
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบสัมภาษณเกษตรกร 

การคนควาอิสระ เร่ือง   การยอมรับการปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุหอมแดง
ของ เกษตรกรในอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โดย  นายศุภชัย  สุทธิเจริญ  รหัส  490832016 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาสงเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

แบบสัมภาษณเลขท่ี............................................... 
วัน/เดือน/ป  ท่ีสัมภาษณ........................................  
ช่ือผูสัมภาษณ.................................................................................... 
ช่ือ-สกุล ผูใหสัมภาษณ..................................................................... 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) และเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดตามความเปนจริงท่ี
เกษตรกรตอบและแสดงความคิดเห็น 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร 
1.  เพศ  (   )  ชาย   (   )  หญิง 
2.  อายุ...........ป (6 เดือนข้ึนไปใหนับเปน 1 ป) 
3.  ทานจบการศึกษาระดับใด 
 (    ) 1.  ไมไดเรียนหนงัสือ 
 (    ) 2.  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 (    ) 3.  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 (    ) 4.  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีตอนตน (ม.3) 
 (    ) 5.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 (    ) 6.  สูงกวาช้ันมัธยมศึกษา 
 (    ) 7.  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................... 
4.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน.................คน 
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5. ทานไดรับความรูทางดานการเกษตรอินทรียจากแหลงใด 
 (    ) 1.  การฝกอบรม   (    ) 2.  เพื่อนบาน 
 (    ) 3.  หนังสือพิมพ   (    ) 4.  โทรทัศน 
 (    ) 5.  วิทย ุ    (    ) 6.   เอกสารส่ิงพิมพ 
 (    ) 7.  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................ 
6.  ทานเปนผูนําในชุมชนหรือไม (อาทิ เชน คณะกรรมการหมูบาน  อบต. ผูใหญบาน  กํานัน ฯลฯ) 
 (    ) 1.  ไมเปน   (    ) 2. เปน (ระบุตําแหนง)........................................ 
 
7.  ทานมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรท้ังหมดกี่ไร..............................................ไร 
  
8.  ทานไดกูเงินเพื่อทําการผลิตขาวหอมแดงอินทรียหรือไม 
 (    ) 1.  ไมกู  (ขามไปตอบขอ 13.)     (   ) 2.  กู 
 
9.  ถากู  ทานกูมาจากแหลงใด 
 (    )  1.  กองทุนหมูบาน   (    )  2. สหกรณการเกษตร 
 (    )  3.  ธกส.    (    )  4.  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
 
10.  ขณะน้ีทานเปนหนี้เทาไหร..........................................................................บาท 
  
11.  รายไดในรอบ 1 ปท่ีผานมา มีรายไดท่ีเปนเงินสดของผลผลิตทางการเกษตร เชน ทํานา ทําไร  
       ทําสวนฯลฯ ..........................................................บาท/ป 
 
12. รายไดเปนเงินสดนอกภาคการเกษตร เชน จากการรับจาง จากการคาขาย ฯลฯ............. (บาท/ป) 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย : กรณี
การปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  
ทานมีความคดิเห็นตอเงื่อนไขวิธีการปฎิบัติโครงการ การทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย : กรณีการ
ปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ตอขอความตอไปน้ีในระดบัใด                                        

ระดับของความคิดเห็น 
เง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย  
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  

(1) 

การปฏิบัติในแปลง :  กรณีการปลูกขาวแดง
อินทรีย 
1.  แปลงเกษตรทุกแปลง จะตองทําในระบบ
เกษตรอินทรีย ยกเวนเกษตรกรที่เขารวม
โครงการเกษตรอินทรียเปนปแรกอนุญาตให
ผลิตเปนเกษตรอินทรียบางแปลงได แตป ตอไป
จะตองทําเกษตรอินทรียทุกแปลง หรือในกรณี
พิเศษท่ี โครงการเกษตรอินทรีย อาจมีขอยกเวน
ใหกับเกษตรกร  

     

2.  ไร หรือ ฟารมจะตองปลอดสารเคมีอยาง
สิ้นเชิง รวมถึงยาฆาแมลงที่ทํามาจากสมุนไพรที่
มีสวนผสมของสารเคมี ยกเวนสมุนไพรที่ทํา
ขึ้นมาเองโดยไมใชสารเคมี 

     

3.  หามตัดปาไมที่สาธารณะและบุกรุกปาใหม
เพ่ือทําเกษตรอินทรีย 

     

4.  ใหปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมในแปลงหรือให
ปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงและพืชน้ัน
ตองไมใชสารเคมี หรือยาฆาแมลง 

     

