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แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ต าบลคลอง
จินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 32 ราย 
ได้แก่ ผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) จ านวน 30 ราย และผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 2 ราย จากผลวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับข้อจ ากัดในการ
ผลิตฝรั่งอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) พบว่า การผลิตฝรั่งนั้นมีข้อ
ได้เปรียบอยู่มาก ทั้งในด้านการใช้สายพันธุ์ฝรั่งที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ความได้เปรียบของ
สภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีความเหมาะสม รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งมีความรู้และประสบการณ์ในการผลิต 
ซึ่งเกษตรกรบางรายมีการหาความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้น 
โดยยังมีโอกาสส่งเสริมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มากขึ้น หาก
เกษตรกรผู้ผลิตฝรั่งสามารถแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญ เช่น ปัญหาทางด้านการผลิตที่ขาดความ
ปลอดภัยทางสุขลักษณะของผู้ผลิตและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น จะสามารถท าให้ ระบบ
การผลิตฝรั่ง มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิมเป็นการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร คือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งประเด็น
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยคอกที่ต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนน าไปใช้ ซึ่งถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีทัศนคติที่ดี
ต่อเกษตรอินทรีย์ แต่ยังเห็นว่าเกษตรอินทรีย์มีกระบวนการที่ซับซ้อน อีกทั้งเกษตรกรยังมีความ
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ต้องการที่จะใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชแบบเดิม และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตฝรั่ง
อินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย พบว่า เกษตรกรใช้หลักการจัดการระบบ
นิเวศ อีกท้ังยังมีการใช้สาร     ชีวภัณฑ์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชภายใต้ระบบ
การผลิตพืชตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การแก้ปัญหาดังกล่าว ควรมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หลักการจัดการระบบนิเวศ การใช้สารชีวภัณฑ์และจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ตลอดจนควรให้เกษตรกรไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จในการท าการผลิตฝรั่งอินทรีย์เพ่ือให้เกษตรกรเห็นตัวอย่างที่สามารถท าได้จริงและ
ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นแรงจูงใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อการผลิตฝรั่งอินทรีย์ และน ามาปรับใช้
ภายใตก้ระบวนการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายอย่างเหมาะสม 

 

ค าส าคัญ: การผลิตฝรั่ง, เกษตรเคมี, เกษตรอินทรีย์, ข้อจ ากัด, นครปฐม 
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ABSTRACT 

The study of guide line for development of organic guava production in Klong 
Chinda Subdistrict, Sam Phran district, Nakhon Pathom province by interviewing 32 
guava growers consist of 30 and 2 organic guava growers. From the SWOT analysis of 
restrictions in the organic guava production of chemical guava growers, it was found 
that there are many advantages, for example, using of famous guava varieties, 
suitable area for guava production and the famer had many experiences and 
knowledge in the production. Moreover, some of them have the right knowledge and 
technology to improve the production system. It also has the opportunity to 
promote for more expanding international and domestic market. If the farmers can 
correct the weaknesses and major obstacle, for example, the production problems in 
unsafety for manufacturers' hygiene and postharvest practices, it can make the 
production system to be efficient and sustainable. In addition, the main factors 
affected to the alteration from the chemical guava production to the organic 
production were the farmers still have a lack of knowledge about the prohibition of 
chemical fertilizer and all the synthetic chemical, and a lack of knowledge in the 



Ref. code: 25595509034517OEN

(4) 
 

manure fertilizer that should be passed the fermentation before using. However, 
although the famers had a good attitude with organic farming system, some farmers 
still thought that organic farming are complicated. In addition, some farmers would 
like to use the chemical for pest control. For the interview of the organic guava 
growers, it was found that all the farmers use the principle for ecology management 
system and use the bio product and useful microorganisms for pest control in the 
plant production under the sufficiency economic theory. Therefore, in order to solve 
the problems, it should have the transferring knowledge about the organic 
fertilization, the principle for ecology management, the using of bio product and 
useful microorganism for pest control. Moreover, all the chemical farmers should 
attend to observe a successful organic farm for providing them a realistic example to 
generate interest and confidence in organic farming, which represent a guideline for 
agriculturists to take into consideration in facts or knowledge for individual applied. 

 

Keywords: Chemical agriculture, guava production, limitation, Nakhon Pathom,    
organic agriculture 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเป็น
ฐานการผลิตที่ควรได้รับการสนับสนุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับการค้าและการส่งออก รวมถึงในมิติ
การพัฒนาสู่แหล่งการผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก เนื่องจากความเหมาะสมทางภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ การมีภูมิปัญญาด้านการผลิตและการประยุกต์ดัดแปลง ผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังมี
วัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็งและหลากหลาย ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้ผลิตอาหารส่งออก 
ที่ส าคัญรายใหญ่ของโลก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) 
จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้เกษตรกรไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตแบบพอมีพอกินมาเป็นการผลิตเพ่ือ
ขาย และมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตด้านปริมาณในลักษณะของเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งเกษตรกรต้องอาศัย
สารเคมีแทบทุกข้ันตอนของการผลิตรวมถึงการก าจัดแมลงและศัตรูพืชที่ต้องมีการใช้สารเคมีเป็นจ านวน
มาก จากการส ารวจพบว่า ประเทศไทยมีการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นทุกปี (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556) ซ่ึงการใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพ
โดยรวมของชุมชม ได้แก่ ภาวะด้านสุขภาพแย่ลงซึ่งมาจากการใช้สารเคมีและบริโภคผลผลิตที่มี
สารเคมีตกค้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ไม่
ว่าจะเป็นอากาศ น้ าและดิน โดยเฉพาะทรัพยากรที่ส าคัญต่อการเกษตร คือ “ทรัพยากรดิน” ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาโครงสร้างของดินและสิ่งมีชีวิตในดินถูกท าลาย ดินเสื่อม
คุณภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้  เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรโดยตรง           
ในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรจ านวนมากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการพัฒนา ด้วย
วิธีการผลิตแบบใหม่ที่พ่ึงพาเคมีภัณฑ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนมาก  

เกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางท าการเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตพืชที่มีคุณภาพดี ไม่มีการปนเปื้อน
จากสิ่งต้องห้ามทุกชนิด ท าให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังถือเป็นระบบการผลิตที่สร้างจิตส านึกของเกษตรกรและผู้ค้า รวมถึงผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการ          
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรหลายราย
เริ่มหันมาให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยเริ่ม            
มีการศึกษาหาความรู้จากมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประกอบกับการขอรับรองมาตรฐาน
จากทั้งภาครัฐหรือเอกชนได้อย่างถูกต้อง ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้             
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ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประเภทเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แล้ว โดยข้อส าคัญนั้นอยู่ที่การท าความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ท่องแท้ คือ มีความตั้งใจจริง                  
มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหา หรืออุปสรรคใด ๆ มีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ และประสบความส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติได้จริง จึงจะนับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์  

จากสถิติการปลูกฝรั่งในประเทศไทย พบว่า ปี  พ.ศ. 2555 มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 
40,532 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 2,848 ไร่ ภาคกลาง 34,211 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2,435 ไร่ และภาคใต้ 1,038 ไร่ และมีปริมาณผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 99,923 ตัน ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าว จังหวัดนครปฐมถือเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด คิดเป็น 
39.3% และ 45.8% ของทั้งประเทศ ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) โดยเฉพาะ
อ าเภอสามพราน เป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกฝรั่งมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม กล่าวคือ มีพ้ืนที่การปลูก
ฝรั่งทั้งหมด 15,293 ไร่ และพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดั้งเดิมที่เกษตรกรยึดอาชีพการปลูกฝรั่งสืบทอด
มาอย่างยาวนาน (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2556) อย่างไรก็ตาม ระบบการผลิตฝรั่งในพ้ืนที่
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตที่พ่ึงพาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ซึ่งกรมวิชาการ
เกษตรได้ให้ค าแนะน าส าหรับการใส่ปุ๋ย โดยควรมีการใส่ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะบ ารุงต้น ควรใส่
ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ส่วนระยะบ ารุงผล ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และระยะปรับปรุงคุณภาพ ควรใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17 ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 1 และ 3 เดือน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2557) อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาของการใช้ปุ๋ยเคมีที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีเกษตรกรบางกลุ่ม
เริ่มหันมาปลูกฝรั่งโดยลดการใช้สารเคมี หรือตามลักษณะการผลิตที่เรียกว่า GAP (Good 
Agricultural Practices) ซึ่งถือได้ว่า เป็นระบบการผลิตที่ช่วยให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตฝรั่งในระบบ GAP ยังคงมีการอนุญาติให้ใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัด
ศัตรูพืช ซึ่งก็ยังคงไม่ท าให้ผลผลิตนี้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง ดังนั้นการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตฝรั่งที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สามารถขายผลผลิตได้
ในราคาที่สูงข้ึน แต่พบว่า ยังคงมีปัญหาในการผลิต เช่น การจ้างแรงงานที่มีราคาสูง การใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชทางธรรมชาติที่ยังไม่ค่อยได้ผลพอสมควร เป็นต้น (อรกช เก็จพิรุฬห์, 2555) ซึ่งแนวทาง          
การผลิตฝรั่งของเกษตรกร ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หากได้รับ            
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด 
ก็จะสามารถเข้าใจถึงข้อจ ากัดที่แท้จริง เพ่ือการปรับเปลี่ยนและก้าวเข้าสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาความแตกต่างระหว่าง วิธีการและระบบการผลิตฝรั่งแบบเดิม (เคมี) กับ การผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์  
2. ศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของระบบและวิธีการ

ผลิตฝรั่งของเกษตรกรในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และหาแนวทางในการปรับปรุงการผลิต
แบบเดิมมาเป็นการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3. เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบของวิธีและระบบการผลิตฝรั่งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์           
ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบของการน าเสนอการผลิตฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ต่อไป 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษา ข้อจ ากัดท่ีมีผลต่อการผลิตฝรั่งอินทรีย์: กรณีศึกษาเกษตรกรอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

เนื้อหา 

ศึกษาข้อจ ากัดที่มีผลต่อการผลิตฝรั่งอินทรีย์ อันประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 
สภาพพ้ืนที่ปลูก และระบบการผลิตดั้งเดิมซึ่งหมายความรวมถึงระบบการผลิตที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่
ในช่วง 5 ปี  (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559) ตั้ งแต่การจัดการก่อนการปลูก การให้น้ า การให้ปุ๋ย             
การปูองกันก าจัดโรคและแมลง การตัดแต่ง การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
ตลอดจนทัศนคติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร อีกทั้งศึกษาข้อมูลเชิงลึกจาก
เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือหารูปแบบของระบบและวิธีการผลิตฝรั่งที่เหมาะสม โดย
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ข้อดีและข้อเสียของการผลิตเดิมเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์  

ประชากร 

เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทราบถึงระบบและวิธีการผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิมในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของระบบและวิธีการผลิตฝรั่งของเกษตรกร
ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และแนวทางในการปรับปรุงการผลิตแบบเดิมมาเป็นการผลิต
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3. ได้รูปแบบของระบบและวิธีการผลิตฝรั่งที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการผลิตฝรั่ง
แบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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บทที่ 2  
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ฝรั่ง (Guava) 

ฝรั่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Psidium guajava Linn.) เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในวงศ์ 
Myrtaceae ฝรั่งเป็นพืชที่มีจุดก าเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสต์ตะวันตก หลักฐาน              
ทางโบราณคดีในเปรูชี้ให้เห็นว่า มีฝรั่งมาตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกส
เป็นผู้น าผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆ ทั่วโลก เข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสต์ศตวรรษ           
ที่ 17 ส่วนในประเทศไทย คาดว่าเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ค าว่าฝรั่งในภาษาอังกฤษ คือ Guava ซึ่งมาจากภาษาสเปน ค าว่า Guayaba และ ภาษา
โปรตุเกส ค าว่า Goiaba ฝรั่งมีชื่อพ้ืนเมืองอ่ืนๆ อีก คือ ย่าหมู (สุราษฎร์ธานี) ชมพู่ (ตรัง , ปัตตานี) 
มะก้วย (เชียงใหม่, เหนือ) มะก้วยกา (เหนือ) มะกา (กลาง, แม่ฮ่องสอน) มะจีน (ตาก) มะมั่น (เหนือ) 
ยะมูบุเตบันยา (มลายู นราธิวาส) ยะริง (ละว้า เชียงใหม่) ยามุ หรือ ย่าหมู หรือ ย่าหวัน (ใต้) และ             
สีดา (นครพนม, นราธิวาส) (วิกิพีเดีย, 2556) 

 
2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ฝรั่งเป็นไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร ต้นเกลี้ยงมัน เปลือกต้นเรียบ ใบเดี่ยว กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม 
ยอดอ่อนมีขนสั้นๆ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3 -8 ซม. ยาว 6-14 ซม.           
ดอก มีลักษณะเดี่ยวหรือช่อ 2-3 ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีเกสรตัวผู้จ านวนมาก 
ผล เป็นผลสด ผลดิบสีเขียว กินได้ เมื่อสุกเป็นสีเหลือง (วิกิพีเดีย, 2556) 

 
2.1.2 การใช้ประโยชน์ 

ชาวยุโรปนิยมบริโภคฝรั่งสุก โดยน าไปท าพายและขนมได้หลายชนิด สาวนชาวเอเชียนิยม
บริโภคฝรั่งแก่จัดแต่ยังไม่สุก และน าไปแปรรูป เช่น ท าเป็นฝรั่งดอง ฝรั่งแช่บ๊วย นอกจากนั้น ฝรั่งยังมี
ฤทธิ์เป็นยาสมุนไพร ใบฝรั่งใช้ดับกลิ่นปาก น้ าต้มใบฝรั่งสด มีฤทธิ์ทางด้านปูองกันล าไส้อักเสบ 
ท้องเสีย ใช้ทาแก้ผื่นคัน พุพองได้ น้ าต้มผลฝรั่งตากแห้ง มีฤทธิ์แก้คออักเสบ เสียงแห้ง ชาวอินเดีย   
ใช้ใบรักษาแผลและแก้ปวดฟัน ในฟิลิปปินส์ใช้ใบแก้เหงือกบวมและท้องเดิน เปลือกต้นฝรั่ ง                    
ใช้ท าสีย้อมผ้า สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอธานอลความเข้มข้น 62.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยับยั้ง             
การเจริญของ Aeromonas hydrophila ในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ และเมื่อน าสารสกัดจากใบฝรั่งไป
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ผสม ในอาหารปลาในอัตราส่วน 1:24 (w/w) ท าให้ปลานิลตายเนื่องจากการติดเชื้อ A. hydrophila 
น้อยลง (วิกิพีเดีย, 2556) 

 
2.1.3 สายพันธุ์ฝรั่ง 
 พันธุ์ที่ได้รับความนิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ 

1. พันธุ์แปูนสีทอง มีลักษณะผลค่อนข้างกลม ผลดิบมีสีเขียวสดออกอ่อนเล็กน้อย ผลห่าม
หรือระยะเก็บผลจะมีลักษณะสีเขียวอ่อนออกเหลืองทอง ขนาดกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื้อ
หนา 1-2 เซนติเมตร มีรสหวาน กรอบ เมล็ดน้อย 

2. ฝรั่งไร้เมล็ด หรือฝรั่งสาลี่ทอง เป็นฝรั่งที่มีผิวสวยสีเหลืองทอง ผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ 
อมเปรี้ยวเล็กน้อย และให้ผลดก แต่ที่เป็นจุดสนใจมาก คือ ไม่มีเมล็ด ดังนั้น จึงรับประทานได้ทั้งผล 
ในขณะที่ฝรั่งทั่วไป จะมีเมล็ด 

3. ฝรั่งกลมสาลี  มีการเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มเตี้ยแผ่กว้าง ใบค่อนข้างยาวรี อายุให้ผลหลัง
ปลูกเร็ว ติดผลดก ผลกลมแปูน ผิวเขียวอมเหลือง ขนาดผลปานกลาง รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อ
หนาละเอียดแน่นกรอบ สีขาว ผลที่แก่สามารถปล่อยผลไว้บนต้นได้นาน 

