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แบบสัมภาษณการยอมรับของเกษตรกรตอการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรียในเขตพ้ืนท่ี
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง    อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

������ 
ผูดําเนนิการวิจัย  นาย อาคม  พรหมเสน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาสงเสริมการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
ชื่อเกษตรกร ................................................นามสกุล............................................ 
เลขประจําตัวประชาชน �   ����  �����  ��  � 
ท่ีอยู บานเลขท่ี............หมูท่ี .....................ตําบล.................................อําเภอ.................จังหวัด
..................................... หมายเลขโทรศัพท...................................... 
ตอนท่ี 1 ปจจัยทางดานสวนบุคคล  
คําแนะนํา   กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � หรือเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดให  
 
1.1เพศ 
�ชาย           �หญิง 
1.2 อายุ............................................................ป 
1.3จํานวนสมาชิกในครอบครัว………………………………………………….. 
1.4 จบระดับการศึกษาสูงสุด (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดเพียง 1 ขอ 
 �ไมไดรับการศึกษา                                 �ประถมศึกษา ป ท่ี 4 
 �ประถมศึกษา ป ท่ี 6                               �มัธยมศึกษา ป ท่ี 3  
 �มัธยมศึกษา ป ท่ี 6 หรือ ปวช.                 �ระดับอนปุริญญา 
 �ระดับ ป.ตรี                                            �ระดับสูงกวา ป. ตรี 
 �อ่ืนๆ ระบุ........................................................... 
1.5ประสบการณการปลูกพชือินทรีย ……………ป 
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1.6 ทานไดมีการสมัครเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรียอยางไร 
            � 1.  ไมไดสมัคร (หากตอบในขอท่ี 1 ไมตองทําการตอบในขอตอไป) 
            � 2. กําลังจะสมัครในระบบ 
                        �  เกษตรอนิทรีย  (กรมวชิาการเกษตร)    �  เกษตรอินทรีย  (มาตฐานเกษตร
อินทรียไทย) 
                        �  จีเอพี (GAP)  (กรมวิชาการเกษตร)                  

� 3.  สมัครแลวผานการตรวจรับรองมาตรฐานในระบบ 
                        �  เกษตรอนิทรีย  (กรมวชิาการเกษตร)    �  เกษตรอินทรีย  (มาตฐานเกษตร
อินทรียไทย)                             �  จีเอพี (GAP)  (กรมวชิาการเกษตร)                         

� 4. สมัครแลวไดรับการตรวจแลวแตยังไมทราบผลการรับรองในระบบ 
                        �  เกษตรอนิทรีย  (กรมวชิาการเกษตร)    �  เกษตรอินทรีย  (มาตฐานเกษตร
อินทรียไทย)                             �  จีเอพี (GAP)  (กรมวชิาการเกษตร)                         

� 5. สมัครและตรวจแลวแตไมผานเกณฑการตรวจรับรองมาตรฐานในระบบ 
                        �  เกษตรอนิทรีย  (กรมวชิาการเกษตร)    �  เกษตรอินทรีย  (มาตฐานเกษตร
อินทรีย ไทย)                            �  จีเอพี (GAP)  (กรมวชิาการเกษตร)                         

� 6. สมัครแลวแตยังไมไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานในระบบ 
                        �  เกษตรอนิทรีย  (กรมวชิาการเกษตร)    �  เกษตรอินทรีย  (มาตฐานเกษตร
อินทรียไทย) 
                        �  จีเอพี (GAP)  (กรมวิชาการเกษตร)                                         
1.7 ชนิดของพชือินทรียท่ีปลูก และตนทุนการผลิต (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบได
มากกวา 1 ขอ 
 �พืชผัก       (ระบุชนิดพชื..................จํานวน...........ไร  ตนทุนการผลิตตอไร...............บาท) 
 �พืชสมุนไพร     (ระบุชนิดพืช..................จํานวน...........ไร  ตนทุนการผลิตตอไร...............บาท) 
 �ไมผล                (ระบุชนดิพืช................จํานวน...........ไร  ตนทุนการผลิตตอไร.................บาท)  
 �อ่ืนๆ                 (ระบุชนดิพืช..................จํานวน...........ไร  ตนทุนการผลิตตอไร...............บาท) 
1.8 ตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 �โครงการหลวงทุงหลวง                �เชียงใหม  (ระบุสถานท่ี.......................................) 
 �กรุงเทพ (ระบุสถานท่ี.......................................) �ขายเองตามตลาดพ้ืนบาน 
 �อ่ืนๆ.......................................................... 
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ตอนท่ี  2 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
2.1พื้นท่ีในการผลิต (กาเคร่ืองหมาย � ลงใน � ) ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 �สวนตัว(ระบุจํานวนพืน้ท่ี...................................................ไร) 
 �เชาพื้นท่ี(ระบุจํานวนพืน้ท่ี...................................................ไร) 
 �พื้นท่ีปาสงวนแบงทํากินแตไมมี  สด 9(ระบุจํานวนพืน้ท่ี...................................................ไร) 
2.2 ขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดเพยีง 1 ขอ 
 �นอยกวา 1 ไร                                   � มากกวา 1 ไร (ระบุจํานวนพืน้ท่ี..........................ไร) 
2.3แรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � )  
 �มาจากครอบครัว...........คน                                 � ระบบลงแขก..............คน 
 �มาจากการจางงาน………คน 
2.4 ท่ีมาของตนทุนการผลิตพืชอินทรีย (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 �สวนตัว                                              � กูจากธนาคาร 
 �กูจากโครงการหลวง                          �กูนอกระบบหรือจากญาติ 
2.5 ทานมีตนทุนการผลิตพืชอินทรียมากนอยอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบไมไดใช
อินทรีย 
 (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดเพียง 1 ขอ 
 � มากกวาเดมิ                      � เทาเดิม                � นอยลงกวาเดิม                                              
2.7รายไดจากการขายผลผลิตอินทรียท่ีไดรับ.............................บาท 
2.7.1โปรดระบุรายไดจากการขายผลผลิตอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับการขายผลผลิตท่ีไมไดใชการ
ผลิตแบบอินทรีย  
� มากกวาเดมิ                      � เทาเดิม                � นอยลงกวาเดิม   
2.8 หนี้สินในครอบครัว…………………………………………บาท/ป 
2.9 คาใชจายประจําครัวเรือน……………………………………บาท/เดือน 
2.10 รายไดในครัวเรือนของทานในรอบปท่ีผานมา………...บาท/ป (รวมทุกแหลงท่ีมา..................) 
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ตอนท่ี 3 ปจจัยทางดานสังคม 
3.1การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือน (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดเพียง 
1 ขอ 
 �10 คร้ังข้ึนไป/เดือน                                  � 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน 
 �3-5 คร้ังข้ึนไป/เดือน                                 � 1-2 คร้ัง/เดือน  
 � ไมเคยเลย 
3.2การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมในรอบเดือน (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดเพยีง 1 ขอ 
�10 คร้ังข้ึนไป/เดือน                                 � 5 คร้ังข้ึนไป/เดือน 
�3-5 คร้ังข้ึนไป/เดือน                                � 1-2 คร้ัง/เดือน  
� ไมเคยเลย 
3.3ประสบการณการฝกอบรมของเกษตรกรในรอบป (กาเคร่ืองหมาย  �   ลงใน � ) ตอบไดเพียง 
1 ขอ 
�10 คร้ังข้ึนไป/   ป                              � 5 คร้ังข้ึนไป/ป 
�3-5 คร้ังข้ึนไป/ ป                              � 1-2 คร้ัง/ ป 
� ไมเคยเลย 
3.4 การไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการผลิตพืชอินทรียทานไดรับจากส่ือใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
�วิทย ุ                                                       จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�โทรทัศน                                                 จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�วารสาร/นิตยสารเกี่ยวกบัการเกษตร       จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�เอกสารเผยแพรทางการเกษตร                จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�การติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน      จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�การติดตอกบัเจาหนาท่ีสงเสริม                จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�ประสบการณการฝกอบรม                      จํานวน…………………คร้ัง/ป 
�อ่ืนๆ ระบุ…………………….                 จํานวน…………………คร้ัง/ป 
3.5ในเร่ืองกฎระเบียบของโครงการหลวงมีผลตอการตัดสินใจในการทําการเกษตรอนิทรียหรือไม 
�มีผล                                                           สาเหตุ……………………………….. 
�ไมมีผล                                                       สาเหตุ……………………………….. 
�อ่ืนๆ ระบุ…………………….                  สาเหตุ………………………………..            
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ตอนท่ี  4 การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย
ตามมาตฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) 
 
