลามีความช้ืนเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในมกษ. 5700 มาตรฐานสินคา้
เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโรบสัตาและมกษ. 
5701 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ด
กาแฟอะราบิกา 

5.3.2.5 ตรวจพินิจกาแฟกะลาแห้ง
และ/หรือวดัความช้ืนเมล็ดกาแฟ
และ/หรือสัมภาษณ์ 

 5.3.2.6 เคร่ืองสีกาแฟกะลาไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพไม่เส่ียงต่อการท า
ใหเ้มล็ดกาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 
เช่น สนิม น ้ามนัหล่อล่ืน 

5.3.2.6 ตรวจพิ นิจเคร่ืองสีกาแฟ
กะลา และ/หรือ เมล็ดกาแฟท่ีผ่าน
การสี และ/หรือ สัมภาษณ์ 

6. การเก็บรักษาและ 
การขนยา้ย 
6.1 การเก็บรักษา 

6.1.1 สถานท่ีเก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา 
ตอ้งถูกสุขลกัษณะ แหง้ อากาศถ่ายเท
สะดวก สามารถป้องกนัความช้ืนจาก
ภายนอก และการปนเป้ือนจากวตัถุ
อนัตราย และสัตวพ์าหะน าโรคได ้

6.1.1 ตรวจพินิจสถานท่ี และ/หรือ 
สัมภาษณ์ 

 6.1.2 ภาชนะบรรจุสะอาด ปราศจากส่ิงท่ี
เป็น อนัตรายและกล่ินไม่พึงประสงค ์

6.1.2 ตรวจพินิจภาชนะบรรจุ และ/ 
หรือ สัมภาษณ์ 

 6.1.3 มีวสัดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุ
เมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา 

6.1.3 ตรวจพินิจการจัดวาง และ/ 
หรือ สัมภาษณ์ 

 6.1.4 มีมาตรการป้องกนัศตัรูพืชในโรงเก็บ 
ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 3 

6 .1 .4  ตรวจพิ นิ จสถ าน ท่ี  ห รือ
บนัทึก ขอ้มูล และ/หรือ สัมภาษณ์ 

6.2 การขนยา้ย 6.2.1 พาหนะในการขนยา้ยสะอาด 
ปราศจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายและกล่ินไม่พึง
ประสงค ์

6.2.1 ตรวจพินิจพาหนะ และ/หรือ 
สัมภาษณ์ 
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ตารางที ่1 เกณฑ์ก าหนด และวธีิตรวจประเมิน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์ก าหนด วธีิตรวจประเมิน 

 6.2.2 มีมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้มล็ดกาแฟ/ 
กาแฟกะลามีความช้ืนเพิ่มข้ึนระหวา่งขนส่ง 

6.2.2 ตรวจพินิจพาหนะ และ/หรือ 
สัมภาษณ์ 

7 .สุ ขลักษณ ะส่ วน
บุคคล 

7. ผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัสุขลกัษณะ
ท่ี เหมาะสมหรือผา่นการอบรมการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งและถูกสุขลกัษณะ 

7. ตรวจประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
ห รือตรวจการป ฏิบั ติ งาน  ห รือ 
หลักฐานการฝึกอบรม และ/หรือ 
สัมภาษณ์ 

8. การบันทึกข้อมูล 
และการตามสอบ 

8. มีบนัทึกขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถตรวจ
ประเมิน และตามสอบในระดบัฟาร์มได้
เก่ียวกบั 
(1) ท่ีมาของปัจจยัการผลิต 
(2) การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
(3) การส ารวจศตัรูพืชและการป้องกนั
ก าจดั ศตัรูพืช 
(4) การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการ
เก็บเก่ียว 
(5) ขอ้มูลผูรั้บซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน า
ผลิตผลในแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย 

8.1 ตรวจบนัทึกขอ้มูล 
8.2 กรณีท่ีพบปัญหาการปนเป้ือน
ใน ผลิตผลให้สืบสวนหาสาเหตุ
ท่ีมาท่ีไปของผลิตผลในระดบัฟาร์ม 
และ วธีิแกไ้ข 

 
4. ค าแนะน าการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับกาแฟ 

ค าแนะน าการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกาแฟน้ี มีไวเ้พื่อใช้แนะน าเกษตรกรให้มีการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีในการผลิตเมล็ดกาแฟท่ีด าเนินการในแปลงปลูกจนถึงการปฏิบติัหลงัการเก็บ
เก่ียว เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการแปรรูปเพื่อบริโภค ซ่ึงมี
รายละเอียดอธิบายไวใ้น  
1) แหล่งน า้ 

1.1 น ้ าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต ตอ้งเป็นน ้ าท่ีมาจากแหล่งน ้ าท่ีไม่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียง
ต่อการ ปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย และน ้ามีคุณภาพเหมาะสมกบัการใชใ้นการเกษตร ไม่
ใชน้ ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย กรณี
จ าเป็นตอ้งใช้ ควรมีหลกัฐานหรือขอ้พิสูจน์ท่ีชัดเจนว่าน ้ านั้นได้ผ่านการบ าบดัน ้ าเสียมาแล้ว และ
สามารถน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตได ้
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1.2 ควรเก็บตวัอย่างน ้ าอย่างน้อย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิต และ'ในช่วงเวลาท่ีมี
สภาวะ แวดล้อมเส่ียงต่อการน าไปใช้ในการผลิต ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบติัการท่ีได้รับการ รับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเป้ือนและเก็บใบแจง้ผลการ
วเิคราะห์น ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1.3 แหล่งน ้าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน ้าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม  
2) พืน้ทีป่ลูก 

2.1 พื้นท่ีปลูกตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกคา้งหรือ
ปนเป้ือนในผลิตผล ในกรณีพื้นท่ีปลูกอยู่ใกลห้รืออยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมหรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
จากวตัถุหรือส่ิงท่ี เป็นอนัตรายท่ีจะท าใหเ้กิดการตกคา้งหรือปนเป้ือนในผลิตผล ในระยะเร่ิมจดัระบบ
การผลิตควรวิเคราะห์ ดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินอย่างน้อย 1 คร้ัง โดยเก็บตัวอย่างดิน ส่ง
ห้องปฏิบติัการของทางราชการ หรือห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ และเก็บใบแจง้
ผลการวเิคราะห์ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.2 ควรจดัท ารหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ าแปลงปลูก โดยระบุช่ือ เจา้ของพื้นท่ีปลูก 
สถานท่ี ติดต่อ ช่ือผูดู้แลแปลงและสถานท่ีติดต่อ (ถา้มี) ท่ีตั้งแปลงปลูก แผนผงัท่ีตั้งแปลงปลูก แผนผงั
แปลง ปลูก ชนิดกาแฟท่ีปลูก ประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงัอย่างน้อย 2 ปี และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตาม
ตวัอยา่งแบบ บนัทึกในภาคผนวก ข (ตวัอยา่งแบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของเจา้ของพื้นท่ีปลูก) 

ก.2.3 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูกควรเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก.2.4 ในกรณีเป็นพื้นท่ีปลูกใหม่ ไม่ควรเป็นพื้นท่ีท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

หากมี ผลกระทบควรมีมาตรการในการลดหรือป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
ก.2.5 ควรวางผงัแปลงหรือปรับปรุงผงัแปลงโดยค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภยัอาหาร 

ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน และคุณภาพของผลิตผล  
ก.2.6 พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟ ควรมีความสูงไม่เกิน 700 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล

ปานกลาง ส าหรับชนิดโรบสัตา และความสูงตั้งแต่ 700 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ส าหรับ
ชนิดอะราบิกา และความลาดเอียงไม่ควรเกิน 35% ลกัษณะดินเป็นดินร่วน มีการระบายน ้ าและการ
ถ่ายเทอากาศดี 
 
3) การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

3.1 การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร หรือตาม
ค าแนะน าในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งกบักรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การ
ใชต้อ้งสอดคลอ้งกบัศตัรูพืชท่ีส ารวจพบ และบนัทึกขอ้มูล ให้มีสาระส าคญัครบถว้นตามแบบบนัทึก
ตามภาคผนวก ข(ตวัอยา่งแบบบนัทึกขอ้มูลการส ารวจศตัรูพืชและการใชว้ตัถุอนัตรายการเกษตร) 
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3.2 ตอ้งใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวตัถุ
อนัตราย และมีค าแนะน าบนฉลากให้ใช้กบักาแฟและศตัรูพืชท่ีตอ้งการก าจดั ตอ้งไม่ใชว้ตัถุอนัตราย
ทางการเกษตรท่ีห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือ การมีไวใ้นครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และท่ีระบุในรายการวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ี
ประเทศคู่คา้ห้ามใช ้หรือตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นสารห้ามใชใ้นประเทศ และ
หยุดใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากบัการใชว้ตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของทางราชการ 

3.3 ต้องอ่านค าแนะน าบนฉลากเพื่อทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้วตัถุอันตรายทาง
การเกษตรก่อน น าไปใช ้

3.4 ผูใ้ชห้รือผูค้วบคุมการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร ตอ้งรู้จกัศตัรูพืช การเลือกชนิดและ
อตัราการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เคร่ืองพ่นสารเคมีและอุปกรณ์หัวฉีดรวมทั้ ง
วธีิการพ่น สารเคมีท่ีถูกตอ้ง โดยตรวจสอบเคร่ืองพน่สารเคมีใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัสารพิษเป้ือนเส้ือผา้และร่างกายของผูป้ฏิบติังาน ควรสวมเสือผา้มิดชิด มี
อุปกรณ์ป้องกนั สารพิษ ไดแ้ก่ หน้ากาก หรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทา้ เพื่อป้องกนั
อนัตรายจากสารพิษ หลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรมากกวา่สองชนิดผสมกนั เวน้แต่จะ
เป็นค าแนะน าหรือค ารับรองทางวชิาการ 

3.5 เตรียมวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า และผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนัก่อนน าไป
พน่ ควรพ่น วตัถุอนัตรายทางการเกษตรในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพน่ในเวลาแดด
จดัหรือลมแรง และขณะปฏิบติังานผูพ้่นตอ้งอยูเ่หนือลมตลอดเวลา รวมถึงควรระวงัละอองสารเคมี
ไปปนเป้ือนแปลง ใกลเ้คียงและส่ิงแวดลอ้ม 

3.6 เตรียมวตัถุอนัตรายทางการเกษตรให้เพียงพอและใช้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติด
คา้งในถงัพน่  

3.7 เม่ือใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตรหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุวตัถุอันตรายทาง
การเกษตรดงักล่าว ดว้ยน ้ า 3 คร้ัง เทน ้ าลงในถงัพ่นสาร น าไปพ่นในแปลงพืชท่ีไดรั้บอนุญาตให้พ่น
วตัถุอนัตรายทาง การเกษตรนั้น ตามค าแนะน าบนฉลาก หรือในพื้นท่ีท่ีก าหนด และตอ้งไม่มีความ
เส่ียงต่อการสัมผสัผลิตผล หรือปนเป้ือนของแหล่งน ้าใช ้ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีใช้
หมดแลว้ ตอ้งท าลาย เพื่อป้องกนัการน ากลบัมาใช้ แล้วน าไปทิ้งในสถานท่ีท่ีจดัส าหรับทิ้งภาชนะ
บรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือท าลายโดยการฝังกลบในดินใหมี้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 
50 m (เมตร) จากแหล่งน ้ าและท่ีพกัอาศยั และให้มีความลึกมากพอท่ีสัตวไ์ม่สามารถคุย้ข้ึนมาได ้และ
หา้มเผาท าลาย 
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3.8 หลงัการพ่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตรทุกคร้ัง ผูพ้่นตอ้งอาบน ้ า สระผม และเปล่ียนเสือ
ผา้ทนัที เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ขณะพน่สารตอ้งน าไปซกัใหส้ะอาดทุกคร้ัง โดยซกัแยกจากเส้ือผา้ท่ีใชป้กติ 

3.9 วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ียงัคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุ ซ่ึงไม่สามารถใช่ใตห้มดใน
คราวเดียว ใหปิ้ดฝาใหส้นิท และเก็บในสถานท่ีเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

3.10 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ ตอ้งเก็บในสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั 
ป้องกนัแดดและฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

3.11 จดัเก็บวตัถุอันตรายทางการเกษตร รวมถึงสารเคมีอ่ืน เช่น น ้ ามันเช้ือเพลิง ให้เป็น
สัดส่วน เพื่อ ป้องกนัการปนเป้ือนของวตัถุอนัตรายทางการเกษตรสู่ผลิตผล และส่ิงแวดล้อม วตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตรท่ีเปิดใชแ้ลว้หา้มถ่ายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

3.12 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิดตอ้งแสดงป้ายให้ชดัเจน และแยกเก็บ
เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกับปุ๋ยสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆ และ
อุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ 

3.13 สถานท่ีเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุอย่างครบถ้วน 
เช่น น ้ายา ลา้งตา น ้าสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ 

3.14 มาตรการท่ีใช้โนการอารักขาพืช ควรเหมาะสมส าหรับการควบคุมศตัรูพืช และอยูบ่น
พื้นฐานของ การส ารวจติดตามปริมาณศตัรูพืช 

3.15 มีการใช้ระบบการบริหารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใช้วตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตร ทั้งน้ี การบริหารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management 
หรือ IPM) หมายถึง ระบบการจัดการกับศัตรูพืช โดยการรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงประชากรของ ศตัรูพืชกับสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง และน าเอาเทคนิคและวิธีการท่ี
เหมาะสมทั้งหมดมาผสมผสานเขา้ ดว้ยกนั และใชด้ าเนินการลดระดบัปริมาณศตัรูพืชใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

3.16 หลีกเล่ียงการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดเดิมซ ้ า เพื่อชะลอการตา้นทานวตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตรของศตัรูพืช 

3.17 เกษตรกรและผูป้ฏิบัติงาน ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันตัวเองจาก
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใชส้ารเคมี และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

3.18 ควรมีเอกสารค าแนะน าการปฏิบติักรณีท่ีมีอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไวใ้ห้เห็น
ชดัเจนในบริเวณเก็บสารเคมี 
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4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว  
4.1 การเตรียมพนัธ์ุ 

ตน้พนัธ์ุ ควรมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ตรงตามพนัธ์ุท่ีตอ้งการผลิต หรือตามความตอ้งการของตลาด 
สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาและประวติัของตน้พนัธ์ุได ้

4.2 การปลูก 
4.2.1 กาแฟโรบสัตา  
4.2.1.1 การเตรียมดิน 

 (1) ก าจดัตอพืช วชัพืช และปรับพื้นท่ี ส าหรับพื้นท่ีท่ีลาดเอียงเกิน 35% ให้ท าแนวขั้นบนัได
และปลูกหญา้ แฝกขวางความลาดเอียง ระยะห่างของขั้นบนัไดเท่ากบัระยะระหวา่งแถว 
 (2) จดัระยะปลูก ใหร้ะยะระหวา่งแถว 3 ม. ถึง 4 ม. ระยะระหวา่งตน้ 3 ม. 
 (3) ท าหลุมขนาด 50 ซม. × 50 ซม. × 50 ซม. รองกน้หลุมดว้ยดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั ท่ี
ยอ่ยสลายดีแลว้ อตัรา 5 กม.  และหินฟอสเฟตอตัรา 200 กรัม 

4.2.1.2 วธีิการปลูก 
 (1) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟเป็นช่วงฤดูฝน โดยปลูกดว้ยตน้กลา้ อายุ 6 
เดือน ถึง 14 เดือน หรือมีความสูงอยา่งนอ้ย 20 ซม. 
 (2) วางตน้กลา้กาแฟลงในหลุมปลูก โดยให้โคนตน้เสมอปากหลุม แลว้กลบดิน 
 (3) ป้องกนัการโยกของตน้กาแฟ โดยปักไมท้  ามุม 45 องศากบัพื้นดิน และผกูปลายไมติ้ดกบั
ตน้กาแฟ 
 (4) คลุมรอบโคนตน้ดว้ยหญา้ หรือวสัดุอ่ืนให้มีรัศมีประมาณ 50 ซม.  แต่ให้ห่างจากโคนดน้
อยา่งนอ้ย 10 ซม. 
 (5) กรณีปลูกกาแฟกลางแจง้ ท าร่มเงาชัว่คราว 

4.2.1.3 การปลูกพืชเป็นร่มเงา 
กาแฟปลูกได้ทั้ งในสภาพกลางแจง้และใตร่้มเงา โดยควรปลูกพืชเป็นร่มเงาตน้ฤดูฝนเช่นเดียวกับ
กาแฟ พืชท่ี นิยมปลูก ไดแ้ก่ สะตอ (ใช้ระยะ 15 ม. × 15 ม. หรือปลูกสะตอ 1 ดน้ สลบักาแฟ 4 ตน้) 
แค (ใช้ระยะ 12 ม. × 12 ม. หรือปลูกแค่ 1 ตน้ สลบักาแฟ 3 ตน้) กระถิน (ใช้ระยะ 9 ม. × 9 ม. หรือ
ปลูกกระถิน 1 ตน้ สลบั กาแฟ 2 ตน้) 

4.2.2 กาแฟอะราบิกา  
4.2.2.1 การเตรียมดิน 

 (1) ก าจดัตอพืชวชัพืช และปรับพื้นท่ี วางแนวปลูก โดยแบ่งพื้นท่ีปลูกออกเป็นแปลงๆ ขนาด
พื้นท่ีท่ี เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 2 ไร่ ถึง 3 ไร่ ต่อแปลง ในกรณีพื้นท่ีปลูกลาดชนั ควรแบ่งพื้นท่ีปลูกตาม
ลกัษณะ เส้นแนวระดบั (contour line) และการวางแถวปลูกควรจะวางไปตามแนวเส้นแนวระดบั 
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 (2) จดัระยะปลูก ให้มีระยะระหว่างต้น 2 ม. × 2 ม. หรือตามค าแนะน าของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 (3) ขุดหลุมขนาด 50 ซม. × 50 ซม. × 50 ซม. รองกน้หลุมดว้ยดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัท่ี
ยอ่ยสลายดีแลว้ อตัรา 5 กม. และหินฟอสเฟตอตัรา 100 กรัม 

4.2.2.2 วธีิการปลูก 
 (1) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟคือช่วงตน้ฤดูฝนโดยปลูกดว้ยตน้กลา้อายุ8 
เดือนถึง 12 เดือน หรือมีใบจริงไม่นอ้ยกวา่ 4 คู่ ถึง 5 คู่ 
 (2) วางดน้กลา้กาแฟลงในหลุมปลูก โดยให้โคนดน้เสมอปากหลุม แลว้กลบดิน 
 (3) ป้องกนัการโยกของดน้กาแฟ โดยปักไมท้  ามุม 45 องศากบัพื้นดิน และผกูปลายไมติ้ดกบั
ดน้กาแฟ 
 (4) คลุมรอบโคนดน้ดว้ยหญา้ หรือวสัดุอ่ืนให้มีรัศมีประมาณ 50  ซม. แต่ให้ห่างจากโคนดน้
อยา่งนอ้ย 10 ซม. 
 (5) กรณีปลูกกาแฟกลางแจง้ท าร่มเงาชัว่คราว ดว้ยเศษไมแ้ห้งหรือตาข่ายพรางแสงบงัทางทิศ
ตะวนัตก  

4.2.2.3 การปลูกพืชเป็นร่มเงา 
กาแฟปลูกไดท้ั้งในสภาพกลางแจง้และใตร่้มเงา แต่เน่ืองจากกาแฟอะราบิกา ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ี
สูง ตน้ กาแฟจะได้รับแสงแดดโดยตรงเกือบตลอดวนั ดงันั้นจึงควรปลูกไมบ้งัร่ม เพื่อป้องกนัและ/
หรือ ช่วยลด อาการใบไหม ้(sunbum) โดยควรใชไ้มโ้ตเร็ว เช่น ถัว่หูชา้ง พฤกษถ่์อน กางหลวง สะตอ 
และเหรียงใช้ ระยะไม่น้อยกว่า 12 ม. × 12 ซม. ปลูกสลับชนิดไม่โตเร็วในแต่ละแถว นอกจากน้ี
สามารถปลูกกาแฟอะราบิกา ร่วมกบัไมย้ืนตน้ เช่น บ๊วย ทอ้ มะคาเดเมียนัท ไดโ้ดยปลูกในระหว่าง
แถวของไมย้นืดน้  

4.3 ปัจจยัการผลิต 
4.3.1 จดัท ารายการปัจจยัการผลิต แหล่งท่ีมา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ี

ส าคญั ได้แก่ ปุ๋ย วสัดุปรับปรุงดิน วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้ง
ระบุรายการ ปริมาณ วนั เดือน ปีท่ีจดัซ้ือ และบนัทึกขอ้มูลตามตวัอย่างแบบบนัทึกในภาคผนวก ข 
(แบบบนัทึกรายการและ รายละเอียดปัจจยัการผลิต) 

4.3.2 ปุ๋ย 
4.3.2.1 การใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยอินทรียปุ๋์ยชีวภาพและปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ ควรมีการจดัการท่ีดีท่ีจะ

ป้องกนัไม่ให้เกิดการปนเป้ือนทั้งในดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพสู่ผลิตผล ในระดบัท่ีจะท าให้ไม่
ปลอดภยัต่อการบริโภค 
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4.3.2.2 ปุ๋ยเคมี เลือกใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ีควรใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์

4.3.2.3 บนัทึกประวติัการใช้ปุ๋ย ตามตวัอยา่งแบบบนัทึกในภาคผนวก ข (แบบบนัทึกขอ้มูล
การใชปุ๋้ย/วสัดุปรับปรุงดิน) 

4.3.3 น ้าและการจดัการน ้า 
4.3.3.1 น ้า 

 (1) น ้ าส าหรับใช้ในการผลิตควรมีคุณภาพเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ในการใช้ สะอาด 
ปราศจากสารอินทรีย ์และอนินทรียท่ี์มีพิษปนเป้ือน 
 (2) น ้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวตัถุอนัตรายทางการเกษตรไม่ควรมีสารปนเป้ือน ในระดบัท่ีมี
ผลกระทบต่อ ความปลอดภยัในการบริโภค ทั้งน้ีน ้ าควรมีคุณภาพท่ีไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ละลายปุ๋ยและวตัถุ อนัตรายทางการเกษตรลดลง 

4.3.3.2 การจดัการน ้า 
วธีิการใหน้ ้ าควรเหมาะกบัความตอ้งการน ้ าของพืช ลดการสูญเสียน ้า และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีโดยรอบ 

4.3.4 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
4.3.4.1 จดัท ารายการและการจดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร  
4.3.4.2 จดัใหมี้อุปกรณ์การเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
4.3.4.3 จดัให้มีสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภยั ง่าย

ต่อการ น าไปใชง้าน  
4.3.4.4 จดัท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์การเกษตร และบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การเกษตร ตามแผนท่ีก าหนดไว ้พร้อมบนัทึกขอ้มูลการบ ารุงรักษาทุกคร้ัง 
4.3.4.5 ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองพ่นสารเคมี เคร่ืองสีผลกาแฟ

แห้ง ก่อนน าออกไปใช้งาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ีต้องอาศัยความเท่ียงตรงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ่นวตัถุอันตรายทางการเกษตร เคร่ืองวดัความช้ืน ต้องตรวจสอบความ
เท่ียงตรงอย่างสม ่าเสมอ หากพบวา่มีความคลาดเคล่ือนตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานเม่ือน ามาใชง้าน 

4.3.4.6 ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกคร้ังก่อนการใช้งาน และหลงัใช้
งานเสร็จแลว้ก่อนน าไปเก็บ 

4.4 การจดัการในขั้นตอนการผลิต  
4.4.1 การใหน้ ้า 
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การปลูกกาแฟส่วนใหญ่อาศยัน ้ าฝนตามธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามหากไม่มีฝนตกหรือฝนทิ้งช่วงนาน 
ควรให้ น ้ าตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ีไม่ควรให้
น ้าเหนือระดบั ทรงพุม่ในระยะท่ีกาแฟติดดอก 

4.4.2 การใส่ปุ๋ย 
ควรใส่ปุ๋ยตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการของต้นกาแฟในแต่ละระยะของการ 
เจริญเติบโต และตามค าแนะน าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.4.3 การดดัแต่งก่ิง 
ควรดดัแต่งก่ิงกาแฟ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กบัตน้กาแฟ ก าจดัก่ิงท่ีเป็นโรคหรือแมลงเขา้ท าลาย 
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสงแดดส่องถึง สามารถให้ผลผลิตสม ่าเสมอ และเพื่อใหต้น้กาแฟเกิดตน้หรือ
แตกก่ิงใหม่ สามารถยดือายกุารใหผ้ลผลิตยาวนานข้ึน 

4.4.4 การก าจดัและควบคุมวชัพืช 
 (1) ก าจดัและควบคุมวชัพืชอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะระหวา่งช่วงเดือนหลงัปลูก 
 (2) การก าจดัและควบคุมวชัพืชส าหรับกาแฟ 
-พรวนดินก าจดัวชัพืชอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กรณีใชจ้อบดาย ระวงัอยา่ใหก้ระทบกระเทือนรากกาแฟ 
-คราดเก็บเศษซาก ราก เหงา้ หวั ไหล ของวชัพืชขา้มปี ออกจากแปลงก่อนจดัระยะ และขดุหลุมปลูก 
-ในฤดูแลง้ให้คลุมโคนตน้ดว้ยเศษพืช แต่หากมีการคลุมโคนตน้ในฤดูฝน ควรเวน้ใหห่้างจากโคนตน้
เพื่อ ป้องกนัการเกิดโรค 
-  ใชเ้คร่ืองดดัวชัพืชระหวา่งแถวระหวา่งตน้ใหส้ั้น ก่อนวชัพืชออกดอก 
-พน่สารก าจดัวชัพืชตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร (หากจ าเป็น) 
 (3) ชนิดวชัพืชท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
- วชัพืชฤดูเดียวเป็นวชัพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมากขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ด ประเภทใบ
แคบ เช่น หญา้ตีนนก หญา้ตีนกา หญา้นกสีซมพู หญา้ปากควาย หญา้กุศลา และหญา้ขจรจบ ดอกเล็ก 
ประเภทใบกวา้ง เช่น ผกับุ้งยาง แมงลักป่า กระดุมขน ผกัโขม สาบแร้งสาบกา และสร้อยนกเขา 
ประเภทกก เช่น หนวดแมว กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก 
- วชัพืชขา้มปี เป็นวชัพืชท่ีส่วนมากขยายพนัธ์ุดว้ยดน้ ราก เหงา้ หวั และ ไหล ไดดี้กวา่การขยายพนัธ์ุ
เมล็ด ประเภทใบแคบ เช่น หญา้คา หญา้ชนักาด หญา้ขน หญา้เห็บ หญา้ขจรจบดอกเหลือง และหญา้
แพรก ประเภทใบกวา้ง เช่น สาบเสือ ผกัปราบ มงัเคร่ ข้ีไก,ยา่น และครอบจกัรวาล ประเภทกก เช่น 
แหว้หมู และกกตุม้หู 
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4.4.5 ติดตามการระบาดของศัตรูพืชในระยะต่างๆ หากตรวจพบในปริมาณท่ีเกิดความ
เสียหายในระดบัเศรษฐกิจให้ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชนั้นอยา่งเหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร และบนัทึกขอ้มูลให้มีสาระส าคญัตามตวัอยา่งแบบบนัทึกขอ้มูลในภาคผนวก ข (แบบบนัทึก
ขอ้มูลการส ารวจ ศตัรูพืชและการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร) 