4. ฝรั่งพันธุ์เจินจู หรือ กิมจู เป็นฝรั่งที่มีเมล็ดน้อย ติดผลดก ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาด
เป็นอย่างมาก ผลผลิตมีราคาดีไม่แตกต่างจากฝรั่งไร้เมล็ด แต่มีข้อได้เปรียบคือ ฝรั่งพันธุ์เจินจู               
ติดผลง่าย ออกผลดก เมล็ดมีน้อย รสชาติหวานกรอบ ผลมีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป 
ประมาณ 400 - 800 กรัมต่อผล ปลูกได้ทุกพ้ืนที่ (พืชเกษตร, 2556) 

 
2.1.4 การขยายพันธุ์ 

การขยายพันธุ์สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปลูกด้วยเมล็ด การทาบกิ่ง การติดตา การปักช า   
แต่วิธีที่นิยมมากที่สุด คือ การตอนกิ่ง ซึ่งมีข้อดีหลายด้าน คือ 

1. ท าง่าย และสะดวก เพราะสามารถหาซื้อกิ่งพันธุ์ได้ง่ายตามสวนฝรั่งหรือตลาดเกษตรได้
โดยตรง 

2. กิ่งพันธุ์ที่ได้มักถูกตอนจากต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะเด่นตามต้องการได้ 
3. ผลที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้สามารถให้ผลที่มีลักษณะตามความต้องการของตลาด 
4. ทรงพุ่มเตี้ย ไม่สูงมาก 
5. ออกดอก และติดผลได้รวดเร็ว 
6. ต้นตั้งตัวได้เร็ว มีความแข็งแรง และทนทานต่อโรค 
7. สามารถท าได้ด้วยตัวเอง (พืชเกษตร, 2556) 
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2.1.5 การปลูก 
ฝรั่ง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมรับประทานชนิดหนึ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ลักษณะล าต้นเป็นไม้ทรงพุ่ม สูง 3-5 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน และทนต่อ            
ความแล้ง และน้ าขังได้เล็กน้อย แต่โดยทั่วไปมักชอบเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่มี
การระบายน้ าดี สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 1 ปีหลังปลูก ผลสามารถเก็บได้ในช่วง 4 -5 เดือน  
หลังติดดอก ซึ่งผลที่ได้จะติดผล และถึงระยะเก็บไม่พร้อมกันทั้งต้น โดยทั่วไปจะให้ผลได้ในช่วง           
ปลายฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน คือ ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ และสายพันธุ์ที่ปลูก 

1. การเตรียมดิน และการเตรียมแปลง  
 สามารถท าได้ 2 รูปแบบตามสภาพพ้ืนที่ คือ 
 1.1 พ้ืนที่ดินเหนียว น้ าท่วมขังง่าย และมีระบบน้ ามากเกินพอ ให้ท าการขุดร่องลุกประมาณ 1 

เมตร กว้าง 1-2 เมตร เพ่ือเป็นแนวร่องส าหรับการให้น้ า การเตรียมแปลง และการปลูกในลักษณะนี้
มักพบในพ้ืนที่ลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ 

 1.2 พ้ืนที่ทั่วไปที่มีระบบน้ าไม่เพียงพอ สามารถปลูกในแปลงโดยไม่ยกร่องหรือการยกร่อง
สูงประมาณ 30 ซม. ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 3-4 เมตร ทั้งนี้ ให้ท าการไถดะ 1 ครั้ง เพ่ือตาก
ดิน และก าจัดวัชพืช และไถแปร 1 ครั้ง โดยเว้นช่วงห่างประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นท าการไถ             
ยกร่อง 

2. วิธีปลูก มีข้ันตอนดังนี ้
2.1 ขุดหลุมปลูก กว้าง ลึก ขนาด 50×50 เซนติเมตร แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 3 เมตร 

ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 3-4 เมตร หรือตามขนาดระยะห่างของร่อง 
2.2 รองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ประมาณ 0.5 กิโลกรัม/หลุม หรือขนาด 1 พลั่วตัก 

พร้อมคลุกดินผสมก้นหลุมให้สูงประมาณ 1 ฝุามือ ทั้งนี้อาจผสมปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในอัตรา 1 ก ามือ/
หลุมก็ได ้

2.3 น ากิ่งพันธุ์ลงหลุมปลูก โดยกลบดินสูงเหนือปากหลุมเล็กน้อย ทั้งนี้ควรให้ดินกลบ
เหนือเขตรากสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

2.4 ใช้หลักไม้ปักหลุม และผูกเชือกยึดล าต้น และรดน้ าให้ชุ่ม (พืชเกษตร, 2556) 
 

2.1.6 การดูแลรักษา (พืชเกษตร, 2556) 
1. การให้น้ า 
 เริ่มให้น้ าครั้งแรกหลังการปลูกเสร็จให้เปียกชุ่ม หลังจากนั้น ให้น้ าทุก 2 ครั้ง/วัน เช้า-เย็น 

จนต้นฝรั่งตั้งตัวได้ หลังจากนั้นอาจท าการให้น้ าน้อยลง ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศ และความชุ่มชื้น
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ของดิน ซึ่งไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง ขาดน้ า โดยเฉพาะในช่วงติดผล แต่ในช่วงติดดอกไม่ควรให้น้ ามาก
ซึ่งในช่วงนี้เพียงแค่ระวังไม่หน้าดินแห้งก็เพียงพอ 

2. การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
 2.1  ช่วงปลูกจนถึงออกผลรุ่นแรก ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลให้ฝรั่งเจริญเติบโตจนถึง

ให้ผลในรุ่นแรก ซึ่งการใส่ปุ๋ย อาจใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยเคมีในสูตร 12-12-0 ในอัตราส่วน
ปุ๋ยคอกต่อปุ๋ยเคมี 10:1 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนการติดดอก 

 2.2 ช่วงให้ผลผลิต ในระยะออกดอกควรใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใน
อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น และก่อนที่ผลฝรั่งจะห่ามหรือก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย
สูตร 12-12-24 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น 

3. การก าจัดวัชพืช 
 ในระยะเริ่มปลูกจนถึงต้นอายุ 6 เดือน หลังปลูก ให้ก าจัดวัชพืชรอบโคนต้นทุกๆ 1 ครั้ง/เดือน 

ร่วมด้วยกับการไถกลบ หลังจากเม่ือต้นแตกก่ิงแล้วอาจท าการก าจัดวัชพืชน้อยลงก็ได้ 
4. การตัดแต่งกิ่ง 
 การตัดแต่งกิ่งจะตัดก่ิงที่มีอายุมากแล้วออกเพ่ือให้กิ่งใหม่ขึ้นแทน เพราะหากใช้กิ่งที่ให้ผล

มาแล้วตั้งแต่ 3 ปี จะท าให้ผลที่ได้มีขนาดเล็กลง ส าหรับกิ่งที่ยาวมากทั้งด้านข้างหรือในแนวสูงให้ตัด
ปลายกิ่งออก เพ่ือให้มีลักษณะทรงพุ่มที่พอเหมาะส าหรับการเก็บผล ไม่กว้างหรือไม่สูงเกินไป 
นอกจากนั้น การตัดแต่งกิ่งยังช่วยในเรื่องการถ่ายเทของลมได้ดี แสงแดดสามารถส่องได้ทั่วถึงในทรงพุ่ม 

5. การห่อผล 
 เป็นวิธีการที่ใช้ในการปูองกันการกัดกินผลของแมลง และสัตว์ต่างๆ รวมถึงเชื้อราหรือ

สภาพแวดล้อมต่างๆที่อาจท าให้ผลเสียรูปไม่สวยงามได้ มีข้ันตอนการห่อ ดังนี้ 
 5.1 ก่อนการห่อให้ฉีดพ่นผลด้วยยาก าจัดเชื้อราก่อน หรือหากต้องการใช้วิธีธรรมชาติ         

ให้ฉีดพ่นด้วยน้ าต้มสมุนไพร อาทิ บอระเพ็ด และสะเดา เป็นต้น 
 5.2 วัสดุที่ใช้ควรเป็นกระดาษชนิดเคลือบมัน หากใช้ถุงพลาสติกให้ห่อทับด้วยกระดาษ

อีกชั้น 
 5.3 การห่อเริ่มด้วยการม้วนกระดาษเป็นวงกลมตามขนาดของผล และสวมครอบผล 

พร้อมรัดกระดาษ หรือพลาสติกด้วยสายรัด ณ จุดที่เป็นกิ่งของผลจะดีท่ีสุด 
6. การปลิดผล 
 เป็นวิธีการปลิดผลดิบให้เหลือผลเพียง 2-3 ผล/กิ่ง เพ่ือให้ลูกที่เด่น และสมบูรณ์ที่สุด

เจริญเติบโต ซึ่งการปลิดผลดิบจะเริ่มปลิดผลเมื่อผลทั้งหมดติด และโต ขนาดประมาณเท่าลูกมะนาว 
โดยให้ท าการเลือกปลิดผลที่มีขนาดเล็กสุดออก ให้เหลือผลที่มีขนาดใหญ่ไว้เพียงจ านวนข้างต้น 
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7. การเก็บผลผลิต 
 การเก็บผลควรเก็บผลที่แก่หรือก าลังห่าม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 4-5 เดือน (ไม่ควร

เก็บผลที่ยังไม่ห่ามหรือผลที่ใกล้สุก) ลักษณะผลที่เหมาะสมต่อการเก็บจะสังเกตได้จากสี และผิวของผล  
ซึ่งจะมีลักษณะสีตามสายพันธุ์  เช่น แปูนสีทองผลที่ได้ระยะเก็บจะมีสี เขียวอ่อนออกเหลื อง                 
ผิวมีลักษณะเต่งตึง ขั้วผลเรียวเล็กสีเขียวอ่อน การเก็บจะใช้กรรไกรตัดชิดขั้วผล รวบรวมใส่กระบะ
พลาสติก พร้อมน าเข้าร่มท าความสะอาด รอส่งจ าหน่าย 

8. โรค และแมลง 
 โรคที่พบ ได้แก่ โรคราสนิม ท าให้ใบมีสีเหลืองแดงคล้ายสนิมขึ้นเป็นจุดๆ ท าให้ใบแตก 

ปูองกัน และก าจัดได้โดยฉีดพ่นสารก าจัดเชื้อรา เช่น มาแนบ และซีแนบ เป็นต้น ส่วนแมลงศัตรูที่พบ 
ได้แก่ แมลงวันทอง และค้างคาว ที่มักเจาะกินเนื้อฝรั่งที่ก าลังห่าม ดังนั้นควรปูองกันโดยการห่อผล
ฝรั่งด้วยกระดาษ 
 
2.2 เกษตรอินทรีย์ 

 
2.2.1  ความหมายของเกษตรอินทรีย์ (organic farming) 

 กรมวิชาการเกษตร (2543) ให้ค าจ ากัดความว่า เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่
ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาทีคล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลียงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี  
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม 
ที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ           
ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทาน
โรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการน าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตทีได้จะ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ท าให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และไม่ท าให้สภาพแวดล้อม          
เสื่อมโทรมอีกด้วย ส่วนสหพันธ์เกษตรอินทรีย์ นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements: IFOAM) ได้ให้ความหมาย ของเกษตรอินทรีย์ คืv ระบบการเกษตรทีผลิต
อาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุง
บ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร ระบบเกษตรอินทรีย์ 
จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารก าจัด
ศัตรูพืช และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต 
และการพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืช และสัตว์เลี้ยง หลักการระบบเกษตรอินทรีย์ เป็น
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หลักการสากลทีสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย  
นอกจากนี้ สุดใจ (2545) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง  ระบบเกษตรทางเลือก
ระบบหนึ่ง ทีใช้พ้ืนฐานของหลักการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์กับการท าเกษตร โดยมีจุดประสงค์
หลักในการท าเกษตรแบบยั่งยืนให้ผลผลิตทีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตที่เน้นการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน โดยหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เศษพืชเป็นอาหาร
สัตว์ และใช้มูลสัตว์ วัตถุอินทรีย์อันเป็นสารบ ารุงดิน  ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ เพ่ือการผลิตในฟาร์ม รวมถึงการไม่ปลูกพืชหรือเลี้ยง
สัตว์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และ
ผู้บริโภค อีกท้ังได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร (2547) หมายถึง ระบบ
การเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนของสิงแวดล้อ สังคม และเศรษฐกิจโดยเน้น
หลักการปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และระบบนิเวศทาง
การเกษตร  

 ดังนั้นจากความหมายของเกษตรอินทรีย์  จึงอาจกล่าวได้ว่าเกษตรอินทรีย์  เป็นระบบ           
การผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของทางชีวภาพ 
และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่าง  ๆ 
เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบ ารุงดินให้มี
ความสมบูรณ์เพ่ือให้พืชสามารถ ต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเองรวมถึงการน าเอาภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ 
 

2.2.2  เหตุผลและความส าคัญของการเกษตรอินทรีย์ 
ในอดีตทีผ่านมา เกษตรกรไทยท าการเกษตรแบบหลากหลาย และพ่ึงพิงความสมดุลตาม

ธรรมชาติ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าคนไทยรู้จักการท าเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว และ
สามารถพึงตนเองในการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสม
ต่อเนื่องกันมาจนได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของภูมิภาค แต่ตั้งแต่การท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ เป็นต้นมา ก็ริเริ่มมีการส่งเสริมการใช้ปัจจัย            
การผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ฯลฯ และการผลิตได้ปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบ
หลากหลายเป็นการผลิตเพ่ือการพาณิชย์และส่งออก ได้มีการขยายพ้ืนทีการเกษตรโดยการบุกเบิกเขา
ไปในที่เดิม ซึ่งเป็นปุาไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ได้ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรได้ถูก
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ปรับเปลี่ยนโดยเน้นการผลิตพืชเชิงเดียว (monoculture) โดยเฉพาะพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟุาง มัน
ส าปะหลัง เลี้ยงสัตว์ เปูาหมายหลักเพ่ือการส่งออกปูอนสินค้าเกษตรสู่ประเทศอุตสาหกรรม น าไป
เลี้ยงสัตว์ เช่น ญี่ปุุน  ยุโรป ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นได้ท าให้ประเทศไทยมีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางของการปฏิวัติเขียวที่ต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือ               
การเพ่ิมผลผลิต แต่การพัฒนาดังกล่าวนั้นได้ส่งผลให้ประเทศไทยจากที่เคยสามารถพ่ึงพาตนเองได้
กลายมาเป็นการผลิตที่เน้นการน าเข้าสารเคมี เพ่ือน ามาใช้ในการผลิต ท าให้เป็นการเกษตรที่             
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในทางลบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความยากจน สุขภาพ อนามัยที่ไม่ดี 
และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ดังนี้ 

1 ด้านการลงทุนและผลตอบแทน การเกษตรปฏิวัติเขียวที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ต้องใช้
สารเคมี ทั้งปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืช ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงขึ้นมากตามอัตราค่าเงิน
บาทที่อ่อนตัวลงตามล าดับเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรต้องจ่ายเงินเพ่ิมมากขึ้น  
ราคาผลผลิตการเกษตรที่เกษตรกรขายได้ไม่สูงขึ้นตามสัดส่วนของราคาสารเคมีที่เพ่ิมขึ้น ท าให้
เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้เพิ่มมากขึ้น 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 2.1 ดินมีสภาพความเป็นกรดที่สูงมากขึ้นท าให้ธาตุอาหารในดินไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช 
 2.2 มีการเผาท าลายเศษซากพืชหลังการเก็บเก่ียวท าให้ดินขาดอินทรียวัตถุอย่างวิกฤต  
 2.3 ศัตรูพืชเพ่ิมชนิด และทวีความรุนแรงของการระบาดมากขึ้น เนื่องจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชไม่ฆ่าแต่เพียงศัตรูพืชแต่ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์อ่ืน ๆ จ านวนมากซึ่งเป็นการท าลายความ
สมดุลตามธรรมชาติ 

 2.4 ศัตรูพืชสามรถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้ต้องใช้สารเคมี             
ในปริมาณและความเข้มข้นมากขึ้น สิ้นเปลือง และเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 

 2.5 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าลายสัตว์สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่ เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู  
ปลา ฯลฯ ท าให้คนในชนบทไม่มีแหล่งอาหาร 