5.  หามเผาทําลายตอซัง ในกรณีนาขาวอินทรีย
ทุกแปลงไมวากรณีใดก็ตาม 
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ระดับของความคิดเห็น 
เง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย  
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  

(1) 
6  พืชลมลุก มีระยะปรับเล่ียนขั้นตํ่า 12 เดือน 
ตองเก็บเก่ียวหลังจากพนระยะปรับเปล่ียน จึงถือ
วาเปนพืชอินทรีย 

     

7  พืชยืนตนหรือไมยืนตนมีระยะปรับเปล่ียนขั้น
ตํ่า 18 เดือน ตองเก็บเก่ียวหลังจากพนระยะ 
ปรับเปล่ียน จึงถือวาเปนพืชอินทรีย 

     

8  หามเกษตรกรใสปุยเคมี ยาฆาหญาหรือคลุม
หญา ฮอรโมนสังเคราะหทุกชนิด 

     

9  ใหใชปุยอินทรียอยางผสมผสานระหวาง ปุย
หมัก ปุยคอก และปุยพืชสด 

     

การปองกันการปนเปอน 
1  พืชในแปลงเคมีจะตองเปนพืชคนละชนิด 
หรือคนละรุนกับแปลงเกษตรอินทรีย 

     

2  แปลงเกษตรอินทรียตองแยกจากแปลงเคมีให
ชัดเจน และอยูหางกันไมตํ่ากวา 1 เมตร 

     

3  ถาแปลงขางเคียงฉีดพนสารเคมีแปลงเกษตร
อินทรียตองมีแนวกันลม โดยปลูกพืชที่มีความ
สูงกวาพืชเคมีแปลงขางเคียง และตองไมใชพืช
ชนิดเดียวกันกับที่ขอการรับรอง โดยพืชแนวกัน
ลมไมถือวาเปนพืชอินทรีย 

     

4  แปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันชนเพ่ือ
ปองกันการปนเปอนทางนํ้า คือ คันดิน คูดิน รอง
นํ้า หรือ แนวไมพุมเพ่ือกรองสารเคมี 

     

5  หามใชเครื่องมือการเกษตรปะปน    เชน  ถัง
ฉีดยาเคมี ไปฉีดยาสกัดสมุนไพรในแปลง 
อินทรีย 

     



 77 

 
ระดับของความคิดเห็น 

เง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย  
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  

(1) 
6  หามนําผลผลิตของญาติ / เพ่ือนบานมาปะปน
ดวย และตองแยกแยะการจัดการผลผลิต อินทรีย
และเคมีใหชัดเจน หามกองใกลกัน 

     

7  สมาชิกตองมีมาตรการปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดิน 

     

8  หามใชสารเคมีฉีดพนในโรงเก็บผลผลิต      

การใชปจจัยการผลิต 
1. เกษตรกรจะตองบันทึกปจจัยการผลิต /
วัตถุดิบ  แหลงที่มาที่นํามาใชในแปลงเกษตร 
อินทรีย และ ปริมาณผลผลิตที่ไดจากการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรียทุกครั้ง 

     

2.  หามใชพืชที่มีการดัดแปลงตัดแตงพันธุกรรม 
หรือ พืชที่เรียกวา จี เอ็ม โอ (GMO) ใชใน แปลง
อินทรีย 

     

3.  ใหใชเมล็ดพันธุหรือก่ิงพันธุ ที่เปนเกษตร
อินทรีย และเปนชนิดที่โครงการฯจัดหาให  
เทาน้ัน ยกเวนในกรณีที่เมล็ดพันธุหรือก่ิงพันธุ 
เกษตรอินทรียมีไมเพียงพอ แตตองไดรับอนุญาต
จากโครงการฯ 

     

4.   การใชปจจัยการผลิตอื่นๆ สมาชิกตองแจง
ใหทางโครงการฯ ทราบกอนเพ่ือตรวจสอบและ
อนุมัติกอนการใช 

     

5.  ใหใชสารสมุนไพรในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชได เชน สะเดา ขา  ตะไครหอม   ฯลฯ 
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ระดับของความคิดเห็น 
เง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย  
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  

(1) 
6.  หามนําเมล็ดพันธุเกษตรอินทรียคลุกสารเคมี 
กําจัดแมลงศัตรูพืช หรือนําก่ิงพันธุแชใน
ฮอรโมนสังเคราะห 

     

7.  หามใชปุยหมักจากเทศบาลและไมใหใชปุยที่
มียี่หอทางการคากอนที่ไดรับอนุญาตจาก 
โครงการฯ 

     

8.  หามใชอุจาระของคนมาเปนปุย      
9.  หามใชขี้ไกจากฟารมที่เปนกรงตับนํามาเปน
ปุย แตสามารถนําขี้ไกพ้ืนบานหรือขี้ไกจาก 
ฟารมที่เล้ียงแบบฝูงปลอย (ไกเน้ือ) มาเปนปุยได 