4.4.6 ควรตดัก่ิงไมแ้ห้งและเก็บผลกาแฟสุกหรือแห้งติดดา้งบนก่ิง หรือร่วงหล่นใตด้น้กาแฟ
ออก  

4.5 การก าจดัของเสียและวสัดุเหลือใช ้
4.5.1 ส่วนของก่ิงไม ้ผลกาแฟหรือส่วนชองผลกาแฟ ท่ีมีโรคเขา้ท าลาย ตอ้งท าลายนอกแปลง

ปลูก 
4.5.2 เศษพืชหรือใบและก่ิงท่ีไดจ้ากตดัแต่งตน้กาแฟ ผลกาแฟหรือส่วนของผลกาแฟ ท่ีไม่มี

โรค เขา้ท าลาย และเศษพืชอ่ืนๆ สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมกัไดแ้ต่ตอ้งผา่นกระบวนการยอ่ยสลายท่ี
สมบูรณ์ เพื่อหลีกเล่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือรา 

4.5.3 แยกประเภทของขยะให้ชดัเจน เช่น กล่องกระดาษ พลาสติก แกว้ น ้ ามนั สารเคมี และ
เศษซากพืช และระบุจุดทิ้งขยะใหช้ดัเจน 
5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 

5.1 การเก็บเก่ียว 
5.1.1 ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม 

 ควรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่เหมาะสม โดยเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีสีแดง หรือสีเหลือง 
หรือสีส้ม แดง (ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ) ไม่นอ้ยกวา่ 90% ของพื้นท่ีผิวทั้งผล ไม่ควรเก็บผลอ่อนท่ีมีสีเขียวทั้ง
ผล ผลร่วงหรือ ผลกาแฟท่ีสุกเกินไปผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดไ้ม่ควรมีผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสมเกิน 
5% ของผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดท้ั้งหมด  

5.1.2 วธีิการเก็บเก่ียว 
 (1) วางแผนการเก็บเก่ียว โดยพิจารณาก าลังความสามารถในการผลิตเมล็ดกาแฟ (การท า
แห้ง) ดว้ย เน่ืองจากการผลิตเมล็ดกาแฟควรท าในวนัท่ีเก็บเก่ียวทนัที ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวในรอบการ
เก็บเก่ียว หรือ แปลงท่ีต่างกนั ถือเป็นคนละรุ่น การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งแยกจากกนั 
 (2) ก าจดัวชัพืช ก่ิงไม ้และผลกาแฟท่ีร่วงใตต้น้ก่อนเก็บเก่ียว 
 (3) ควรหาวสัดุท่ีเหมาะสม เช่น ผา้ใบ ปูใตต้น้กาแฟ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนกบัผลกาแฟสุก
เก่าท่ีหล่นใตต้น้ 
 (4)ใชมื้อปลิดผลกาแฟท่ีสุกแก่เหมาะสมใส่ภาชนะ เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน หรือกระสอบป้าน
ท่ีสะอาด และ เก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงลงบนส่ิงปูรอง 
 (5) ไม่ควรเก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงบนพื้นดินเกิน 1 วนั เน่ืองจากผลกาแฟอาจปนเป้ือนเช้ือรา 
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 (6) น าผลกาแฟไปคดัเลือกและเขา้สู่กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโดยเร็วหรืออยา่งชา้ไม่เกิน
24 ชัว่โมง 

5.2 การจดัการในแปลงปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียว 
ควรจดัการแปลงปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวโดยก าจดัผลกาแฟสุก หรือผลแหง้ท่ีติดดา้งบนก่ิง หรือร่วง
หล่นใตต้น้กาแฟ เพื่อป้องกนัการระบาดของมอดเจาะหนอนกาแฟ (coffee berry borer) 

 
5.3 การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 

กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยทัว่ไปมี 2 แบบ คือ 
5.3.1 กระบวนการแบบแหง้ (dry process) 

กระบวนการน้ีนิยมใชก้บักาแฟโรบสัตา และผลิตผลท่ีไดจ้ากกระบวนการ คือ เมล็ดกาแฟ  
5.3.1.1 การคดัเลือกผลกาแฟสด 

เทผลกาแฟสดลงในภาชนะท่ีบรรจุน ้ าสะอาด คดัผลกาแฟท่ีลอยน ้ าทิ้ง และ/หรือ คดัเลือกผลกาแฟท่ี
สุกไม่ เหมาะสม หรือผลกาแฟสดท่ีมีร่องรอยการเขา้ท าลายของมอดเจาะผลกาแฟออกดว้ยตาเปล่า  

5.3.1.2 การตาก 
(1) น าผลกาแฟสดท่ีผ่านการคัดเลือกไปตากบนลานตาก เช่น ซีเมนต์ หรือแคร่ไม่ไผ่ ท่ี

สะอาด และควรมี วสัดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถา้มีฝนตก 
(2) สถานท่ีตากผลกาแฟ ตอ้งสะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ มีแสงแดดตลอดทั้งวนั ห่างไกลจาก

แหล่ง ปนเป้ือน และควรมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวงัการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟและ
ศตัรูพืชอ่ืนๆ เช่น การติดกบัดกั รอบ ๆ ลานตาก นอกจากน้ีควรป้องกนัไม่ใหส้ัตวเ์ขา้มาในลานตาก 

(3) ควรเกล่ียผลกาแฟให้มีความหนา ไม่เกิน 5 cm หรือมีปริมาณผลกาแฟไม่เกิน 30 kg/m2 
(กิโลกรัม ต่อตารางเมตร) และพลิกกลบัผลกาแฟอยา่งสม ่าเสมอ ตามค าแนะน าวนัละ 4 คร้ัง แต่ถา้ไม่
สามารถ ปฏิบติัได้ให้ลดความหนาของการตากผลกาแฟ เพื่อป้องกันการข้ึนราของผลกาแฟท่ีอยู่
ดา้นล่าง 

(4) ในช่วงเวลาเย็น ช่วงแรกท่ีเร่ิมตากและผลกาแฟยงัเปียกอยู่ ควรน าผลกาแฟเขา้ท่ีร่มใน
ตอนกลางคืน แต่ไม่คลุม เพื่อป้องกันการควบแน่นของหยดน ้ า ซ่ึงจะท าให้ผลกาแฟเปียกอีกคร้ัง 
หลงัจากตากโดยไดรั้บ แสงแดดเตม็ท่ี 5 วนั ถึง 7 วนั ใหร้ะวงัอยา่ให้ผลกาแฟเปียกอีกคร้ังจากฝนหรือ
น ้าคา้ง โดยตอ้งเก็บผล กาแฟเขา้ท่ีร่มและ/หรือคลุมดว้ยผา้พลาสติก เวลากลางคืนหรือฝนตก 

(5) ผลกาแฟจะแห้งเหมาะสม เม่ือไดรั้บแสงแดดเต็มท่ีประมาณ 15 วนั  ไม่ควรตากผลกาแฟ
ให้แห้ง จนเกินไปจนเมล็ดกาแฟมีความช้ืนต ่ากว่า 9% ผลกาแฟท่ีแห้งเหมาะสม เมล็ดกาแฟควรมี
ความช้ืนเป็นไป ตามขอ้ก าหนดใน มกษ. 5700 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟโรบสัตา หรือ 
มกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟอะราบิกา ดงัน้ี 
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 -เมล็ดกาแฟท่ีไม่ตอ้งเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน ตอ้งมีความช้ืนไม่เกิน 
13.0% (สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 
 -เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาท่ีต้องเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลานาน ต้องมี
ความช้ืนไม่เกิน 12.5% (สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 

(6) วดัความช้ืนของเมล็ดกาแฟโดยสุ่มตวัอย่างผลกาแฟแห้งในต าแหน่งต่างๆ ของแต่ละรุ่น 
น ามาสี เปลือกออกและวดัดว้ยเคร่ืองวดัความช้ืน หรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบเบ้ืองดน้โดยก าผล
กาแฟแหง้ แลว้เขยา่ จะเกิดเส่ียงจากการกระทบของเมล็ดและเปลือกกาแฟ 

5.3.1.3 การสีผลกาแฟแหง้ 
 เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัการสีดว้ยเคร่ืองสีผลกาแฟแห้งท่ีมีคุณภาพดี และหากยงัไม่
ตอ้งการสี เปลือก ควรเก็บผลกาแฟแหง้ตามค าแนะน าในขอ้ ก.6.1 

5.3.2 กระบวนการแบบเปียก (wet process) 
 กระบวนการน้ีนิยมใช้กบักาแฟอะราบิกา และผลิตผลท่ีไดจ้ากกระบวนการ คือ กาแฟกะลา 
หรือเมล็ด กาแฟ  

5.3.2.1 การคดัเลือกผลกาแฟ 
 เทผลกาแฟสดลงในภาชนะท่ีบรรจุน ้ าสะอาด คดัผลกาแฟท่ีลอยน ้ าหรือ คดัเลือกผลกาแฟท่ี
สุกแก่ไม่ เหมาะสม หรือผลกาแฟท่ีมีร่องรอยการเขา้ท าลายของมอดเจาะผลเมล็ดกาแฟออกดว้ยตา
เปล่า 

5.3.2.2 การสีสด 
 (1) น าผลกาแฟสดท่ีผา่นการคดัเลือกมาสีแยกเปลือกดว้ยเคร่ืองสีผลสด ใช้น ้ าเป็นตวัช่วยใน
การสีภายใน 24 ชัว่โมง ไม่ควรเก็บผลกาแฟทิ้งไวเ้กิน 24 ชัว่โมง เน่ืองจากจะเกิดการหมกัซ่ึงส่งผลให้
เมล็ดกาแฟเส่ือมคุณภาพ นอกจากน้ีควรสุ่มตรวจประสิทธิภาพของเคร่ืองสีผลสดอยา่งสม ่าเสมอดว้ย 
 (2) น ากาแฟกะลาท่ีไดไ้ปก าจดัเมือกท่ีติดอยูอ่อกไป โดยหมกัธรรมชาติในน ้ าสะอาดเป็นเวลา 
24 ชัว่โมง ถึง 48 ชัว่โมง ในบ่อซีเมนตท่ี์มีรูระบายน ้าดา้นล่าง โดยให้ระดบัน ้าสูงกวา่กาแฟกะลา หาก
หมกัเกิน 24 ชัว่โมงควรเปล่ียนน ้ าเม่ือครบ 24 ชัว่โมง จากนั้นปล่อยน ้ าทิ้งแลว้น ากาแฟกะลามาลา้งน ้ า
ให้สะอาด และขดัอีกคร้ังในตะกร้าตาถ่ีท่ีมีปากตะกร้ากวา้งและกน้ไม่ลึกมาก เม่ือขดัแลว้กาแฟกะลา
จะไม่ล่ืน จากนั้น ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ังก่อนน าไปตาก 

5.3.2.3 การตาก 
(1) น ากาแฟกะลาท่ีผ่านการสีสดไปตากบนลานซีเมนต์ หรือแคร่ไม่ไผ่ท่ีสะอาดและควรมี

วสัดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถา้มีฝนตก 
(2) สถานท่ีตากกาแฟกะลา ต้องสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี ได้รับแสงแดดตลอดทั้ งวนั 

ห่างไกลจากแหล่งปนเป้ือน และควรมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวงัการระบาดของมอดเจาะผล
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กาแฟและศตัรูพืชอ่ืนๆ เช่น การติดกบัดกัรอบๆลานตาก นอกจากน้ีควรป้องกนัไม่ให้สัตวเ์ขา้มาใน
ลานตาก 

(3) ควรเกล่ียกาแฟกะลาใหมี้ความหนา ไม่เกิน 5 cm หรือมีปริมาณผลกาแฟไม่เกิน 30 kg/m2 
และพลิก กลบักาแฟกะลาอยา่งสม ่าเสมอตามค าแนะน าวนัละ 4 คร้ัง แต่ถา้ไม่สามารถปฏิบติัไดใ้ห้ลด
ความหนาของ การตากกาแฟกะลา เพื่อป้องกนัการข้ึนราของกาแฟกะลาท่ีอยูต่า้นล่าง 

(4) ในช่วงเวลาเยน็ช่วงแรกท่ีเร่ิมตากและกาแฟกะลายงัเปียกอยู ่ควรน ากาแฟกะลาเขา้ท่ีร่มใน
ตอนกลางคืน แต่ไม่คลุม เพื่อป้องกนัการควบแน่นของหยดน ้ า ซ่ึงจะท าให้กาแฟกะลาเปียกอีกคร้ัง
หลงัจากตากโดยไดรั้บแสงแดดเต็มท่ี 5 วนั ถึง 7 วนั ให้ระวงัอยา่ให้กาแฟกะลาเปียกอีกคร้ังจากฝน
หรือน ้าคา้ง โดยตอ้งเก็บกาแฟกะลาเขา้ท่ีร่มและ/หรือคลุมดว้ยผา้พลาสติกเวลากลางคืนหรือฝนตก 

(5) กาแฟกะลาจะแห้งเหมาะสมเม่ือไดรั้บแสดงแดดเต็มท่ีประมาณ 15 วนั ไม่ควรตากกาแฟ
กะลาแหง้ จนเกินไปจนเมล็ดกาแฟมีความช้ืนต ่ากวา่ 9% กาแฟกะลาท่ีแหง้เหมาะสม เมล็ดกาแฟควรมี
ความช้ืนเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน มกษ. 5700 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟโรบสัตา และ 
มกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟอะราบิกา ดงัน้ี 
 -เมล็ดกาแฟท่ีไม่ตอ้งเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน ตอ้งมีความช้ืนไม่เกิน 
13.0% (สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 
 -เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาท่ีต้องเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลานาน ต้องมี
ความช้ืนไม่เกิน 12.5% (สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 

(6) วดัความช้ืนของกาแฟกะลาโดยสุ่มตวัอย่างในต าแหน่งต่างๆของกาแฟกะลาในลานตาก
แต่ละรุ่น มา สีกะลาออกและวดัดว้ยเคร่ืองวดัความช้ืน หรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้โดย
วธีิชัง่น ้าหนกักาแฟกะลาท่ีอยูร่ะหวา่งการตาก 

5.3.2.4 การสีกาแฟกะลา 
เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัการสีกาแฟกะลาดว้ยเคร่ืองสีท่ีมีคุณภาพดี และหากยงัไม่ตอ้งการสี 
ควร เก็บกาแฟกะลาแหง้ตามค าแนะน าในขอ้ ก.6.1 
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6. การเกบ็รักษาและการขนย้าย 
6.1 การเกบ็รักษา 
6.1.1 สถานท่ีเก็บรักษา ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 (1) ควรเป็นพื้นซีเมนต ์แห้ง ไม่มีน ้าขงั สะอาด ถูกสุขลกัษณะ หลงัคาและหนา้ต่างกนัน ้าไดดี้ 
สามารถป้องกนัเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาจากการเปียกน ้ า ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการปนเป้ือน
จากสารเคมีส่ิงแปลกปลอมและสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลง นก รวมทั้งสัตวเ์ล้ียง อนัจะท าใหเ้กิด
อนัตรายและไม่ เหมาะสมต่อการบริโภค น ้าไม่ท่วมขงั เพดานสูงเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 (2) รักษาความช้ืนและอุณหภูมิให้เหมาะสมและสม ่าเสมอ (บริเวณการเก็บรักษาท่ีมีความช้ืน
สัมพทัธ์ไม่ เกินร้อยละ 60 จะช่วยให้เก็บรักษาเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาไดเ้ป็นระยะเวลานานและ
ปลอดภยั) 
 (3) สามารถป้องกนัไม่ให้ เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาถูกแสงโดยตรง และอยูห่่างจากแหล่งความ
ร้อน  

6.1.2 วธีิการเก็บรักษา 
(1) ควรเก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ในภาชนะปิด เช่น กระสอบ ท่ีสะอาดและปราศจากกล่ิน

ไม่พึงประสงค ์เพื่อป้องกนั เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา จากการเปียกน ้ า ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการ
ปนเป้ือนจากสารเคมี ส่ิงแปลกปลอม สารก่อภูมิแพ ้และสัตวพ์าหะน าเช้ือ เช่น หนู แมลง นก รวมทั้ง
สัตวเ์ล้ียง อนัจะท าใหเ้กิดอนัตรายและไม่เหมาะสมต่อการบริโภค 

(2) ใชว้สัดุท่ีสามารถป้องกนัความช้ืนไดปู้รองพื้นก่อนวางกระสอบ และจดัเรียงให้ห่างจาก
ผนังเพียงพอเพื่อ เกิดการระบายอากาศได้ดี และสะดวกต่อการเข้าท าความสะอาด และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย หากเป็นไปได ้ควรวางกระสอบบนชั้นท่ีห่างจากพื้น15 cm ห่างจากฝาผนงั 50 cm และ
ห่างจากหลงัคา 100 cm 

(3) ควรมีป้ายหรือส่ิงบ่งช้ีบอกรายละเอียดหรือรหสัของเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาแต่ละรุ่น 
(4) หลีกเล่ียงการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ กาแฟกะลา และผลกาแฟสด รวมกนั หากจ าเป็นตอ้ง

เก็บรวมกนั ควรแบ่งพื้นท่ีเก็บอยา่งเป็นสัดส่วนและบ่งช้ีวา่เป็นกาแฟชนิด/ประเภทใดอยา่งชดัเจน 
(5) หา้มเก็บสารเคมีอนัตรายรวมกบัเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา 
(6) หลีกเล่ียงการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา รวมกบัสินคา้ท่ีมีกล่ิน เช่น พริก พริกไทย 

ยางพารา  
6.1.3 มีการควบคุม/ป้องกัน และติดตามการเข้าท าลายของด้วงเมล็ดกาแฟ (coffee bean 

weevil) 
6.1.4 ควรตรวจสอบเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาท่ีเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะ เช่น ความช้ืน และการถูก

ท าลาย ดว้ยแมลง เพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจเก็ดข้ึน และด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
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6.2 การขนย้าย 
6.2.1 พาหนะในการขนยา้ยควรเป็นระบบปิด แห้ง สะอาด ปราศจากกล่ินไม่พึงประสงค ์

ป้องกนัการ ปนเป้ือนจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ส่ิงแปลกปลอม ตลอดจนกนัการเปียกน ้ าจาก
ภายนอกไดแ้ละไม่เคยบรรทุกสารเคมีหรือวตัถุท่ีมีกล่ินรุนแรง 

6.2.2 หากเป็นการขนยา้ยแบบระบบเปิด ใหค้ลุมดว้ยผา้เตน็ทเ์พื่อป้องกนัการเปียกช้ืนขณะขน
ยา้ย  

6.2.3 ควรขนส่ง เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ในช่วงกลางวนั ควรใช้ความระมดัระวงัในการขน
ยา้ยเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลาในขณะฝนตก และไม่น าพาหนะท่ีเปียกเขา้ไปในสถานท่ีเก็บเมล็ดกาแฟ/
กาแฟกะลา 
7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล 

7.1 ตอ้งมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือให้การอบรมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
กาแฟโดยเฉพาะการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว สุขลกัษณะส่วนบุคคลแก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานได ้อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

7.2 จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกตา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ และอยูใ่กลแ้หล่ง
ผลิตเพื่อใหส้ามารถก าจดัของเสียต่างๆและหลีกเล่ียงการปนเป้ือนสู่แหล่งเพาะปลูกผลิตผลและปัจจยั
การผลิต 
8. การบันทกึข้อมูลและการตามสอบ 

8.1 จดัท าเอกสารหรือแบบบนัทึกให้เป็นปัจจุบนัส าหรับฤดูการผลิตนั้นๆ รวมทั้ งบนัทึก
ขอ้มูลใหค้รบถว้น และลงช่ือผูป้ฏิบติังานทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล 

8.2 ในกรณีท่ีมีแปลงปลูกมากกวา่ 1 แปลง ควรใหร้หสัแปลง และบนัทึกขอ้มูลเป็นรายแปลง
ปลูก 

8.3 ในกรณีมีการจ าหน่าย เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ตอ้งบนัทึกขอ้มูลผูรั้บซ้ือ หรือแหล่งท่ีน า
เมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา ไปจ าหน่าย 

8.4 มีการจดัเก็บเอกสาร และ/หรอ บันทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่แยก เป็นฤดูการผลิต เพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบ และการน ามาใช ้

8.5 มีบนัทึกขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถตรวจประเมินและตามสอบไดเ้ก่ียวกบั 
(1) จ  านวนพื้นท่ีปลูก ผลผลิตต่อไร่ 
(2) ท่ีมาของปัจจยัการผลิต เช่น ตน้พนัธ์ุปุ๋ย วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
(3) การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร และการจดัการศตัรูพืช 
(4) การส ารวจและการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
(5) การใส่ปุ๋ยอินทรียปุ๋์ยเคมี และ/หรือ ปุ๋ยอ่ืนๆ 
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(6) การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ไดแ้ก่วนัท่ีปลูก วนัท่ีเก็บเก่ียว กระบวนการ
ผลิตเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา ระยะเวลาในการตากแห้ง และสภาพแวดลอ้มระหวา่งกระบวนการผลิต
เมล็ดกาแฟ 

(7) ขอ้มูลผูรั้บซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลในแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย 
8.6 เก็บรักษาบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานและเอกสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไว้

เป็นอยา่งดี อยา่งน้อย 2 ปีของการผลิตติดต่อกนั หรือตามท่ีผูป้ระกอบการ หรือประเทศคู่คา้ตอ้งการ 
เพื่อให้สามารถ ตามสอบและเรียกคืนสินคา้เม่ือเกิดปัญหาได ้ทั้งน้ี อาจตรวจสอบตามหลกัการตาม
สอบสินค้าท่ีก าหนดใน มกษ. 9028 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง หลักการตามสอบสินค้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือในระบบการตรวจสอบและ ออกใบรับรองสินคา้เกษตรและอาหาร 
3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปิยะนันท์ (2552) ศึกษาเร่ือง การใช้การเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผกัปลอดภัยจาก
สารพิษ ของเกษตรกรในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาความรู้ตามหลกัการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษนั้นพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัดี และ
การปฏิบัติตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษอยูใ่น
ระดบัดีและการทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตาม
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน กับ ความรู้ผกั
ปลอดภยัจากสารพิษตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมท่ีส าคญั ได้แก่ เมล็ดพนัธ์ุเป็นของตนเอง มี
ปัญหาดา้นโรคและแมลงศตัรูพืช มีปัญหาการจ าหน่ายผลผลิต มีแหล่งจ าหน่ายท่ีไม่แน่นอน เกษตรกร
จ าหน่ายผลผลิตการเกษตรไดใ้นราคาต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้

วรัญญา (2554) ศึกษาเร่ือง การประเมินความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองฝักสดในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศชายซ่ึงเป็นหวัหนา้ครอบครัว มีช่วงอายุระหวา่ง 40 – 59 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั ป. 6 
หรือต ่ากวา่ มีสมาชิกในครัวเรือน 2 – 3 คน ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร มีท่ีดินเป็นของตนเอง 
พันธ์ุท่ีปลูกส่วนมากเป็นพันธ์ุ 292 และนิยมปลูกถั่วเหลืองฝักสด 2 ช่วง คือ เดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม และเดือนสิงหาคมถึงกันยายน เม่ือประเมินความพร้อมด้านความรู้ความเขา้ใจ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 82.9) ประเด็นความรู้ยอ่ยท่ี
มีระดบัความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความหมายและค าจ ากดัความ การปนเป้ือนเช้ือโรคของน ้ า
ท่ีใช้ การใช้สารเคมีทางการเกษตร กระบวนการในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต และการ
ตรวจสอบย้อนหลังจากการบันทึกข้อมูล จากการประเมินความพร้อมด้านการปฏิบัติการตาม
ขอ้ก าหนดของการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมทั้ง 8 ขอ้ก าหนด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่ผ่านการประเมินใน 4 ข้อก าหนด คือ การใช้ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร การบันทึก 
ขอ้มูล ผลิตผลปลอดภยัจากศตัรูพืช และการจดัการกระบวนการผลิต และมีอีก 4 ขอ้ก าหนดท่ีผา่นการ
ประเมินแต่ตอ้งปรับปรุง ซ่ึงไดแ้ก่ แหล่งน ้ า พื้นท่ีปลูก การเก็บรักษาและขนยา้ยผลิตผลในฟาร์มและ
การเก็บเก่ียวและปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว เม่ือพิจารณาความพร้อมตามประเด็นยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งในแต่
ละขอ้ก าหนด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพร้อมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่ยงัมีบาง
ประเด็นยอ่ยท่ีมีความพร้อมมาก ปานกลางและนอ้ย  