3. ด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
 3.1 เกษตรกรต้องได้รับพิษจากการสัมผัสโดยตรงจากการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในไร่นา 
 3.2 ผู้บริโภคได้รับพิษจากการบริโภคผลผลิตที่มีสารเคมีตกค้างในอาหาร ท าให้ปุวยไข้

และพิการ 
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4. ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 4.1 สินค้าการเกษตรที่ส่งออกของประเทศได้รับการกีดกันจากประเทศผู้น าเข้า เนื่องจาก

มีสารเคมีตกค้างเกินกว่าปริมาณที่รับได้ ท าให้มีปัญหาสินค้าถูกกักแล้วส่งกลับหรือถูกท าลายที่             
จุดน าเข้า 

 4.2 ประเทศไทยต้องน าเข้าสินค้าทีเป็นสารเคมีการเกษตรทั้งที่มีปัจจัยการผลิตที่มีใน
ประเทศทดแทนได้และปลอดภัย 

 4.3 รัฐต้องเสียงบประมาณในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมสารเคมีการเกษตรตามกฎหมาย                
 4.4 รัฐต้องเสียงบประมาณในการรักษาผู้ปุวยไข้เนื่องจากสาเหตุของสารพิษตกค้าง              
ในอาหาร และสัมผัสโดยตรงที่ไม่สามารถจะประเมินมูลค่าได้ (หทัย, 2551) 
 

2.2.3 หลักการและแนวทางระบบเกษตรอินทรีย์ 
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (2544) ได้กล่าวถึงหลักการและแนวทางของระบบเกษตรอินทรีย์

แตกต่างจากเกษตรปลอดภัยสารเคมี คือ ระบบเกษตรอินทรีย์เน้นการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
โดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในการผลิตรวมถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ และให้ปรับปรุงบ ารุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ ควบคุมปูองกันมลพิษโดยอาศัยพึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยการผลิต ในขณะที่เกษตรปลอด
สารเคมีจะควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยไม่ได้มุ่งเน้นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จากหลักการ และแนวทางของระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การหมุนเวียนของธาตุอาหาร ระบบเกษตรอินทรีย์จะมุ่งให้ความส าคัญกับทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาใช้อย่างมีค่าและเพ่ิมประโยชน์อย่างสูงสุด โดยทรัพยากรต่างๆ จะน ามาแปรสภาพใน
หลายๆ รูปแบบ เช่น การท าปุ๋ยหมักด้วยเศษใบไม้เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี รวมถึงการใช้ปุ๋ยคอก  
ซึ่งได้จากมูลสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นระบบการหมุนเวียนของธาตุอาหารให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พืชตระกูลถั่ว เพ่ือบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีการท าระบบหมุนเวียนของธาตุอาหารต่างๆ โดยการใช้             
ภูมิปัญญาชาวบ้านรวมกับการน าความคิดผสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

2. ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ถือเป็นหัวใจหลักของ
ระบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นเกษตรกรจะต้องเล็งเห็นถึงการบ ารุงรักษาดินให้มากที่สุด โดยเกษตรกร
อาจหาวิธีหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อจะช่วยบ ารุงรักษาดินมาใช้ เช่น น าฟาง ใบไม้ต่างๆ มาคลุมหน้า
ดินเสมอ ซึ่งเมื่อเศษใบไม้ต่างๆ เกิดการย่อยสลายก็จะกลายเป็นอาหารของสิงมีชีวิต และจุลินทรีย์ในดิน 
ไม่ควรท าการเผาหญ้าเพ่ือก าจัดวัชพืชเพราะจะท าให้หน้าดินเกิดการขาดธาตุอาหาร รวมถึงการไม่ใช้
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สารเคมีก าจัดวัชพืชก็จะช่วยท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้พืชที่ปลูกมีความ
แข็งแรงต้านทานต่อโรค แมลง รวมทั้งผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง 

3. ความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ โดยการปลูกพืชร่วมหลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน การปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ซึ่งวิธีต่างๆ เหล่านี้สามารถสร้าง
ระบบความสมดุลในระบบนิเวศได้อย่างลงตัว และถือเป็นการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดปัญหาทางด้านโรค และแมลงศัตรูพืชระบาด รวมทั้งการไม่ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชจะช่วยท าให้ศัตรูธรรมชาติสามารถควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร หลักการส าคัญของระบบเกษตรอินทรีย์ก็คือ การอนุรักษ์
ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ทั้งนี้เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็น
สารเคมีท าลายสมดุลนิเวศการเกษตร และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีก าจัดเชื้อรา และสารเคมีก าจัดวัชพืชมีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในฟาร์มทั้งสัตว์
แมลง และจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวดิน และใต้ดิน ในระบบกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการควบคุมประชากรของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิงศัตรูพืชหรือการพ่ึงพาอาศัยกันในการด ารงชีวิต เช่น การผสมเกสร  
การย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อพืช แต่การ ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชนั้นมีผลท าลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในขณะที่โรคและ
แมลงศัตรูพืชมักมีความสามารถพิเศษในการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี ดังนั้นเมื่อมีการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช แมลงที่เป็นประโยชน์จึงอาจถูกท าลายได้ง่าย ในขณะที่แมลงศัตรูพืชสามารถอยู่รอดได้
โดยไม่เป็นอันตราย รวมทั้งปุ๋ยเคมีเองก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินท าให้สมดุลของนิเวศ
ดินเสีย ดังนั้นระบบเกษตรอินทรีย์จึงห้ามไม่ให้ใช้ปัจจัยการผลิตทีเป็นสารเคมีทุกชนิดในการเพาะปลูก 

5 . การฟ้ืนฟูระบบนิเวศการเกษตร แนวทางหลักในการฟ้ืนฟูนิ เวศการเกษตรก็คือ                  
การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบเกษตร 
อินทรีย์ดินถือว่าเป็นหลักส าคัญในการท าการเกษตร การปรับปรุงบ ารุงดินท าให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหาร
อย่างครบถ้วน และสมดุลซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงมีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง
อันจะท าให้เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ผลผลิตของระบบ
เกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนและยังสามารถเพ่ิมผลผลิตได้อย่าง
ยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอีกด้วย นอกจากการปรับปรุงดินแล้ว การเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพในไร่นาก็เป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งส าคัญ
ของความยั่งยืนในระบบนิเวศการเกษตร เพราะว่าการมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันย่อม
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ก่อให้เกิดความเกื้อกูล และสมดุลของระบบนิเวศซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการทางธรรมชาติที่
เกื้อหนุนต่อการท าเกษตรอินทรีย์อีกต่อหนึ่ง วิธีเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพอาจท าได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติในไร่นา
หรือบริเวณใกล้เคียง 

6. การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร หลักการระบบเกษตรอินทรีย์มีแนวคิ ดทาง
การเกษตรที่ยั่งยืนต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามธรรมชาติ ระบบที่มีความส าคัญต่อการท า
การเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจรการหมุนเวียนของน้ า ระบบภูมิอากาศ 
และแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพ่ึงพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศทั้งในเชิงของการเกื้อกูล  
การพ่ึงพา และห่วงโซ่อาหาร พ้ืนที่ต่างๆ อาจมีระบบนิเวศ และกลไกตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน
ออกไป เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของสภาพท้องถิ่นที่
ตนเองท าการเกษตรอยู่ การหมั่นสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ -สังเคราะห์ และท าการทดลองเป็น
กระบวนการการเรียนรู้ที่ต้องด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 

7. การควบคุมและปูองกันมลพิษ ผลกระทบต่อการท าระบบเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น
มลพิษทางน้ า อากาศ หรือแม้แต่ในดินเอง ดังนั้นเกษตรที่ท าระบบเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่าง
เต็มที่ในการปูองกันมลพิษต่างๆ จากภายนอกมิให้ปนเปื้อนผลผลิต การปูองกันนี้ อาจท าได้โดยการ
จัดท าแนวกันชน และแนวปูองกันบริเวณริมฟาร์ม อย่างไรก็ตามการปูองกันมลพิษ แม้ว่าจะกระท า
ด้วยวิธีใดก็ตามก็ยังไม่สามารถปูองกันการปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมลพิษ
สารเคมีมีปะปนทั่วไปในสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มระบบเกษตรอินทรีย์ ยังอาจจ าเป็นต้อง
ใช้แหล่งน้ าร่วมกับเกษตรกรที่ท าเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งท าให้ผลผลิตระบบเกษตร อินทรีย์อาจปนเปื้อน
สารเคมีได้เช่นกัน ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นความพยายามของเกษตรกรในการ
ปูองกันมลพิษในกระบวนการผลิตของฟาร์มจะต้องมีระบบจัดการขยะและน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยออก
จากฟาร์มหรือการไม่ใช้วัสดุบรรจุผลผลิตที่มีสารพิษปนเปื้อน 

8. การพ่ึงพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต ในการท าฟาร์มระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ และอ่ืนๆ เกษตรอินทรีย์ มีหลักการที่มุ่ง
ให้เกษตรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด แต่ในกรณีที่เกษตรกร
ไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น มีพ้ืนทีการผลิตไม่เพียงพอ หรือมีการลงทุนสูง ส าหรับการผลิตปัจจัย           
การผลิตที่จ าเป็นต้องใช้เกษตรกรก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้แต่ปัจจัยการ
ผลิตนั้นควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น 
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2.2.4  วัตถุประสงค์ของเกษตรอินทรีย์ 
หทัย (2551) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของเกษตรอินทรีย์ดังต่อไปนี้ 
1. การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินที่ได้ถูกท าลายจาก

การเกษตรในแนวทางของการปฏิวัติเขียว ซึ่งได้เข้ามายึดครองการเกษตรทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ก่อให้เกิด
การสะสมปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะการสะสมตกค้างของสารเคมีในดิน ซึ่งนักการเกษตรและ
นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายถือว่าดินเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของสิงมีชีวิ ต เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดขึ้น
ด ารงอยู่ และตายไปต้องอาศัยดินในขณะที่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตทีเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ ฉะนั้นพืช
จึงเป็นแหล่งอาหารเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต พืชจะเจริญงอกงามเป็นอาหารที่ดีของมนุษย์และสัตว์ได้ต้อง
อาศัยดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ 3 ประการ คือ แร่ธาตุ อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการเกษตรอินทรีย์จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยให้ความส าคัญของโครงสร้างทางกายภาพของดิน และ
องค์ประกอบที่เป็นธาตุอาหาร พืช อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิตในดิน 

2. การสร้างความปลอดภัยของอาหาร เนื่องจากการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากและสะสม
เป็นระยะเวลายาวนานของรูปแบบการเกษตรกระแสหลักก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพ่ึงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ 
ผลกระทบต่อพัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่ส าคัญที่สุด คือ ผลกระทบต่อสุขภาพของ
เกษตรกร และผู้บริโภคจากสารพิษท่ีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร 

 
2.2.5  หลักการและเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย์ 

ร าไพประภา (2548) กล่าวถึง หลักการ และเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย์ไว้ดังนี้ 
1. การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต การท าเกษตรอินทรีย์ คือ การหลีกเลี่ยง               

การใช้สารเคมีในการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมีสารก าจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง หรือสารเร่งความเจริญเติบโต 
ของพืชสัตว์ ซึ่งจะสามารถส่งผลผ่านวงจรโซ่อาหารมายังผู้บริโภคได้ 

2. การเพ่ิมพูนความสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จุลินทรีย์ การเพ่ิมพูนความ
สมบูรณ์ของดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก แกลบ ฟางข้าว จุลินทรีย์ รวมถึงการใช้วัสดุคลุมดิน 
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกัน การใช้ซากพืช มูลสัตว์ผ่านขบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์
ในดินช่วยให้ดินมีความร่วนซุยไม่จับตัว ปรับสภาพความเป็นกรดหรือด่าง ดินที่มีอินทรียวัตถุมากจะ
ต้านทานการชะล้างพังทลายของดินได้เป็นอย่างดีอินทรียวัตถุประกอบด้วยธาตุอาหารหลายชนิดที่
เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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3. การควบคุมและก าจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรีย์เคมี การควบคุม และ
ก าจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรีย์เคมีหรือโดยวิธีธรรมชาติจากการเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับ 
การปลูกพืช เช่น วัวควาย ไก่ เป็ด เป็นต้น สัตว์ดังกล่าวจะกินวัชพืชเป็นอาหาร นอกจากนี้             
การควบคุมศัตรูพืชที่เป็นแมลงโดยชีววิธี คือ ใช้แมลงที่กินหรือท าลายแมลงศัตรูพืชในการควบคุม 
แมลงศัตรูธรรมชาติมี 2 ประเภท คือ ตัวห้ า และตัวเบียน การควบคุมศัตรูพืชโดยหลีกเลียงสารเคมี 
ดังกล่าว ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารเคมี 
 

2.2.6  รูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรอินทรีย์เป็นเทคนิคการผลิต เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร หากแบ่งรูปแบบ

ย่อยของเกษตรอินทรีย์ตามลักษณะประเภทของพืชที่ปลูกในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 
คือ                

1. การปลูกพืชผักในแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการปลูกผักชนิดเดียวหรือปลูกผสมผสานกัน
หลายชนิด ในพื้นที่เดียวกันโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี รูปแบบการเพาะปลูก กรรมวิธี ในการบ ารุงดิน 
และการควบคุมโรคแมลงของแต่ละท้องที่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมินิเวศ 

2. การปลูกพืชไร่ในแบบเกษตรอินทรีย์ โดยส่วนมากพืชไร่ที่เพาะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 
คือ ข้าว ซึ่งมีการพัฒนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเป็นระบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สามารถติดต่อ
กับตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาจมีการประยุกต์โดยเพิ่มพืชตระกูลถั่ว หรือเลี้ยงปลาในนา
ข้าวไปด้วยก็ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดผลิตภาพที่สูงกว่าการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว 

3. การปลูกไม้ผลในแบบเกษตรอินทรีย์ ไม้ผลเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลานานในการปลูกมากกว่า
พืชไร่ และพืชผัก จึงมีความส าคัญในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ การปลูกไม้ผลในแบบ
เกษตรอินทรีย์เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยของพืชเศษเหลือ ของพืช มูลและซากของสัตว์
เป็นอาหารของจุลินทรีย์เพ่ือช่วยในการปรับปรุงดินไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือความปลอดภัยต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภค (ร าไพประภา, 2548) 

 
2.2.7  ประโยชน์และข้อดีของเกษตรอินทรีย์ 

โสมภัทร์ (2552) กล่าวถึงข้อดีของเกษตรอินทรีย์ไว้ดังนี้ 
1. ดินเป็นกลางเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2. มีจุลินทรีย์ที่ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคในดินได้ 
3. พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
4. รากเดินได้ดี ดินร่วนซุย 
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5. ราคาถูก หาง่ายในฟาร์ม พ่ึงตนเอง 
6. ถ้าปรับสภาพได้ดีแล้วจะเห็นผลได้เร็ว อยู่ได้นาน ไม่มีผลกระทบต่อนิเวศเกษตร 
7. ผลผลิตมีคุณค่าทางอาหารสูง 
8. ลดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช มีความต้านทาน 
9. เป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
หทัย (2551) ยังไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ไว้ดังนี้ 
1. อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ ท าให้ห่วงโซ่อาหารที่ถูก

ท าลายไปโดยสารเคมีกลับฟื้นคืนมา ท าให้ประชาชนมีอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา  
กบ เขียด แย้ นก ฯลฯ 

2. ลดต้นทุนการผลิตท าให้เกษตรกรได้ก าไรมากขึ้น เกษตรกรที่ยากจนสามารถปลดเปลื้อง
หนี้สินให้ลดลงและหมดไปได ้

3. ผลผลิตขายได้ราคาสูงกว่าผลผลิตจากการผลิตโดยใช้สารเคมีทั้งในตลาดต่างประเทศและ
ในประเทศประมาณ 10 - 30% 

4. ประสิทธิภาพการผลิตต่อพ้ืนที่เพ่ิมมากยิงข้ึนระยะยาว เพราะดินได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

5. ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคท าให้อัตราการปุวยไข้และเสียชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ
ลดจ านวนลงและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รัฐสามารถประหยัดเงิน
งบประมาณในการรักษาพยาบาลลงได้มาก 