4.1 การปฏิบัตขิองเกษตรกร (กาเคร่ืองหมาย �  ลงในชองวาง)  

ประเด็น 
การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการ

ทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
       

กอนเขารวม
โครงการ 

(เกษตรเคมี) 

หลังเขารวม
โครงการ 

(เกษตรอินทรีย  ) 

ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ

พื้นท่ีปลูก 
1.  มีการจัดการแหลงน้ําท่ีไมมีสภาพแวดลอมซ่ึง
กอใหเกิดการปนเปอนของสารพิษและจลิุนทรีย 

        

2. มีการจัดการพื้นท่ีปลูกไมใหมีวัตถุอันตรายและ 
จุลินทรีย ท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนใน
ผลผลิต 

        

การใชสารชีวภาพ จุลินทรีย ปุยหมัก และวัสดุ
ปรับปรุงบํารุงดิน 
3.  มีการใชสารชีวภาพและจลิุนทรีย ปุยหมัก
ปรับปรุงบํารุงดินในกระบวนการผลิต  ตาม
คําแนะนํา  หรืออางอิงตามคําแนะนําของมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)  หรือตาม
ฉลากท่ีข้ึนทะเบียน(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 

        

4.  มีการใชสารชีวภาพและจลิุนทรีย ปุยหมัก
ปรับปรุงบํารุงดินท่ีสอดคลองกับรายการอนุญาตให
ใชตามคําแนะนําของมาตรฐานของเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง(มาตรฐานเกษตรอินทรียไทย) 

        

การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
5.  มีการสํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช  และ
ปองกันกําจดัอยางถูกวิธี 

        

6. มีการควบคุมศัตรูพืชอยางถูกวิธี         



 
 

150

ประเด็น 
การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการ

ทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
       

กอนเขารวม
โครงการ 

(เกษตรเคมี) 

หลังเขารวม
โครงการ 

(เกษตรอินทรีย  ) 

ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ

การจัดการสายพันธุ 
7. มีการปฏิบัติและการจดัการสายพันธุการผลิตตาม
คําแนะนําของมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการ
หลวง เพื่อไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

        

การเก็บเก่ียวผลผลิต 
8. มีการเก็บเกีย่วผลในระยะท่ีเหมาะสมตามเกณฑ
ในแผนควบคุมการผลิต 

    

9. มีการหยดุใชสารสารชีวภาพและจุลินทรียกอน
เก็บเกีย่วตามระยะเวลาท่ีระบุไว 

    

10. มีการใชอุปกรณการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและ
วิธีการเก็บเกี่ยวท่ีสะอาด  ไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของผลและปนเปอนส่ิงอันตรายที่มีตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

    

11. คัดแยกผลผลิตดอยคุณภาพ หรือผลผลิตท่ีมี
ศัตรูพืชติดอยูออกตางหาก(ผลผลิตท่ีเสียหรือเนา) 

    

12. อุปกรณและพาหนะในการขนยายผลผลิตหลัง
การเก็บเกีย่วมีความสะอาด  ปราศจากการปนเปอน
ส่ิงอันตรายท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค 

    

การเก็บรักษาผลผลิต 
13. เก็บรักษาผลผลิตในสถานท่ีสะอาด อากาศถายเท
ไดด ี และสามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุ
อันตราย และสัตวพาหนะนําโรค 
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ประเด็น 
การยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการ

ทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย 
       

กอนเขารวม
โครงการ 

(เกษตรเคมี) 

หลังเขารวม
โครงการ 

(เกษตรอินทรีย  ) 

ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ

การบันทึกขอมูล 
14. มีการบันทึกขอมูลการใชสารชีวภาพและ 
จุลินทรีย ปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินในกระบวนการ
ผลิต และการปองกันกําจดัศัตรูพืช 

        

15. มีการบันทึกขอมูลการจัดการเพ่ือใหไดผลิตผลท่ี
มีคุณภาพ 

    

 
4.2สาเหตุท่ีทานไมนําการปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียไปปฏิบัต ิ (กา
เคร่ืองหมาย � ลงใน�) ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
              � 1. ความรูท่ีไดยังไมสามารถปฏิบัติไดจริง            � 2. วิธีปฏิบัติยุงยาก 

� 3. ตองใชเงินลงทุนสูง                                     � 4 .ตองใชเวลามาก 
� 5. ขาดวัสดุอุปกรณ                                            � 6 .รอฤดูกาลผลิตใหม 
� 7. พื้นท่ีไมเหมาะสม                                       � 8. อ่ืนๆ 

(ระบุ)............................................ 
4.3ผลท่ีทานไดรับจากการปฏิบัติในการทําเกษตรในระบบเกษตรอินทรียเม่ือนําไปปฏิบัต ิ
       (กาเคร่ืองหมาย �  ลงใน�) ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
�1. ลดการใชสารเคมีอยางถาวร 
�2. ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ 
�3. ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย 
�4. อ่ืนๆระบุ............................................................................ 
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ตอนท่ี  5 ปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการยอมรับการทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย 
5.1 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองประสบการณการปลูกพืชอินทรีย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากเจาหนาท่ีสงเสริมพืชอินทรีย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.3 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.4 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.5 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองขนาดของพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.6 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองแรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.7 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองหน้ีสิน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.8 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองการติดตอส่ือสารกับเกษตรกรรายอ่ืน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.9 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองการติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.10 ปญหาและอุปสรรคในดานอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรบานหวยตอง 
 

 

 
 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรบานหนองเตา 
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ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรบานหวยทราย 

 

 
 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรบานหวยเย็นมง 
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ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรบานหวยขาวลีบ 

 
 

 
 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรบานหวยตอง 
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แปลงปลูกผักสลัดอินทรีย 
 
 
 

 
 

แปลงปลูกผักสลัดอินทรีย 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ชื่อ-สกุล   นายอาคม    พรหมเสน 
วัน เดือน ปเกิด  24  มิถุนายน  2524 ท่ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
ประวัติการศึกษา  - ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลแมสรวย อําเภอแสรวย จังหวัดเชียงราย 
    ปการศึกษา 2539 

- มัธยมศึกษาตอนตน แผนกเกษตรกรรม โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2542 

   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย แผนก 
    เกษตรศาสตร (ไมดอกไมประดับ) จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2542 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
     แผนกเกษตรศาสตร (ไมผล) จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2545 
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร (พืชผัก) มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
   เชียงใหม ปการศึกษา 2547 
ประวัติการทํางาน - ป 2547 ลูกจางช่ัวคราว วนอุทยานเกษตรแซซอน (กรมปาไม) จังหวดั 
    ลําปาง 
    - ป 2548 นักวจิัยพืชผัก มูลนธิิโครงการหลวง 
   - ป 2549 เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาพืชผัก ประจําศูนยพัฒนาโครงการ 
    หลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวดัเชียงใหม 
   - ป 2550 นักเกษตร ปฏิบัติงานในหนาท่ี เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนา 
    ไมผล ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง จงัหวัด 
    เชียงใหม 
    - ป 2551 ถึงปจจุบัน เจาหนาท่ีเกษตรระดับ 3 ปฏิบัติงานในหนาท่ี   
    เจาหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาไมผล ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

ทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และปฏิบัติงานในหนาท่ี 
เจาหนาท่ีวิจัยไมผลเขตหนาว ประเทศไตหวัน 

 
 