ประถม (2553) จากการศึกษาความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการผลิตพืชผกั GAP ในประเด็นเก่ียวกบั ความหมายของเกษตรดีท่ี
เหมาะสม แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการเพาะปลูก พื้นท่ีปลูก การใชส้ารเคมี/สารชีวภาพในการผลิตทางเกษตร 
การเก็บรักษาผลผลิต การบนัทึกขอ้มูล และการจดัการกระบวนการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งในประเด็นเก่ียวกบัการขนยา้ยผลผลิตใน แปลงปลูก การ
ผลิตใหป้ลอดจากโรคและศตัรูพืช และการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ผลการศึกษาดา้น
การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตพืชผกัตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่
สามารถปฏิบติัไตต้ามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดในการปฏิบติัตามการผลิตระบบ GAP ในดา้นแหล่ง
น ้า ดา้นพื้นท่ีปลูก และดา้นการจดัการกระบวนการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ส่วนในดา้นการ
ใช้สารเคมี/สารชีวภาพในการเกษตร การเก็บรักษา และการขนยา้ยผลผลิต การบนัทึกข้อมูล การ
ผลิตผลผลิตให้ปลอดจากศตัรูพืชและการเก็บเก่ียว และการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว เกษตรกรยงัไม่
สามารถปฏิบติัให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ และขอ้ก าหนดในการปฏิบติัตามการผลิตระบบ
เกษตรดีท่ีเหมาะสมได ้เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัดา้น แรงงาน ดา้นกายภาพ ดา้นเงินทุน ผลการศึกษาความ
ตอ้งการความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตพืชผกั GAP เกษตรกรมีความตอ้งการความรู้ดา้นราคา
และตลาดรับซ้ือผลผลิตมากท่ีสุด เน่ืองจากราคารับซ้ือผลผลิตของโครงการหลวงข้ึนกบัราคาในตลาด
ทัว่ไป ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบการเคล่ือนไหวราคาผลผลิตในตลาดทัว่ไปนอกเหนือจากตลาด
โครงการหลวง ส่วนความรู้ด้านการจดัการฟาร์ม ด้าน ปัจจยัการผลิต และด้านการบันทึกข้อมูล 
เกษตรกรมีความตอ้งการความรู้ในระดบั ถึงแมว้า่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดผ้า่นการแกอบรมดา้น GAP 
มากกวา่ 2 คร้ัง แต่เกษตรกรก็ยงัตอ้งการความรู้ ดงักล่าวเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นท า GAP ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดในการผลิตพืชผกัตามระบบ GAP ของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหาแหล่งน ้ าไม่
เพียงพอส าหรับการเกษตร ปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืชท าลายผลผลิต ส่งผลท าให้ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพและมาตรฐาน และปัญหาเร่ืองของราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า แต่ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน  

พระสถาพร (2551) ไดศึ้กษาความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆต่์อการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆ์เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  (P < .01) คือ  อายุจริงของพระสงฆ์  และแหล่งข่ าวสารทางโทรทัศน์  หลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ได้แก่ ความขยนัหมัน่เพียร (วิริยารัมภะ) 
และการประกอบตนให้กลมกลืนกบัธรรมชาติปัญหาอุปสรรคของพระสงฆเ์ก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่
คือ ไดรั้บการฝึกอบรมและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีนอ้ย การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและเอกสารต าราต่าง 
ๆ ไม่เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ให้การสนบัสนุนเกษตรกรเท่าท่ีควร ขาดแคลนงบประมาณ พื้นท่ีมี
ท าการเกษตรบนพื้นท่ีสูงไม่เหมาะกบัแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เน่ืองจากพื้นท่ีจ  ากดัและอยูน่อกเขต
ชลประทาน อีกทั้งความตอ้งการของคนในสังคมมีหลากอาชีพ แต่ขาดการบูรณาการความรู้เขา้กบั
หลกัพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ควรจดัฝึกอบรมหรือจดัทศันศึกษา
เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ส าหรับพระภิกษุสามเณร เพื่อการน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไป 
จดัฝึกอบรมเกษตรกรอยา่งทัว่ถึง เพราะเกษตรกรบางรายยงัไม่เขา้ใจเกษตรทฤษฎีใหม่ และยงัมีความ
สับสนระหวา่งเกษตรทฤษฎีใหม่กบัเศรษฐกิจพอเพียง แกปั้ญหาเกษตรกรท่ีตน้เหตุจากการท าลายป่า
ไม้ให้มีการปลูกป่ามากข้ึนเพื่อจะได้ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าธรรมชาติ เพิ่มส่ือส าหรับการถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ เจา้หน้าท่ีส่งเสริมและพระสงฆ์ควรส่งเสริมและสนบัสนุนเก่ียวกบัเกษตร
ทฤษฎีใหม่น้ีอยา่งจริงจงั โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

วิลาวลัย ์(2551) ไดศึ้กษาความรู้และความเขา้ใจของประชาชนต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีบ้านหนองอ่ึง ต าบลเวียง อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือน
เพื่อการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเป็นอยา่งดี แต่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการระบาด
และความรุนแรงของโรคยงัไม่ดีพอ ส่งผลให้ประชาชนด าเนินการในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ครัวเรือนอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท าประมาณเดือนละ 1 หรือ 2 คร้ัง ท าให้ไม่สามารถท าลายยงุ และ
แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายไดเ้หมาะสมเน่ืองจากวงจรชีวิตของยุงลาย จะมีประมาณ 7-10 วนั การท าลาย
แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลายตอ้งด าเนินการก่อน 7 วนัจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ท่ีประชาชนเน่ืองจากประชาชนยงัไม่ได้ให้ความร่วมมือในการก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุงลายในบา้นของตวัเองดีเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่อา้งวา่เป็นหนา้ท่ีของอสม. หรือรัฐบาลในการ
ท่ีจะด าเนินการในเร่ืองการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลายในบา้นเรือนของตวัเองซ่ึงใน
ความเป็นจริงแลว้เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นบา้นของตวัเอง เจา้ของบา้นและผูท่ี้อยู่ในครัวเรือนน่าจะเป็นผูท่ี้มี
บทบาทมากท่ีสุด ในการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น ขอ้เสนอแนะน่าจะเป็นการจดักิจกรรม หรือการ
ด าเนินงาน ท่ีสามารถท าให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทของตวัเองและปฏิบัติกิจกรรมการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนให้เป็นสุขนิสัยเหมือนกับการปฏิบัติพฤติกรรมอนามัยในด้านอ่ืน ๆ 
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้ความรู้เร่ืองของไขเ้ลือดออก อาจจะตอ้งเพิ่มเน้ือหาในเร่ือง การระบาดและ
ความรุนแรงของโรคไขเ้ลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในทั้ง 2 ดา้นน้ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีคงตอ้งอาศยั
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ความร่วมมือ และการบูรณาการการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์รทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือ
วา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุดในขณะน้ี 

อิสสระ (2547) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผูบ้ริโภคผกัปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ ผูบ้ริโภคผกัปลอดภยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 35 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนประมาน 4 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายและมีรายได้ประมาณ 135,000 
บาทต่อปี และมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวประมาณ 396,000 บาทต่อปี ผูบ้ริโภคผกัปลอดภยัส่วนใหญ่
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัความรู้มากโดยมีคะแนนเฉล่ีย 0.77 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 เลือก
ซ้ือผกัปลอดภยัจากตลาดนดัสินคา้เกษตร โดยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผกัปลอดภยัจากแหล่งนั้น
เพราะความสะดวก ร้อยละ 57 และหลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือผกัปลอดภยัส่วนใหญ่ พิจารณาจาก
ลักษณะภายนอก ร้อยละ 51.2 ผู ้บริโภคไม่ได้บริโภคผกัปลอดภัยสม ่ าเสมอ ร้อยละ 52.2 เหตุท่ี
ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการบริโภคผกัปลอดภยัเพราะห่วงใยสุขภาพ ร้อยละ 69.1 และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ประกอบอาหารเอง 8-14คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 50.7 และรูปแบบการบริโภคคือ บริโภคทั้งสดและ
ปรุง ร้อยละ 89.9 มีความพึงพอใจในราคาผกัปลอดภยั ร้อยละ 72.9 และมีความคิดเห็นวา่ผกัปลอดภยั
มีการดูแลรักษาในการผลิตยากกวา่ผกัทัว่ไปจึงท าให้มีราคาสูง ร้อยละ 68.6 และตดัสินใจบริโภคเป็น
ประจ า ร้อยละ 58.9 ปัญหาและอุปสรรคของผูบ้ริโภคได้แก่ราคาผกัค่อนขา้งสูงกว่าผกัทัว่ไปท่ีมีใน
ทอ้งตลาด ขอ้เสนอแนะคือมีการผลิตผกัปลอดภยัเพิ่มข้ึน เพื่อประชาชนทัว่ไปจะไดมี้โอกาสบริโภค
ผกัปลอดภยัมากข้ึนในราคาท่ีถูกลง 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผู ้
ปลูกกาแฟในต าบลป่าแป๋  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษา
ประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอยา่งและวธีิสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา การรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงทีท่ ำกำรศึกษำ 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีผ่าน GAP ได้แก่ เกษตรกรผูป้ลูก
กาแฟ ต าบลป่าแป๋ จ านวน 150 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างการใช้การสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้สูตรการหาจ านวน
ตวัอยา่งของ Yamane ท่ีระดบั 95% บุญธรรม (2553) 
 
สูตรการสุ่มตัวอย่าง 

n    =       N 
              1 + Ne2 

เมือ่ n    =   ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

     N  =  จ านวนประชากรท่ีจะท าการศึกษา 
e    =    ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ี 

   ผูว้จิยัยอมใหผ้ดิ 
ก าหนดวา่จะ  ใหมี้ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

จ านวนประชากรท่ีท าการศึกษามี 150 ราย ให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 5% 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ค านวณไดด้งัน้ี  

 
n  =   150 

                     1 + 150 (0.05)2 
    n  =  109 
ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 109 ราย 
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ตำรำงที ่2 จ ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟในแต่ละหมู่บ้ำน 

ล ำดับที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ 
จ ำนวนเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ 

(กลุ่มตัวอย่ำง) 

1 บา้นป่ายางหนาด 5 3 

2 บา้นปางมะกลว้ย 7 4 

3 บา้นผาเด็ง 30 25 

4 บา้นป่าแป๋ 38 35 

5 บา้นแม่เลา 10 6 

6 บา้นปางลนั 8 6 

7 บา้นแม่ไคร้ 9 7 

8 บา้นแม่แสะ 4 2 

9 บา้นแม่แมม 10 7 

10 บา้นแม่น ้าแขม 8 4 

11 บา้นท่าผา 3 0 

12 บา้นก่ิวถว้ย-ปางมะโอ 5 4 

13 บา้นขนุหว้ยพระเจา้ 13 6 

รวม 150 109 

 
เคร่ืองมือกำรศึกษำ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนววตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
โดยมีค าถามแบบปลายปิด (close-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) โดย
แบ่งแบบสอบถามถามออกเป็น 4 ตอน ดั้งน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตกาแฟ

คุณภาพ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ

  การผลิตการผลิตกาแฟคุณภาพ 
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กำรทดสอบแบบสอบถำม 
  การทดสอบความ เท่ี ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถาม ท่ีจัดท าข้ึนมาป รึกษา
คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ทดสอบหา
ความเช่ือมัน่ โดยน าไปเสนอคณะอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีน าแบบสอบถามไป
สัมภาษณ์กบัหวัหนา้ครัวเรือนหรือตวัแทนเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ 

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมคน้ควา้จาก
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวจิยั  
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ทั้ งหมดจะถูกน ามาตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ โดยแยกการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
2.  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.  วิเคราะห์ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ จะมีลักษณะเป็นทั้ งค  าถาม
ปลายเปิดและค าถามปลายปิด จ านวน 8 ขอ้ใหญ่ 30 ขอ้ยอ่ย ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยได้
ก าหนดค่าดงัน้ี 
 ค่าคะแนนความรู้และความเขา้ใจ 

 ตอบรู้  =  1 คะแนน 

 ตอบไม่รู้  =  0 คะแนน 
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ส าหรับการก าหนดเกณฑป์ระเมินระดบัความรู้ของผูใ้หข้อ้มูล มีดงัน้ี 
 คะแนนความรู้เก่ียวกับการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก GAP มีคะแนนเต็มทั้ งหมด 30 
คะแนน มีเกณฑป์ระเมินความรู้ ดงัน้ี 
 1 – 10    มีความรู้นอ้ย 
  11 – 19    มีความรู้ปานกลาง 
 20 – 30    มีความรู้มาก 

 
4. วิเคราะห์การปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ค่าน ้ าหนัก

คะแนนเฉล่ีย หาค่าความถ่ีเป็นสัดส่วนร้อยละและหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงจะมีหลกัเกณฑ์ในการให้
คา่น ้าหนกัดงัต่อไปน้ี (ชูศรี, 2527 อา้งโดย พรรณวดี, 2537) 
 แบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียแต่ละระดบัเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าคะแนน
เฉล่ียท่ีค านวณได ้ซ่ึงสามารถค านวณความกวา้งของอนุภาคชั้นไดด้งัน้ี 
 
 จากสูตร  =   
 
   =   
 
   =        0.66  
  
 ซ่ึงจะไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละระดบัห่างกนั 0.66 และก าหนดความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียแต่
ละระดบั ดงัน้ี  

 ค่าคะแนนเฉล่ีย    ความหมาย 

 2.34 – 3.00    ปฏิบติัมาก 

  1.67 – 2.33    ปฏิบติัปานกลาง 

 1.00 – 1.66    ปฏิบติันอ้ย 

 
 
 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 

3 - 1 

   3 

  จ  านวนชั้น 
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5. ค่ าสั มประสิท ธ์ิสหสั มพัน ธ์แบบ เพี ย ร์สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 10 ตัว คือ เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์การปลูกกาแฟ ประสบการณ์การฝึกอบรม รายไดข้องครัวเรือน พื้นท่ีปลูกกาแฟ แหล่ง
จ าหน่ายผลผลิต การศึกษาดูงาน GPA การติดต่อกับเจา้หน้าท่ี กับตวัแปรตาม คือ การปฏิบัติของ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ ในต าบลป่า
แป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สูตรท่ีใชท้ดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 

     2222 .  

  






YYnXXn

YXXYn
r  

 
เม่ือ  r= สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 n= จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 x= คะแนนหรือขอ้มูลตวัแปรอิสระ 
 y= คะแนนหรือขอ้มูล 
 
เกณฑว์ดัระดบัสหสัมพนัธ์ บุปผา (ม.ป.ป.:148) โดยแบ่งเกณฑก์ารวดัระดบัความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
 ค่ำของ r    แสดงว่ำ 
+0.7 ข้ึนไป   ความสัมพนัธ์ในทางบวกสูงมาก 
+0.5 ถึง 0.69   ความสัมพนัธ์ในทางบวกและสูงมากพอสมควร 
+0.30 ถึง 0.49   ความสัมพนัธ์ในทางบวกและปานกลาง 
+0.10 ถึง 0.29   ความสัมพนัธ์ในทางบวกและต ่า 
+0.01 ถึง 0.09   ความสัมพนัธ์ในทางบวกและแทบไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
0.00    ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
-0.01 ถึง-0.09   ความสัมพนัธ์ในทางลบและแทบไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
-0.10 ถึง -0.29   ความสัมพนัธ์ในทางลบและต ่า 
-0.30 ถึง -0.49   ความสัมพนัธ์ในทางลบและปานกลาง 
-0.50 ถึง -0.69   ความสัมพนัธ์ในทางลบและมากพอสมควร 
-0.70 ข้ึนไป   ความสัมพนัธ์ในทางลบและสูงมาก 
โดยความสัมพนัธ์ในทางลบ (-) แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดี

ท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัได้แบ่งการ

น าเสนอขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มูลการผลิตกาแฟของเกษตรกรในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  

  ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้ของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ 

ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัการการปฏิบติัของ 

  เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

  ส าหรับกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที่ 6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตกาแฟคุณภาพ 

  ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลการผลติกาแฟของเกษตรกรในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

1. ประวตัิการประกอบอาชีพของชุมชน 

- สภาพทัว่ไปของการผลิต 

 การประกอบอาชีพของเกษตรกรในต าบลป่าแป๋ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีความรู้ ความช านาญ

ในดา้นการท าการเกษตรเฉพาะดา้น ส่วนใหญ่จะอาศยัประสบการณ์การท าไร่ ท านาในอดีต ต่อมาก็มี

แนวโนม้เปล่ียนกิจกรรม จาก 1 กิจกรรมเป็นหลายกิจกรรม 

 กจิกรรมเดียว 

 - ชาเม่ียง 80% 

 สองกจิกรรม 

- ชาเม่ียง,กาแฟ 10 % 

- ไมผ้ล,กาแฟ 10 % 

2. การผลติ 

 การท าชาเม่ียง เดิมปลูกพนัธ์ุพื้นเมือง เช่น อสัสัม ปลูกไวเ้พื่อบริโภคต่อมาจึงมาปลูกอู่หลงท่ี

ตลาดตอ้งการ ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ส่วนมากจะปลูกไมผ้ลเพื่อจ าหน่าย เช่น ล้ินจ่ี มะม่วง กาแฟ ยางพารา 

การปลูกพืชผกั พืชไร่ มีพื้นท่ีปลูกผกัประมาณ 10 % ของพื้นท่ีการเกษตร ส่วนมากจะปลูกกะหล ่าปลี 

ผกักาด ส่วนมากจะปลูกไวเ้พื่อจ าหน่าย 90 และปลูกไวเ้พื่อบริโภคประมาณ 10 % 

3. การเลีย้งสัตว์ 

 ในอดีตท่ีผา่นมาเกษตรกรไดเ้ล้ียงโค กระบือไวเ้พื่อใช้ในการไถนา ต่อมาไดมี้เคร่ืองจกัรกล

การเกษตรน ามาใช้ในการท านา ปัจจุบนัเกษตรกรมีการเล้ียงโคขุน เพื่อไวจ้  าหน่ายมากข้ึนเพราะเพิ่ม

รายได้มาก ตวัละ 15,000 บาท/ ตัว  ส่วนการเล้ียงไก่ เกษตรกรนิยมเล้ียงไก่พื้นเมือง และไก่สาม

สายเลือดเพื่อไวบ้ริโภคและจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน 

4. ปัจจัยการผลติด้านปุ๋ยและสารเคมี 

 เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีสูงมาก ตลอดฤดูกาลผลิต การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

ไดแ้ก่ หอยเชอร่ี วชัพืช แต่ในปัจจุบนั ก าลงัส่งเสริมใหมี้การลดการใชส้ารเคมีโดยใชส้ารชีวภาพ 
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5. การใช้เทคโนโลยใีนการผลติ 

 - ใชพ้นัธ์ุท่ีตลาดมีความตอ้งการ เช่น ชา พนัธ์ุอู่หลง กาแฟ พนัธ์ุอราบิกา้ 

 - แนะน าการใชปุ๋้ยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

6. สภาพปัญหาการผลติ 

 - ขาดตน้พนัธ์ุดีไม่พอกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

 - ปัจจยัในการผลิต เช่น สารเคมี ปุ๋ยเคมี มีราคาสูง 

 - มีการระบาดของโรค และแมลงศตัรูพืช เช่น เพล้ีย 

สถานการณ์ของชุมชน 

1.1 ปัญหาของชุมชน (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 

กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกจิ สังคม 

1. ภยัธรรมชาติ(อุทกภยั) 1.พนัธ์ุพืช ราคาแพง 1.ตน้ทุนการผลิตสูง 1.ขาดการรวมกลุ่ม 
2. ดินขาดธาตุอาหารท่ี
สมบูรณ์ 

2.ใชส้ารเคมีมาก
เกินไป 

2.ผลผลิตตกต ่า 
3.เกษตรกรเป็น
หน้ีสิน 

2.มีกลุ่มแต่ไม่ท า
กิจกรรมให้ต่อเน่ือง 

3.แหล่งน ้าเพื่ฮการเกษตร 
ไม่เพียงพอใชใ้นฤดูแลง้ 

3.การผลิตพืชไม่ครบ
วงจร 

4.ขาดความรู้เร่ือง
บญัชี 

3.ไม่เห็นความส าคญั
ของการรวมกลุ่ม 

 

1.2 ศักยภาพของชุมชน (ภูมิล าเนาท้องถิ่นจุดขายของท้องถิ่น) 

กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกจิ สังคม 

-ปลูกพืชฤดูแล้งท่ีใช้น ้ า

นอ้ยในการผลิต 

-ปลูกพืชหมุนเวียน  เช่น

การพืชผกัสวนครัว 

-ใช้สารเคมีสกัดจาก

พื ช ส มุ น ไ พ ร  เพื่ อ

ป้องกนัก าจดัโรคแมลง

ทดแทนการใชส้ารเคมี 

-ใช้เทคโนโลยีท่ีจ  าเป็น

ในการผลิตพืช 

-พยายามลดตน้ทุนการ

ผ ลิ ต เช่ น ก ารใช้ส าร

สกดัจากสมุนไพรแทน 

-กลุ่มควรมีการรวมตวั

กันท ากิจกรรมส าคัญ

ของหมู่บา้นร่วมกนั 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

1.1 เพศ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ มากกว่ากึงหน่ึง เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ  69.7 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 30.3        
(ตารางท่ี 3) 
ตารางที ่3 เพศของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง      

N= 109 

เพศ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญงิ 

76 
33 

69.7 
30.3 

รวม 109 100.0 

 
1.2 อายุ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ น้อยกว่าก่ึงหน่ึงมีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 44.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 38.5 และอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 14.7 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.453 (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 อายุของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง  
N= 109 

อายุ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 ปี - - 
31-40 ปี 16 14.7 
41-50 ปี 42 38.5 
51-60 ปี 48 44.0 
มากกวา่ 60 ปี 3 2.8 
รวม 109 100.0 
 

อายตุ  ่าสุด 38 ปี  อายเุฉล่ีย 49.88 ปี 
  อายสูุงสุด 64 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.453 
 

1.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม ่มากกวา่ก่ึงหน่ึงมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมา มีจ านวน
สมาชิก 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 และมีจ านวนสมาชิก 6 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.8 (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที ่5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-3 คน 56 51.3 
4-6 คน 50 45.9 
6 คนข้ึนไป 3 2.8 
รวม 109 100.0 
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1.4 สถานภาพ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 90.8 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 9.2(
ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที ่6 สถานภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง  

N= 109 

สถานภาพ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 10 9.2 
สมรส 99 90.8 
รวม 109 100.0 

 

1.5 ระดับการศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ มากกวา่ก่ึงหน่ึงมีระดบัการศึกษาชั้นประถม ร้อยละ 67.9 รองลงมาคือชั้นมธัยม ร้อยละ 31.2 
และระดบัปริญญาโท ร้อยละ 0.9 (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที ่7 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

ระดับการศึกษา 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถม 74 67.9 
มธัยม 34 31.2 
อนุปริญญา - - 
ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 1 0.9 
รวม 109 100.0 
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1.6 พืน้ทีถ่ือครอง 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ มากกวา่หน่ึงในสามมีพื้นท่ีถือครอง ระหวา่ง 11-30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมามีพื้นท่ี
ถือครอง ระหวา่ง 31-50 ไร่ และ มากกวา่ 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.2(ตารางท่ี 8) 
 
ตารางที ่8 พืน้ทีถ่ือครองของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

พืน้ทีถ่ือครอง 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 15 13.8 
11-30 ไร่ 50 45.9 
31-50 ไร่ 22 20.2 
มากกวา่ 50 ไร่ 22 20.2 
รวม 109 100.0 

 

1.7 รายได้ด้านภาคการเกษตร 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ มากกวา่หน่ึงในสามมีรายไดใ้นภาคการเกษตรระหว่าง 20,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
36.7 รองลงมามีรายได้ 40,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.1 รายได้ 60,001-80,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 และ รายไดม้ากกวา่ 80,001 คิดเป็นร้อยละ 14.7 (ตารางท่ี 9) 
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ตารางที ่9 รายได้ด้านภาคการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 
N= 109 

รายได้ด้านภาคการเกษตร 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
20,000-40,000 บาท 40 36.7 
40,001-60,000 บาท 35 32.1 
60,001-80,000 บาท 18 16.5 
มากกวา่ 80,001 บาท 16 14.7 
รวม 109 100.0 

รายไดต้ ่าสุด 20000 ปี  รายไดเ้ฉล่ีย 53420.64 
รายไดสู้งสุด 120000 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 25015.701 

  

1.8 รายได้นอกภาคการเกษตร  

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีรายได้นอกภาคการเกษตรระหว่าง 20,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.4 
รองลงมามีรายไดร้ายได ้40,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.1 รายได ้60,001-80,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 และ รายไดม้ากกวา่ 80,001 คิดเป็นร้อยละ 4.6 (ตารางท่ี 10) 
ตารางที ่10 รายได้ด้านภาคการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

รายได้นอกภาคการเกษตร 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
20,000-40,000 บาท 56 51.4 
40,001-60,000 บาท 35 32.1 
60,001-80,000 บาท 13 11.9 
มากกวา่ 80,001 บาท 5 4.6 
รวม 109 100.0 

รายไดต้ ่าสุด 20000 ปี  รายไดเ้ฉล่ีย 41089.91 
รายไดสู้งสุด 100000 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18190.524 
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1.9 พืน้ทีใ่นการปลูกกาแฟ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีในการปลูกกาแฟน้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมามีพื้นท่ี
ระหวา่ง 11-30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.8 และพื้นท่ีระหวา่ง 31-50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.9 (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางที ่11 พืน้ทีใ่นการปลูกกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

พืน้ทีใ่นการปลูกกาแฟ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 94 86.2 
11-30 ไร่ 14 12.8 
31-50 ไร่ 1 0.9 
มากกวา่ 50 ไร่ - - 
รวม 109 100.0 

 

1.10 ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ มากกว่าก่ึงหน่ึงมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.2 
รองลงมามีประสบการณ์ระหวา่ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 และมีประสบการณ์ระหวา่ง 11-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 5.5 (ตารางท่ี 12) 
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ตารางที ่12 ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 
N= 109 

ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-5 ปี 33 30.3 
6-10 ปี 70 64.2 
11-20 ปี 6 5.5 
มากกวา่ 20 ปี - - 
รวม 109 100.0 

 