6. ประเทศไทยสามารถลดการน าเข้า ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชลงได้คิดเป็นมูลค่าไม่
ต่ ากว่าปีละ 50,000 ล้านบาท ประหยัดเงินตราต่างประเทศและสามารถสร้างงานและรายได้ในส่วนนี้
ให้กับคนไทยที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และสารธรรมชาติก าจัดศัตรูพืชขึ้นทดแทนได้อีกด้วย 

7. แก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าการเกษตรที่มีสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนและถูกประเทศผู้
น าเข้าตั้งข้อรังเกียจที่จะน าเข้าสินค้าการเกษตรจากประเทศไทย หากปรับเปลี่ยนมาใช้การผลิตโดยวิธี
เกษตรอินทรีย์จะท าให้ประเทศไทยส่งออกสินค้าการเกษตรได้มากขึ้นทั้งปริมาณ และมูลค่า 

8. ลดภาระงบประมาณของรัฐในการด าเนินการควบคุมตามกฎหมายและการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรลงได้คิดเป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท 

9. เป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
สรุปว่าเกษตรอินทรีย์มีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และต่อมนุษย์ ท าให้ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืช มีจุลินทรีย์ที่ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคในดินได้มีผลผลิตที่ปลอดภัยต่อ
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ผู้บริโภค ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น สามารถประหยัดต้นทุนในการผลิต และเป็นการพัฒนาการเกษตร   
แบบยั่งยืน     

 
2.2.8 การพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

จากกระแสการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในหลายรูปแบบอาทิ เกษตรผสมผสาน  
วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์เพ่ือมุ่งหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดจากการท า
การเกษตร แนวคิดเกษตรอินทรีย์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกของการที่มนุษย์ท าการเพาะปลูกหรือเลี้ยง
สัตว์ในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้สารเคมีอาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ ต่อมาได้มีการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร โดยใช้เครื่องจักรกล คิดค้นสารเคมีที่ท าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และปูองกันศัตรูพืชจึงเกิด
เป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแต่มนุษย์มีการใช้อย่างไม่ระมัดระวั ง และละเลยผลกระทบที่
ธรรมชาติได้รับอันเกิดจากการใช้สารเคมีดังกล่าว จนกระทั่งมีกลุ่มคนได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาสุขภาพ
ที่เกิดจากการใช้สารเคมีตลอดจนผลกระทบต่อสิงแวดล้อม จึงเกิดการน าความรู้ทางการเกษตร
อินทรีย์แบบดั้งเดิม ผสมผสานกับความรู้ทางการเกษตรที่มีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน 

ส าหรับประเทศไทยเกษตรอินทรีย์เริ่มเข้ามามีบทบาทประมาณปี 2528 – 2529 เนื่องจาก
ปัญหาหนี้สินที่เกษตรกรได้รับ และที่ส าคัญ คือ ปัญหาสุขภาพจากการได้รับสารเคมีในการเกษตร
ประกอบกับมีกลุ่มคนที่เริ่มหันมาท าการเกษตรแบบยั่งยืนรูปแบบต่างๆ แล้วประสบความส าเร็จเป็นที่
รู้จักกันดี อาทิ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ในระบบวนเกษตร มหาอยู่ สุนทรชัย ในระบบเกษตรผสมผสาน 
และค าเดื่อง ภาษี ในระบบเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น 

ส าหรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ได้รับการพัฒนามาจากประสบการณ์ในทาง
ปฏิบัติของผู้ที่เป็นทั้งนักวิชาการเกษตรและเกษตรกร คือ พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ได้เริ่มท าสวนไม้ผล
และผักท่ีวังน้ าค้าง โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากใบไม้ต่างๆ และหลีกเลี่ยงการใช้สารก าจัดศัตรูพืชอีก
หนึ่งท่าน คือ อรรณพ ตันสกุล เกษตรกรเจ้าของสวนส้ม ต าบลคลองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ที่เคยประสบปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในสวนส้มมาใช้พืชสมุนไพรแทน 
นอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้วที่ส าคัญ คือ สุขภาพดีขึ้นจากการหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี (ร าไพประภา, 
2548) 

ปัจจุบันเกษตรกรที่หันมาท าการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย มีกรรมวิธี
หลากหลายตามลักษณะพ้ืนฐานของเกษตรกรแต่ละคน และความเอ้ืออ านวยในการจัดการเกษตรกร 
บางรายท าการปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ใช้ชีววิธีในการควบคุม
และก าจัดศัตรูพืช หรือท าการปลูกพืชชนิดเดียวแต่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยกับสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษได้รับ
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ความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
ญี่ปุุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตในเลือกการบริโภค หันมานิยม
บริโภคผลผลิตปลอดสารเคมีมากขึ้น ถึงแม้ราคาจะสูงกว่าก็ตาม ในประเทศไทยผลผลิตปลอดสารพิษ
จะเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะค่อนข้างดี คนกลุ่มนี้ยอมจ่ายเงินเพ่ือซื้อผลิตผลในราคาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือให้แน่ใจในการซื้ออาหารทีปลอดภัย (ร าไพประภา, 2548) 

เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ มีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับขนาด ความสด รสชาติมาตรฐานและ
คุณภาพ ดังนั้นจึงมีการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดท าขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของสมาพันธ์ขบวนการเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Federal of Organic Agriculture Movement : IFOAM) ซึ่งต่อมาในประเทศไทย
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organization Agriculture 
Certification Thailand : ACT)  

หลักการที่ส าคัญของการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดย
สรุปมีดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งต้องมีแผนการที่ชัดเจนในการจัดการไร่นา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต 

2. ส่งเสริมการแพร่ขยายชนิดของแมลงที่มีประโยชน์ (ตัวห้ า ตัวเบียน) เพ่ือลดปัญหาการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

3. มีระบบการปูองกัน และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีและมลพิษสารอันตรายจาก
ภายนอก 

4. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชนอกฤดู 
5. เลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และมีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
6. คัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ รสชาติดี และให้ผลผลิตสูง 
7. ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด 

อย่างต่อเนื่องให้สม่ าเสมอ และมีการหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. มีการพัฒนาระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเอง ในเรื่องของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารภายใน

ฟาร์ม   
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
จากงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยและข้อจ ากัดของการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถ

สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
พรทิพย์ (2537) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การผลิตของเกษตรกรสู่เกษตร

ผสมผสาน โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับหรือความส าเร็จในการท าการเกษตร
ทางเลือก ท าการศึกษาโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า เกษตรกรในจังหวัดพิจิตรที่เข้าร่วม
โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโดยการท าเกษตรผสมผสาน แล้วประสบความส าเร็จจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ มีที่ดินเป็นของตนเองขนาด 5 - 10 ไร่ มีความ ต้องการและตั้งใจที่จะปรับปรุงการผลิต
ของตนเอง มีบ้านพักอาศัยในแปลงเกษตรกรรม ใช้แรงงาน ของตนเองและครอบครัวแปลงการเกษตร
ตั้งอยู่ในที่การสัญจรไปมาสะดวก เกษตรกรมีลักษณะที่ดี คือ เป็นคนขยัน กล้าตัดสินใจ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี และที่ส าคัญ คือ มีความเชื่อมันในเกษตรทางเลือกว่าเป็นเกษตรที่ท ากินโดยไม่ท าให้อด
อยาก 

วีรบูรณ์ (2538:) ศึกษากระบวนการยอมรับการท าเกษตรกรรมทางเลือกในหมู่บ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองใหญ่ จากผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ
ยอมรับเกษตรทางเลือกในชุมชนภาคอีสานเกิดข้ึนจากเง่ือนไขดังนี้ 

1. เงื่อนไขร่วม คือ เงื่อนไขที่เกิดขึ้นกับทุกๆ คนในพ้ืนที่ ได้แก่ เงื่อนไขทางนิเวศวิทยา คือ 
น้ าฝนและทรัพยากรดิน เงื่อนไขทางด้านวัฒนธรรม คือ ทัศนะต่อธรรมชาติและคุณลักษณะของ
เกษตรผสมผสาน เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากร คือ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขนาดที่ดินและ
ลักษณะของพ้ืนที่ เงินทุน และแรงงาน ข่าวสาร และสื่อ บรรทัดฐานของสังคม ตลาด และผลผลิต
เงื่อนไขด้านนโยบายของรัฐ  

2. เงื่อนไขเฉพาะ คือ เงื่อนไขที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนบางคนหรือบางท้องถิ่น ได้แก่ เงื่อนไข
ทางด้านวัฒนธรรม คือ ความเชื่อมันต่อแนวคิดของตนเอง เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากร 
คือ องค์กรท้องถิ่น ผู้น าและองค์กรภายนอก  

วรรณา (2540) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบ เกษตรกรรมทางเลือกของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่า ตัวแปรอิสระทีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นได้ของ
รายได้สุทธิที่มากกว่าพอยังชีพ และเป็นความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
90% ได้แก่ จ านวนสมาชิก อัตราส่วนร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่น าผลพลอยได้มา การสนับสนุน
แหล่งเงินทุนของภาครัฐมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นไปได้สุทธิที่มากกว่าพอยังชีพและเป็น
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสาเหตุที่เป็นลบแทนที่จะเป็นค่า
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บวกอาจจะเนื่องจากโครงการของภาครัฐเข้ามาสนับสนุน หลังจากเกษตรกรท าเกษตรกรรมทางเลือก
เป็นเวลานานหลายปี 

สุพรพรรณ์ (2541) ได้ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกผัก และไม้ดอก
ของโครงการหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยจากผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับการส่งเสริมการปลูกผัก และไม้ดอก คือ ระดับการศึกษา และการได้รับ
ข่าวสารของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ส่วนตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์ คือ อายุของหัวหน้าครัวเรือน 
เกษตรกร  ขนาดพ้ืนที่ถือครอง แรงงานด้านการเกษตรในครัวเรือน และการติดต่อกับจังหวัดและ
อ าเภอ ส าหรับการเปรียบเทียบการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกผัก และไม้ดอก 
ระหว่างเกษตรกรชาวเขาเผ่ากะเหรียง และเผ่าม้ง พบว่า เกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง และเกษตรกร
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีการยอมรับที่แตกต่างกัน ส าหรับเกษตรกรผู้นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์มีการ
ยอมรับที่ไม่แตกต่างกัน และการมีหรือไม่มีต าแหน่งทางสังคมก็มีการยอมรับที่ไม่แตกต่างกันด้วย 

ไพโรจน์ (2543) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
ท าเกษตรธรรมชาติ ในต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยท าการวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลตอบแทนการท าเกษตรธรรมชาติ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการท าเกษตรธรรมชาติของ
เกษตรกรระหว่างเกษตรกรใช้และไม่ได้ใช้ วิธีเกษตรธรรมชาติ  จากผลการทดลอง พบว่า ต้นทุนการ
ผลิตผักคะน้าที่ไม่ได้ใช้วิธีเกษตรธรรมชาติสูงกว่าที่ใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ เนื่องจากมีต้นทุนการใช้
ปัจจัยการผลิตด้านสารเคมีและปุ๋ยเคมีมาก เมื่อพิจารณาถึงรายได้สุทธิต่อไร่พบว่า การผลิตผักคะน้า
โดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติมีรายได้สุทธิ สูงกว่ากรณีไม่ได้ใช้วิธีเกษตรธรรมชาติไร่ละ 11,021 บาท ส่วน
การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับเกษตรธรรมชาติโดยใช้แบบจ าลอง โลจิท (logit model) พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการท าเกษตรธรรมชาติที่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ระดับความรู้ในเรื่อง           
การท าเกษตรธรรมชาติและการให้ความส าคัญต่อสุขภาพของเกษตรกร   

โสภณ (2544) ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 
105 โดยวิธีการผลิตแบบข้าวอินทรีย์และแบบข้าวปลอดสารพิษในอ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่พบว่า 
จากการวิเคราะห์สมการการผลิต ซึ่งใช้สมการการผลิตแบบคอบดักลาส พบว่า สมการการผลิตข้าว
อินทรีย์มีการใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ แรงงานและมูลค่าปุ๋ยธรรมชาติ สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนปัจจัยที่ใช้ในสมการการผลิตข้าวปลอด
สารพิษ ได้แก่ แรงงาน มูลค่าปุ๋ยธรรมชาติ และมูลค่าปุ๋ยเคมี สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน เมื่อพิจารณา ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต 
พบว่า เกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวอินทรีย์ควรเพิ่มการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งสองชนิด ส่วนเกษตรกรที่ท า
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ ควรลดการใช้ปัจจัยแรงงานลง และควรเพ่ิมการใช้ปัจจัยมูลค่าปุ๋ย
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ธรรมชาติ และมูลค่าปุ๋ยเคมีเพ่ิมมากขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุด และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนต่อ
ขนาดการผลิตพบว่า การผลิตข้าวอินทรีย์อยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ส่วนการผลิตข้าว
ปลอดสารพิษอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลงเช่นกัน ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และ
ผลตอบแทน พบว่า การผลิตข้าวอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2 ,432.93 บาท 
ส าหรับการผลิตข้าวปลอดสารพิษมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2 ,145.97 บาท และ
ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งหมด เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,269.92 บาท ส าหรับผลตอบแทน
จากการผลิตข้าวปลอดสารพิษทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,165.01 บาท ซึ่งการผลิตข้าวอินทรีย์ และ
การผลิตข้าวปลอดสารพิษก็ยังขาดทุนไร่ละ 163.01 บาท และ 980.96 บาท   ตามล าดับ อย่างไรก็
ตามถ้าค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเหนือเงินสด การปลูกข้าวทั้ง 2 ชนิด จะมีรายได้สุทธิเหนือ
ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดเท่ากับ 1,632.36 และ 462.99 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

ทินรัตน์ (2546) ได้ศึกษาการยอมรับการท าการเกษตรแบบ ผสมผสานของเกษตรกร             
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยอ่ืนๆ กับการ
ยอมรับการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานของเกษตร พบว่า การยอมรับเกษตรผสมผสานเกี่ยวกับรูปแบบในการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.90 เกษตรกรยอมรับปฏิบัติการเลี้ยงพืชผสมผสานกับ
การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืช ด้านเทคนิค วิธีการผสมผสานที่เกษตรกร
ส่วนใหญ่ยอมรับปฏิบัติ ร้อยละ 83.20 น าเอาวัสดุในแปลงเกษตรมาท าเป็นปุ๋ยและคลุมดิน  และร้อย
ละ 68.40 น ามูลสัตว์ไปสร้างแพลงตอน และน ามาเลี้ยงปลา และระดับการยอมรับเกษตรผสมผสานของ
เกษตรกร ร้อยละ 47.30 มีการยอมรับปานกลาง และร้อยละ 31.50 มีระดับยอมรับมาก  ซึ่งจาก              
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรใน อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสบการณ์ศึกษาดูงานทางการเกษตรผสมผสานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกษตรกรมีการศึกษาดูงานมากก็อาจจะยอมรับการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพ่ิมมากขึ้น หรืออย่างน้อยถ้ามีการศึกษาดูงาน 1 ครั้ง ก็อาจท าให้เกษตรกรยอมรับ
การเกษตรแบบผสมผสาน ณ ระดับหนึ่ง 