     

10. หามใชฮอรโมนสังเคราะหเรงการ
เจริญเติบโต 

     

11. สมาชิกทุกคนควรผลิตปุยหมัก /นํ้าหมัก
ชีวภาพ ไวใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

     

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
1  ถุงกระสอบหรือภาชนะที่นํามาใสผลผลิต
เกษตรอินทรียจะตองเปนถุงกระสอบ ภาชนะที่
ทางโครงการฯ จัดหาใหเทาน้ัน 

     

2.  หามใชถุงกระสอบปุยเคมีบรรจุผลผลิต
เกษตรอินทรียโดยเด็ดขาด 

     

3.  ถุงกระสอบหรือภาชนะที่นํามาใสผลผลิต
เกษตรอินทรียจะตองระบุช่ือผูผลิต รหัส สมาชิก
สถานะผลผลิต 
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ระดับของความคิดเห็น 
เง่ือนไขวิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียกรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย  
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  

(1) 
4. ในกรณีขาวอินทรียการนวดขาวเปลือกจะตอง
แยกผลผลิตกระสอบแรกออกจากผลผลิต
ทั้งหมดและผลผลิตกระสอบแรกไมถือวาเปน
ผลผลิตอินทรีย และหามขายเขาโครงการฯ เพ่ือ
ปองกันการปนเปอนผลผลิตเคมีจากเครื่องนวด
ขาวหรือเครื่องโม 

     

5.  ผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรียกับแปลง
เกษตรท่ัวไปจะตองจัดแยกผลผลิตอยางชัดเจน 
และหากโครงการฯ ตรวจสอบพบภายหลัง 
โครงการฯ มีบทลงโทษการเปนสมาชิก เกษตร
อินทรียไดทันที     
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ตอนท่ี 3  ปจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปน
เมล็ดพันธุ 
 ปจจัยใดบางท่ีมีผลทําใหทานยอมรับการปฏิบัติในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาว
กลองเปนเมล็ดพันธุ      

ระดับของการยอมรับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับในการผลิตขาว
หอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ 

ยอมรับ
มากท่ีสุด 

(5) 

ยอมรับ
มาก 
(4) 

ยอมรับ
ปาน
กลาง 
(3) 

ยอมรับ
นอย 
(2) 

ยอมรับ
นอยมาก 

(1) 

ปจจัยดานสังคม 
   1.  การแนะนําของเพื่อนบาน 

     

   2.  เจาหนาที่แนะนําใหปลูก      
   3.  สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหปลูก      
   4. เห็นผูอื่นปลูกแลวไดผลผลิตดี      
   5. เปนผลผลิตที่สงออกตางประเทศได      

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
   1. มีการประกันราคา 

     

   2. ตนทุนการผลิตตํ่า      
   3. การมีตลาดรองรับที่แนนอน      
   4. ไมผานพอคาคนกลาง      

ปจจัยดานกายภาพ 
   10.  สภาพพ้ืนที่นามีความเหมาะสม 

     

ปจจัยดานชีวภาพ 
   1.  การปฏิบัติและการดูแลรักษาไมยุงยาก 

     

   2.  มีโรคและแมลงศัตรูขาวระบาดนอย      
   3. คุณภาพของเมล็ดขาวดี      
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ระดับของการยอมรับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับในการผลิตขาว
หอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ 

ยอมรับ
มากท่ีสุด 

(5) 

ยอมรับ
มาก 
(4) 

ยอมรับ
ปาน
กลาง 
(3) 

ยอมรับ
นอย 
(2) 

ยอมรับ
นอยมาก 

(1) 

ปจจัยดานการผลิต 
   1. การมีแหลงเงินทุนใหกูยืม 

     

   2. ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ      
   3.ราคาเมล็ดพันธุไมแพง         
   4. ผลผลิตขาวตอไรสูง      

 