1.11 แหล่งจัดจ าหน่ายผลผลติกาแฟ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ มากกว่าหน่ึงในสามแหล่งจดัจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ คือมีพ่อคา้รับซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 42.2 
รองลงมาคือ จ าหน่ายผา่นทางกลุ่มสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 25.7 และจ าหน่ายดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
22.9 (ตารางท่ี 13) 
 
ตารางที ่13 แหล่งจัดจ าหน่ายผลผลติกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

แหล่งจัดจ าหน่ายผลผลติกาแฟ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ าหน่ายดว้ยตวัเอง 25 22.9 
ผา่นทางกลุ่มสมาชิก 28 25.7 
บริษทัรับซ้ือ 10 9.2 
อ่ืนๆ พอ่คา้รับซ้ือ 46 42.2 
รวม 109 100.0 
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1.12 การฝึกอบรมเกีย่วกบัระบบหลกัการปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เคยฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูก
กาแฟ) คิดเป็นร้อยละ 91.7 และไม่เคยฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 8.3 (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางที ่14 การฝึกอบรมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

การฝึกอบรม 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 100 91.7 
ไม่เคย 9 8.3 
รวม 109 100.0 

 

1.13 การติดต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เคยติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 90.8 และไม่เคยติดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 9.2 (ตารางท่ี 15) 
 

ตารางที ่15 การติดต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 
N= 109 

การติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 99 90.8 
ไม่เคย 10 9.2 
รวม 109 100.0 
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1.14 ประสบการณ์ดูงานทางด้านระบบหลกัการปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ดูงานทางดา้นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(GAP) คิดเป็นร้อยละ 91.7 และไม่เคยมีประสบการณ์ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 8.3 (ตารางท่ี 16) 
 
ตารางที ่16 ประสบการณ์ดูงานของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

ประสบการณ์ดูงาน 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 100 91.7 
ไม่เคย 9 8.3 
รวม 109 100.0 

 

1.15 ลกัษณะการปลูกกาแฟ 

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในการศึกษา คือเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ หน่ึงในสามมีลกัษณะการปลูกกาแฟ คือ-ตาม คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาคือปลูกกาแฟ
ร่วมกบัชา (เม่ียง) และไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 27.5 ปลูกเฉพาะกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ ปลูก
กาแฟร่วมกบัชา (เม่ียง) คิดเป็นร้อยละ 11.9 (ตารางท่ี 17) 
ตารางที ่17 ลกัษณะการปลูกกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในอ าเภอแม่แตง 

N= 109 

ลกัษณะการปลูกกาแฟ 
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปลูกเฉพาะกาแฟ 19 17.4 
ปลูกเม่ียงก่อนและปลูกกาแฟตาม 47 43.1 
ปลูกกาแฟตดัเม่ียงชาออก - - 
ปลูกกาแฟร่วมกบัชา (เม่ียง) 13 11.9 
ปลูกกาแฟร่วมกบัชา (เม่ียง) และไมผ้ล 30 27.5 
รวม 109 100.0 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพ 

ตารางที ่18 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพ 

ค าถาม 
รู้ 

(%) 

ไม่รู้ 

(%) 

1. แหล่งน า้   

1.1น ้ าท่ีใช้ตอ้งมาจากแหล่งท่ีไม่มีสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดการ

ปนเป้ือนวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 

25 

(22.9) 

84 

(77.1) 

2. พืน้ทีป่ลูก   

2.1 เป็นพื้นท่ีซ่ึงไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายท่ีจะท าให้เกิดการ

ตกคา้งหรือปนเป้ือนในผลิตผล 

79 

(72.5) 

30 

(27.5) 

3. การใช้วตัถุอนัตราย ทางการเกษตร   

3.1 ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองชนิด ศตัรูพืชของกาแฟ

และการใชว้ตัถุอนัตรายทาง การเกษตรท่ีถูกตอ้ง 

64 

(58.7) 

45 

(41.3) 

3.2 หากจ าเป็นต้องใช้ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตาม

ค าแนะน าหรืออา้งอิงค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ หรือตามค าแนะน าในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยา่ง

ถูกตอ้งกบักรมวชิาการเกษตร 

80 

(73.4) 

 

4. การจัดการคุณภาพ ในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว   

4.1 ไม่ปลูกกาแฟต่างชนิด (โรบสัตา หรือ อะราบิกา) ปะปนกนัใน

แปลงปลูก 

67 

(61.5) 

42 

(38.5) 

4.2 ส ารวจการเข้าท าลายของศตัรูพืช ในกรณี จ าเป็นต้องใช้วตัถุ

อนัตรายทางการเกษตร ให้ ปฏิบติัตามขอ้ 3 

28 

(25.7) 

81 

(74.3) 

4.3 ก าจดัส่วนของต้นกาแฟ รวมทั้ งผลร่วง ท่ีเป็นโรคหรือแมลง

ท าลายออกจากแปลงปลูก 

39 

(35.8) 

70 

(64.2) 
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ตารางที ่18 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพ (ต่อ) 

ค าถาม 
รู้ 

(%) 

ไม่รู้ 

(%) 

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการปฏิบัติเกบ็เกีย่ว   

5.1 เก็บเก่ียวผลกาแฟสดท่ีสุกแก่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสีของ

ผลกาแฟ 

97 

(89.0) 

12 

(11.0) 

5.2 มีการจดัการแปลงปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียว โดยก าจดัผลกาแฟ

สุก หรือผลแหง้ท่ีติดคา้งบนก่ิง หรือร่วงหล่นใตต้น้กาแฟ 

89 

(81.7) 

20 

(18.3) 

5.3 หากไม่จ  าหน่ายในรูปผลกาแฟสด ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวตอ้งเขา้สู่

กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาภายใน 24 ชั่วโมง 

นบัตั้งแต่เก็บเก่ียวเสร็จ 

63 

(57.8) 

46 

(42.2) 

5.4 การบวนการแบบแห้ง   

1) จะมีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ ผลกาแฟท่ีสุกแก่

ไม่เหมาะสม (เช่น ผลอ่อน ผลแห้ง) หรือถูกแมลงศตัรูพืชท าลาย

ออก 

84 

(77.1) 

25 

(22.9) 

2) สถานท่ีตากผลกาแฟตอ้งไดรั้บแสงแดดเต็มท่ี อากาศถ่ายเทได้

สะดวก ถูกสุขลกัษณะและไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนท่ีจะท าให้เป็น

อนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

92 

(84.4) 

17 

(15.6) 

3) กรรมวิธีการตากจะตอ้งสามารถท าให้ผลกาแฟแห้งทัว่ถึง และมี

การป้องกันการเปียกฝนและน ้ าค้าง โดยเฉพาะหลังจากตากผล

กาแฟแลว้ 6 วนั 

77 

(70.6) 

32 

(29.4) 

4) ระยะเวลาลดความช้ืนของผลกาแฟใน ช่วงแรกให้เหลือความช้ืน

ในเมล็ดกาแฟต ่ากวา่ 20 °/oไม่เกิน 12 วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตาก 

43 

(39.4) 

66 

(60.6) 
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ตารางที ่18 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพ (ต่อ) 

ค าถาม 
รู้ 

(%) 

ไม่รู้ 

(%) 

5) เคร่ืองสีผลกาแฟแหง้ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพไม่เส่ียง

ต่อการท าให้เมล็ดกาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอันตราย เช่น สนิม

น ้ามนัหล่อล่ืน 

76 

(69.7) 

33 

(30.3) 

6) เมล็ดกาแฟหลงัตากมีความช้ืนเป็นไปตามข้อก าหนดในมกษ. 

5700 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโรบัสตาหรือมกษ. 

5701 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟอะราบิกา 

68 

(62.4) 

41 

(37.6) 

5.5 กระบวนการแบบเปียก   

1) มีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่

เหมาะสม (เช่นผลอ่อนผลแหง้) หรือถูกแมลงศตัรูพืชท าลายออก 

84 

(77.1) 

25 

(22.9) 

2) สถานท่ีตากกาแฟกะลาตอ้งไดรั้บแสงแดดเต็มท่ีอากาศถ่ายเทได้

สะดวกถูกสุขลกัษณะและไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนท่ีจะท าให้เป็น

อนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

41 

(37.6) 

68 

(62.4) 

3) กรรมวิธีการตากจะตอ้งสามารถท าให้ผลกาแฟแห้งทัว่ถึงและมี

การป้องกนัการเปียกฝนและน ้ าคา้งโดยเฉพาะหลงัจากตากกาแฟ

กะลาแลว้ 6 วนั 

34 

(31.1) 

75 

(68.8) 

4) ระยะเวลาลดของกาแฟกะลาในช่วงแรกให้เหลือความช้ืนเมล็ด

กาแฟต ่ากวา่ 19 % ไม่เกิน 12 วนั 

33 

(30.3) 

76 

(69.7) 

5) เมล็ดกาแฟก่อนเก็บรักษาในรูปแบบกาแฟกะลามีความช้ืน

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในมกษ. 5700 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ือง

เมล็ดกาแฟโรบสัตาและมกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ือง 

32 

(29.4) 

77 

(70.6) 
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ตารางที ่18 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพ (ต่อ) 

ค าถาม 
รู้ 

(%) 

ไม่รู้ 

(%) 

6) เคร่ืองสีกาแฟกะลาได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพไม่เส่ียง

ต่อการท าให้เมล็ดกาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอันตราย เช่น สนิม 

น ้ามนัหล่อล่ืน 

52 

(47.7) 

57 

(52.3) 

6. การเกบ็รักษาและการขนย้าย   

6.1 การเกบ็รักษา   

6.1.1 สถานท่ีเก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ตอ้งถูกสุขลกัษณะ แห้ง 

อากาศถ่ายเทสะดวก สามารถป้องกนัความช้ืนจากภายนอก และ

การปนเป้ือนจากวตัถุอนัตราย และสัตวพ์าหะน าโรคได ้

76 

(69.7) 

33 

(30.3) 

6.1.2 ภาชนะบรรจุสะอาด ปราศจากส่ิงท่ีเป็น อนัตรายและกล่ินไม่

พึงประสงค ์

82 

(75.2) 

27 

(24.8) 

6.1.3 มีวสัดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา 79 

(72.5) 

30 

(27.5) 

6.1.4 มีมาตรการป้องกนัศตัรูพืชในโรงเก็บ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้

วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 3 

70 

(64.2) 

39 

(35.8) 

6.2 การขนย้าย   

6.2.1 พาหนะในการขนยา้ยสะอาด ปราศจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายและ

กล่ินไม่พึงประสงค ์

86 

(78.9) 

23 

(21.1) 

6.2.2 มีมาตรการป้องกนัไม่ให้เมล็ดกาแฟ/ กาแฟกะลามีความช้ืน

เพิ่มข้ึนระหวา่งขนส่ง 

71 

(65.1) 

38 

(34.9) 

7.สุขลกัษณะส่วนบุคคล   

7.1 ผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัสุขลกัษณะท่ี เหมาะสมหรือผ่าน

การอบรมการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและถูกสุขลกัษณะ 

70 

(564.2) 

39 

(35.8) 
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ตารางที ่18 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพ (ต่อ) 

ค าถาม 
รู้ 

(%) 

ไม่รู้ 

(%) 

8. การบันทกึข้อมูล และการตามสอบ   

8.1 มีบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้สามารถตรวจประเมิน และตามสอบใน

ระดบัฟาร์มไดเ้ก่ียวกบั 

78 

(71.6) 

31 

(21.4) 

(1)ท่ีมาของปัจจยัการผลิต 

(2)การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

(3)การส ารวจศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั ศตัรูพืช 

(4)การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 

(5)ข้อมูลผูรั้บซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลในแต่ละรุ่นไป

จ าหน่าย 

  

 

 จากการวิเคราะห์คะแนนความรู้ ต่อปัจจยัท่ีมีผลในการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการ

เกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ จะมีลกัษณะเป็นทั้งค  าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด จ านวน 

8 ขอ้ใหญ่ 30 ขอ้ยอ่ย ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินคะแนนเตม็ทั้งหมด 30 

คะแนน คือ ช่วงคะแนน 1 – 10 คะแนน เกษตรกรมีความรู้น้อย  ช่วงคะแนน 11 – 19 คะแนน 

เกษตรกรมีความรู้ปานกลาง และช่วงคะแนน 20 – 30 คะแนน เกษตรกรมีความรู้มาก จากตางรางท่ี 

4.16 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 61.47 เกษตรกรมีความรู้ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 42 

เกษตรกรมีความรู้มาก (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที่ 19 คะแนนความรู้ ต่อปัจจัยที่มีผลในการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่

เหมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ 

คะแนน คะแนนเฉลีย่ n 
1-10 - - 

11-19 67 (61.47) 67 
20-30 42 (38.53) 42 
S.D 2.851  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก การ

ปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ 

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

1) แหล่งน า้     

1.1 น ้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ต้องเป็นน ้ าท่ีมาจาก

แหล่งน ้ าท่ี ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม ท่ี เส่ี ยงต่อการ 

ปนเป้ือนจากวัตถุหรือส่ิงท่ี เป็นอันตราย และน ้ ามี

คุณภาพเหมาะสมกบัการใช้ในการเกษตร ไม่ใช้น ้ าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

28 

(25.7) 

46 

(42.2) 

31 

(28.4) 

4 

(3.7) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

1.2 ควรเก็บตัวอย่างน ้ าอย่างน้อย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิม

จดัระบบการผลิต และ'ในช่วงเวลาท่ีมีสภาวะ แวดลอ้ม

เส่ียงต่อการน าไปใช้ในการผลิต ส่งห้องปฏิบติัการของ

ทางราชการหรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ รับรอง

ระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเป้ือนและเก็บใบแจง้

ผลการวเิคราะห์น ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน 

- 

- 

24 

(22.0) 

54 

(49.5) 

31 

(28.4) 

1.3 แหล่งน ้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน ้ าท่ี

เกิดข้ึนเน่ืองจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

37 

(33.9) 

56 

(51.4) 

14 

(12.8) 

2 

(1.8) 

2) พืน้ทีป่ลูก     

2.1 พื้นท่ีปลูกต้องเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็น

อันตรายท่ีจะท าให้ เกิดการตกค้างหรือปนเป้ือนใน

ผลิตผล ในกรณีพื้น ท่ีปลูกอยู่ใกล้หรืออยู่ในแหล่ง

อุตสาหกรรมหรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงจากวตัถุหรือส่ิงท่ี 

เป็นอนัตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกคา้งหรือปนเป้ือนใน

ผลิตผล ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิตควรวิเคราะห์ ดิน

เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินอย่างน้อย 1 คร้ัง โดยเก็บ

ตัวอย่างดิน ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือ

ห้องปฏิบติัการท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ และ

เก็บใบแจง้ผลการวเิคราะห์ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

23 

(21.1) 

48 

(44.0) 

34 

(31.2) 

4 

(3.7) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

2.2 ควรจดัท ารหสัแปลงปลูก และขอ้มูลประจ าแปลงปลูก 

โดยระบุช่ือ เจา้ของพื้นท่ีปลูก สถานท่ี ติดต่อ ช่ือผูดู้แล

แปลงและสถานท่ีติดต่อ (ถ้ามี) ท่ีตั้ งแปลงปลูก แผนผงั

ท่ีตั้ งแปลงปลูก แผนผงัแปลง ปลูก ชนิดกาแฟท่ีปลูก 

ประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 2 ปี 

30 

(27.5) 

38 

(34.9) 

28 

(25.7) 

13 

(11.9) 

3) การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร     

3.1 การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรใหใ้ชต้ามค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร หรือตามค าแนะน าในฉลากท่ีข้ึน

ทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ การใช้ต้องสอดคล้องกับศตัรูพืชท่ี

ส ารวจพบ และบันทึกขอ้มูล ให้มีสาระส าคญัครบถ้วน

ตามแบบบันทึกตามภาคผนวก ข(ตัวอย่างแบบบันทึก

ข้อมู ลการส ารวจศัต รูพื ชและการใช้ว ัต ถุอันตราย

การเกษตร) 

19 

(17.4) 

47 

(43.1) 

36 

(33.0) 

7 

(6.4) 

3.2 ต้องใช้ว ัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ี ข้ึนทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวตัถุอนัตราย และมี

ค าแนะน าบนฉลากให้ใช้กบักาแฟและศตัรูพืชท่ีตอ้งการ

ก าจดั ตอ้งไม่ใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ี 

20 

(18.3) 

23 

(21.1) 

52 

(47.7) 

14 

(12.8) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก หรือ การมีไวใ้นครอบครอง 

ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และ ฉบบั

แก้ไขเพิ่มเติม และท่ีระบุในรายการวตัถุอันตรายทาง

การเกษตรท่ีประเทศคู่คา้หา้มใช ้หรือตามขอ้ก าหนดของ

ประเทศคู่ค้า ทั้ งน้ีต้องไม่เป็นสารห้ามใช้ในประเทศ 

และหยุดใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บ

เก่ียวตามช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากับการใช้วตัถุ

อนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตาม

ค าแนะน าของทางราชการ 

    

3.3 ต้องอ่านค าแนะน าบนฉลากเพื่อทราบคุณสมบัติ 

และวธีิการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรก่อน น าไปใช ้

35 

(32.1) 

68 

(62.4) 

6 

(5.5) 

- 

- 

3.4 ผูใ้ชห้รือผูค้วบคุมการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

ต้องรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใช้วตัถุ

อนัตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เคร่ืองพ่นสารเคมี

และอุปกรณ์หัวฉีดรวมทั้งวิธีการพ่น สารเคมีท่ีถูกตอ้ง 

โดยตรวจสอบเคร่ืองพ่นสารเคมีให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ี

จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันสารพิษ

เป้ือนเส้ือผา้และร่างกายของ  

29 

(26.6) 

45 

(41.3) 

31 

(28.4) 

4 

(3.7) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

ผูป้ฏิบัติงาน ควรสวมเสือผา้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกัน 

สารพิษ ได้แก่ หน้ากาก หรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก 

และสวมรองเท้า เพื่ อป้องกันอันตรายจากสารพิษ 

หลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรมากกวา่สอง

ชนิดผสมกนั เวน้แต่จะเป็นค าแนะน าหรือค ารับรองทาง

วชิาการ 

    

3.5 เตรียมวตัถุอันตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า 

และผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนัก่อนน าไปพ่น ควรพน่ วตัถุ

อนัตรายทางการเกษตรในช่วงเช้าหรือเยน็ขณะลมสงบ 

หลีกเล่ียงการพ่นในเวลาแดดจดัหรือลมแรง และขณะ

ปฏิบติังานผูพ้่นตอ้งอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงควร

ระวงัละอองสารเคมีไปปนเป้ือนแปลง ใกล้เคียงและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10 

(9.2) 

41 

(37.6) 

51 

(46.8) 

7 

(6.4) 

3.6 เตรียมวตัถุอนัตรายทางการเกษตรให้เพียงพอและใช้

หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติดคา้งในถงัพน่ 

15 

(13.8) 

43 

(39.4) 

44 

(40.4) 

7 

(6.4) 

3.7 เม่ือใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรหมดแลว้ ให้ลา้ง

ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรดงักล่าว ด้วย

น ้ า 3 คร้ัง เทน ้ าลงในถงัพ่นสาร น าไปพ่นในแปลงพืชท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหพ้น่วตัถุอนัตรายทาง การเกษตรนั้น  
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติปาน

กลาง(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

ตามค าแนะน าบนฉลาก หรือในพื้นท่ีท่ีก าหนด และ

ต้องไม่ มีความเส่ี ยงต่อการสัมผ ัสผลิตผล ห รือ

ปนเป้ือนของแหล่งน ้ าใช้ ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย

ทางการเกษตรท่ีใชห้มดแลว้ ตอ้งท าลาย เพื่อป้องกนั

การน ากลับมาใช้ แล้วน าไปทิ้ งในสถานท่ี ท่ีจัด

ส าหรับทิ้งภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตร

โดยเฉพาะ หรือท าลายโดยการฝังกลบในดินให้มี

ระยะห่างอยา่งนอ้ย 50 m (เมตร) จากแหล่งน ้ าและท่ี

พกัอาศยั และให้มีความลึกมากพอท่ีสัตวไ์ม่สามารถ

คุย้ข้ึนมาได ้และหา้มเผาท าลาย 

    

3.8 หลงัการพ่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตรทุกคร้ัง ผู ้

พ่นต้องอาบน ้ า สระผม และเปล่ียนเสือผ้าทันที 

เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ขณะพ่นสารตอ้งน าไปซกัให้สะอาด

ทุกคร้ัง โดยซกัแยกจากเส้ือผา้ท่ีใชป้กติ 

44 

(40.4) 

46 

(42.2) 

17 

(15.6) 

2 

(1.8) 

3.9 วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ียงัคงเหลืออยู่ใน

ภาชนะบรรจุ ซ่ึงไม่สามารถใช่ใตห้มดในคราวเดียว 

ให้ ปิ ดฝาให้ส นิท  และเก็บในสถานท่ี เก็บว ัต ถุ

อนัตรายทางการเกษตร 

10 

(9.2) 

21 

(19.3) 

64 

(58.7) 

14 

(12.8) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

3.10 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ 

ตอ้งเก็บในสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและ

ฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

2 

(1.8) 

23 

(21.1) 

63 

(57.8) 

21 

(19.3) 

3.11 จัดเก็บว ัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมถึง

สารเคมีอ่ืน เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง ให้เป็นสัดส่วน เพื่อ 

ป้องกนัการปนเป้ือนของวตัถุอนัตรายทางการเกษตรสู่

ผลิตผล และส่ิงแวดลอ้ม วตัถุอนัตรายทาง การเกษตร

ท่ีเปิดใชแ้ลว้หา้มถ่ายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

15 

(13.8) 

42 

(38.5) 

38 

(34.9) 

14 

(12.8) 

3.12 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด

ตอ้งแสดงป้ายใหช้ดัเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ ไม่

ปะปนกบัปุ๋ยสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเสริม

ประสิทธิภาพต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ 

15 

(13.8) 

25 

(22.9) 

57 

(52.3) 

12 

(11.0) 

3.13 สถานท่ีเก็บวตัถุอันตรายทางการเกษตรต้องมี

อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งครบถว้น เช่น น ้ ายา ลา้ง

ตา น ้าสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ 

9 

(8.3) 

21 

(19.3) 

58 

(53.2) 

21 

(19.3) 

3.14 มาตรการท่ีใช้โนการอารักขาพืช ควรเหมาะสม

ส าหรับการควบคุมศตัรูพืช และอยู่บนพื้นฐานของ 

การส ารวจติดตามปริมาณศตัรูพืช 

6 

(5.5) 

47 

(43.1) 

43 

(39.4) 

8 

(7.3) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

3.15 มีการใช้ระบบการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสานท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใช้วตัถุอนัตรายทาง 

การเกษตร ทั้ ง น้ี  การบ ริหารจัดการศัต รูพื ชแบบ

ผสมผสาน  (Integrated Pest Management ห รือ  IPM) 

หมายถึง ระบบการจดัการกบัศตัรูพืช โดยการรวบรวม

รายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงประชากรของ 

ศตัรูพืชกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเอาเทคนิค

และวิธีการท่ีเหมาะสมทั้งหมดมาผสมผสานเขา้ ดว้ยกนั 

และใช้ด าเนินการลดระดับปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ใน

ระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

11 

(10.1) 

47 

(43.1) 

43 

(39.4) 

 

8 

(7.3) 

3.16 หลีกเล่ียงการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิด

เดิมซ ้ า  เพื่ อชะลอการต้านทานวัต ถุอันตรายทาง

การเกษตรของศตัรูพืช 

16 

(14.7) 

54 

(49.5) 

35 

(32.1) 

4 

(3.7) 

3.17 เกษตรกรและผูป้ฏิบติังาน ควรมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการป้องกนัตวัเองจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการ

ใชส้ารเคมี และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

21 

(19.3) 

58 

(53.2) 

25 

(22.9) 

5 

(4.6) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

3.18 ควรมีเอกสารค าแนะน าการปฏิบติักรณีท่ีมีอุบติัเหตุ

หรือเหตุฉุกเฉินแสดงไวใ้ห้เห็นชัดเจนในบริเวณเก็บ

สารเคมี 

3 

(2.8) 

18 

(16.5) 

63 

(52.8) 

25 

(22.9) 

4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บ

เกีย่ว 

    

4.1 การเตรียมพนัธ์ุ     

ต้นพนัธ์ุ ควรมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ ตรงตามพนัธ์ุท่ี

ตอ้งการผลิต หรือตามความตอ้งการของตลาด สามารถ

ตรวจสอบแหล่งท่ีมาและประวติัของตน้พนัธ์ุได ้

39 

(35.8) 

46 

(42.2) 

19 

(17.4) 

5 

(4.6) 

4.2. การเตรียมดิน     

(1) ก าจดัตอพืชวชัพืช และปรับพื้นท่ี วางแนวปลูก โดย

แบ่งพื้นท่ีปลูกออกเป็นแปลงๆ ขนาดพื้นท่ีท่ี เหมาะสม

อยู่ระหว่าง 2 ไร่ ถึง 3 ไร่ ต่อแปลง ในกรณีพื้นท่ีปลูก

ลาดชนั ควรแบ่งพื้นท่ีปลูกตามลกัษณะ เส้นแนวระดบั 

(contour line) และการวางแถวปลูกควรจะวางไปตาม

แนวเส้นแนวระดบั 

23 

(21.1) 

53 

(48.6) 

27 

(24.8) 

6 

(5.5) 

2) จดัระยะปลูก ให้มีระยะระหว่างต้น 2 m x2 m หรือ

ตามค าแนะน าของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

24 

(22.0) 

49 

(45.0) 

26 

(23.9) 

10 

(9.2) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

(3) ขุดหลุมขนาด 50 cm x50 cm x50 cm รองก้นหลุม

ดว้ยดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัท่ียอ่ยสลายดีแลว้ อตัรา 

5 kg และหินฟอสเฟตอตัรา 100 g 

10 

(9.2) 

29 

(26.6) 

49 

(45.0) 

21 

(19.3) 

4.3 วธีิการปลูก     

(1) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟคือช่วง

ตน้ฤดูฝนโดยปลูกด้วยต้นกล้าอายุ8 เดือนถึง 12 เดือน 

หรือมีใบจริงไม่นอ้ยกวา่ 4 คู่ ถึง 5 คู่ 

22 

(20.2) 