ศิริพร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ เทคโนโลยีการผลิตระบบ
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลสันปุาตอง อ าเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมีอายุ ประมาณ 48 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน  ส่วนใหญ่มีแรงงานท าการเกษตร
อินทรีย์เฉลี่ยประมาณ 3 คน มีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 8.89 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ถือครองเป็นของ
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ตนเอง มีพ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 5.82 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ถือครองเป็นของตนเอง และ
ใช้เงินทุนตนเอง และมีรายได้จากการท าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 15,572.92 บาทต่อปี มีประสบการณ์ใน
การท าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 5.23 ปี เข้ารับการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 3.15 ครั้งต่อปี มีการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เฉลี่ย 3.06 ครั้งต่อปี และส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จากวารสาร/
นิตยสารเกี่ยวกับการเกษตร ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติการรับรู้ และความต้องการ และการยอมรับ
เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ระดับ
มาก มีทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีทัศนคติในระดับเห็น
ด้วยในด้านการเตรียมดินและพ้ืนที่ปลูกพืช ด้านการจ าหน่ายผลผลิต ด้านการแปรรูปผลผลิต              
มีทัศนคติ ในระดับไม่แน่ใจเกี่ยวกับด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต และด้านการปูองกันโรค และแมลง ใน
ส่วนของการรับรู้ความต้องการของตลาดเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้ความต้องการของ
ตลาดเกษตรอินทรีย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตระบบ
เกษตรอินทรีย์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการยอมรับในระดับมาก 
ในด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต ด้านการแปรรูปผลผลิต ด้านการจ าหน่ายผลผลิต ด้านการเตรียมดิน และ
พ้ืนที่ปลูกพืช ด้านการปลูก และด้านการปูองกันโรค และแมลง และจากผลการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  พบว่า การรับรู้และความ
ต้องการของตลาดเกษตรอินทรีย์ผู้ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา  จ านวนแรงงานที่ใช้ใน
การท าเกษตรอินทรีย์ ขนาดพ้ืนที่ถือครอง แหล่งเงินทุน ในการท าเกษตรอินทรีย์ รายได้จากการท า
เกษตรอินทรีย์ ประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรีย์ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ การติดต่อเจ้าหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และทัศนคติต่อการท าเกษตร
อินทรีย์ของผู้ให้ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับการยอมรับเทคโนโลยี
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผลการศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการท าเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการวางแผนปลูก ด้านการปูองกัน และก าจัดแมลง 
ด้านการดูแลรักษา และด้านการคัดเลือกพันธุ์ที่ใช้ปลูก  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(indepth interview) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive 
method) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตฝรั่งในอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 ราย  

2) เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเกษตรกร   
ในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 1-2 ราย  

โดยการค านวณผู้ปลูกฝรั่งในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ราย จาก 314 ราย ที่ผลิตในปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2559) 

3.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

ท าการศึกษาข้อมูลเชิงส ารวจ (survey research) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 
interview) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 

3.2.1 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (field study) 

แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบปลายเปิด (open-
ended question) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่ง 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตฝรั่ง 

ส่วนที่ 4  ทัศนคติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
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3.2.2 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (documentary study) 

เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา บทความ หนังสือ รายงาน 
การวิจัย วิทยานิพนธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ อีกทั้งศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3.2.3 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท าการเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ( field study) โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือถามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร (documentary study) ซึ่งเป็นการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(open-ended questionnaires) ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 30 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น
เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 1-2 ราย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่ ง ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการผลิตฝรั่ง ส่วนที่ 4 ทัศนคติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการศึกษาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ จ านวนประชากร พืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
พ้ืนที่  ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การตัดแต่งกิ่ง              
สารก าจัดแมลงศัตรูพืช โรคส าคัญที่พบ การปูองกันก าจัดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต              
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด รวมถึงวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
(มกษ. 9000 เล่ม 1: 2552) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพ่ือ
น ามาประกอบการประเมินความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ และหากพบประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ จะได้ด าเนินการศึกษา
ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended questionnaires) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท าการเกษตร พ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูก 
รายได้เฉลี่ย จ านวนแรงงานภายในครอบครัว แหล่งเงินทุน จ านวน 8 ข้อ (ภาคผนวก ก) 

ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่ง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
(ภาคผนวก ก) 

ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับระบบการผลิตฝรั่ง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 52 ข้อ 
(ภาคผนวก ก) 

ส่วนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย           
ข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ (ภาคผนวก ก) 

3.4 การทดสอบแบบสอบถาม 

1) การทดสอบความเที่ยงตรง (validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม (content validity) โดยศึกษาจากงานวิจัย และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้
แบบสอบถามชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 

2) การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (pre-test) 
กับกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างจ านวน 30 คน และค านวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ใช้เกณฑ์การยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7000 เพ่ือแสดงว่า 
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อการวิเคราะห์ 

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จะถูกน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยตัวแปรต่าง ๆ จะถูกน ามาลงรหัสเพ่ือเปลี่ยนสภาพ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขแล้วน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติดังนี้ 
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แบบสอบถามตอนที่ 1-3 

1) ค่าเฉลี่ย (mean) ในการพรรณนาเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มเกษตรกร 

2) ค่าร้อยละ (percentage) ในการพรรณนาเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่ม
เกษตรกร 

3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการพรรณนาเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล             
ที่รวบรวมได้จากกลุ่มเกษตรกร 

และเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปรความหมาย ผู้ศึกษาได้ก าหนด
สัญลักษณ ์ดังต่อไปนี้ 

X  แทน ค่าเฉลี่ย (mean) 

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

แบบสอบถามตอนที่ 4  
ส่วนของตอบค าถามเกี่ยวกับทัศนคติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 ข้อ 

โดยผู้วิจัยได้ให้เกณฑ์ระดับความรู้ของผู้ตอบค าถามถูกต้อง ไว้ดังนี้ 
ก าหนดให้ผู้ที่คะแนน 5 คะแนน แปลว่า มีความรู้อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
ก าหนดให้ผู้ที่คะแนน 4 คะแนน แปลว่า มีความรู้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ก าหนดให้ผู้ที่คะแนน 3 คะแนน แปลว่า มีความรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ก าหนดให้ผู้ที่คะแนน 2 คะแนน แปลว่า มีความรู้อยู่ในเกณฑ์น้อย 
ก าหนดให้ผู้ที่คะแนน 1 คะแนน แปลว่า มีความรู้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 
และก าหนดให้ผู้ที่ได้คะแนน 4-5 คะแนน แปลว่า มีความรู้ 
และก าหนดให้ผู้ที่ได้คะแนน 1-3 คะแนน แปลว่า ไม่มีความรู้ 
 
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
SWOT Analysis เป็นการส ารวจสภาพการณ์ภายใน (ทรัพยากร) และสภาพการณ์ภายนอก 

(สิ่งแวดล้อม) ของระบบการผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิม (เคมี) และการผลิตฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. สภาพการณ์ภายใน (ทรัพยากร)  
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนด้านทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ที่

เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตฝรั่ง  ซึ่งประกอบด้วย 
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- จุดแข็งของระบบการผลิตฝรั่ง (S – Strengths) เป็นการวิเคราะห์ด้านทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตในมุมมองของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตฝรั่ง ควรด ารงไว้เพ่ือ
การเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบการผลิตฝรั่ง 

- จุดอ่อนของระบบการผลิตฝรั่ง (W – Weakness) เป็นการวิเคราะห์ด้านทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตในมุมมองของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตฝรั่งว่าปัจจัยที่เป็น
จุดด้อย ขั้นตอนที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป ระบบการผลิตฝรั่งจึงจะสามารถผลิตฝรั่งที่มี
คุณภาพตามท่ีต้องการ 

2. สภาพการณ์ภายนอก (สิ่งแวดล้อม) 
เป็นความสามารถในการค้นหาโอกาสและอุปสรรคที่ได้รับผลกระทบจากทางด้าน

สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการผลิต ที่เก่ียวข้องกับระบบการผลิตฝรั่ง  ซึ่งประกอบด้วย 
- โอกาสของระบบการผลิตฝรั่ง (O – Opportunity) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย

ทางด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบการผลิตฝรั่งที่เอ้ืออ านวยให้การผลิตฝรั่ง สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการของระบบการผลิตฝรั่ง และสามารถพัฒนาข้อดี
เหล่านี้มาเสริมสร้างให้ระบบการผลิตฝรั่งมีคุณภาพขึ้นได ้

- อุปสรรคของระบบการผลิตฝรั่ง (T – Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมภายนอกระบบการผลิตฝรั่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม โดย
เกษตรกรเตรียมความพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพระบบการผลิตฝรั่งให้สามารถรับมือกับ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้สอดรับกับสถานการณ์ ไม่ส่งผลกระทบให้ระบบการผลิตฝรั่งเสียหาย 

เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง – จุดอ่อน   โอกาส – อุปสรรค จากการวิเคราะห์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมแล้ว น าข้อมูลมาเป็นแนวทางการก าหนดรูปแบบและแนวการพัฒนาระบบการผลิต
ฝรั่ง ที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของระบบ และเพ่ิมประโยชน์แก่เกษตรกรจากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม สามารถเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของระบบการผลิตฝรั่ง
แบบเกษตรอินทรีย์ให้มีน้อยที่สุดได ้
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

4.1 ข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิม (เคมี)   

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

จากข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรที่ได้รวบรวมจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจาก        
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.63 
และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 34.37 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.25 ของประชากรตัวอย่างทั้งหมด โดยในชุดข้อมูลพบว่าเกษตรกรมีอายุสูงสุด 69 ปี และอายุ
ต่ าสุดที่ 27 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.13, 21.87 และ 28.75 
ตามล าดับ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีระยะเวลาท าการเกษตรต่ าสุด 4 ปี และสูงสุด 48 ปี (ตารางที่ 4.1) 

ส าหรับพ้ืนที่ในการเพาะปลูกฝรั่งของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ส าหรับ         
การเพาะปลูกทั้งหมดอยู่ในช่วง 10-19 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.13 โดยพบว่า มีพ้ืนที่ส าหรับ           
การเพาะปลูกทั้งหมดสูงสุด 50 ไร่ และต่ าสุด 3 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง               
ร้อยละ 40.63 และเป็นพ้ืนที่เช่าส าหรับการเพาะปลูก ร้อยละ 59.37 ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อฤดูปลูก 1 
รอบ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อ 1 ฤดูปลูก ระหว่าง 10,000 -
50,000 บาท ซึ่งในชุดข้อมูล พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อ 1 ฤดูปลูกสูงสุดและต่ าสุดเท่ากับ 
500,000 และ 8,000 บาท ตามล าดับ และหากค านวณรายได้เฉลี่ยต่อ 1 ไร่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 43.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อ 1 ไร่ อยู่ ระหว่าง 10,001 -20,000 บาท และพบว่า เกษตรกร               
มีรายได้ต่ าสุด 4,900 บาทต่อไร่ และสูงสุด 100,000 บาทต่อไร่ โดยในการท าการเพาะปลูกของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 28.13 จะมีต้นทุนแรงงานที่จะต้องจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวเพ่ิม            
คิดเป็นเงินอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาทต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรบางรายใช้เพียงแรงงานภายใน
ครอบครัว อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายมีต้นทุนแรงงานเพ่ิมขึ้นถึง 5,000 บาทต่อไร่ โดยพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงานภายในครอบครัว 3-4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.87 บางครอบครัว               
มีแรงงานภายในครอบครัว 1-2 คน และบางครอบครัวมีแรงงานภายในครอบครัว 5 คนขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 และ 21.88 ตามล าดับ 
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ส าหรับต้นทุนวัตถุดิบ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 31.25 มีต้นทุนวัตถุดิบเป็นเงินอยู่
ระหว่าง 2,001-3,000 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรมีต้นทุนวัตถุดิบต่อไร่สูงสุดและต่ าสุดเท่ากับ 30,000 
และ 400 บาทต่อไร่ ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท าการเพาะปลูกในแต่ละครั้งของเกษตรกร พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.25 เป็นทุนส่วนตัวบางส่วนและกู้ยืมบางส่วน และพบว่าเกษตรใช้ทุนในครอบครัว
เพียงอย่างเดียวและทุนกู้ยืมเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 18.75 ตามล าดับ (ตารางที่ 
4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง1 N=30 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

2. อายุ (ปี) 
(Min = 27, Max = 69, Mean = 49.27, S.D. = 6.99) 

ต่ ากว่า 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา      
ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.          
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า              
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
65.63 
34.37 

 
 

6.25 
25.00 
31.25 
21.87 
15.63 

 
12.50 
28.13 
21.86 
18.75 
9.38 
9.38 
0.00 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ร้อยละ 
4. ระยะเวลาท าการเกษตร (ปี) 
(Min = 4, Max = 48, Mean = 22.18, S.D. = 12.31) 

ต่ ากว่า 10 ปี 
10-19 ปี 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40 ปีขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกท้ังหมด (ไร่) 
(Min = 3, Max = 50, Mean = 13.09, S.D. = 21.57) 

ต่ ากว่า 10 ไร่ 
10-19 ไร่ 
20-29 ไร่ 
30-39 ไร่ 
40 ไร่ขึ้นไป 

6. พ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูก 
เป็นเจ้าของ 
เช่า 

7. รายได้เฉลี่ยต่อ 1 ฤดูปลูก (บาท)  
(Min = 8,000, Max = 500,000, Mean = 94,126.10, S.D. = 1206.64) 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000-50,000 บาท 
50,001-100,000 บาท 
100,001-500,000 บาท 
500,001 บาทข้ึนไป 

 
 

9.37 
28.87 
25.00 
28.13 
15.63 

 
 

21.88 
28.13 
15.63 
18.75 
15.63 

 
40.63 
59.37 

 
 

12.50 
31.25 
21.87 
18.75 
15.63 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ร้อยละ 
8. รายได้เฉลี่ยต่อ 1 ไร่ (บาท)  
(Min = 4,900, Max = 100,000, Mean = 15613.24, S.D. = 913.71) 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,000-10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

9. ต้นทุนแรงงานต่อ 1 ไร่ (บาท) 
(Min = 0, Max = 5,000, Mean = 1507.50, S.D. = 386.19) 

ต่ ากว่า 100 บาท 
100-1,000 บาท 
1,001-2,000 บาท 
2,001-3,000 บาท 
3,001-4,000 บาท 
4,001 บาทขึ้นไป 

10. ต้นทุนวัตถุดิบต่อ 1 ไร่ (บาท) 
(Min = 400, Max = 30,000, Mean = 2858.50, S.D. = 132.98) 

ต่ ากว่า 500 บาท 
500-1,000 บาท 
1,001-2,000 บาท 
2,001-3,000 บาท 
3,001-4,000 บาท 
4,001 บาทขึ้นไป 

11. จ านวนแรงงานภายในครอบครัว 
1-2 คน 
3-4 คน 
5 คนขึ้นไป 

 
 

15.63 
28.13 
25.00 
21.87 
9.37 

 
 

18.75 
21.87 
28.13 
15.62 
6.25 
9.38 

 
 

25.00 
18.75 
31.25 
12.50 
6.25 
6.25 

 
31.25 
46.87 
21.88 

 1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝร่ัง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ร้อยละ 
12. แหล่งเงินทุน 

ทุนในครอบครัว    
กู้ยืม      
ทุนส่วนตัวบางส่วนและกู้ยืมบางส่วน 

 
25.00 
18.75 
56.25 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 

 

4.1.2  สภาพพื้นที่ 

จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 30 ราย พบว่า        
ส่วนใหญ่มีขนาดพ้ืนที่ปลูกฝรั่งตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป โดยขนาดพ้ืนที่ปลูก ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ไร่      
คิดเป็นร้อยละ 34.38 เกษตรกรร้อยละ 71.88 ปลูกฝรั่งเป็นแปลงเดียวเต็มพ้ืนที่ และไม่มีการปลูก
ร่วมกับพืชอื่นเลย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.63  

ในการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า เพ่ือหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในแปลงปลูกของ
เกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในแปลงปลูก 
(ร้อยละ 93.33) แต่พบว่า ยังคงมีเกษตรกรเคยตรวจวิเคราะห์ดินและน้ าเพื่อหาโลหะหนักและสารเคมี
ตกค้างในแปลงปลูก (ร้อยละ 6.67) ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่า pH ของดินอยู่ระหว่าง 
6.0-6.5 เป็นชุดดินด าเนินสะดวก ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน เท่ากับ 
36.00 5.72 23.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และจากผลการตรวจวิเคราะห์น้ า พบว่า น้ ามี
ความเป็นด่าง ซึ่งแหล่งน้ าส่วนใหญ่ที่ใช้ในการท าสวนจะมาจากน้ าในบ่อน้ าบาดาล (ร้อยละ 37.50) 
โดยจากความถี่ของการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า พบว่า มีการส่งตรวจวิเคราะห์ ปีละ 1 ครั้ง และ
เกษตรกรเข้าใจผลการวิเคราะห์เป็นอย่างดี (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 สภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่ง ร้อยละ 
1. ขนาดพ้ืนที่ปลูกฝรั่งทั้งหมด 