 
ตอนท่ี 4  สภาพการผลิต  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกร 
 
1.  ทานปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  จํานวนกี่ไร.....................................................ไร 
2.  ลักษณะดินท่ีปลูกขาวหอมแดงอินทรียมีลักษณะดินแบบใด 
 (    ) 1. ดินเหนียว    (    )  2.  ดินทราย 
 (    ) 3. ดินรวนปนเหนียว    (    )  4.  ดินรวนปนทราย 
 (    ) 5. ดินรวน     (    )  6.  ดินเค็ม 
 (    ) 7.  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 
3.  แหลงน้ําท่ีทานใชในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียสวนใหญมาจากแหลงใด 
 (    ) 1. น้ําฝน     (    ) 2.  แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
 (    ) 3. ชลประทาน    (    ) 4.  อ่ืนๆ(ระบุ)............................ 
4.  การเก็บเกีย่วผลผลิตขาวหอมแดงอินทรียทานปฏิบัติดวยวิธีใด 
 (    ) 1.  ใชแรงงานคนเกีย่วท้ังหมด 
 (    ) 2.  ใชเคร่ืองเกี่ยวนวดท้ังหมด 
 (    ) 3.   ใชแรงงานคนและเคร่ืองเกี่ยวนวด 
5.  ทานไดผลผลิตท้ังหมดกีก่ิโลกรัม..........................................................กิโลกรัม 
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6.  ทานคิดวารายไดจากการขายขาวของทานหลังไดรับการสงเสริมการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
 (   ) 1. มากกวาท่ีเคยไดรับ   (   ) 2. เทาเดิม 
 (   ) 3. นอยกวาเดิมท่ีเคยไดรับ  
7. ทานมีวิธีการขายขาวหอมแดงอินทรียอยางไร 
 (   )  1. ขายทันทีท้ังหมด 
 (   )  2.  เก็บไวรอราคาท้ังหมด   
 (   )  3.  ขายทันทีสวนหนึ่งและเก็บไวรอราคาอีกสวนหนึง่ 
 (   )  4.  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................... 
8. การขายผลผลิตขาวหอมแดงอินทรียทานมีวิธีการอยางไร 
 (   ) 1. ทานนาํไปขายเองท่ีกลุมเกษตรกรฯ 
 (   ) 2. พอคามารับซ้ือเอง 
 (   ) 3.  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................... 
9.ในปการผลิตตอไปทานคิดวาจะเพิ่มพื้นท่ีการผลิตขาวหอมแดงอินทรียหรือไม 
 (   ) 1.  ไมเพิม่  
 (   ) 2.   เพิ่ม  
10.  ตนทุนในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียของทานในแตละปการผลิต 
 จํานวน.................................บาท 
  -  คาเตรียมดนิ  .................................บาท 
  -  คาเมล็ดพันธุ  .................................บาท 
  -  คาปุยคอก ปุยหมัก .................................บาท 
  -  คาแรงงานปกดํา .................................บาท 
  -  คาแรงงานเก็บเกีย่ว .................................บาท 
  -  คาใชจายอ่ืนๆ  (ระบุ) 
   ............................................. ....................บาท 
   ............................................. ....................บาท 
   ............................................. ....................บาท 
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11. ทานมีปญหาในเร่ืองความรูในดานการผลิตขาหอมแดงอินทรียหรือไม 
 (   ) 1. ไมมี   (   ) 2. มี (ระบุ).................................................. 
 
12.  ทานมีปญหาในเร่ืองราคาจําหนายผลผลิตตกตํ่าหรือไม 
 (   ) 1. ไมมี   (   ) 2. มี (ระบุ).................................................. 
13.  ทานมีปญหาดานการจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลงนาเพ่ือนบานหรือไม 
 (   ) 1. ไมมี   (   ) 2. มี (ระบุ)................................................ 
14.  ทานมีปญหาในเร่ืองโรค  แมลง  ศัตรูขาระบาดในแปลงนาขาวหอมแดงอินทรียหรือไม 
 (   ) 1. ไมมี   (   ) 2. มี (ระบุ)................................................. 
15.  ทานมีปญหาในเร่ืองการเก็บรักษาขาวหอมแดงอินทรียหรือไม 
 (   ) 1. ไมมี   (   ) 2. มี (ระบุ)................................................. 
16.  ทานมีปญหาเกีย่วกับตลาดท่ีรองรับท่ีไมแนนอนหรือไม 
 (   ) 1. ไมมี   (   ) 2. มี (ระบุ)................................................. 
 
ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  นายศุภชัย สุทธิเจริญ 
วัน/เดือน/ป เกิด  22  ตุลาคม  2525 
จังหวัดเกิด  มหาสารคาม 
ประวัติการศึกษา 
   -   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนสารคาม 
                                  พิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 2540 

 -   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาร   
                                  คามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 2543 

 -   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กีฏวิทยา) จากคณะ  
      ผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2548 

 
ประสบการณในการทํางาน 
  -  พฤษภาคม 2548 – กรกฎาคม 2550 ตําแหนง พนกังานประจําสํานักงาน 2       
                               สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ 

-  กรกฎาคม 2550 – ถึงปจจุบัน  ตําแหนง  นักวิทยาศาสตร                                
    สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑมหาวิทยาลัยแมโจ 

 
 
 
 

 
 