41 

(37.6) 

35 

(32.1) 

11 

(10.1) 

(2) วางด้นกล้ากาแฟลงในหลุมปลูก โดยให้โคนด้น

เสมอปากหลุม แลว้กลบดิน 

18 

(16.5) 

52 

(47.7) 

26 

(23.9) 

13 

(11.9) 

(3) ป้องกันการโยกของด้นกาแฟ โดยปักไม้ท ามุม 45 

องศากบัพื้นดิน และผกูปลายไมติ้ดกบัดน้กาแฟ 

21 

(19.3) 

47 

(43.1) 

32 

(29.4) 

9 

(8.3) 

(4) คลุมรอบโคนด้นด้วยหญ้า หรือวสัดุอ่ืนให้มีรัศมี

ประมาณ 50 cm แต่ใหห่้างจากโคนดน้อยา่งนอ้ย 10 cm 

24 

(22.0) 

47 

(43.1) 

28 

(25.7) 

10 

(9.2) 

(5) กรณีปลูกกาแฟกลางแจง้ท าร่มเงาชัว่คราว ดว้ย 

เศษไมแ้หง้หรือตาข่ายพรางแสงบงัทางทิศตะวนัตก 

26 

(23.9) 

43 

(39.4) 

24 

(22.0) 

16 

(14.7) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

4.4 การปลูกพชืเป็นร่มเงา     

จึงควรปลูกไม้บังร่ม เพื่อป้องกันและ/หรือ ช่วยลด 

อาการใบไหม ้(sunbum) โดยควรใช้ไมโ้ตเร็ว เช่น ถัว่หู

ช้าง พฤกษ์ถ่อน กางหลวง สะตอ และเหรียงใช้ ระยะ

กาแฟปลูกได้ทั้ งในสภาพกลางแจ้งและใต้ร่มเงา แต่

เน่ืองจากกาแฟอะราบิกา ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ีสูง ตน้ 

กาแฟจะไดรั้บแสงแดดโดยตรงเกือบตลอดวนั ดงันั้นไม่

น้อยกว่า 12 m X 12 cm ปลูกสลบัชนิดไม่โตเร็วในแต่

ละแถว นอกจากน้ีสามารถปลูกกาแฟอะราบิกา ร่วมกบั

ไมย้ืนตน้ เช่น บ๊วย ทอ้ มะคาเดเมียนัท ได้โดยปลูกใน

ระหวา่งแถวของไมย้นืตน้ 

29 

(26.6) 

52 

(47.7) 

20 

(18.3) 

8 

(7.3) 

4.5 ปัจจัยการผลติ     

จดัท ารายการปัจจยัการผลิต แหล่งท่ีมา และรายละเอียด

เฉพาะของปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ  ได้แก่  ปุ๋ย ว ัส ดุ

ปรับปรุงดิน ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิต พร้อมทั้ งระบุรายการ ปริมาณ วนั 

เดือน ปีท่ีจัดซ้ือ และบันทึกข้อมูลตามตัวอย่างแบบ

บนัทึก 

15 

(13.8) 

43 

(39.4) 

36 

(33.0) 

15 

(13.8) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

4.6 ปุ๋ย     

1) การใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยอินทรียปุ๋์ยชีวภาพและปุ๋ยธรรมชาติ

ต่างๆ ควรมีการจัดการท่ีดีท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดการ

ปนเป้ือนทั้งในดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพสู่ผลิตผล 

ในระดบัท่ีจะท าใหไ้ม่ปลอดภยัต่อการบริโภค 

22 

(20.2) 

44 

(40.4) 

27 

(24.8) 

16 

(14.7) 

2) ปุ๋ยเคมี เลือกใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีท่ี ข้ึนทะเบียนอย่าง

ถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ทั้งน้ีควรใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์

10 

(92) 

30 

(27.5) 

44 

(40.4) 

25 

(22.9) 

3) บันทึกประวติัการใช้ปุ๋ย ตามตัวอย่างแบบบันทึก 

(แบบบนัทึกขอ้มูลการใชปุ๋้ย/วสัดุปรับปรุงดิน) 

13 

(11.9) 

33 

(11.9) 

46 

(42.2) 

17 

(15.6) 

4.7 น า้     

1) น ้ าส าหรับใช้ในการผลิตควรมีคุณภาพเหมาะสมกบั

วตัถุประสงค์ในการใช้ สะอาด ปราศจากสารอินทรีย ์

และอนินทรียท่ี์มีพิษปนเป้ือน 

10 

(9.2) 

43 

(39.4) 

44 

(40.4) 

12 

(11.0) 

2) น ้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวตัถุอนัตรายทางการเกษตร

ไม่ควรมีสารปนเป้ือน ในระดบัท่ีมีผลกระทบต่อ ความ

ปลอดภยัในการบริโภค ทั้งน้ีน ้าควรมีคุณภาพท่ีไม่ท าให้

ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวตัถุ อนัตรายทางการ

เกษตรลดลง 

7 

(6.4) 

25 

(22.9) 

55 

(50.5) 

22 

(20.2) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติมาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติเลย 

(%) 

3) การจัดการน ้ า วิธีการให้น ้ าควรเหมาะกับความ

ตอ้งการน ้ าของพืช ลดการสูญเสียน ้ า และความเส่ียงท่ี

มีผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ี

โดยรอบ 

30 

(27.5) 

58 

(53.2) 

15 

(13.

8) 

6 

(5.5) 

4.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร     

1) จดัท ารายการและการจดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์

การเกษตร  

12 

(11.0) 

33 

(30.3) 

53 

(48.

6) 

11 

(10.1) 

2) จดัให้มีอุปกรณ์การเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการปฏิบติังาน 

16 

(14.7) 

40 

(36.7) 

39 

(35.

8) 

14 

(12.8) 

3) จัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์

การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการ น าไปใช้

งาน 

24 

(22.0) 

51 

(46.8) 

25 

(22.9) 

9 

(8.3) 

4) จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเค ร่ืองมือ และ

อุปกรณ์การเกษตร และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์การเกษตร ตามแผนท่ีก าหนดไว ้พร้อมบนัทึก

ขอ้มูลการบ ารุงรักษาทุกคร้ัง 

9 

(8.3) 

32 

(29.4) 

57 

(52.3) 

11 

(10.1) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

5) ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น 

เคร่ืองพน่สารเคมี เคร่ืองสีผลกาแฟแหง้ ก่อนน าออกไปใช้

งาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ีต้องอาศัยความ

เท่ียงตรงในการปฏิบติังาน เช่น หัวฉีดพ่นวตัถุอนัตราย

ทางการเกษตร เคร่ืองวดัความช้ืน ต้องตรวจสอบความ

เท่ียงตรงอย่างสม ่าเสมอ หากพบว่ามีความคลาดเคล่ือน

ตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานเม่ือน ามาใชง้าน 

20 

(18.3) 

40 

(36.7) 

40 

(36.7) 

9 

(8.3) 

6)ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกคร้ัง

ก่อนการใชง้าน และหลงัใชง้านเสร็จแลว้ก่อนน าไปเก็บ 

32 

(29.4) 

52 

(17.7) 

18 

(16.5) 

7 

(6.4) 

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว     

5.1 การเกบ็เกีย่ว     

1) ควรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่เหมาะสม โดยเก็บ

เก่ียวผลกาแฟท่ีมีสีแดง หรือสีเหลือง หรือสีส้ม แดง 

(ข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุ) ไม่น้อยกว่า 90% ของพื้นท่ีผิวทั้งผล ไม่

ควรเก็บผลอ่อนท่ีมีสีเขียวทั้งผล ผลร่วงหรือ ผลกาแฟท่ี

สุกเกินไปผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดไ้ม่ควรมีผลกาแฟท่ีสุกแก่

ไม่เหมาะสมเกิน 5°/o ของผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดท้ั้งหมด 

40 

(36.7) 

49 

(45.0) 

16 

(14.7) 

4 

(3.7) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติมาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

5.2 วธีิการเกบ็เกีย่ว     

(1 )ว า ง แ ผ น ก าร เก็ บ เก่ี ย ว  โ ด ย พิ จ า รณ าก า ลั ง

ความสามารถในการผลิตเมล็ดกาแฟ (การท าแห้ง) ดว้ย 

เน่ืองจากการผลิตเมล็ดกาแฟควรท าในวนัท่ีเก็บเก่ียว

ทันที ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวในรอบการเก็บเก่ียว หรือ 

แปลงท่ีต่างกนั ถือเป็นคนละรุ่น การปฏิบติัหลงัการเก็บ

เก่ียวตอ้งแยกจากกนั 

33 

(30.3) 

56 

(51.4) 

15 

(13.8) 

5 

(10.6) 

(2)ก าจดัวชัพืช ก่ิงไม ้และผลกาแฟท่ีร่วงใตต้น้ก่อนเก็บ

เก่ียว 

13 

(11.9) 

35 

(32.1) 

47 

(43.1) 

14 

(12.8) 

(3)ควรหาวสัดุท่ีเหมาะสม เช่น ผา้ใบ ปูใตต้น้กาแฟ เพื่อ

ป้องกนัการปนเป้ือนกบัผลกาแฟสุกเก่าท่ีหล่นใตต้น้ 

15 

(13.8) 

35 

(32.1) 

40 

(36.7) 

19 

(17.4) 

(4)ใชมื้อปลิดผลกาแฟท่ีสุกแก่เหมาะสมใส่ภาชนะ เช่น 

ถุงตาข่ายไนล่อน หรือกระสอบป้านท่ีสะอาด และผล

กาแฟท่ีอยูด่า้นล่าง  

25 

(22.9) 

52 

(47.7) 

24 

(22.0) 

8 

(7.3) 

5.3 การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว     

(1)น าผลกาแฟสดท่ีผา่นการคดัเลือกไปตากบนลานตาก 

เช่น ซีเมนต์ หรือแคร่ไม่ไผ่ ท่ีสะอาด และควรมี วสัดุปู

รอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถา้มีฝน

ตก 

38 

(34.9) 

53 

(48.6) 

13 

(11.9) 

5 

(4.6) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

(2) สถานท่ีตากผลกาแฟ ตอ้งสะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ มี

แสงแดดตลอดทั้งวนั ห่างไกลจากแหล่ง ปนเป้ือน และควร

มีระบบการป้องกนัและเฝ้าระวงัการระบาดของมอดเจาะผล

กาแฟและศตัรูพืชอ่ืนๆ เช่น การติดกบัดกั รอบ ๆ  

18 

(16.5) 

54 

(49.5) 

28 

(25.7) 

9 

(8.3) 

(3) ควรเกล่ียผลกาแฟให้มีความหนา ไม่เกิน 5 cm หรือมี

ปริมาณผลกาแฟไม่เกิน 30 kg/m2 (กิโลกรัม ต่อตาราง

เมตร) และพลิกกลบัผลกาแฟอยา่งสม ่าเสมอ ตามค าแนะน า

วนัละ 4 คร้ัง แต่ถ้าไม่สามารถ ปฏิบติัได้ให้ลดความหนา

ของการตากผลกาแฟ เพื่อป้องกนัการข้ึนราของ 

11 

(10.1) 

28 

(25.7) 

56 

(51.4) 

14 

(12.8) 

(4) ในช่วงเวลาเยน็ ช่วงแรกท่ีเร่ิมตากและผลกาแฟยงัเปียก

อยู ่ควรน าผลกาแฟเขา้ท่ีร่มในตอนกลางคืน แต่ไม่คลุม เพื่อ

ป้องกนัการควบแน่นของหยดน ้ า ซ่ึงจะท าให้ผลกาแฟเปียก

อีกคร้ัง หลงัจากตากโดยได้รับ แสงแดดเต็มท่ี 5 วนั ถึง 7 

วนั ให้ระวงัอย่าให้ผลกาแฟเปียกอีกคร้ังจากฝนหรือน ้ าคา้ง 

โดยต้องเก็บผล กาแฟเข้าท่ี ร่มและ/ห รือคลุมด้วยผ้า

พลาสติก เวลากลางคืนหรือฝนตก 

26 

(23.9) 

48 

(44.0) 

22 

(20.2) 

13 

(11.9) 

(5) ผลกาแฟจะแห้งเหมาะสม เม่ือได้รับแสงแดดเต็มท่ี

ประมาณ 15 วนั ไม่ควรตากผลกาแฟให้แห้ง จนเกินไปจน

เมล็ดกาแฟมีความช้ืนต ่ากว่า 9% ผลกาแฟท่ีแห้งเหมาะสม 

เมล็ดกาแฟควรมีความช้ืนเป็นไป ตามขอ้ก าหนด 

13 

(11.9) 

51 

(46.8) 

36 

(33.0) 

9 

(8.3) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติมาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

ใน มกษ. 5700 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟ

โรบสัตา หรือ มกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง 

เมล็ดกาแฟอะราบิกา ดงัน้ี 

-เมล็ดกาแฟท่ีไม่ต้องเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็น

ระยะเวลาไม่นาน ตอ้งมีความช้ืนไม่เกิน 13.0% (สัดส่วน

โดยน ้าหนกั) 

-เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาท่ีตอ้งเก็บรักษา และ/หรือ 

ขนส่งเป็นระยะเวลานาน ตอ้งมีความช้ืนไม่เกิน 12.5% 

(สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 

    

(6)วดัความช้ืนของเมล็ดกาแฟโดยสุ่มตวัอยา่งผลกาแฟ

แห้งในต าแหน่งต่างๆ ของแต่ละรุ่น น ามาสี เปลือกออก

และวดัด้วยเคร่ืองวดัความช้ืน หรือเกษตรกรสามารถ

ตรวจสอบเบ้ืองดน้โดยก าผลกาแฟแห้ง แลว้เขยา่ จะเกิด

เส่ียงจากการกระทบของเมล็ดและเปลือกกาแฟ 

27 

(24.8) 

52 

(47.7) 

18 

(16.5) 

12 

(11.0) 

6.  การเกบ็รักษาและการขนย้าย     

6.1 การเกบ็รักษา     

(1)ควรเป็นพื้นซี เมนต์ แห้ง ไม่ มีน ้ าขัง สะอาด ถูก

สุขลักษณะ หลังคาและหน้าต่างกันน ้ าได้ดี สามารถ

ป้องกันเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาจากการเปียกน ้ า 

ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการปนเป้ือนจากสารเคมีส่ิง 

27 

(24.8) 

51 

(46.8) 

24 

(22.0) 

7 

(6.4) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

แปลกปลอมและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลง นก 

รวมทั้งสัตวเ์ล้ียง อนัจะท าให้เกิดอนัตรายและไม่ เหมาะสม

ต่อการบริโภค น ้ าไม่ท่วมขงั เพดานสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเท

ไดส้ะดวก 

    

(2)รักษาความช้ืนและอุณหภูมิใหเ้หมาะสมและ 

สม ่าเสมอ (บริเวณการเก็บรักษาท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ไม่ เกิน 

34 

(31.2) 

49 

(45.0) 

16 

(14.7) 

10 

(9.2) 

3)สามารถป้องกันไม่ให้ เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาถูกแสง

โดยตรง และอยูห่่างจากแหล่งความร้อน 

35 

(32.1) 

48 

(44.8) 

18 

(16.5) 

8 

(7.3) 

6.2 การขนย้าย     

1) พาหนะในการขนยา้ยควรเป็นระบบปิด แห้ง สะอาด 

ปราศจากกล่ินไม่พึงประสงค ์ป้องกนัการ ปนเป้ือนจากวตัถุ

อนัตรายทางการเกษตร ส่ิงแปลกปลอม ตลอดจนกนัการ

เปียกน ้ าจากภายนอกไดแ้ละไม่เคยบรรทุกสารเคมีหรือวตัถุ

ท่ีมีกล่ินรุนแรง 

65 

(59.6) 

35 

(32.1) 

4 

(3.7) 

5 

(4.6) 

2) หากเป็นการขนยา้ยแบบระบบเปิด ให้คลุมดว้ยผา้เต็นท์

เพื่อป้องกนัการเปียกช้ืนขณะขนยา้ย 

9 

(8.3) 

32 

(29.4) 

54 

(49.5) 

14 

(12.8) 

3) ควรขนส่ง เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ในช่วงกลางวนั ควร

ใช้ความระมดัระวงัในการขนยา้ยเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา

ในขณะฝนตก และไม่น าพาหนะท่ีเปียกเขา้ไปในสถานท่ี 

37 

(33.9) 

49 

(45.0) 

21 

(19.3) 

2 

(1.8) 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลัก 

การปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ (ต่อ) 

ค าถาม ปฏิบัติ

มาก 

(%) 

ปฏิบัติ

ปาน

กลาง

(%) 

ปฏิบัติ

น้อย 

(%) 

ไม่ได้

ปฏิบัติ

เลย 

(%) 

เก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา     

7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล     

1) ตอ้งมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือให้การอบรมการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกาแฟโดยเฉพาะการ

ปฏิบัติหลังการเก็บ เก่ียว สุขลักษณะส่วนบุคคลแก่

ผู ้ป ฏิบัติงาน เพื่ อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูก

สุขลกัษณะ 

38 

(34.9) 

51 

(46.8) 

15 

(13.8) 

5 

(4.6) 

8. การบันทกึข้อมูลและการตามสอบ     

1) จดัท าเอกสารหรือแบบบนัทึกใหเ้ป็นปัจจุบนัส าหรับฤดู

การผลิตนั้นๆ รวมทั้งบนัทึกขอ้มูลให้ครบถว้น และลงช่ือ

ผูป้ฏิบติังานทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล 

22 

(20.2) 

37 

(33.9) 

40 

(36.7) 

10 

(9.2) 

2) ในกรณีท่ีมีแปลงปลูกมากกว่า 1 แปลง ควรให้รหัส

แปลง และบนัทึกขอ้มูลเป็นรายแปลงปลูก 

43 

(39.4) 

48 

(44.0) 

13 

(11.9) 

5 

(4.6) 

3) ในกรณีมีการจ าหน่าย เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ต้อง

บนัทึกข้อมูลผูรั้บซ้ือ หรือแหล่งท่ีน าเมล็ด กาแฟ/กาแฟ

กะลา ไปจ าหน่าย 

37 

(33.9) 

53 

(48.6) 

17 

(15.6) 

2 

(1.8) 

4) มีการจัดเก็บเอกสาร และ/หรอ บันทึกข้อมูลเป็น

หมวดหมู่ แยก  เป็นฤดูการผลิต เพื่ อสะดวกต่อการ

ตรวจสอบ และการน ามาใช ้

10 

(9.2) 

40 

(36.7) 

46 

(42.2) 

13 

(11.9) 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการปฏิบัติตามหลักการ

ปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 11 ตวั คือ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์

การปลูกกาแฟ ประสบการณ์การฝึกอบรม รายได้ของครัวเรือน พื้นท่ีปลูกกาแฟ แหล่งจ าหน่าย

ผลผลิต การศึกษาดูงาน GAP การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี กบัตวัแปรตาม คือ การปฏิบติัของเกษตรกรผู ้

ปลูกกาแฟตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอ

แม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ คือ Statistical Package for the Social, SPSS โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์

สัน Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ดงัแสดงในตารางท่ี 21 

เม่ือ  Y= การปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ี

         เหมาะสมส าหรับกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 X1= เพศ 

 X2= อาย ุ

 X3= การศึกษา 

 X4= ประสบการณ์การปลูกกาแฟ 

 X5= ประสบการณ์การฝึกอบรม GAP 

 X6= รายไดข้องครัวเรือน 

 X7= พื้นท่ีปลูกกาแฟ 

 X8= แหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

 X9= การศึกษาดูงาน GAP 

 X10= การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี 

 X11= ความรู้ ความเขา้ใจ GAP 
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จากตารางท่ี แสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระดว้ยกนั พบวา่ส่วน

ใหญ่แล้วตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันในระดับต ่าถึงปานกลาง ตามเกณฑ์วดัระดับ

ความสัมพนัธ์ของบุปผา (ม.ป.ป.: 148) พบวา่ ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ท่ีจะท าให้ค่า R2 เปล่ียน 

เพราะค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งหมด ไม่มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 หรือ 0.7 



 

 

ตารางที่ 21 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดกบัการปฏิบัติตามหลกัการปฏิบัติทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
Y 1.000 -0.005 0.066 0.031 0.353** -0.090 0.066 -0.124 0.035 0.048 -0.110 0.457** 
X1  1.000 0.038 -0.223* 0.140 -0.053 0.076 0.051 -0.027 -0.125 -0.002 0.058 
X2   1.000 -0.055 0.039 0.000 0.132 -0.004 -0.189* 0.119 0.014 0.069 
X3    1.000 0.070 0.065 0.053 0.069 -0.062 0.065 0.027 0.045 
X4     1.000 -0.075 0.231* -0.146 0.015 -0.014 -0.028 -0.030 
X5      1.000 0.026 0.077 0.091 0.758** 0.828** 0.687** 
X6       1.000 0.346** -0.163 0.026 0.088 0.066 
X7        1.000 -0.070 0.077 0.121 0.586** 
X8         1.000 -0.045 0.079 0.029 
X9          1.000 0.713** 0.646** 
X10           1.000 0.804** 
X11            1.000 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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จากตารางท่ี 21 พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดมีค่าอยูร่ะหวา่ง -0.223 
ถึง 0.828 โดยรายไดข้องครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบั
ประสบการณ์การปลูกกาแฟ โดยมีค่า 0.231 พื้นท่ีปลูกกาแฟมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบัรายไดข้องครัวเรือน โดยมีค่า 0.346 การศึกษาดูงานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบัประสบการณ์การฝึกอบรมGAP โดยมีค่า 0.758 การติดต่อ
กบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบั
ประสบการณ์การฝึกอบรมGAP และการศึกษาดูงานGAP โดยมีค่า 0.828 และ 0.713 ตามล าดบั และ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีท่ี เหมาะสมของผู ้ปลูกกาแฟนั้ นมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบัประสบการณ์การฝึกอบรมGAP พื้นท่ี
ปลูกกาแฟ การศึกษาดูงานGAP และการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรโดยมีค่า 0.687 0.586 
0.646 และ 0.804 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้ งหมดกับการปฏิบัติตาม
หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ นั้นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง -0.124 ถึง 0.457 และมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กับประสบการณ์การปลูกกาแฟและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ เท่ากบั 0.353 และ 0.457 ตามล าดบั 
 ดงันั้นจึงกล่าวสรุปไดว้่า ประสบการณ์การฝึกอบรม (GAP) พื้นท่ีปลูกกาแฟท่ีค่อนขา้งมาก   
ประสบการณ์ศึกษาดูงาน (GAP) และการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ี
มีส่วนช่วยท าให้ผูป้ลูกกาแฟมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผู ้
ปลูกกาแฟเพิ่มมากข้ึน และประสบการณ์การปลูกกาแฟและความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบั
เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ เป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีท าให้เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟปฏิบัติตาม
หลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ 
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ตอนที ่6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกบัการผลติกาแฟ

คุณภาพ 

 1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของ
ผูป้ลูกกาแฟ 
 - เกษตรกรยงัขาดความรู้เฉพาะดา้นท่ีถูกตอ้ง เช่น เร่ืองโรคและแมลงสารเคมีทางการเกษตรท่ี
ใชก้ าจดัศตัรูพืช 
 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผู ้
ปลูกกาแฟ 
 - จากการสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยตนเอง โดยการเขา้ไปสอบถามเกษตรกรเพื่อให้ได้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพการผลิตกาแฟคุณภาพ พบวา่สภาพแปลงการผลิตกาแฟของเกษตรกรมีการผลิตกาแฟ
ตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม มีการใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพในการปลูกช่วยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้กบัผืน
ดิน มีระบบการจัดการดูแลการผลิตเป็นอย่างดี โดยจะมีการเข้ามาดูแลของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรในพื้นท่ีเขา้มาดูแลอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการจดัอบรมแกนน าเกษตรกรในพื้นท่ีเขา้มา
อบรมใหค้วามรู้เร่ืองหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถน าไปเผยแพร่ใหแ้ก่เกษตรกรในกลุ่ม
ของตนเองและเกษตรกรอ่ืนๆท่ีสนใจอีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะจากเกษตรกรท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์จาก
แบบสอบถามซ่ึงสามารถสรุปไดใ้จความส าคญัดงัน้ี  
 เกษตรกรในพื้นท่ีอยากให้มีการจดัแหล่งใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการปฏิบติัทางการเกษตรดี
ท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตกาแฟคุณภาพ ตลอดจนอยากเห็นการเขา้มาช่วยเหลือกนัอย่างย ัง่ยืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรจะมีการให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด แกไ้ขปัญหาท่ีเกษตรกรประสบอยู่อย่าง
ตรงจุดและชดัเจน  
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติั
ตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นสังคม ท่ีมีผลต่อความตอ้งการความรู้
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ และ
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรเก่ียวกบั การผลิตกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟใน
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ต าบลป่าแป๋ จ านวน 109 รายเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเม่ือเก็บข้อมูลแล้ว น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้การ
ค านวณค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Statistical package for Social Science ) ซ่ึงสถิติท่ีใช้
ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าต ่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติทดสอบได้ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ คือ Statistical Package 
for the Social, SPSS โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม 
 
สรุปผลการศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 69.7 โดยมีอายุระหว่าง 51-
60 ปีร้อยละ 44.0 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 สถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 90.8 มีระดบัการศึกษาชั้นประถม ร้อยละ 67.9 มีพื้นท่ีถือครอง ระหว่าง 11-30 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 45.9 มากกว่าหน่ึงในสามมีรายได้ในภาคการเกษตรระหว่าง 20,000-40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่มีรายไดน้อกภาคการเกษตรระหวา่ง 20,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.4 
ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีในการปลูกกาแฟน้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.2 มีประสบการณ์ในการปลูก
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กาแฟระหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.2 แหล่งจดัจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ คือมีพ่อคา้รับซ้ือ คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 ส่วนใหญ่เคยฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
คิดเป็นร้อยละ 91.7 เคยติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 90.8 ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ดูงานทางดา้นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) คิดเป็นร้อยละ 
91.7 หน่ึงในสามมีลกัษณะการปลูกกาแฟ คือปลูกเม่ียงก่อนและปลูกกาแฟตาม คิดเป็นร้อยละ 43.1 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรดีทีเ่หมาะสมของผู้ปลูกกาแฟ 
1. แหล่งน า้ 
 1.1น ้ าท่ีใช้ตอ้งมาจากแหล่งท่ีไม่มีสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดการปนเป้ือนวตัถุหรือส่ิงท่ี
เป็นอนัตราย มีความรู้ร้อยละ 22.9 
2. พืน้ทีป่ลูก  
 2.1 เป็นพื้นท่ีซ่ึงไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกคา้งหรือปนเป้ือนใน
ผลิตผล มีความรู้ร้อยละ 72.5 
3. การใช้วตัถุอนัตราย ทางการเกษตร  
 3.1 ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองชนิด ศตัรูพืชของกาแฟและการใชว้ตัถุอนัตราย
ทาง การเกษตรท่ีถูกตอ้ง มีความรู้ร้อยละ 58.7 
 3.2 หากจ าเป็นต้องใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามค าแนะน าหรืออ้างอิง
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามค าแนะน าในฉลากท่ีข้ึน
ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งกบักรมวชิาการเกษตร มีความรู้ร้อยละ 73.4 
4. การจัดการคุณภาพ ในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว  
 4.1 ไม่ปลูกกาแฟต่างชนิด (โรบสัตา หรือ อะราบิกา) ปะปนกนัในแปลงปลูก มีความรู้ร้อย
ละ 61.5 
 4.2 ส ารวจการเขา้ท าลายของศตัรูพืช ในกรณี จ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรให้
ปฏิบติัตามขอ้ 3 มีความรู้ร้อยละ 25.7 
 4.3 ก าจดัส่วนของตน้กาแฟ รวมทั้งผลร่วง ท่ีเป็นโรคหรือแมลงท าลายออกจากแปลงปลูก 
มีความรู้ร้อยละ 35.8 
5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการปฏิบัติเกบ็เกีย่ว 
 5.1 เก็บเก่ียวผลกาแฟสดท่ีสุกแก่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสีของผลกาแฟ มีความรู้ร้อยละ 
89.0 
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 5.2 มีการจดัการแปลงปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียว โดยก าจดัผลกาแฟสุก หรือผลแห้งท่ีติด
คา้งบนก่ิง หรือร่วงหล่นใตต้น้กาแฟ มีความรู้ร้อยละ 81.7 
 5.3 หากไม่จ  าหน่ายในรูปผลกาแฟสด ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวตอ้งเขา้สู่กระบวนการผลิตเมล็ด
กาแฟ/กาแฟกะลาภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่เก็บเก่ียวเสร็จ มีความรู้ร้อยละ 57.8 
 5.4 การบวนการแบบแหง้ 
 1) จะมีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสม (เช่น ผล
อ่อน ผลแหง้) หรือถูกแมลงศตัรูพืชท าลายออก มีความรู้ร้อยละ 77.1 
 2) สถานท่ีตากผลกาแฟตอ้งไดรั้บแสงแดดเต็มท่ี อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถูกสุขลกัษณะ
และไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนท่ีจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค มีความรู้ร้อยละ 84.4 
 3) กรรมวิธีการตากจะตอ้งสามารถท าใหผ้ลกาแฟแหง้ทัว่ถึง และมีการป้องกนัการเปียกฝน
และน ้าคา้ง โดยเฉพาะหลงัจากตากผลกาแฟแลว้ 6 วนั มีความรู้ร้อยละ 70.6 
 4) ระยะเวลาลดความช้ืนของผลกาแฟใน ช่วงแรกใหเ้หลือความช้ืนในเมล็ดกาแฟต ่ากวา่ 20 
°/oไม่เกิน 12 วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตาก มีความรู้ร้อยละ 39.4 
 5) เคร่ืองสีผลกาแฟแห้งได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพไม่เส่ียงต่อการท าให้เมล็ด
กาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สนิมน ้ามนัหล่อล่ืน มีความรู้ร้อยละ 69.7 
 6) เมล็ดกาแฟหลงัตากมีความช้ืนเป็นไปตามข้อก าหนดในมกษ. 5700 มาตรฐานสินค้า
เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโรบสัตาหรือมกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟอะราบิกา  มี
ความรู้ร้อยละ 62.4 
 5.5 กระบวนการแบบเปียก 
 1) มีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสม (เช่นผลอ่อน
ผลแหง้) หรือถูกแมลงศตัรูพืชท าลายออก มีความรู้ร้อยละ 77.1 
 2) สถานท่ีตากกาแฟกะลาตอ้งไดรั้บแสงแดดเต็มท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกถูกสุขลกัษณะ
และไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนท่ีจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค มีความรู้ร้อยละ 37.6 
 3) กรรมวธีิการตากจะตอ้งสามารถท าให้ผลกาแฟแห้งทัว่ถึงและมีการป้องกนัการเปียกฝน
และน ้าคา้งโดยเฉพาะหลงัจากตากกาแฟกะลาแลว้ 6 วนั มีความรู้ร้อยละ 31.1 
 4) ระยะเวลาลดของกาแฟกะลาในช่วงแรกให้เหลือความช้ืนเมล็ดกาแฟต ่ากว่า 19 % ไม่
เกิน 12 วนั มีความรู้ร้อยละ 30.3 
 5) เมล็ดกาแฟก่อนเก็บรักษาในรูปแบบกาแฟกะลามีความช้ืนเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
มกษ. 5700 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโรบสัตาและมกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตร
เร่ือง มีความรู้ร้อยละ 29.4 
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 6) เคร่ืองสีกาแฟกะลาไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพไม่เส่ียงต่อการท าให้เมล็ดกาแฟ
ปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สนิม น ้ามนัหล่อล่ืน มีความรู้ร้อยละ 47.7 
6. การเกบ็รักษาและการขนย้าย 
 6.1 การเก็บรักษา 
 1) สถานท่ีเก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ต้องถูกสุขลักษณะ แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
สามารถป้องกนัความช้ืนจากภายนอก และการปนเป้ือนจากวตัถุอนัตราย และสัตวพ์าหะน าโรคได ้
มีความรู้ร้อยละ 69.7 
 2) ภาชนะบรรจุสะอาด ปราศจากส่ิงท่ีเป็น อนัตรายและกล่ินไม่พึงประสงค ์มีความรู้ร้อย
ละ 75.2 
 3) มีวสัดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา มีความรู้ร้อยละ 72.5 
 4) มีมาตรการป้องกันศัตรูพืชในโรงเก็บ ในกรณี ท่ีจ าเป็นต้องใช้ว ัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 3 มีความรู้ร้อยละ 64.2 
 6.2 การขนยา้ย  
 1) พาหนะในการขนยา้ยสะอาด ปราศจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายและกล่ินไม่พึงประสงค์ มี
ความรู้ร้อยละ 78.9 
 2) มีมาตรการป้องกนัไม่ให้เมล็ดกาแฟ/ กาแฟกะลามีความช้ืนเพิ่มข้ึนระหว่างขนส่ง มี
ความรู้ร้อยละ 65.1 
7.สุขลกัษณะส่วนบุคคล  
 7.1 ผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัสุขลกัษณะท่ี เหมาะสมหรือผ่านการอบรมการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งและถูกสุขลกัษณะ มีความรู้ร้อยละ 64.2 
8. การบนัทึกขอ้มูล และการตามสอบ  
 8.1 มีบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้สามารถตรวจประเมิน และตามสอบในระดบัฟาร์มไดเ้ก่ียวกบัมี
ความรู้ร้อยละ  71.6 
 1) ท่ีมาของปัจจยัการผลิต 
 2) การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
 3) การส ารวจศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั ศตัรูพืช 
 4) การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 
 5) ขอ้มูลผูรั้บซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลในแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย 
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ตอนที ่3 การปฏิบัติของเกษตรกรในการผลติกาแฟคุณภาพตามหลกั GAP 
 ผลการศึกษาดา้นการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกั GAP พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการปฏิบติัการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกั GAP ดงัต่อไปน้ี 
1) แหล่งน า้ 
 1.1 น ้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ตอ้งเป็นน ้ าท่ีมาจากแหล่งน ้ าท่ีไม่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
เส่ียงต่อการ ปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอันตราย และน ้ ามีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ใน
การเกษตร ไม่ใช้น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติั
ปานกลางร้อยละ 42.2 
 1.2 ควรเก็บตวัอยา่งน ้ าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิต และ'ในช่วงเวลาท่ีมี
สภาวะ แวดล้อมเส่ียงต่อการน าไปใช้ในการผลิต ส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
ห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการ รับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเป้ือนและเก็บใบแจง้ผลการ
วเิคราะห์น ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 49.5 
 1.3 แหล่งน ้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน ้ าท่ี เกิดข้ึนเน่ืองจากการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 51.4 
 
2) พืน้ทีป่ลูก 
 2.1 พื้นท่ีปลูกตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกคา้งหรือ
ปนเป้ือนในผลิตผล ในกรณีพื้นท่ีปลูกอยูใ่กลห้รืออยูใ่นแหล่งอุตสาหกรรมหรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
จากวตัถุหรือส่ิงท่ี เป็นอนัตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกค้างหรือปนเป้ือนในผลิตผล ในระยะเร่ิม
จดัระบบการผลิตควรวิเคราะห์ ดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินอยา่งน้อย 1 คร้ัง โดยเก็บตวัอยา่งดิน 
ส่งห้องปฏิบติัการของทางราชการ หรือหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ และเก็บใบ
แจง้ผลการวเิคราะห์ไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 44.0 
 2.2 ควรจดัท ารหัสแปลงปลูก และขอ้มูลประจ าแปลงปลูก โดยระบุช่ือ เจา้ของพื้นท่ีปลูก 
สถานท่ี ติดต่อ ช่ือผูดู้แลแปลงและสถานท่ีติดต่อ (ถ้ามี) ท่ีตั้ งแปลงปลูก แผนผงัท่ีตั้ งแปลงปลูก 
แผนผงัแปลง ปลูก ชนิดกาแฟท่ีปลูก ประวติัการใช้ท่ีดินยอ้นหลงัอย่างน้อย 2 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 34.9 
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3) การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
 3.1 การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรใหใ้ชต้ามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร หรือตาม
ค าแนะน าในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอย่างถูกตอ้งกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การใชต้อ้งสอดคลอ้งกบัศตัรูพืชท่ีส ารวจพบ และบนัทึกขอ้มูล ให้มีสาระส าคญัครบถว้น ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 43.1 
 3.2 ตอ้งใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีเลขทะเบียน
วตัถุอนัตราย และมีค าแนะน าบนฉลากให้ใช้กบักาแฟและศตัรูพืชท่ีตอ้งการก าจดั ตอ้งไม่ใช้วตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรท่ีห้ามผลิต น าเขา้ ส่งออก หรือ การมีไวใ้นครอบครอง ตามพระราชบญัญติั
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และ ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และท่ีระบุในรายการวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ี
ประเทศคู่คา้ห้ามใช้ หรือตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นสารห้ามใช้ในประเทศ 
และหยุดใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากบัการ
ใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือให้เป็นไปตามค าแนะน าของทางราชการ ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 47.7 
 3.3 ต้องอ่านค าแนะน าบนฉลากเพื่อทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้วตัถุอันตรายทาง
การเกษตรก่อน น าไปใช ้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 62.4 
 3.4 ผูใ้ช้หรือผูค้วบคุมการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ตอ้งรู้จกัศตัรูพืช การเลือกชนิด
และอตัราการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร การเลือกใช้เคร่ืองพ่นสารเคมีและอุปกรณ์หัวฉีด
รวมทั้งวิธีการพ่น สารเคมีท่ีถูกตอ้ง โดยตรวจสอบเคร่ืองพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัสารพิษเป้ือนเส้ือผา้และร่างกายของผูป้ฏิบติังาน ควรสวม
เสือผา้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกัน สารพิษ ได้แก่ หน้ากาก หรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวม
รองเทา้ เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสารพิษ หลีกเล่ียงการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรมากกว่าสอง
ชนิดผสมกนั เวน้แต่จะเป็นค าแนะน าหรือค ารับรองทางวิชาการ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปาน
กลางร้อยละ 41.3 
 3.5 เตรียมวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า และผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนัก่อน
น าไปพ่น ควรพ่น วตัถุอนัตรายทางการเกษตรในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพ่นใน
เวลาแดดจดัหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพ้่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงควรระวงั
ละอองสารเคมีไปปนเป้ือนแปลง ใกลเ้คียงและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 
46.8 
 3.6 เตรียมวตัถุอนัตรายทางการเกษตรใหเ้พียงพอและใชห้มดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติด
คา้งในถงัพน่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 40.4 
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 3.7 เม่ือใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทาง
การเกษตรดงักล่าว ดว้ยน ้ า 3 คร้ัง เทน ้ าลงในถงัพ่นสาร น าไปพน่ในแปลงพืชท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้่น
วตัถุอนัตรายทาง การเกษตรนั้น ตามค าแนะน าบนฉลาก หรือในพื้นท่ีท่ีก าหนด และตอ้งไม่มีความ
เส่ียงต่อการสัมผสัผลิตผล หรือปนเป้ือนของแหล่งน ้าใช ้ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ี
ใช้หมดแล้ว ต้องท าลาย เพื่อป้องกันการน ากลับมาใช้ แล้วน าไปทิ้งในสถานท่ีท่ีจดัส าหรับทิ้ง
ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือท าลายโดยการฝังกลบในดินใหมี้ระยะห่าง
อยา่งน้อย 50 m (เมตร) จากแหล่งน ้ าและท่ีพกัอาศยั และให้มีความลึกมากพอท่ีสัตวไ์ม่สามารถคุย้
ข้ึนมาได ้และหา้มเผาท าลาย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 47.7 
 3.8 หลงัการพ่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตรทุกคร้ัง ผูพ้่นตอ้งอาบน ้ า สระผม และเปล่ียน
เสือผา้ทนัที เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ขณะพ่นสารตอ้งน าไปซกัให้สะอาดทุกคร้ัง โดยซกัแยกจากเส้ือผา้ท่ีใช้
ปกติ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 42.2 
 3.9 วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ียงัคงเหลืออยูใ่นภาชนะบรรจุ ซ่ึงไม่สามารถใช่ใตห้มดใน
คราวเดียว ให้ปิดฝาให้สนิท และเก็บในสถานท่ีเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 58.7 
 3.10 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ ตอ้งเก็บในสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั 
ป้องกนัแดดและฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 57.8 
 3.11 จดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รวมถึงสารเคมีอ่ืน เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง ให้เป็น
สัดส่วน เพื่อ ป้องกนัการปนเป้ือนของวตัถุอนัตรายทางการเกษตรสู่ผลิตผล และส่ิงแวดลอ้ม วตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตรท่ีเปิดใชแ้ลว้หา้มถ่ายออกจากภาชนะบรรจุเดิม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติั
ปานกลางร้อยละ 38.5 
 3.12 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิดตอ้งแสดงป้ายให้ชดัเจน และแยก
เก็บเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกบัปุ๋ยสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆ และ
อุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 52.3 
 3.13 สถานท่ีเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งครบถว้น 
เช่น น ้ ายา ลา้งตา น ้ าสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปฏิบติัน้อย
ร้อยละ 53.2 
 3.14 มาตรการท่ีใชโ้นการอารักขาพืช ควรเหมาะสมส าหรับการควบคุมศตัรูพืช และอยูบ่น
พื้นฐานของ การส ารวจติดตามปริมาณศตัรูพืช ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 59.6 
 3.15 มีการใชร้ะบบการบริหารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใชว้ตัถุ
อันตรายทาง การเกษตร ทั้ ง น้ี  การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 
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Management หรือ IPM) หมายถึง ระบบการจดัการกบัศตัรูพืช โดยการรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงประชากรของ ศตัรูพืชกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเอาเทคนิคและวธีิการท่ี
เหมาะสมทั้งหมดมาผสมผสานเข้า ด้วยกนั และใช้ด าเนินการลดระดับปริมาณศตัรูพืชให้อยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 43.1 
 3.16 หลีกเล่ียงการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดเดิมซ ้ า เพื่อชะลอการตา้นทานวตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตรของศตัรูพืช ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 49.5 
 3.17 เกษตรกรและผูป้ฏิบติังาน ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกันตวัเองจาก
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใช้สารเคมี และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปฏิบติั
ปานกลางร้อยละ 53.2 
 3.18 ควรมีเอกสารค าแนะน าการปฏิบติักรณีท่ีมีอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไวใ้ห้เห็น
ชดัเจนในบริเวณเก็บสารเคมี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 52.8 
 
4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว  
 4.1 การเตรียมพนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุ ควรมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ตรงตามพนัธ์ุท่ีตอ้งการผลิต หรือ
ตามความตอ้งการของตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาและประวติัของตน้พนัธ์ุได ้ส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 42.2 
 4.2. การเตรียมดิน 
 (1) ก าจดัตอพืชวชัพืช และปรับพื้นท่ี วางแนวปลูก โดยแบ่งพื้นท่ีปลูกออกเป็นแปลงๆ 
ขนาดพื้นท่ีท่ี เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 2 ไร่ ถึง 3 ไร่ ต่อแปลง ในกรณีพื้นท่ีปลูกลาดชนั ควรแบ่งพื้นท่ี
ปลูกตามลักษณะ เส้นแนวระดับ (contour line) และการวางแถวปลูกควรจะวางไปตามแนว
เส้นแนวระดบั ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 48.6 
 (2) จดัระยะปลูก ให้มีระยะระหวา่งตน้ 2 m x2 m หรือตามค าแนะน าของหน่วยงานท่ีเก่ียว
ชอ้ง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 45.0 
 (3) ขุดหลุมขนาด 50 cm x50 cm x50 cm รองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัท่ี
ยอ่ยสลายดีแลว้ อตัรา 5 kg และหินฟอสเฟตอตัรา 100 g ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปฏิบติัน้อยร้อยละ 
45.0 
 4.3 วธีิการปลูก 
 (1) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟคือช่วงตน้ฤดูฝนโดยปลูกดว้ยตน้กลา้อายุ8 
เดือนถึง 12 เดือน หรือมีใบจริงไม่น้อยกวา่ 4 คู่ ถึง 5 คู่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อย
ละ 37.6 
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 (2) วางดน้กลา้กาแฟลงในหลุมปลูก โดยให้โคนดน้เสมอปากหลุม แลว้กลบดิน  ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 47.7 
 (3) ป้องกนัการโยกของดน้กาแฟ โดยปักไมท้  ามุม 45 องศากบัพื้นดิน และผกูปลายไมติ้ด
กบัดน้กาแฟ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 43.1 
 (4) คลุมรอบโคนดน้ดว้ยหญา้ หรือวสัดุอ่ืนให้มีรัศมีประมาณ 50 cm แต่ให้ห่างจากโคนดน้
อยา่งนอ้ย 10 cm ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 43.1 
  (5) กรณีปลูกกาแฟกลางแจง้ท าร่มเงาชัว่คราว ดว้ยเศษไมแ้ห้งหรือตาข่ายพรางแสงบงัทาง
ทิศตะวนัตก ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 39.4 
 4.4 การปลูกพืชเป็นร่มเงา 
กาแฟปลูกไดท้ั้งในสภาพกลางแจง้และใตร่้มเงา แต่เน่ืองจากกาแฟอะราบิกา ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ี
สูง ตน้ กาแฟจะไดรั้บแสงแดดโดยตรงเกือบตลอดวนั ดงันั้นจึงควรปลูกไมบ้งัร่ม เพื่อป้องกนัและ/
หรือ ช่วยลด อาการใบไหม ้(sun bum) โดยควรใช้ไมโ้ตเร็ว เช่น ถัว่หูช้าง พฤกษ์ถ่อน กางหลวง 
สะตอ และเหรียงใช้ ระยะไม่น้อยกว่า 12 m X 12 cm ปลูกสลับชนิดไม่โตเร็วในแต่ละแถว 
นอกจากน้ีสามารถปลูกกาแฟอะราบิกา ร่วมกบัไมย้ืนตน้ เช่น บ๊วย ทอ้ มะคาเดเมียนทั ไดโ้ดยปลูก
ในระหวา่งแถวของไมย้นืดน้ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 47.7 
 4.5 ปัจจยัการผลิต 
จดัท ารายการปัจจยัการผลิต แหล่งท่ีมา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปุ๋ย 
วสัดุปรับปรุงดิน วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้ งระบุรายการ 
ปริมาณ วนั เดือน ปีท่ีจดัซ้ือ และบนัทึกขอ้มูลตามตวัอยา่งแบบบนัทึก ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติั
ปานกลางร้อยละ 39.4 
 4.6 ปุ๋ย 
 1) การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรียปุ๋์ยชีวภาพและปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ ควรมีการจดัการท่ีดีท่ีจะ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนทั้งในดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพสู่ผลิตผล ในระดบัท่ีจะท าใหไ้ม่
ปลอดภยัต่อการบริโภค ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 40.4 
 2) ปุ๋ยเคมี เลือกใชเ้ฉพาะปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ีควรใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 40.4 
 3) บนัทึกประวติัการใช้ปุ๋ย ตามตวัอย่างแบบบนัทึก (แบบบนัทึกข้อมูลการใช้ปุ๋ย/วสัดุ
ปรับปรุงดิน) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 42.2 
 4.7 น ้า 
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 1) น ้ าส าหรับใช้ในการผลิตควรมีคุณภาพเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ในการใช้ สะอาด 
ปราศจากสารอินทรีย ์และอนินทรียท่ี์มีพิษปนเป้ือน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 40.4 
 2) น ้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวตัถุอนัตรายทางการเกษตรไม่ควรมีสารปนเป้ือน ในระดบัท่ีมี
ผลกระทบต่อ ความปลอดภยัในการบริโภค ทั้งน้ีน ้ าควรมีคุณภาพท่ีไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ละลายปุ๋ยและวตัถุ อนัตรายทางการเกษตรลดลง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 50.5 
 3) การจดัการน ้า 
วธีิการให้น ้ าควรเหมาะกบัความตอ้งการน ้ าของพืช ลดการสูญเสียน ้ า และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อ ส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีโดยรอบ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 53.2 
 4.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร  
 1) จดัท ารายการและการจดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปฏิบติันอ้ยร้อยละ 48.6 
 2) จดัให้มีอุปกรณ์การเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 36.7 
 3) จดัให้มีสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อ
การ น าไปใชง้าน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 46.8 
 4) จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์การเกษตร และบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การเกษตร ตามแผนท่ีก าหนดไว ้พร้อมบนัทึกขอ้มูลการบ ารุงรักษาทุกคร้ัง 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 52.3 
 5) ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองพ่นสารเคมี เคร่ืองสีผลกาแฟ
แห้ง ก่อนน าออกไปใช้งาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ีต้องอาศยัความเท่ียงตรงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตร เคร่ืองวดัความช้ืน ต้องตรวจสอบความ
เท่ียงตรงอยา่งสม ่าเสมอ หากพบวา่มีความคลาดเคล่ือนตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานเม่ือน ามาใชง้าน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 36.7 
 6) ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกคร้ังก่อนการใชง้าน และหลงัใชง้าน
เสร็จแลว้ก่อนน าไปเก็บ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 29.4 
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5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 
 5.1 การเก็บเก่ียว 
 1) ควรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่เหมาะสม โดยเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีสีแดง หรือสี
เหลือง หรือสีส้ม แดง (ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ) ไม่นอ้ยกวา่ 90% ของพื้นท่ีผวิทั้งผล ไม่ควรเก็บผลอ่อนท่ีมีสี
เขียวทั้งผล ผลร่วงหรือ ผลกาแฟท่ีสุกเกินไป ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดไ้ม่ควรมีผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่
เหมาะสมเกิน 5°/o ของผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดท้ั้งหมด ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 
45.0 
 5.2 วธีิการเก็บเก่ียว 
 (1) วางแผนการเก็บเก่ียว โดยพิจารณาก าลงัความสามารถในการผลิตเมล็ดกาแฟ (การท า
แห้ง) ด้วย เน่ืองจากการผลิตเมล็ดกาแฟควรท าในวนัท่ีเก็บเก่ียวทนัที ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวในรอบ
การเก็บเก่ียว หรือ แปลงท่ีต่างกนั ถือเป็นคนละรุ่น การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งแยกจากกัน 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 51.4 
 (2) ก าจดัวชัพืช ก่ิงไม ้และผลกาแฟท่ีร่วงใตต้น้ก่อนเก็บเก่ียว ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติั
นอ้ยร้อยละ 43.1 
 (3) ควรหาวสัดุท่ีเหมาะสม เช่น ผา้ใบ ปูใตต้น้กาแฟ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนกบัผลกาแฟ
สุกเก่าท่ีหล่นใตต้น้ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 36.7 
 (4) ใช้มือปลิดผลกาแฟท่ีสุกแก่เหมาะสมใส่ภาชนะ เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน หรือกระสอบ
ป้านท่ีสะอาด และ เก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงลงบนส่ิงปูรอง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อย
ละ 47.7 
              (5) ไม่ควรเก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงบนพื้นดินเกิน 1 วนั เน่ืองจากผลกาแฟอาจปนเป้ือนเช้ือรา 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 39.4 
 (6) น าผลกาแฟไปคดัเลือกและเขา้สู่กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่
เกิน24 ชัว่โมง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 49.5 
 5.3 การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 
 (1) น าผลกาแฟสดท่ีผ่านการคดัเลือกไปตากบนลานตาก เช่น ซีเมนต์ หรือแคร่ไม่ไผ่ ท่ี
สะอาด และควรมี วสัดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถา้มีฝนตก ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 48.6 
 (2) สถานท่ีตากผลกาแฟ ตอ้งสะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ มีแสงแดดตลอดทั้งวนั ห่างไกล
จากแหล่ง ปนเป้ือน และควรมีระบบการป้องกนัและเฝ้าระวงัการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟและ
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ศตัรูพืชอ่ืนๆ เช่น การติดกบัดกั รอบ ๆ ลานตาก นอกจากน้ีควรป้องกนัไม่ใหส้ัตวเ์ขา้มาในลานตาก 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 49.5 
 (3) ควรเกล่ียผลกาแฟใหมี้ความหนา ไม่เกิน 5 cm หรือมีปริมาณผลกาแฟไม่เกิน 30 kg/m2 
(กิโลกรัม ต่อตารางเมตร) และพลิกกลบัผลกาแฟอยา่งสม ่าเสมอ ตามค าแนะน าวนัละ 4 คร้ัง แต่ถา้
ไม่สามารถ ปฏิบติัไดใ้ห้ลดความหนาของการตากผลกาแฟ เพื่อป้องกนัการข้ึนราของผลกาแฟท่ีอยู่
ดา้นล่าง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 51.4 
 (4) ในช่วงเวลาเยน็ ช่วงแรกท่ีเร่ิมตากและผลกาแฟยงัเปียกอยู ่ควรน าผลกาแฟเขา้ท่ีร่มใน
ตอนกลางคืน แต่ไม่คลุม เพื่อป้องกนัการควบแน่นของหยดน ้ า ซ่ึงจะท าให้ผลกาแฟเปียกอีกคร้ัง 
หลงัจากตากโดยไดรั้บ แสงแดดเต็มท่ี 5 วนั ถึง 7 วนั ให้ระวงัอย่าให้ผลกาแฟเปียกอีกคร้ังจากฝน
หรือน ้ าคา้ง โดยตอ้งเก็บผล กาแฟเขา้ท่ีร่มและ/หรือคลุมดว้ยผา้พลาสติก เวลากลางคืนหรือฝนตก 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 44.0 
 (5) ผลกาแฟจะแห้งเหมาะสม เม่ือได้รับแสงแดดเต็ม ท่ีประมาณ 15 วนั ไม่ควรตากผล
กาแฟให้แห้ง จนเกินไปจนเมล็ดกาแฟมีความช้ืนต ่ากว่า 9% ผลกาแฟท่ีแห้งเหมาะสม เมล็ดกาแฟ
ควรมีความช้ืนเป็นไป ตามขอ้ก าหนดใน มกษ. 5700 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟโรบสั
ตา หรือ มกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟอะราบิกา ดงัน้ี 
 -เมล็ดกาแฟท่ีไม่ตอ้งเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน ตอ้งมีความช้ืนไม่
เกิน 13.0% (สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 
 -เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาท่ีตอ้งเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็นระยะเวลานาน ตอ้งมี
ความช้ืนไม่เกิน 12.5% (สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 
 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 44.8 
 (6) วดัความช้ืนของเมล็ดกาแฟโดยสุ่มตวัอยา่งผลกาแฟแหง้ในต าแหน่งต่างๆ ของแต่ละรุ่น 
น ามาสี เปลือกออกและวดัดว้ยเคร่ืองวดัความช้ืน หรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบเบ้ืองดน้โดยก า
ผลกาแฟแหง้ แลว้เขยา่ จะเกิดเส่ียงจากการกระทบของเมล็ดและเปลือกกาแฟ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปฏิบติัปานกลางร้อยละ 47.7 
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6.  การเกบ็รักษาและการขนย้าย 
 6.1 การเก็บรักษา 
 (1 )ควรเป็นพื้นซีเมนต์ แห้ง ไม่มีน ้ าขงั สะอาด ถูกสุขลกัษณะ หลงัคาและหน้าต่างกนัน ้ า
ไดดี้ สามารถป้องกนัเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาจากการเปียกน ้ า ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการ
ปนเป้ือนจากสารเคมีส่ิงแปลกปลอมและสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลง นก รวมทั้งสัตวเ์ล้ียง อนั
จะท าให้เกิดอนัตรายและไม่ เหมาะสมต่อการบริโภค น ้ าไม่ท่วมขงั เพดานสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวก ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 46.8 
            (2) รักษาความช้ืนและอุณหภูมิให้เหมาะสมและสม ่ าเสมอ (บริเวณการเก็บรักษาท่ีมี
ความช้ืนสัมพทัธ์ไม่ เกินร้อยละ 60 จะช่วยให้เก็บรักษาเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาได้เป็นระยะ
เวลานานและปลอดภยั) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 45.0 
 (3) สามารถป้องกนัไม่ให้ เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาถูกแสงโดยตรง และอยู่ห่างจากแหล่ง
ความร้อน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 44.8 
 6.2 การขนยา้ย 
 1) พาหนะในการขนยา้ยควรเป็นระบบปิด แห้ง สะอาด ปราศจากกล่ินไม่พึงประสงค ์
ป้องกนัการ ปนเป้ือนจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ส่ิงแปลกปลอม ตลอดจนกนัการเปียกน ้ าจาก
ภายนอกไดแ้ละไม่เคยบรรทุกสารเคมีหรือวตัถุท่ีมีกล่ินรุนแรง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัมากร้อย
ละ 59.6 
 2) หากเป็นการขนยา้ยแบบระบบเปิด ให้คลุมดว้ยผา้เต็นทเ์พื่อป้องกนัการเปียกช้ืนขณะขน
ยา้ย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 49.5 
 3) ควรขนส่ง เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ในช่วงกลางวนั ควรใช้ความระมดัระวงัในการขน
ยา้ยเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลาในขณะฝนตก และไม่น าพาหนะท่ีเปียกเขา้ไปในสถานท่ีเก็บเมล็ด
กาแฟ/กาแฟกะลา ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 45.0 
 