1-5 ไร ่
6-10 ไร่ 
11-15 ไร่ 
16-20 ไร่  
21-25 ไร่  
25 ไร่ขึ้นไป 

2. จ านวนแปลงปลูก 
1 แปลง 
2 แปลง 

3. รูปแบบการท าสวน 
ปลูกฝรั่งอย่างเดียว 
ปลูกฝรั่งร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ 

4. การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างใน
แปลงปลูกของเกษตรกร 

ไม่เคย 
เคย 

5. แหล่งน้ าที่ใช้ในการท าสวนฝรั่ง 
แหล่งน้ าธรรมชาติ (คลอง แม่น้ า) 
ขุดบ่อกักเก็บน้ าเอง 
บ่อน้ าบาดาล 

6. การตรวจวิเคราะห์น้ าเพื่อหาสารปนเปื้อนในน้ าของเกษตรกร 
ไม่เคย 
เคย 

 
28.13 
34.38 
6.25 
15.63 
9.38 
6.25 

 
71.88 
28.13 

 
65.63 
34.38 

 
 

93.33 
6.67 

 
28.13 
34.38 
37.50 

 
87.50 
12.50 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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4.1.3 ระบบการผลิตฝรั่ง 

การเตรียมพื้นที่และการปลูกฝรั่ง 

จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 30 ราย พบว่า
เกษตรกรทุกรายก่อนการเตรียมพ้ืนที่ปลูกฝรั่งไม่มีการปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนที่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.25 
โดยมีการไถปรับที่ดินก่อนปลูก 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ไม่มีการท่วมน้ าในแปลงปลูก (ร้อยละ 62.50) ซึ่ง         
มีเพียงร้อยละ 37.50 ที่มีการท่วมน้ าในแปลงปลูกเพ่ือก าจัดโรคและแมลง เกษตรกรทุกรายตากดิน
ก่อนปลูก โดยก่อนปลูกฝรั่งเกษตรกรร้อยละ 59.38 ไม่มีการปรับสภาพดินก่อนปลูก และมีเพียง           
ร้อยละ 40.63 ปรับสภาพดินโดยใช้ปูนขาวหว่าน  

ส าหรับรูปแบบการปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการปลูกแบบแถวเดียว ใช้ระยะปลูก
ประมาณ 2×6 เมตร (ไม่รวมร่องน้ า) (ร้อยละ 71.88) และในการปลูก พบว่า เกษตรกรทั้งหมดไม่มี
การใช้สารอินทรีย์รองก้นหลุม และส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ยรองพ้ืน (ร้อยละ 84.38) และมีเพียงร้อยละ 
15.63 ใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม ในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต่อหลุม 

ส าหรับชนิดและพันธุ์ที่ปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกฝรั่งพันธุ์แปูนสีทอง (ร้อยละ 
43.75) รองลงมาคือ พันธุ์กิมจู (ร้อยละ 21.88) พันธุ์กลมสาลี่ (ร้อยละ 15.63) พันธุ์แปูนยอดแดง 
(ร้อยละ 12.50) และไร้เมล็ดผลยาว (ร้อยละ 6.25) ตามล าดับ ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ของต้นพันธุ์          
ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ต้นพันธุ์จากการตอนกิ่ง (ร้อยละ 93.75) ที่ซื้อจากผู้ประกอบการสถานเพาะช า 
(ร้อยละ 78.13) ในราคา 12-40 บาทต่อต้น และมีเพียงร้อยละ 21.88 เพาะต้นตอแล้วขยายพันธุ์            
ปลูกเอง นอกจากนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าปุ๋ยประมาณ 
2,500-3,000 บาทต่อไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชประมาณ 2,000-3,500 บาทต่อไร่ ค่าเครื่องมือประมาณ 
2,000-2,500 บาทต่อไร่ และค่าการก าจัดวัชพืชประมาณ 1,000-1,500 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 4.3) 

การให้น้ าต้นฝรั่ง 

ส าหรับการให้น้ า พบว่า เกษตรกรจะท าการให้น้ าในช่วงเช้า (ร้อยละ 100) โดยการให้น้ าจะ
ท าการแบ่งตามช่วงของการเจริญเติบโต โดยช่วงที่ต้นฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1-2 ปี) ส่วนใหญ่ให้น้ า
วันละครั้ง (ร้อยละ 68.75) และอีกร้อยละ 31.25 ท าการให้น้ า 2 วันต่อครั้ง ส าหรับช่วงที่ต้นฝรั่งเริ่มให้
ผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการให้น้ า 2 วันต่อครั้ง (ร้อยละ 62.50) รองลงมาคือ ให้น้ า 3 วันต่อ
ครั้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.13 โดยวิธีการให้น้ าส่วนใหญ่มักใช้เรือเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ า (ร้อยละ 
53.13) และส่วนใหญ่ไม่มีการงดให้น้ าแม้ในช่วงที่ไม่มีผลบนต้นก็ตาม (ร้อยละ 87.50) (ตารางท่ี 4.4) 
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ข้อมูลการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งแบบเคมี 

ส าหรับการให้ปุ๋ย พบว่า ในช่วงที่ต้นฝรั่งยังไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 53.13 รองลงมา คือ ให้ปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งส่วนใหญ่ท าการให้ปุ๋ยหลัง  
ตัดแต่งกิ่ง คิดเป็นร้อยละ 81.25 และอีกร้อยละ 18.75 ใส่ปุ๋ยเมื่อกิ่งใหม่เริ่มแตก ซึ่งจากข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน พบว่า เกษตรกรทุกรายไม่ใช้วัสดุเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างดินหรือเพ่ิม
อินทรีย์วัตถุในดิน (ร้อยละ 100) แต่พบว่า เกษตรกรยังคงมีการใช้ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพความเป็นกรด-
ด่างของดินอยู่ (ร้อยละ 25.00) (ตารางท่ี 4.5) 

การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

การปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พบว่า ส่วนใหญ่ ในช่วงที่ต้นฝรั่งให้ผลผลิตแล้ว            
มีการใช้สารเคมีเพ่ือปูองกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่ง ตามก าหนดเวลา (spray program) 
(ร้อยละ 68.75) ส าหรับโรคที่พบในฝรั่ง ส่วนใหญ่พบปัญหาของโรคต้นเหี่ยวตาย (ร้อยละ 53.13) 
รองลงมา คือ โรคผลจุดเน่า (ร้อยละ 25.00)  โรคก้นผลเน่า (ร้อยละ 21.88) และโรคแอนแทรคโนส 
(ร้อยละ 9.38) ตามล าดับ และแมลงที่พบในฝรั่ง ส่วนใหญ่ได้แก่ แมลงวันผลไม้  (ร้อยละ 71.88) 
รองลงมา คือ เพลี้ยแปูง  (ร้อยละ 56.25) และเพลี้ยอ่อน  (ร้อยละ 6.25) ตามล าดับ ซึ่งเกษตรกร    
ส่วนใหญ่ใช้เรือพ่นสารเคมี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพ่นสารก าจัดโรคและแมลง (ร้อยละ 53.13) 
(ตารางท่ี 5.6) 

การก าจัดวัชพืช 

การก าจัดวัชพืช จากข้อมูลการก าจัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรทั้งหมดก าจัดวัชพืชเมื่อพบว่า 
วัชพืชท าความเสียหายแก่ต้นฝรั่ง เช่น ท าให้ผิวผลฝรั่งเป็นรอบขีดข่วน หรือ เป็นแหล่งอาศัยของโรค 
และแมลงศัตรูฝรั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรร้อยละ 90.63 ใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมี  โดยสารเคมีที่ใช้ คือ 
กรัมม๊อกโซน รองลงมา คือ ไกลโฟเซต และสปาร์ค ตามล าดับ และมีเพียงร้อยละ 9.38 ที่ใช้วิธีการตัด
และถอน (ตารางท่ี 4.7) 

การตัดแต่งและการโน้มกิ่ง 

การตัดแต่งและการโน้มกิ่ง พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรตัดแต่งกิ่งพร้อมกับการห่อผล (ร้อยละ 
87.50) และท าการตัดแต่งก่ิงให้ออกดอกและติดผล ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 
78.12 และตัดแต่งกิ่งในขณะที่มีผลผลิตบนต้น คิดเป็นร้อยละ 90.63 โดยเกษตรกรทุกรายไม่ใช้            
สารปูองกันก าจัดเชื้อราทาบริเวณรอยแผลที่ตัดแต่ง และพบว่าส่วนใหญ่จะโน้มกิ่งฝรั่งให้กระจาย           
ทุกทิศทาง คิดเป็นร้อยละ 93.75 และใช้ไม้รวกในการโน้มกิ่งมาผูก คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งเกษตรกร
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ทุกรายจะบังคับให้ฝรั่งออกดอก โดยใช้วิธีการตัดแต่งเป็นวิธีการหลัก (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ            
ใช้การโน้มกิ่ง  (ร้อยละ 71.88) การปลิดยอด (ร้อยละ 21.88) การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้สร้างดอก              
(ร้อยละ 15.63) และการใช้ปุ๋ยน้ าตาลพ่นเพื่อให้ใบร่วง (ร้อยละ 18.75) ตามล าดับ (ตาราง 4.8) 

การปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง 

การปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไว้ผล 1-2 ผลต่อกิ่งหลังปลิดผลทิ้ง 
(ร้อยละ 68.75) และไม่มีเกษตรกรปลิดผลท้ิงทั้งหมด (ร้อยละ 100) ซึ่งเกษตรกรทุกรายจะมีการห่อผล 
(ร้อยละ 100) โดยส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใสเป็นวัสดุในการห่อชั้นใน (ร้อยละ 87.50) และใช้
กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นวัสดุในการห่อชั้นนอก (ร้อยละ 100) และก่อนห่อมีการฉีดพ่นสารเคมี          
(ร้อยละ 71.88) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะท าการห่อผลเมื่ออายุประมาณ 51 -60 วันหลังดอกบาน (ร้อยละ 
62.50) (ตารางท่ี 4.9) 

การให้ผลผลิตของฝรั่ง 

การให้ผลผลิตของฝรั่ง พบว่า ส่วนใหญ่ฝรั่งให้ผลผลิตครั้งแรกตั้งแต่อายุ 1 ปี (ร้อยละ 56.25) 
ซึ่งผรั่งที่ปริมาณผลผลิตสูงสุดอยู่ที่อายุประมาณ 2-3 ปี (ร้อยละ 71.88) และปริมาณผลผลิตเริ่มลดลง
ประมาณอายุ 4 ปี (ร้อยละ 46.88) โดยอายุเฉลี่ยของฝรั่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบ ารุงรักษา (ร้อยละ 
62.50) ทั้งนี้การไว้ผลของฝรั่ง เกษตรกรทุกราย (ร้อยละ 100) มีการไว้ผลฝรั่งปีที่ 1 ต้นละไม่เกิน            
1 ผลต่อก่ิง ปีที่ 2 ต้นละ ไม่เกิน 2 ผลต่อก่ิง ปีที่ 3 ต้นละไม่เกิน 2 ผลต่อกิ่ง ปีที่ 4 ต้นละไม่เกิน 1 ผล
ต่อกิ่ง และปีท่ี 5 ต้นละไม่เกิน 1 ผลต่อก่ิง (ตารางท่ี 4.10) 

การเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง 

การเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรสังเกตผลฝรั่งที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จาก
ลักษณะสีผิว (ร้อยละ 93.75) รองลงมา คือ สังเกตจากผลเต่งตึงมันวาว (ร้อยละ 50.00) การนับอายุผล
หลังดอกบาน (ร้อยละ 15.63) และการสังเกตรูปร่างและลักษณะผลได้สัดส่วนตรงตามพันธุ์ (ร้อยละ 
12.50) ตามล าดับ โดยเกษตรกรทุกราย (ร้อยละ 100) ใช้กรรไกรตัดผลฝรั่งใส่ลงในตระกร้าเป็น
วิธีการเก็บเกี่ยว และใช้เรือบรรทุกขนส่งฝรั่งภายในสวนเพ่ือไปยังโรงคัดแยก (ร้อยละ 53.13) ซึ่งใช้
ตระกร้าพลาสติกเป็นวัสดุรองรับผลผลิตภายในแปลงเพ่ือไปยังโรงคัดแยก (ร้อยละ 84.38) (ตารางที่ 
4.11) 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ท าความสะอาดผลฝรั่งภายหลัง 
การเก็บเกี่ยว (ร้อยละ 71.88) เกษตรกรทุกรายมีโรงคัดแยกหรือจุดคัดแยกผลผลิต และบริเวณ          
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โรงคัดแยกมีภาชนะรองรับระหว่างคัดแยก (ร้อยละ 100) ซึ่งเกษตรกรทุกรายมีการคัดเลือกฝรั่งก่อน
ขายให้พ่อค้าที่ซื้อ (ร้อยละ 100) โดยส่วนใหญ่ผลฝรั่งที่คัดออก คือ ผลที่เป็นจุดด่าง (ร้อยละ 87.50) 
รองลงมา ผลที่ถูกแดดเผา (ร้อยละ 75.00) ผลที่ผิวไม่สวย (ร้อยละ 25.00) และผลที่แก่จัด (ร้อยละ 
12.50) ตามล าดับ โดยมีการคัดเกรดผลฝรั่ง (ร้อยละ 100) และวิธีการจัดการผลฝรั่งที่เสีย  (ตกเกรด)
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก าจัดโดยการทิ้งในจุดทิ้งขยะทั่วไป (ร้อยละ 87.50) (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที่ 4.3  ระบบการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตฝรั่ง ร้อยละ 
1. ก่อนการเตรียมพ้ืนที่ปลูกฝรั่งมีการปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนที่หรือไม่   

ไม่มี 
2. การเตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูก 

มีการไถปรับดินก่อนปลูก 1 ครั้ง 
มีการไถปรับดินก่อนปลูก 2 ครั้ง 
ไม่มีการไถปรับดินก่อนปลูก  

3. เกษตรกรมีการท่วมน้ าในพ้ืนที่ปลูกก่อนปลูกเพ่ือก าจัดโรคและ
แมลงหรือไม่ 

ไม่มีการท่วมน้ า 
มีการท่วมน้ า 

4. การเตรียมดินก่อนปลูก  
มีการตากดิน 

5. การปรับสภาพดินก่อนปลูก 
ไม่มีการปรับสภาพดิน 
ปรับสภาพดิน 

6. การก าจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชก่อนปลูก 
ไม่มีการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

7. รูปแบบการปลูก 
แบบแถวเดี่ยว 
แบบแถวคู่ 
แบบสามแถวสลับฟันปลา 

8. ระยะปลูก 
2×6 เมตร (ไม่รวมร่องน้ า) 
2×3 เมตร (ไม่รวมร่องน้ า) (ร่องละ 2 แถว) 
2×2 เมตร (ไม่รวมร่องน้ า) (ร่องละ 2 แถว) 

 
100.00 

 
56.25 
34.38 
9.38 

 
 

62.50 
37.50 

 
100.00 

 
59.38 
40.63 

 
71.88 
28.13 

 
68.75 
18.75 
9.38 

 
71.88 
18.75 
9.38 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.3 ระบบการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตฝรั่ง ร้อยละ 
9. การใช้อินทรีย์สารรองก้นหลุม   

ไม่ใช้ 
10. การใช้ปุ๋ยรองพ้ืน 

ไม่ใช้ 
ใช้ 

11. ชนิดและพันธุ์ที่ปลูก 
กิมจู 
แปูนสีทอง 
แปูนยอดแดง 
กลมสาลี 
ไร้เมล็ดผลยาว 

12. วิธีการขยายพันธุ์ของต้นพันธุ์  
ตอนกิ่ง 
ปักช ากิ่ง 

13. แหล่งที่มาของต้นพันธุ์ที่ปลูก 
ซื้อจากผู้ประกอบการสถานเพาะช า 
เพาะต้นตอแล้วขยายพันธุ์ปลูกเอง 

 
100.00 

 
84.38 
15.62 

 
21.88 
43.75 
12.50 
15.63 
6.25 

 
93.75 
6.25 

 
78.12 
21.88 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.4  การให้น้ าต้นฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้น้ าต้นฝรั่ง ร้อยละ 
1. ช่วงเวลาในการให้น้ า   

เช้า 
2. การให้น้ าในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต  

ช่วงที่ต้นฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1-2 ปี) 
วันละครั้ง 
2 วัน/ครั้ง 
ช่วงที่ต้นฝรั่งเริ่มให้ผลผลิต  
วันละครั้ง 
2 วัน/ครั้ง 
3 วัน/ครั้ง 