7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล 
 1) ตอ้งมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือให้การอบรมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
กาแฟโดยเฉพาะการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว สุขลกัษณะส่วนบุคคลแก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบติังานได ้อยา่งถูกสุขลกัษณะ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 46.8 
 2) จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกต้านสุขลกัษณะส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และอยู่ใกล้
แหล่งผลิตเพื่อให้สามารถก าจดัของเสียต่างๆและหลีกเล่ียงการปนเป้ือนสู่แหล่งเพาะปลูกผลิตผล
และปัจจยัการผลิต ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 49.5 
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8. การบันทกึข้อมูลและการตามสอบ 
 1) จดัท าเอกสารหรือแบบบนัทึกให้เป็นปัจจุบนัส าหรับฤดูการผลิตนั้นๆ รวมทั้งบนัทึก
ขอ้มูลให้ครบถว้น และลงช่ือผูป้ฏิบติังานทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติั
ปานกลางร้อยละ 36.7 
 2) ในกรณีท่ีมีแปลงปลูกมากกว่า 1 แปลง ควรให้รหัสแปลง และบนัทึกข้อมูลเป็นราย
แปลงปลูก ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 44.0 
 3) ในกรณีมีการจ าหน่าย เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ตอ้งบนัทึกขอ้มูลผูรั้บซ้ือ หรือแหล่งท่ีน า
เมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา ไปจ าหน่าย ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลางร้อยละ 48.6 
 4) มีการจดัเก็บเอกสาร และ/หรอ บนัทึกข้อมูลเป็นหมวดหมู่แยก เป็นฤดูการผลิต เพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบ และการน ามาใช ้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยร้อยละ 42.2 
 5) เก็บรักษาบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานและเอกสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไว้
เป็นอยา่งดี อยา่งนอ้ย 2 ปีของการผลิตติดต่อกนั หรือตามท่ีผูป้ระกอบการ หรือประเทศคู่คา้ตอ้งการ 
เพื่อให้สามารถ ตามสอบและเรียกคืนสินคา้เม่ือเกิดปัญหาได ้ทั้งน้ี อาจตรวจสอบตามหลกัการตาม
สอบสินคา้ท่ีก าหนดใน มกษ. 9028 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง หลกัการตามสอบสินค้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือในระบบการตรวจสอบและ ออกใบรับรองสินคา้เกษตรและอาหาร  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปฏิบติันอ้ยร้อยละ 39.4 
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ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่พบในการการผลิตกาแฟคุณภาพตาม
หลกัเกษตรดีทีเ่หมาะสม 

1.1 ปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิจากเกษตรกร 

 พบวา่ปรึกษาเกษตรกรประสบปัญหาขาดความร่วมมือจากเกษตรกรสมาชิก GAP 

กาแฟนอกจากนั้นยงัพบวา่เกษตรกรไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งถูกตอ้ง และเกษตรกร

ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัการแยกสารเคมีระหวา่งช่ือสามญัและช่ือการคา้ และเกษตรกรไม่สามารถจด

บนัทึกการปฏิบติังานตามเกษตรกรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟอย่างถูกตอ้ง รวมถึงเกษตรกรขาด

ความรู้เฉพาะดา้นในเร่ืองโรคแมลง และยงัพบวา่เกษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจแต่ขาดการปฏิบติั 

1.2 ปัญหาทีเ่กดิจากทีป่รึกษาเกษตรกร 

 พบว่า ท่ีปรึกษาเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน GAP กาแฟ

และบางคร้ังไม่ไดเ้ขา้ไปตรวจแปลงเกษตรกรทุกแปลงเน่ืองจากแปลงเกษตรกรอยู่ต่างอ าเภอไม่

สามารถเดินทางไปตรวจแปลงได ้และบางคร้ังท่ีปรึกษาเกษตรกรไม่ไดล้งพื้นท่ีจริงเพราะเป็นแปลง

ใกลเ้คียงสามารถนึกภาพได ้นอกจากน้ีการปฏิบติังานยงัไม่ครอบคลุมเน่ืองจากท่ีปรึกษาเกษตรกรมี

ไม่เพียงพอ และท่ีปรึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางสังคมจึงท าให้เวลาปฏิบัติงานไม่

เพียงพอเพราะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบหลายหนา้ท่ี 

1.3 ปัญหาทีเ่กดิจากนักวชิาการเกษตร และหน่วยงานราชการ 

 พบว่า หน่วยงานราชการจดัสรรเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับเกษตรดีท่ีเหมาะสม

ส าหรับล าไยให้แก่เกษตรกรไม่ครบ ท าให้เกษตรกรไม่มีเอกสารอ่านทบทวนความรู้ นอกจากน้ีการ

ส่งแบบตรวจแปลงให้แก่ท่ีปรึกษาเกษตรกรไม่เพียงพอกบัจ านวนสมาชิก GAP กาแฟ และบางคร้ัง

การส่งแบบตรวจแปลงเกิดการส่งล่าช้า และขาดการต่อเน่ืองท าให้ท่ีปรึกษาเกษตรกรเกิดความไม่

มัน่ใจวา่การตรวจแปลงส าคญัจริงหรือไม่ และการแจง้ผลการวิเคราะห์หาสารพิษตกคา้งในผลผลิต

จากหน่วยงานเกิดการล่าช้าท าให้ไม่ทนัฤดูการเก็บเก่ียว ขาดงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงาน

อยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการประสานงานของหน่วยงานหรือนกัวิชาการเกษตรขาดการต่อเน่ือง และ

นกัวิชาการเกษตรท่ีลงพื้นท่ีไม่ใช่ชุดเดิมท าให้ท่ีปรึกษาเกษตรกรเกิดความสับสน และท าให้ขาด

ความคุน้เคยระหวา่งท่ีปรึกษาเกษตรกรกบันกัวชิาการ 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจและการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรผู ้ปลูกกาแฟในอ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ผู ้วิจ ัยได้น า
ผลการวจิยัท่ีน่าสนใจมาอภิปรายดงัน้ี 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดี
ท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟนั้นคือ ประสบการณ์การฝึกอบรม(GAP) พื้นท่ีปลูกกาแฟ การศึกษาดู
งาน(GAP) และการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรโดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ และ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผู ้
ปลูกกาแฟ ไดแ้ก่ ประสบการณ์การปลูกกาแฟและความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัหลกัการ
ปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมโดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติั
ทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จากการคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะบางประการ อนัเป็นประโยชน์ต่อความรู้และการผลิต
กาแฟคุณภาพ ดงัน้ี      
 ควรจดัฝึกอบรมเร่ืองความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเกษตรดีท่ีเหมาะสมให้แก่ท่ีปรึกษา
เกษตรกร และสมาชิก GAP กาแฟอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
 มีการประเมินผลงาน ติดตามผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การด าเนินงานเกิด
การต่อเน่ือง ทนัต่อสภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั  
 นกัวิชาการเกษตรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมในแต่ละ
พื้นท่ีควรจะเป็นนักวิชาการเกษตรชุดเดิม เพื่อท่ีจะสร้างความคุน้เคยกบัท่ีปรึกษาเกษตรกรและ
สมาชิก GAP กาแฟ  
 ควรมีการจดัท าแปลงสาธิต GAP กาแฟในแต่ละต าบล หรือหมู่บา้น พร้อมกบัจดัตั้งศูนย์
ประสานงานเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ เพื่อเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานในแปลง 
GAP กาแฟ ให้เกษตรกรสมาชิก GAP กาแฟสามารถเขา้ไปศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์
ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงาน ติดต่อประสานงานกบัหน่วยราชการ  
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 ควรมีนกัวิชาการเกษตรดา้นโรคพืช และแมลงเขา้มาให้ความรู้แก่ท่ีปรึกษาเกษตรกร และ
เกษตรกร เพื่อท่ีจะเขา้ใจในการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูกาแฟไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ควรท่ีจะน า
ดินของสมาชิก GAP กาแฟ ไปตรวจวิเคราะห์ดว้ย เพื่อท่ีจะทราบถึงสภาพความเป็นกรด-ด่างของ
ดิน  
 ควรจดัหาชุดตรวจสารพิษตกคา้งในผลผลิตอย่างง่ายให้ท่ีปรึกษาเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี
ตรวจ เพื่อลดปัญหาการส่งผลการตรวจวเิคราะห์ล่าชา้ ควรมีการจดัส่งเอกสารการตรวจแปลงให้แก่
ท่ีปรึกษาเกษตรกรให้ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อท่ีการปฏิบติังานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ
สุดทา้ยควรมีการสนบัสนุน และจดัสรรงบประมาณในการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานในฐานะท่ีปรึกษาเกษตรกรต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
       1. ควรมีการศึกษาสภาพการการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี
ต่างกนัและน าผลการวจิยัมาวเิคราะห์เปรียบเทียบวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 2. ควรมีการศึกษาการการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมท่ีหลากหลายไม่
เฉพาะเจาะจงดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการความรู้ของชุมชนในสังคมไทย      
 3. ควรมีการวิจยัถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการปัญหาการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกัเกษตรดีท่ี
เหมาะสม เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของพื้นท่ี 
        4. ควรมีการศึกษาทศันคติของเกษตรกรจากพื้นท่ีต่างๆกนั ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 

 แบบสัมภาษณ์การวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟใน ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 โดย นายเอกราช บุญลอ้มรักษ ์  นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาสงเสริมและเผยแพร่การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
. 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของผูป้ลูกกาแฟในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพ 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการ
ผลิตการผลิตกาแฟคุณภาพ 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
1.1 เพศ   � ชาย   � หญิง  
2.  อาย ุ.................. ปี  
3.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน...................................... คน  
1.3 จ านวนสมาชิกในครอบครัว.....................................คน 
1.4 สถานภาพ � โสด  � สมรส 
1.5 ท่ีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี ...............หมู่ท่ี..........ช่ือหมู่บา้น...............................................ต าบล
.......................อ าเภอ...............................................จงัหวดั................................................... 
 
1.6 วฒิุการศึกษาสูงสุด 
� 1. ประถม   � 2. มธัยม   � 3. อนุปริญญา 
� 4. ปริญญาตรี   � 5. ปริญญาโท   � 6. อ่ืนๆ ระบุ 
1.7 พื้นท่ีถือครอง............................ไร่ 
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1.8 รายไดด้า้นภาคการเกษตร........................................บาท/ปี 
1.9 รายไดน้อกภาคการเกษตร........................................บาท/ปี 
1.10 จ านวนพื้นท่ีในการปลูกกาแฟ..................................ไร่ 
1.11 ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ............................................... ปี  
1.12 มีแหล่งการจดัจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ โดย  
� จ าหน่ายดว้ยตนเอง   � ผา่นทางกลุ่มสมาชิก  
� บริษทัรับซ้ือ   � ( ) อ่ืนๆ ระบุ.................................  
1.13การไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
� ไม่เคย  
� เคยไดรั้บการฝึกอบรมจ านวน...................คร้ัง  
 ท่ี..................................................................... 
1.14การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสงเสริมการเกษตร เป็นจ านวนความถ่ีก่ีคร้ัง 
� ไม่เคย  
� เคยติดต่อกบัเจา้หนาท่ีส่งเสริมการเกษตร จ านวน...................คร้ัง  
 ท่ี......................................................................  
1.15ประสบการณ์ดูงานทางดา้นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
� ไม่เคย  
� เคยไดรั้บการดูงานจ านวน...................คร้ัง  
เร่ืองอะไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......... 
ความรู้การปลูกกาแฟ 
1. ประสบการณ์การปลูกกาแฟ...................................................ปี 
ระบุปีท่ีเร่ิมปลูก......................................................................... 
2. ลกัษณะการปลูกกาแฟ 
� ปลูกเฉพาะกาแฟ 
� ปลูกเม่ียงก่อนและปลูกกาแฟตาม 
� ปลูกกาแฟตดัเม่ียงชาออก 
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3. ลกัษณะของการปลูกกาแฟ 
� ปลูกเฉพาะกาแฟ 
� ปลูกกาแฟร่วมกบัชา (เม่ียง) 
� ปลูกกาแฟร่วมกบัชา (เม่ียง) และไมผ้ล 
 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจและการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดี
และเหมาะสม (GAP) ของเกษตรกร 
ค าช้ีแจง : ใหท้  าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความรู้ความเขา้ใจเพียงช่องเดียว  
 

ค าถาม รู้ ไม่รู้ 

1. แหล่งน า้ 
1.1น ้ าท่ีใชต้อ้งมาจากแหล่งท่ีไม่มีสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดการปนเป้ือนวตัถุ
หรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 

  

2. พืน้ทีป่ลูก  
2.1 เป็นพื้นท่ีซ่ึงไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกค้างหรือ
ปนเป้ือนในผลิตผล 

  

3. การใช้วตัถุอนัตราย ทางการเกษตร  
3.1 ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองชนิด ศตัรูพืชของกาแฟและการใชว้ตัถุ
อนัตรายทาง การเกษตรท่ีถูกตอ้ง 
3.2 หากจ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร ให้ใชต้ามค าแนะน าหรืออา้งอิง
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตาม
ค าแนะน าในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งกบักรมวชิาการเกษตร 

  

4. การจัดการคุณภาพ ในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว  
4.1 ไม่ปลูกกาแฟต่างชนิด (โรบสัตา หรือ อะราบิกา) ปะปนกนัในแปลงปลูก 
4.2 ส ารวจการเข้าท าลายของศัตรูพืช ในกรณี จ าเป็นต้องใช้วตัถุอันตรายทาง
การเกษตร ให ้ปฏิบติัตามขอ้ 3 
4.3 ก าจดัส่วนของตน้กาแฟ รวมทั้งผลร่วง ท่ีเป็นโรคหรือแมลงท าลายออกจาก
แปลงปลูก 

  

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการปฏิบัติเกบ็เกีย่ว 
5.1 เก็บเก่ียวผลกาแฟสดท่ีสุกแก่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสีของผลกาแฟ 
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ค าถาม รู้ ไม่รู้ 
5.2 มีการจดัการแปลงปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียว โดยก าจดัผลกาแฟสุก หรือผล
แหง้ท่ีติดคา้งบนก่ิง หรือร่วงหล่นใตต้น้กาแฟ 
5.3 หากไม่จ  าหน่ายในรูปผลกาแฟสด ผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวตอ้งเขา้สู่กระบวนการ
ผลิตเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลาภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่เก็บเก่ียวเสร็จ 
5.4 การบวนการแบบแหง้ 
1) จะมีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสม 
(เช่น ผลอ่อน ผลแหง้) หรือถูกแมลงศตัรูพืชท าลายออก 
2) สถานท่ีตากผลกาแฟต้องได้รับแสงแดดเต็มท่ี อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถูก
สุขลกัษณะและไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนท่ีจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
3) กรรมวธีิการตากจะตอ้งสามารถท าใหผ้ลกาแฟแหง้ทัว่ถึง และมีการป้องกนัการ
เปียกฝนและน ้าคา้ง โดยเฉพาะหลงัจากตากผลกาแฟแลว้ 6 วนั 
4) ระยะเวลาลดความช้ืนของผลกาแฟใน ช่วงแรกให้เหลือความช้ืนในเมล็ดกาแฟ
ต ่ากวา่ 20 °/oไม่เกิน 12 วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมตาก 
5) เคร่ืองสีผลกาแฟแห้งไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพไม่เส่ียงต่อการท าให้
เมล็ดกาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สนิมน ้ามนัหล่อล่ืน 
6) เมล็ดกาแฟหลงัตากมีความช้ืนเป็นไปตามขอ้ก าหนดในมกษ. 5700 มาตรฐาน
สินคา้เกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโรบสัตาหรือมกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ือง
เมล็ดกาแฟอะราบิกา 
5.5 กระบวนการแบบเปียก 
1) มีกระบวนการคดัแยกผลกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์ผลกาแฟท่ีสุกแก่ไม่เหมาะสม (เช่น
ผลอ่อนผลแหง้) หรือถูกแมลงศตัรูพืชท าลายออก 
2) สถานท่ีตากกาแฟกะลาต้องได้รับแสงแดดเต็มท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวกถูก
สุขลกัษณะและไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนท่ีจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
3) กรรมวิธีการตากจะตอ้งสามารถท าใหผ้ลกาแฟแหง้ทัว่ถึงและมีการป้องกนัการ
เปียกฝนและน ้าคา้งโดยเฉพาะหลงัจากตากกาแฟกะลาแลว้ 6 วนั 
4) ระยะเวลาลดของกาแฟกะลาในช่วงแรกให้เหลือความช้ืนเมล็ดกาแฟต ่ากวา่ 19 
% ไม่เกิน 12 วนั 
5) เมล็ดกาแฟก่อนเก็บรักษาในรูปแบบกาแฟกะลามีความช้ืนเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในมกษ. 5700 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ืองเมล็ดกาแฟโรบัสตาและ
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ค าถาม รู้ ไม่รู้ 
มกษ. 5701 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ือง 
6) เคร่ืองสีกาแฟกะลาได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพไม่เส่ียงต่อการท าให้
เมล็ดกาแฟปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สนิม น ้ามนัหล่อล่ืน 
6. การเกบ็รักษาและการขนย้าย 
6.1 การเกบ็รักษา 
6.1.1 สถานท่ีเก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ตอ้งถูกสุขลกัษณะ แห้ง อากาศถ่ายเท
สะดวก สามารถป้องกนัความช้ืนจากภายนอก และการปนเป้ือนจากวตัถุอนัตราย 
และสัตวพ์าหะน าโรคได ้
6.1.2 ภาชนะบรรจุสะอาด ปราศจากส่ิงท่ีเป็น อนัตรายและกล่ินไม่พึงประสงค ์
6.1.3 มีวสัดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุเมล็ด กาแฟ/กาแฟกะลา 
6.1.4 มีมาตรการป้องกนัศตัรูพืชในโรงเก็บ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้วตัถุอนัตราย
ทางการเกษตร ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 3 
6.2 การขนย้าย  
6.2.1 พาหนะในการขนยา้ยสะอาด ปราศจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายและกล่ินไม่พึง
ประสงค ์
6.2.2 มีมาตรการป้องกนัไม่ให้เมล็ดกาแฟ/ กาแฟกะลามีความช้ืนเพิ่มข้ึนระหว่าง
ขนส่ง 

  

7.สุขลกัษณะส่วนบุคคล  
7.1 ผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัสุขลกัษณะท่ี เหมาะสมหรือผ่านการอบรมการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและถูกสุขลกัษณะ 

  

8. การบนัทึกขอ้มูล และการตามสอบ  
8.1 มีบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้สามารถตรวจประเมิน และตามสอบในระดบัฟาร์มได้
เก่ียวกบั 
(1) ท่ีมาของปัจจยัการผลิต 
(2) การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
(3) การส ารวจศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั ศตัรูพืช 
(4) การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 
(5) ขอ้มูลผูรั้บซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีน าผลิตผลในแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตกาแฟคุณภาพตามหลกั GAP 

ค าถาม 
ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ไม่ได้
ปฏิบัติ
เลย 

1) แหล่งน า้ 
1.1 น ้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ตอ้งเป็นน ้ าท่ีมา

จากแหล่งน ้ าท่ีไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี เส่ียงต่อการ 
ปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย และน ้ ามีคุณภาพ
เหมาะสมกบัการใชใ้นการเกษตร ไม่ใชน้ ้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

1.2 ควรเก็บตวัอยา่งน ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในระยะ
เร่ิมจดัระบบการผลิต และ'ในช่วงเวลาท่ีมีสภาวะ แวดลอ้ม
เส่ียงต่อการน าไปใชใ้นการผลิต ส่งหอ้งปฏิบติัการของทาง
ราชการหรือหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการ รับรองระบบ
คุณภาพเพื่อวิเคราะห์การปนเป้ือนและเก็บใบแจง้ผลการ
วเิคราะห์น ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1.3 แหล่งน ้าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่ง
น ้าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม  

    

2) พืน้ทีป่ลูก 
2.1 พื้นท่ีปลูกต้องเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีวตัถุหรือส่ิงท่ี

เป็นอันตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกค้างหรือปนเป้ือนใน
ผลิตผล  ในกรณีพื้ น ท่ีป ลูกอยู่ ใกล้ห รืออยู่ในแหล่ง
อุตสาหกรรมหรือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงจากวตัถุหรือส่ิงท่ี 
เป็นอันตรายท่ีจะท าให้เกิดการตกค้างหรือปนเป้ือนใน
ผลิตผล ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิตควรวเิคราะห์ ดินเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพดินอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง โดยเก็บตวัอยา่งดิน 
ส่งห้องปฏิบติัการของทางราชการ หรือห้องปฏิบติัการท่ี
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ และเก็บใบแจ้งผลการ
วเิคราะห์ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.2 ควรจดัท ารหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจ า

    



 

 111  

 

ค าถาม 
ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ไม่ได้
ปฏิบัติ
เลย 

แปลงปลูก โดยระบุช่ือ เจา้ของพื้นท่ีปลูก สถานท่ี ติดต่อ 
ช่ือผูดู้แลแปลงและสถานท่ีติดต่อ (ถ้ามี) ท่ีตั้ งแปลงปลูก 
แผนผงัท่ีตั้ งแปลงปลูก แผนผงัแปลง ปลูก ชนิดกาแฟท่ี
ปลูก ประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 2 ปี 
3) การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

3.1 การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรให้ใช้ตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร หรือตามค าแนะน าใน
ฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ต้องสอดคล้องกับ
ศตัรูพืชท่ีส ารวจพบ และบันทึกข้อมูล ให้มีสาระส าคัญ
ครบถ้วนตามแบบบนัทึกตามภาคผนวก ข(ตวัอย่างแบบ
บนัทึกข้อมูลการส ารวจศตัรูพืชและการใช้วตัถุอนัตราย
การเกษตร) 

3.2 ต้องใช้ว ัต ถุอันตรายทางการเกษตรท่ี ข้ึน
ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวตัถุอนัตราย 
และมีค าแนะน าบนฉลากให้ใช้กับกาแฟและศัตรูพืชท่ี
ตอ้งการก าจดั ตอ้งไม่ใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีห้าม
ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือ การมีไว้ในครอบครอง ตาม
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และ ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม และท่ีระบุในรายการวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ี
ประเทศคู่คา้ห้ามใช้ หรือตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ 
ทั้ งน้ีต้องไม่เป็นสารห้ามใช้ในประเทศ และหยุดใช้วตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ี
ระบุไวใ้นฉลากก ากบัการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรแต่
ละชนิด หรือใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของทางราชการ 

3.3 ต้อ ง อ่ านค าแน ะน าบนฉลาก เพื่ อท ราบ
คุณสมบติั และวิธีการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรก่อน 
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ค าถาม 
ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ไม่ได้
ปฏิบัติ
เลย 

น าไปใช ้
3.4 ผู ้ใช้หรือผู ้ควบคุมการใช้วตัถุอันตรายทาง

การเกษตร ตอ้งรู้จกัศตัรูพืช การเลือกชนิดและอตัราการใช้
วตัถุอนัตรายทางการเกษตร การเลือกใชเ้คร่ืองพ่นสารเคมี
และอุปกรณ์หวัฉีดรวมทั้งวธีิการพน่ สารเคมีท่ีถูกตอ้ง โดย
ตรวจสอบเคร่ืองพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันสารพิษเป้ือน
เส้ือผา้และร่างกายของผูป้ฏิบติังาน ควรสวมเสือผา้มิดชิด 
มีอุปกรณ์ป้องกนั สารพิษ ไดแ้ก่ หนา้กาก หรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ 
หมวก และสวมรองเท้า เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษ 
หลีกเล่ียงการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรมากกว่าสอง
ชนิดผสมกนั เวน้แต่จะเป็นค าแนะน าหรือค ารับรองทาง
วชิาการ 

3.5 เต รียมวัต ถุอันตรายท างการเกษตรตาม
ค าแนะน า และผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนัก่อนน าไปพ่น ควร
พน่ วตัถุอนัตรายทางการเกษตรในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลม
สงบ หลีกเล่ียงการพ่นในเวลาแดดจดัหรือลมแรง และขณะ
ปฏิบัติงานผูพ้่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา รวมถึงควร
ระวงัละอองสารเคมีไปปนเป้ือนแปลง ใกล้เคียงและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.6 เตรียมวตัถุอนัตรายทางการเกษตรให้เพียงพอ
และใชห้มดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติดคา้งในถงัพน่  

3.7 เม่ือใช้วตัถุอันตรายทางการเกษตรหมดแล้ว 
ให้ล้างภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรดังกล่าว 
ดว้ยน ้ า 3 คร้ัง เทน ้ าลงในถงัพ่นสาร น าไปพ่นในแปลงพืช
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้่นวตัถุอนัตรายทาง การเกษตรนั้น ตาม
ค าแนะน าบนฉลาก หรือในพื้นท่ีท่ีก าหนด และตอ้งไม่มี
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ค าถาม 
ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ไม่ได้
ปฏิบัติ
เลย 

ความเส่ียงต่อการสัมผสัผลิตผล หรือปนเป้ือนของแหล่งน ้ า
ใช ้ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีใช้หมดแลว้ 
ตอ้งท าลาย เพื่อป้องกนัการน ากลบัมาใช้ แลว้น าไปทิ้งใน
สถานท่ีท่ีจัดส าหรับทิ้งภาชนะบรรจุวตัถุอันตรายทาง
การเกษตรโดยเฉพาะ หรือท าลายโดยการฝังกลบในดินให้
มีระยะห่างอย่างน้อย 50 m (เมตร) จากแหล่งน ้ าและท่ีพกั
อาศยั และให้มีความลึกมากพอท่ีสัตวไ์ม่สามารถคุย้ข้ึนมา
ได ้และหา้มเผาท าลาย 

3.8 หลังการพ่นวตัถุอันตรายทางการเกษตรทุก
คร้ัง ผู ้พ่นต้องอาบน ้ า สระผม และเปล่ียนเสือผ้าทันที 
เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ขณะพ่นสารต้องน าไปซักให้สะอาดทุก
คร้ัง โดยซกัแยกจากเส้ือผา้ท่ีใชป้กติ 

3.9 วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ียงัคงเหลืออยูใ่น
ภาชนะบรรจุ ซ่ึงไม่สามารถใช่ใตห้มดในคราวเดียว ให้ปิด
ฝาให้สนิท และเก็บในสถานท่ี เก็บว ัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

3.10 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิด
ต่างๆ ตอ้งเก็บในสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนัแดดและ
ฝนได ้และมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

3.11 จดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตร รวมถึง
สารเคมี อ่ืน เช่น น ้ ามันเช้ือเพลิง ให้ เป็นสัดส่วน เพื่ อ 
ป้องกันการปนเป้ือนของวตัถุอันตรายทางการเกษตรสู่
ผลิตผล และส่ิงแวดลอ้ม วตัถุอนัตรายทาง การเกษตรท่ีเปิด
ใชแ้ลว้หา้มถ่ายออกจากภาชนะบรรจุเดิม 

3.12 การจดัเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรแต่ละ
ชนิดต้องแสดงป้ายให้ชัดเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ 
ไม่ปะปนกบัปุ๋ยสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเสริม
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ประสิทธิภาพต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ 
3.13 สถานท่ีเก็บวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งมี

อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุอย่างครบถ้วน เช่น น ้ ายา ลา้งตา 
น ้าสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ 

3.14 มาตรการท่ี ใช้โนการอารักขาพื ช  ควร
เหมาะสมส าหรับการควบคุมศตัรูพืช และอยู่บนพื้นฐาน
ของ การส ารวจติดตามปริมาณศตัรูพืช 

3.15 มีการใชร้ะบบการบริหารจดัการศตัรูพืชแบบ
ผสมผสานท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใช้วตัถุอันตรายทาง 
การเกษตร ทั้งน้ี การบริหารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 
(Integrated Pest Management หรือ IPM) หมายถึง ระบบ
การจดัการกบัศตัรูพืช โดยการรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงประชากรของ ศตัรูพืชกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวข้อง และน าเอาเทคนิคและวิธีการท่ี เหมาะสม
ทั้ งหมดมาผสมผสานเข้า ด้วยกัน และใช้ด าเนินการลด
ระดบัปริมาณศตัรูพืชให้อยู่ในระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ 

3.16 หลีกเล่ียงการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ชนิดเดิมซ ้ า เพื่อชะลอการตา้นทานวตัถุอนัตรายทาง 
การเกษตรของศตัรูพืช 

3.17 เกษตรกรและผูป้ฏิบติังาน ควรมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัตวัเองจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจาก
การใชส้ารเคมี และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

3.18 ควรมีเอกสารค าแนะน าการปฏิบติักรณีท่ีมี
อุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไวใ้หเ้ห็นชดัเจนในบริเวณ
เก็บสารเคมี 
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4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บ
เกีย่ว  
4.1 การเตรียมพนัธ์ุ 

ต้นพันธ์ุ ควรมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ ตรงตาม
พันธ์ุท่ีต้องการผลิต หรือตามความต้องการของตลาด 
สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาและประวติัของตน้พนัธ์ุได ้

    

4.2. การเตรียมดิน 
 (1) ก าจดัตอพืชวชัพืช และปรับพื้นท่ี วางแนวปลูก 
โดยแบ่งพื้นท่ีปลูกออกเป็นแปลงๆ ขนาดพื้นท่ีท่ี เหมาะสม
อยู่ระหว่าง 2 ไร่ ถึง 3 ไร่ ต่อแปลง ในกรณีพื้นท่ีปลูกลาด
ชัน  ควรแบ่ งพื้ น ท่ีป ลูกตามลักษณะ เส้นแนวระดับ 
(contour line) และการวางแถวปลูกควรจะวางไปตามแนว
เส้นแนวระดบั 
 (2) จดัระยะปลูก ให้มีระยะระหว่างตน้ 2 m x2 m 
หรือตามค าแนะน าของหน่วยงานท่ีเก่ียวชอ้ง 
 (3) ขุดหลุมขนาด 50 cm x50 cm x50 cm รองก้น
หลุมด้วยดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีย่อยสลายดีแล้ว 
อตัรา 5 kg และหินฟอสเฟตอตัรา 100 g 

    

4.3 วธีิการปลูก 
 (1) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟคือ
ช่วงตน้ฤดูฝนโดยปลูกดว้ยตน้กลา้อายุ8 เดือนถึง 12 เดือน 
หรือมีใบจริงไม่นอ้ยกวา่ 4 คู่ ถึง 5 คู่ 
 (2) วางด้นกล้ากาแฟลงในหลุมปลูก โดยให้โคน
ดน้เสมอปากหลุม แลว้กลบดิน 
 (3) ป้องกนัการโยกของดน้กาแฟ โดยปักไมท้  ามุม 
45 องศากบัพื้นดิน และผกูปลายไมติ้ดกบัดน้กาแฟ 
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 (4) คลุมรอบโคนด้นด้วยหญ้า หรือวสัดุอ่ืนให้มี
รัศมีประมาณ 50 cm แต่ให้ห่างจากโคนด้นอย่างน้อย 10 
cm 
 (5) กรณีปลูกกาแฟกลางแจง้ท าร่มเงาชัว่คราว ดว้ย
เศษไมแ้หง้หรือตาข่ายพรางแสงบงัทางทิศตะวนัตก 
4.4 การปลูกพชืเป็นร่มเงา 

กาแฟปลูกได้ทั้ งในสภาพกลางแจง้และใตร่้มเงา 
แต่เน่ืองจากกาแฟอะราบิกา ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ีสูง ตน้ 
กาแฟจะได้รับแสงแดดโดยตรงเกือบตลอดวนั ดังนั้นจึง
ควรปลูกไมบ้งัร่ม เพื่อป้องกนัและ/หรือ ช่วยลด อาการใบ
ไหม(้sunbum) โดยควรใช้ไม้โตเร็ว เช่น ถัว่หูช้าง พฤกษ์
ถ่อน กางหลวง สะตอ และเหรียงใช้ ระยะไม่น้อยกว่า 12 
m X 12 cm ป ลู กส ลับ ช นิ ด ไม่ โต เร็ ว ใน แ ต่ ล ะแถ ว 
นอกจากน้ีสามารถปลูกกาแฟอะราบิกา ร่วมกบัไมย้ืนตน้ 
เช่น บ๊วย ท้อ มะคาเดเมียนัท ได้โดยปลูกในระหว่างแถว
ของไมย้นืดน้ 

    

4.5 ปัจจัยการผลติ 
จัดท ารายการปัจจัยการผลิต แหล่งท่ีมา และ

รายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ีส าคัญ ได้แก่ ปุ๋ย 
วสัดุปรับปรุงดิน วตัถุอันตรายทางการเกษตร ท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต พร้อมทั้งระบุรายการ ปริมาณ วนั เดือน 
ปีท่ีจดัซ้ือ และบนัทึกขอ้มูลตามตวัอยา่งแบบบนัทึก 

    

4.6 ปุ๋ย 
1) การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรียปุ๋์ยชีวภาพและปุ๋ยธรรมชาติ
ต่างๆ ควรมีการจัดการท่ี ดี ท่ีจะป้องกันไม่ให้ เกิดการ
ปนเป้ือนทั้งในด้านจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพสู่ผลิตผล 
ในระดบัท่ีจะท าใหไ้ม่ปลอดภยัต่อการบริโภค 
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2) ปุ๋ยเคมี เลือกใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง
กบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ี
ควรใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์
3) บนัทึกประวติัการใช้ปุ๋ย ตามตวัอยา่งแบบบนัทึก (แบบ
บนัทึกขอ้มูลการใชปุ๋้ย/วสัดุปรับปรุงดิน) 
4.7 น า้ 
 1) น ้ าส าห รับ ใช้ ในก ารผ ลิตควรมี คุณ ภาพ
เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ในการใช้ สะอาด ปราศจาก
สารอินทรีย ์และอนินทรียท่ี์มีพิษปนเป้ือน 
 
 2) น ้ าส าหรับละลายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรไม่ควรมีสารปนเป้ือน ในระดบัท่ีมีผลกระทบ
ต่อ ความปลอดภยัในการบริโภค ทั้งน้ีน ้ าควรมีคุณภาพท่ี
ไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวตัถุ อนัตราย
ทางการเกษตรลดลง 

3) การจดัการน ้า 
วธีิการให้น ้ าควรเหมาะกบัความตอ้งการน ้าของพืช ลดการ
สูญเสียน ้ า และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อม
ของพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีโดยรอบ 

    

4.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
1) จัดท ารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การเกษตร  
2) จดัให้มีอุปกรณ์การเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน 
3) จัดให้ มีสถาน ท่ี เก็บ รักษาเค ร่ืองมื อและ อุปกรณ์
การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภยั ง่ายต่อการ น าไปใชง้าน 
4) จดัท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
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การเกษตร และบ ารุง รักษ าเค ร่ืองมือ  และ อุปกรณ์
การเกษตร ตามแผนท่ีก าหนดไว ้พร้อมบนัทึกขอ้มูลการ
บ ารุงรักษาทุกคร้ัง 
5) ตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ือง
พ่นสารเคมี เคร่ืองสีผลกาแฟแห้ง ก่อนน าออกไปใช้งาน 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ีตอ้งอาศยัความเท่ียงตรง
ในการปฏิบั ติ งาน  เช่น  หัวฉีดพ่นว ัต ถุอันตรายทาง
การเกษตร เค ร่ืองว ัดความ ช้ืน  ต้องตรวจสอบความ
เท่ียงตรงอย่างสม ่าเสมอ หากพบว่ามีความคลาดเคล่ือน
ตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานเม่ือน ามาใชง้าน 
6)ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกคร้ัง
ก่อนการใชง้าน และหลงัใชง้านเสร็จแลว้ก่อนน าไปเก็บ 

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 
5.1 การเกบ็เกีย่ว 
1) ควรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่เหมาะสม โดยเก็บ
เก่ียวผลกาแฟท่ีมีสีแดง หรือสี เหลือง หรือสีส้ม แดง 
(ข้ึนอยู่กับพนัธ์ุ) ไม่น้อยกว่า 90% ของพื้นท่ีผิวทั้งผล ไม่
ควรเก็บผลอ่อนท่ีมีสีเขียวทั้งผล ผลร่วงหรือ ผลกาแฟท่ีสุก
เกินไป 
ผลกาแฟท่ี เก็บ เก่ียวได้ไม่ควรมีผลกาแฟท่ี สุกแก่ไม่
เหมาะสมเกิน 5°/o ของผลกาแฟท่ีเก็บเก่ียวไดท้ั้งหมด 

    

5.2 วธีิการเกบ็เกีย่ว 
(1)วางแผนการเก็บเก่ียว โดยพิจารณาก าลงัความสามารถ
ในการผลิตเมล็ดกาแฟ (การท าแหง้) ดว้ย เน่ืองจากการ
ผลิตเมล็ดกาแฟควรท าในวนัท่ีเก็บเก่ียวทนัที ผลกาแฟท่ี
เก็บเก่ียวในรอบการเก็บเก่ียว หรือ แปลงท่ีต่างกนั ถือเป็น
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คนละรุ่น การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งแยกจากกนั 
 (2)ก าจดัวชัพืช ก่ิงไม ้และผลกาแฟท่ีร่วงใตต้น้
ก่อนเกบ็เก่ียว 
 (3)ควรหาวสัดุท่ีเหมาะสม เช่น ผา้ใบ ปูใตต้น้
กาแฟ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนกบัผลกาแฟสุกเก่าท่ีหล่น
ใตต้น้ 
 (4)ใชมื้อปลิดผลกาแฟท่ีสุกแก่เหมาะสมใส่
ภาชนะ เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน หรือกระสอบป้านท่ีสะอาด 
และ เก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงลงบนส่ิงปูรอง 
 (5)ไม่ควรเก็บผลกาแฟสุกท่ีร่วงบนพื้นดินเกิน 1 
วนั เน่ืองจากผลกาแฟอาจปนเป้ือนเช้ือรา 
 (6)น าผลกาแฟไปคดัเลือกและเขา้สู่กระบวนการ
ผลิตเมล็ดกาแฟโดยเร็วหรืออยา่งชา้ไม่เกิน24 ชัว่โมง 
5.3 การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 

(1)น าผลกาแฟสดท่ีผ่านการคดัเลือกไปตากบน
ลานตาก เช่น ซีเมนต์ หรือแคร่ไม่ไผ่ ท่ีสะอาด และควรมี 
วสัดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถา้มี
ฝนตก 

(2)สถานท่ีตากผลกาแฟ ต้องสะอาด มีอากาศ
ถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดตลอดทั้ งวนั ห่างไกลจากแหล่ง 
ปนเป้ือน และควรมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวงัการ
ระบาดของมอดเจาะผลกาแฟและศตัรูพืชอ่ืนๆ เช่น การติด
กบัดกั รอบ ๆ ลานตาก นอกจากน้ีควรป้องกนัไม่ให้สัตว์
เขา้มาในลานตาก 

(3)ควรเกล่ียผลกาแฟให้มีความหนา ไม่เกิน 5 cm 
หรือมีปริมาณผลกาแฟไม่เกิน 30 kg/m2 (กิโลกรัม ต่อ
ตารางเมตร) และพลิกกลับผลกาแฟอย่างสม ่าเสมอ ตาม
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ค าแนะน าวนัละ 4 คร้ัง แต่ถ้าไม่สามารถ ปฏิบติัได้ให้ลด
ความหนาของการตากผลกาแฟ เพื่อป้องกนัการข้ึนราของ
ผลกาแฟท่ีอยูด่า้นล่าง 

(4)ในช่วงเวลาเยน็ ช่วงแรกท่ีเร่ิมตากและผลกาแฟ
ยงัเปียกอยู ่ควรน าผลกาแฟเขา้ท่ีร่มในตอนกลางคืน แต่ไม่
คลุม เพื่อป้องกนัการควบแน่นของหยดน ้ า ซ่ึงจะท าให้ผล
กาแฟเปียกอีกคร้ัง หลงัจากตากโดยไดรั้บ แสงแดดเต็มท่ี 5 
วนั ถึง 7 วนั ให้ระวงัอย่าให้ผลกาแฟเปียกอีกคร้ังจากฝน
หรือน ้ าคา้ง โดยตอ้งเก็บผล กาแฟเขา้ท่ีร่มและ/หรือคลุม
ดว้ยผา้พลาสติก เวลากลางคืนหรือฝนตก 

(5)ผลกาแฟจะแห้งเหมาะสม เม่ือได้รับแสงแดด
เต็ม ท่ีประมาณ  15 ว ัน  ไม่ควรตากผลกาแฟให้แห้ ง 
จนเกินไปจนเมล็ดกาแฟมีความช้ืนต ่ากว่า 9% ผลกาแฟท่ี
แห้งเหมาะสม เมล็ดกาแฟควรมีความช้ืนเป็นไป ตาม
ข้อก าหนดใน มกษ. 5700 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง 
เมล็ดกาแฟโรบัสตา หรือ มกษ. 5701 มาตรฐานสินค้า
เกษตร เร่ือง เมล็ดกาแฟอะราบิกา ดงัน้ี 
-เมล็ดกาแฟท่ีไม่ต้องเก็บรักษา และ/หรือ ขนส่งเป็น
ระยะเวลาไม่นาน ตอ้งมีความช้ืนไม่เกิน 13.0% (สัดส่วน
โดยน ้าหนกั) 
-เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาท่ีต้องเก็บรักษา และ/หรือ 
ขนส่งเป็นระยะเวลานาน ต้องมีความช้ืนไม่เกิน 12.5% 
(สัดส่วนโดยน ้าหนกั) 

(6)วดัความช้ืนของเมล็ดกาแฟโดยสุ่มตวัอยา่งผล
กาแฟแห้งในต าแหน่งต่างๆ ของแต่ละรุ่น น ามาสี เปลือก
ออกและวดัดว้ยเคร่ืองวดัความช้ืน หรือเกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบเบ้ืองด้นโดยก าผลกาแฟแห้ง แล้วเขย่า จะเกิด
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เส่ียงจากการกระทบของเมล็ดและเปลือกกาแฟ 
6.  การเกบ็รักษาและการขนย้าย 
6.1 การเกบ็รักษา 

(1)ควรเป็นพื้นซีเมนต ์แห้ง ไม่มีน ้ าขงั สะอาด ถูก
สุขลักษณะ หลังคาและหน้าต่างกันน ้ าได้ดี  สามารถ
ป้องกนัเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาจากการเปียกน ้า ป้องกนั
การ เกิ ดอัน ตรายจากก ารปน เป้ื อน จากส าร เค มี ส่ิ ง
แปลกปลอมและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลง นก 
รวมทั้งสัตวเ์ล้ียง อนัจะท าให้เกิดอนัตรายและไม่ เหมาะสม
ต่อการบริโภค น ้าไม่ท่วมขงั เพดานสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวก 
 (2)รักษาความช้ืนและอุณหภูมิให้เหมาะสมและ
สม ่าเสมอ (บริเวณการเก็บรักษาท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ไม่ 
เกินร้อยละ 60 จะช่วยให้เก็บรักษาเมล็ดกาแฟและกาแฟ
กะลาไดเ้ป็นระยะเวลานานและปลอดภยั) 
 (3)สามารถป้องกนัไม่ให้ เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา
ถูกแสงโดยตรง และอยูห่่างจากแหล่งความร้อน  

    

6.2 การขนย้าย 
1) พาหนะในการขนยา้ยควรเป็นระบบปิด แห้ง 

สะอาด ปราศจากก ล่ินไม่พึ งประสงค์  ป้ องกันการ 
ปนเป้ือนจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ส่ิงแปลกปลอม 
ตลอดจนกนัการเปียกน ้ าจากภายนอกไดแ้ละไม่เคยบรรทุก
สารเคมีหรือวตัถุท่ีมีกล่ินรุนแรง 

2) หากเป็นการขนยา้ยแบบระบบเปิด ให้คลุมดว้ย
ผา้เตน็ทเ์พื่อป้องกนัการเปียกช้ืนขณะขนยา้ย  

3) ควรขนส่ง เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา ในช่วง
กลางว ัน ควรใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายเมล็ด 
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กาแฟ/กาแฟกะลาในขณะฝนตก และไม่น าพาหนะท่ีเปียก
เขา้ไปในสถานท่ีเก็บเมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา 
7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล 

1) ต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือให้การ
อบรมการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับกาแฟโดยเฉพาะ
การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว สุขลักษณะส่วนบุคคลแก่
ผู ้ป ฏิบัติงาน  เพื่ อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูก
สุขลกัษณะ 

2) จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกตา้นสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และอยู่ใกล้แหล่งผลิตเพื่อให้
สามารถก าจดัของเสียต่างๆและหลีกเล่ียงการปนเป้ือนสู่
แหล่งเพาะปลูกผลิตผลและปัจจยัการผลิต 

    

8. การบันทกึข้อมูลและการตามสอบ 
1) จดัท าเอกสารหรือแบบบนัทึกให้เป็นปัจจุบนั

ส าหรับฤดูการผลิตนั้นๆ รวมทั้งบนัทึกขอ้มูลให้ครบถว้น 
และลงช่ือผูป้ฏิบติังานทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล 

2) ในกรณีท่ีมีแปลงปลูกมากกวา่ 1 แปลง ควรให้
รหสัแปลง และบนัทึกขอ้มูลเป็นรายแปลงปลูก 

3) ในกรณีมีการจ าหน่าย เมล็ดกาแฟ/กาแฟกะลา 
ต้องบันทึกข้อมูลผู ้รับซ้ือ หรือแหล่งท่ีน าเมล็ด กาแฟ/
กาแฟกะลา ไปจ าหน่าย 

4) มีการจดัเก็บเอกสาร และ/หรอ บันทึกข้อมูล
เป็นหมวดหมู่แยก เป็นฤดูการผลิต เพื่อสะดวกต่อการ
ตรวจสอบ และการน ามาใช ้

5)เก็บ รักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและ
เอกสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวเ้ป็นอย่างดี 
อย่ างน้ อ ย  2 ปี ขอ งก ารผ ลิ ต ติ ด ต่ อกัน  ห รือต าม ท่ี
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ผูป้ระกอบการ หรือประเทศคู่คา้ตอ้งการ เพื่อให้สามารถ 
ตามสอบและเรียกคืนสินค้าเม่ือเกิดปัญหาได้ ทั้ งน้ี อาจ
ตรวจสอบตามหลกัการตามสอบสินคา้ท่ีก าหนดใน มกษ. 
9028 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง หลกัการตามสอบสินคา้
ท่ีเป็นเคร่ืองมือในระบบการตรวจสอบและ ออกใบรับรอง
สินคา้เกษตรและอาหาร 
หมายเหตุ : 
 ปฏิบติัมาก หมายถึง การปฏิบติัตามหลกัGAPในการปลูกกาแฟเกินคร่ึง  
 ปฏิบติัปานกลาง หมายถึง การปฏิบติัตามหลกัGAPในการปลูกกาแฟนอ้ยกวา่คร่ึง  
 ปฏิบติันอ้ย หมายถึง การปฏิบติัตามหลกัGAPในการปลูกกาแฟเป็นคร้ังคราว  
 ไม่ไดป้ฏิบติัเลย หมายถึง ไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัGAPในการปลูกกาแฟ 
 
 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตการ
ผลิตกาแฟคุณภาพ 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
ของเกษตรกร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ของ
เกษตรกร 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………… 
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