3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้น้ า 
เรือรดน้ า 
สปริงเกอร์ 
มินิสปริงเกอร์ 
ระบบน้ าหยด 

4. ช่วงเวลาที่งดให้น้ า 
ไม่มีผลผลิตบนต้น 
ไม่มีการงดให้น้ า 

 
100.00 

 
 

68.75 
31.25 

 
9.38 
62.50 
28.13 

 
53.13 
21.88 
9.38 
15.63 

 
12.50 
87.50 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.5  ข้อมูลการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรแบบเคมี1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ย ร้อยละ 
1. การให้ปุ๋ยในช่วงที่ฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1 ปี) 

ให้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 
สูตร 25-7-7 
สูตร 16-16-16 
สูตร 15-15-15 
สูตร 20-0-0 

ให้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว 
มูลสุกร+มูลโค 
มูลโค 

ให้ปุ๋ยชีวภาพ 
ไม่ให้ปุ๋ยชนิดใดเลย 

2. หลังการเก็บเก่ียวให้ใส่ปุ๋ยช่วงใด  
หลังตัดแต่ง 
กิ่งใหม่เริ่มแตก 

3. การใช้ปูนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน 
ไม่ใช้ 
ใช้ 

4. การใช้วัสดุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินหรือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน 
เช่น เปลือกถ่ัว ซังข้าวโพด ฯลฯ 

ไม่ใช้ 

 
25.00 
(15.62) 
(3.13) 
(3.13) 
(3.13) 
53.13 
(15.63) 
(37.50) 
15.63 
6.25 

 
81.25 
18.75 

 
75.00 
25.00 

 
 

100.00 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.6 การปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 
1. ช่วงที่ต้นฝรั่งให้ผลผลิตแล้วมีการใช้สารเคมีเพ่ือปูองกันและก าจัดโรค

และแมลงศัตรูฝรั่ง 
ตามก าหนดเวลา (spray program) 
ใช้ตามการระบาดของโรคและแมลง 
ก่อนการห่อผลเพ่ือปูองกัน 

2. โรคที่พบในฝรั่ง*  
โรคต้นเหี่ยวตาย (Grava with diseases) 
การปูองกัน ไม่สามารถจัดการได้ปล่อยให้ยืนต้นตาย 
โรคก้นผลเน่า (Stylar end rot) 
การปูองกัน ฉีดพ่นสารแมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิม 
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) 
การปูองกัน ฉีดพ่นสารแมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิม 
โรคผลจุดเน่า (Black fruit spot) 
การปูองกัน ฉีดพ่นสารแมนโคเซบ หรือคาร์เบนดาซิม 

3. แมลงที่พบในฝรั่ง* 
เพลี้ยแปูง 
การปูองกัน ฉีดพ่นด้วยสารแลนแนทร่วมกับสารคลอร์ไพริฟอส 
แมลงวันผลไม้ 
การปูองกัน ฉีดพ่นด้วยสารมาลาไทออนร่วมกับสารคลอร์ไพริฟอส 
เพลี้ยอ่อน  
การปูองกัน ฉีดพ่นด้วยไวท์ออย และก าจัดมดที่อยู่บนต้น 

4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดพ่นสารก าจัดโรคและแมลง 
เรือพ่นสารเคมี 
ถังพ่นยาแบบสะพายหลัง 
ถังพ่นยาแบบสาย 

 
 

68.75 
12.50 
18.75 

 
53.13 

 
21.88 

 
9.38 

 
25.00 

 
 

56.25 
 

71.88 
 

6.25 
 
 

53.13 
15.63 
31.25 

* เกษตรกรพบโรคและแมลงมากกว่า 1 ชนิด 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.7 การก าจัดวัชพืชในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการก าจัดวัชพืช ร้อยละ 
1. การพิจารณาก่อนการก าจัดวัชพืช 

ก าจัดวัชพืชเมื่อท าความเสียหายแก่ต้นฝรั่ง 
2. วิธีการก าจัดวัชพืช  

ใช้สารเคมีฉีดพ่น 
กรัมม๊อกโซน (พาราควอต ไดคลอไรด์) 
ไกลโฟเซต 48% (ไกลโฟเซต) 
สปาร์ค (ไกลโฟเซต) 

ใช้วิธีกล (เช่น ตัด ถอน) 

 
100.00 

 
90.63 
(78.12) 
(12.50) 
(9.38) 
9.38 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.8 การตัดแต่งและการโน้มกิ่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมลูเกี่ยวกับการตัดแต่งและการโน้มก่ิง ร้อยละ 
1. จ านวนครั้งในการตัดแต่งก่ิงต่อปี 

ตัดแต่งพร้อมการห่อ 
2 ครั้ง/ปี 
3 ครั้ง/ปี 

2. ช่วงเวลาการตัดแต่งกิ่งให้ออกดอกและติดผล 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 วัน 
ช่วงใดก็ได้ 

3. ในขณะตัดแต่งมีผลผลิตบนต้นหรือไม่ 
มี 
ไม่มี 

4. ภายหลังการตัดแต่งก่ิงมีการทาสารปูองกันก าจัดเชื้อราบริเวณ           
รอยแผลที่ตัดแต่งหรือไม่ 

ไม่ทา 
5. ลักษณะการโน้มก่ิง 

โน้มกิ่งผูกติดกับไม้กระจายทุกทิศทาง 
โน้มกิ่งผูกติดกับไม้แบบก าหนดทิศทางไปทางซ้ายและขวา 

6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการโน้มกิ่งมาผูก 
ไม้รวก 
เส้นลวด 

7. มีการบังคับให้ฝรั่งออกดอกหรือไม่* 
มีการบังคับ 

ใช้การโน้มกิ่ง 
ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างดอก 
ใช้การปลิดยอด 
ใช้การตัดแต่งเป็นหลัก 
ใช้ปุ๋ยน้ าตาลพ่นเพ่ือให้ใบร่วง 

 
87.50 
6.25 
6.25 

 
78.12 
21.88 

 
90.63 
9.37 

 
 

100.00 
 

93.75 
6.25 

 
87.50 
12.50 

 
100.00 
(71.88) 
(15.63) 
(21.88) 
(100.00) 
(18.75) 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ                                                                                   
  1กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรใน

จังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.9 การปลิดผลและการห่อผลฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง ร้อยละ 
1. จ านวนผลต่อก่ิงหลังปลิดผลทิ้ง 

1-2 ผล/กิ่ง 
3-4 ผล/กิ่ง 

2. การปลิดผลทิ้งทั้งหมด 
ไม่มี 

3. การห่อผล 
มีการห่อผล 

4. วัสดุที่ใช้ในการห่อ (ชั้นใน) 
ถุงพลาสติกหูหิ้วขาวขุ่น 
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส 

วัสดุที่ใช้ในการห่อ (ชั้นนอก) 
กระดาษหนังสือพิมพ์ 

5. ก่อนห่อมีการฉีดพ่นสารเคมีหรือไม่ 
มีการฉีดพ่นสารเคมี 
ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี 

6. อายุของผลที่ห่อโดยนับจากวันดอกบาน 
31-40 วัน 
41-50 วัน 
51-60 วัน 

 
68.75 
31.25 

 
100.00 

 
100.00 

 
12.50 
87.50 

 
100.00 

 
71.88 
28.13 

 
9.38 
28.13 
62.50 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.10  การให้ผลผลิตของฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ผลผลิตของฝรั่ง ร้อยละ 
1. ฝรั่งให้ผลผลิตครั้งแรกตั้งแต่อายุ 

อายุ 8-10 เดือน 
อายุ 1 ปี 

2. อายุของฝรั่งที่ปริมาณผลผลิตสูงสุดอยู่ที่อายุประมาณ 
อายุ 2-3 ปี 
อายุ 3-4 ปี 

3. อายุของฝรั่งที่ปริมาณผลผลิตเริ่มลดลงประมาณ 
อายุ 3 ปี 
อายุ 4 ปี 
อายุ 5 ปี 

4. อายุเฉลี่ยของฝรั่งตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งตัดต้นทิ้งประมาณ 
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบ ารุงรักษา 
อายุ 5-10 ปี 

5. การไว้ผล 
ปีที่ 1 ต้นละไม่เกิน 1 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 2 ต้นละไม่เกิน 2 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 3 ต้นละไม่เกิน 2 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 4 ต้นละไม่เกิน 1 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 5 ต้นละไม่เกิน 1 ผล/กิ่ง 

 
43.75 
56.25 

 
71.88 
28.12 

 
12.50 
46.88 
40.62 

 
62.50 
37.50 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จั งหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.11 การเก็บเก่ียวผลฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง ร้อยละ 
1. วิธีสังเกตผลฝรั่งที่สามารถเก็บเก่ียวได้* 

ผลเต่งตึงมันวาว 
ลักษณะสีผิว 
นับอายุผลหลังดอกบาน 
รูปร่างและลักษณะผลได้สัดส่วนตรงตามพันธุ์ 

2. วิธีการเก็บเกี่ยว 
ใช้กรรไกรตัดผลฝรั่งใส่ลงในตะกร้า 

3. วิธีการขนส่งฝรั่งภายในสวนเพ่ือไปยังโรงคัดแยก 
เรือบรรทุก 
รถเข็น 

วัสดุรองรับผลผลิตภายในแปลงเพื่อไปยังโรงคัดแยก 
ตะกร้าพลาสติก 
เข่งไม้ไผ่ 

 
50.00 
93.75 
15.63 
12.50 

 
100.00 

 
53.13 
46.87 

 
84.38 
15.62 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัด

ใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.12 ปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี)1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ร้อยละ 
1. การท าความสะอาดผลฝรั่งภายหลังการเก็บเก่ียว 

ไม่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

2. มีโรงคัดแยกหรือจุดคัดแยกผลผลิตหรือไม่ 
มี 

3. บริเวณโรงคัดแยกมีภาชนะรองับระหว่างคัดแยกหรือไม่ 
มี 

4. เกษตรกรมีการคัดเลือกฝรั่งก่อนขายให้พ่อค้าท่ีซื้อหรือไม่ 
คัดเลือก* 

ผลที่ถูกแดดเผา 
ผลที่ผิวไม่สวย 
ผลที่แก่จัด 
ผลที่เป็นจุดด่าง 

5. มีการคัดเกรดผลฝรั่งหรือไม่ 
มี 

6. วิธีการจัดการผลฝรั่งที่เสีย (ตกเกรด) 
ทิ้งในจุดทิ้งขยะทั่วไป 
ทิ้งไว้บริเวญจุดคัดแยก 
ทิ้งจุดเฉพาะและฝังกลบ 

 
71.88 
28.12 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 
75.00 
25.00 
12.50 
87.50 

 
100.00 

 
87.50 
6.25 
6.25 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัด

ใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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4.1.4  ความรู้ทั่วไปของเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่รู้จักเกษตร

อินทรีย์ (ร้อยละ 73.33) และไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์เลย (ร้อยละ 73.33) ซึ่ง       
ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับความรู้เกษตรอินทรีย์จากเพ่ือนเกษตรกร (ร้อยละ 73.33) และในปัจจุบันสวน
ของเกษตรกรไม่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 93.33) อีกทั้งเกษตรกร
ส่วนใหญ่คิดว่าเกษตรอินทรีย์ไม่มีความส าคัญต่อระบบการผลิตพืช (ร้อยละ 76.67) 

การประเมินแปลงปลูกของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 
พ้ืนที่ปลูก พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีแปลงปลูกที่เคยมีการใช้สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมท 

ออร์กาโนคลอรีน และออร์กาโนฟอสเฟต (ร้อยละ 76.67) รองลงมา คือ แปลงปลูกที่เคยเป็นพ้ืนที่ที่มี
การใช้สารเคมีมาก (ร้อยละ 43.33) มีแหล่งปลูกใกล้กับที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 23.33) และดินในแปลงปลูกเคยมีการตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้อน
จากสิ่งที่เป็นอันตรายจากสารก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูงหรือโลหะหนักตกค้างในดินมาก่อน (ร้อยละ 
16.67) 

แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า พบว่า ส่วนใหญ่แหล่งน้ าที่ใช้ไหลผ่านเขตเกษตรกรรมที่มีการใช้
สารเคมี หรือคอกปศุสัตว์ สัตว์ปีก (ร้อยละ 86.67) รองลงมา คือ น้ าในแปลงปลูกมีโอกาสปนเปื้อน
สารเคมีที่ฉีดพ่นภายในแปลง หรือปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้จากพ้ืนที่ใกล้เคียง (ร้อยละ 83.33) และ          
แหล่งน้ าที่ใช้ไหลผ่านชุมชน (ร้อยละ 56.67) ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรบางส่วนมีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือ            
การวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง โลหะหนักและจุลินทรีย์ก่อโรค (ร้อยละ 16.67) ตามล าดับ 

การจัดการดินและปุ๋ย พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชในช่วงการเตรียมดิน 
(ร้อยละ 76.67) รองลงมาคือ เกษตรกรมีการใช้สารเคมีที่ไม่ได้ระบุให้ใช้ (ร้อยละ 70.00) และภาชนะ
ที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตราย (ร้อยละ 66.67) นอกจากนี้สถานที่จัดเก็บผลผลิต
เคยเก็บสารเคมีมาก่อน (ร้อยละ 23.33) ตามล าดับ 

การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้
สารเคมีในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 76.67) รองลงมา คือ เกษตรกรใช้ต้นพันธุ์ไม่มีการ
ดัดแปลงพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี (ร้อยละ 73.33) และเกษตรกรน าต้นพันธุ์ได้มาจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ (ร้อยละ 53.33) ซึ่งเกษตรกรบางส่วนมีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ (ร้อยละ 
13.33) ตามล าดับ 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการบวนการคัดแยก
ให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้ค้าและผู้บริโภค (ร้อยละ 86.67) 
รองลงมา คือ เกษตรกรมีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างชัดเจน (ร้อยละ 83.33) 
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และภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขั้นต้นเพ่ือการขนถ่ายภายในแปลงไปยังจุดคัดแยกต้องเหมาะสมมีวัสดุ          
กรุภายในภาชนะเพ่ือปูองกันการกระแทกเสียดสี (ร้อยละ 80.00) นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนมีการใช้
เครือ่งมือหรือวิธีการเหมาะสมกับชนิดของแต่ละพืชเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของผลผลิตเนื่องจากการ
เก็บเก่ียวด้วย (ร้อยละ 30.00) ตามล าดับ 

การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการ
เคลื่อนย้ายผลิตผลต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (ร้อยละ 93.33) รองลงมา คือ เกษตรกรมีวิธีการ
เก็บรักษา และรวบรวมผลิตผล ต้องไม่ท าให้ผลิตผลเสียหาย และเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมี (ร้อย
ละ 86.67) และมีสถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด และมีการ
ถ่ายเทอากาศดี สามารถปูองกันการปนเปื้อนผลิตผล (ร้อยละ 86.67) ซึ่งยังมีเกษตรกรที่ใช้เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเก่ียวผลิตผลอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลทั่วไป และมีการล้างท าความสะอาดก่อน
น าไปใช้กับผลิตผลอินทรีย์ (ร้อยละ 70.00) ตามล าดับ 

การบรรจุ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีภาชนะบรรจุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกง่าย 
(ร้อยละ 100) 

การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีบันทึกข้อมูล การใช้ปัจจัยการผลิตใน
แปลงปลูก จดบันทึกข้อมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก ข้อมูลโรคและแมลงที่มีการบันทึก
ตรงกับที่เห็นจากการตรวจพินิจ บันทึกการเก็บเก่ียวผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และเมื่อ
มีการตรวจสอบหรือพบข้อบกพร่องสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที (ร้อยละ 16.67) 
นอกจากนี้เกษตรกรยังมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของผลผลิต และสามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และแหล่งจ าหน่ายได้ (ร้อยละ 13.33) 
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ตารางที่ 4.13 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์1 N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
1. เกษตรกรรู้จักหรือไม่ 

ไม่รู้จัก 
รู้จักเกษตรอินทรีย์ 

2. เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 
ไม่มีความรู้เลย 
มีความรู้ 

3. เกษตรกรได้รับความรู้เกษตรอินทรีย์ จากแหล่งใด 
เพ่ือนเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

4. ปัจจุบันสวนของเกษตรกรได้ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงาน
ราชการหรือไม่ 

ผ่านการรับรอง 
ไม่ผ่านการรับรอง 

5. คิดว่าเกษตรอินทรีย์มีความส าคัญต่อระบบการผลิตพืชหรือไม่ 
ไม่มีความส าคัญ 
มีความส าคัญ 

6. การประเมินแปลงปลูกของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์เกษตรอินทรีย์                 
มีข้อก าหนดใดที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
เกษตรอินทรีย์ 
6.1 พ้ืนที่ปลูก* 

แหล่งปลูกใกล้กับท่ีตั้งของโรงพยาบาล หรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
แปลงปลูกเคยเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีมาก 

 
73.33 
26.67 

 
73.33 
26.67 

 
36.67 
16.67 
23.33 
10.00 
13.33 

 
 

6.67 
93.33 

 
76.67 
23.33 

 
 
 
 

23.33 
43.33 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
6.1 พ้ืนที่ปลูก* 

แปลงปลูกเคยมีการใช้สารเคมีในกลุ่ม คาร์บาเมท ออร์กาโนคลอรีน 
และออร์กาโนฟอสเฟต 

ดินในแปลงปลูกเคยมีการตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้อนจาก
สิ่งที่เป็นอันตรายจากสารก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูงหรือโลหะหนักตกค้างในดิน
มาก่อน 
6.2 แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า* 

แหล่งน้ าที่ใช้ไหลผ่านชุมชน 
น้ าทีใ่ช้มีโอกาสปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
แหล่งน้ าที่ใช้ไหลผ่านเขตเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี หรือคอก          

ปศุสัตว์ สัตว์ปีก 
น้ าในแปลงปลูกมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีที่ฉีดพ่นภายในแปลง หรือ

ปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้จาก  พ้ืนที่ใกล้เคียง 
น้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสไหลลงในแหล่งน้ าที่ใช้ใน

การเกษตร 
มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง โลหะหนัก 

และจุลินทรีย์ก่อโรค 
6.3 การจัดการดินและปุ๋ย* 

มีการเผาเศษวัสดุในแปลงปลูก 
ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชในช่วงการเตรียมดิน 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในฟาร์มไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
ภาชนะท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตราย 
มีการใช้สารเคมีที่ไม่ได้ระบุให้ใช้ 
สถานที่จัดเก็บผลผลิตอยู่ใกล้กับสารเคมี/วัตถุอันตราย 
สถานที่จัดเก็บสารเคมี/วัตถุอันตรายอยู่ใกล้กับแปลงปลูก 
สถานที่จัดเก็บผลผลิตเคยเก็บสารเคมีมาก่อน 

 
76.67 

 
16.67 

 
 
 

56.67 
36.67 
86.67 

 
83.33 

 
46.67 

 
16.67 

 
 

43.33 
76.67 
36.67 
66.67 
70.00 
33.33 
56.67 
23.33 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 1กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
6.4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว* 

ต้นพันธุ์ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
ต้นพันธุ์ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 
ใช้สารเคมีในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
มีการควบคุมและปูองกันก าจัดโรคพืชตลอดการผลิตสอดคล้องตามที่

มาตรฐานก าหนด 
มีการควบคุมและปูองกันก าจัดโรคแมลง และสัตว์ศัตรูพืชตลอดการ

ผลิตสอดคล้องตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
มีการควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศัตรูพืชจากภายนอก

อย่างชัดเจน 
มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ 
พ้ืนที่ปลูกต้องห่างจากแหล่งก าเนิดของวัตถุอันตราย หากมีต้องมีแนว

ปูองกันการปนเปื้อนทั้งทางน้ าและอากาศ 
มีการปฏิบัติในขั้นตอนการเพาะปลูกและการปฏิบัติก่อนการเก็บเก่ียว

ที่ดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐานของประเทศหรือของ
ประเทศผู้ค้า 
6.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว* 

มีการใช้เครื่องมือหรือวิธีการเหมาะสมกับชนิดของแต่ละพืช              
เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนของผลผลิตเนื่องจากการเก็บเก่ียว 

ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุและการขนส่งผลิตผล ต้องแยกจากภาชนะท่ี
ใช้ในการขนย้ายหรือขนส่งสารเคมี ปุ๋ย เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนสารเคมีทาง
การเกษตร และจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค และความเสียหายต่อ
ผลผลิต 

 
53.33 
73.33 
76.67 
16.67 

 
36.67 

 
46.67 

 
13.33 
16.67 

 
26.67 

 
 
 

30.00 
 

70.00 
 
 

 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
6.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว* 

ในกรณีที่ไม่สามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล ภาชนะขนย้ายสารเคมี
หรือปุ๋ย มีการท าความสะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนดังกล่าว 

ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้นเพื่อการขนถ่ายภายในแปลงไปยังจุดคัด
แยกต้องเหมาะสมมีวัสดุกรุภายในภาชนะเพ่ือปูองกันการกระแทกเสียดสี 

มีการบวนการคัดแยกให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
พึงพอใจของผู้ค้าและผู้บริโภค 

ต้องมีพ้ืนที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ด้อยคุณภาพเป็นสัดส่วน 
มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างชัดเจน 
ใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเก่ียวผลิตผลอินทรีย์ร่วมกับ

ผลิตผลทั่วไป และมีการล้างท าความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลอินทรีย์ 
สถานที่เกบ็รักษาผลิตผลสะอาดหรือเป็นสัดส่วน 

สถานที่เก็บรักษาผลิตผลมีการถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม 
6.6 การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต* 

วิธีการเก็บรักษา และรวบรวมผลิตผล ต้องไม่ท าให้ผลิตผลเสียหาย 
และเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมี 

ต้องมีวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเก่ียว เพื่อปูองกัน          
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สิ่งปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย
อ่ืนๆ จากพ้ืนดิน 

มีการจัดวางผลิตผลในบริเวณพักต้องเหมาะสมกับชนิดของพืชเพ่ือ
ปูองกัน รอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือกระแทกกันระหว่างผล รวมทั้ง
ปัญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลเนื่องจากความร้อน และแสงแดด 

การเคลื่อนย้ายผลิตผลต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
สถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด 

และมีการถ่ายเทอากาศดี สามารถปูองกันการปนเปื้อนผลิตผล 
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93.33 
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* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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ตารางที่ 4.13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์1 (ต่อ) N=30 

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
6.7 การบรรจุ* 

ภาชนะบรรจุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกง่าย 
6.8 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล* 

บันทึกข้อมูล การใช้ปัจจัยการผลิตในแปลงปลูก 
จดบันทึกข้อมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก 
ข้อมูลโรคและแมลงที่มีการบันทึกตรงกับท่ีเห็นจากการตรวจพินิจ 
บันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ 
มีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของผลผลิต 
สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และแหล่งจ าหน่ายได้ 
เมื่อมีการตรวจสอบหรือพบข้อบกพร่องสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้

ทันท่วงที 

 
100.00 

 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 
13.33 
13.33 
16.67 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
1
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 30 คน 
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4.1.5 การวิเคราะห์ระบบและการผลิตและวิธีการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม 
(เคมี) ในต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้เทคนิค SWOT 

การศึกษาระบบและวิธีการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) ของเกษตรกรในต าบล
คลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยวิเคราะห์ทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก และ
สภาวะแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (strength) 
1. เป็นแหล่งผลิตฝรั่งดั้งเดิมที่ส าคัญของประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
2. เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในเขตต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ปลูก    

ที่มีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งท าให้ผลผลิตที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 
3. พ้ืนที่ปลูกฝรั่งมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การดูแลรักษาและการจัดการด้านการผลิตฝรั่งท าได้

อย่างทั่วถึงจากแรงงานภายในครัวเรือน 
4. สภาพพ้ืนที่ในอ าเภอสามพราน มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ า สภาพอากาศ คือ มีอุณหภูมิ

ร้อนเกือบตลอดทั้งปี และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,500-2,000 มิลลิลิตรต่อปี  
5. ฝรั่งพันธุ์แปูนสีทองทีเ่กษตรกรปลูกเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
6. ฝรั่งที่ปลูกให้ผลผลิตได้เร็ว หลังจากปลูกซึ่งใช้เวลาเพียง 6 -8 เดือน สามารถผลิตฝรั่งได้

ตลอดทั้งปี บังคับให้ออกผลได้ง่าย และสามารถควบคุมปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาลได้ด้วย               
การปลิดผลฝรั่ง 

7. การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตภายในครัวเรือน ท าให้ต้นทุนด้านการผลิตน้อยลง 
8. เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งยังอยู่ในกลุ่มคนท างาน (31-50 ปี) ซึ่งถือว่ามีศักยภาพทางด้านการผลิต 
9. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตฝรั่ง 
10. เกษตรกรทุกรายมีพื้นท่ีส าหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
11. ในการบังคับออกดอกส่วนใหญ่ใช้การโน้มกิ่งและตัดแต่งกิ่งเป็นหลัก แต่มีการใช้ฮอร์โมน

น้อย 
12. จากประสบการณ์การผลิตฝรั่งของเกษตรกร สามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้าน          

การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพท่ีดีกว่าเดิมได้ 
13. เกษตรกรทั้งหมดมีการตากดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถลดปัญหาการระบาดของโรคและ

แมลง 
14. การห่อผลช่วยลดการตกค้างของสารเคมี 
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จุดอ่อน (weakness) 
1. การผลิตฝรั่งของเกษตรกรยังไม่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยทางด้านสุขลักษณะของ

ผู้ผลิตและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวมากนัก 
2. แหล่งปลูกเกิดการระบาดของโรคและแมลงตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีการหมุนเวียนปลูกพืช

ชนิดอื่น 
3. ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกแบบยกร่อง มีค่าใช้จ่ายสูง และเหลือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์น้อยลง 
4. การฉีดพ่นสารเคมีจะปฏิบัติตามก าหนดเวลา โดยไม่พิจารณาตามการระบาดของโรค และ

แมลง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลื่องค่าใช้จ่าย 
5. เกษตรกรยังใช้สารเคมีในการผลิตฝรั่งซึ่งเป็นสารเคมีห้ามใช้ตามข้อก าหนด และไม่ตรงตาม

มาตรฐานการผลิตสินค้าปลอดภัย 
6. เกษตรเคมีไม่มีการปรับปรุงดิน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
7. ก่อนห่อผลผลิตส่วนใหญ่มีการฉดพ่นสารเคมี 
8. เกษตรกรไม่งดเว้นขั้นตอนการผลิตฝรั่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงผลไม้ตามฤดูกาล ท าให้ราคาขาย

ผลผลิตตกต่ าบางช่วงเวลา 
9. ไม่มีการจัดการด้านผลฝรั่งที่คัดทิ้ง ส่วนใหญ่ทิ้งเลย ไม่มีการจัดการจุดคัดท้ิง 
10. เกษตรกรไม่มีการจัดตั้งในรูปแบบของกลุ่มหรือสหกรณ์ จึงไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ 
11. พบปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่ส าคัญบางชนิดเข้าท าลายในระหว่ างการผลิตฝรั่ง เช่น             

การระบาดของโรคต้นเหี่ยวตาย ท าให้ผลผลิตและคุณภาพฝรั่งลดลงอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนปลูก
ฝรั่ง และอายุการปลูกที่สั้นลงเนื่องจากพันธุ์ปลูกไม่สามารถต้านทานโรคได้ 

12. เกษตรกรไม่มีความพร้อมในการผลิตฝรั่งตามข้อก าหนดเกษตรอินทรีย์ เนื่อ งจาก          
ไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานได้ 

โอกาส (opportunity) 
1. หากมีแหล่งทุนเป็นของตนเอง ก็จะมีโอกาสท าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น 
2. พ้ืนที่การปลูกฝรั่งในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ใกล้บริเวณตลาดขายส่งสินค้า

ทางการเกษตรขนาดใหญ่หลายแห่ง 
3. ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์จึงสามารถพัฒนาและผสมเป็นพันธุ์ใหม่

ขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดผลไม้ได้ 
4. ความต้องการของผู้บริโภคต่อฝรั่งรับประทานสดยังมีต่อเนื่อง ซึ่งสังเกตได้จากราคาผลฝรั่ง

ในรอบปีที่มีค่าสูงขึน้ 
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5. ผลฝรั่งสามารถน าไปแปรรูปได้หลากหลายชนิด เช่น ฝรั่งดอง ฝรั่งแช่บ๊วย และพายฝรั่ง  
เป็นต้น 

6. ฝรั่งสามารถน ามาท าเป็นยารักษาโรค ใบช่วยรักษาอาการท้องเดิน ท้องร่วง ผลสุกใช้
รับประทานเป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก เป็นต้น 

7. ฝรั่งเป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพที่เหมาะมากส าหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนหรือผู้ที่ก าลังควบคุม
น้ าหนัก เนื่องจากฝรั่งอุดมไปด้วยกากใยอาหาร เมื่อรับประทานแล้วจะท าให้อ่ิมนาน 

8. ฝรั่งมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าผลไม้ชนิดอ่ืน ซึ่งวิตามินซีจะช่วยต้านอนุมูลอิสระท าให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ช่วยกระตุ้นการท างานของเม็ดเลือดขาว และยังช่วยปูองกันโรคหวัด  

9. หากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการน าเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต หรือได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส าหรับการผลิตฝรั่ง จะสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านในแข่งขันด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรมากขึ้น 

10. หากมีการพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาก็มีความเป็นไปได้ใน
การส่งฝรั่งในรูปแบบสดออกไปยังตลาดต่างประเทศ 

11. หากเกษตรกรมีการปรับปรุงการผลิตให้มีความเหมาะสม เช่น เปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์
น่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตฝรั่งที่ขายออกสู่ท้องตลาด  

12. ในพ้ืนที่อ าเภอสามพรานและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ขนาดใหญ่ 
เช่น มาลีสามพราน 

13. หากมีการให้ความรู้ด้านการผลิตที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการปลูกพืช จะท าให้มีการ
ผลิตเป็นในระบบเกษตรอินทรีย์กันมากข้ึน 

อุปสรรค (threat) 
1. การขายผลผลิตฝรั่งผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้ขนาดของผลฝรั่งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. ราคาปัจจัยการผลิต เช่น กระดาษที่ใช้ห่อผล ถุงพลาสติกใสที่ใช้ห่อผล และอัตราค่าจ้าง

แรงงานที่สูงขึ้น ท าให้เกษตรกรเกิดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้แรงงานจ้างใน
การผลิตทั้งหมด 

3. ขั้นตอนการผลิตตามข้อก าหนดเกษตรอินทรีย์มีข้อจ ากัดมากเกินไป ซึ่งเกษตรกรต้องใช้เวลา
เพ่ือการปรับตัว 

4. มีประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน และเวียดนาม ที่ผลิตฝรั่งรับประทานสดเพ่ือ
การส่งออกท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบด้านคุณภาพหากมีการส่งออก 

5. ราคาผลฝรั่งในฤดูกาลที่มีไม้ผลชนิดอ่ืนออกมาสู่ตลาดมาก ท าให้ฝรั่งมีราคาต่ า และเกษตรกร
ประสบภาวะขาดทุน 
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6. ผลผลิตในปัจจุบันมีการขายอยู่เพียงในประเทศเท่านั้น การส่งออกผลฝรั่งรับประทานสด          
สู่ตลาดต่างประเทศยังมีน้อยมาก 

7. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง และมีปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งต้องใช้มากในช่วงการห่อผลและ  
เก็บเก่ียว 

8. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด และ               
การแนะน าวิทยาการใหม่มาปรับปรุงการผลิต 

9. แม้การผลิตฝรั่งจะท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันการผลิตผลไม้อ่ืน ๆ 
หลายชนิดสามารถบังคับให้ออกนอนฤดูได้มากข้ึน จึงมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

 

4.2 ข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์   

4.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

จากข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรที่ได้รวบรวมจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจาก        
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว เป็นเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน พบว่า ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 
41-50 ปี มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยเกษตรกร            
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท าการเกษตรต่ าสุด 8 ปี และสูงสุด 12 ปี (ตารางที่ 4.14) 

ส าหรับพ้ืนที่ในการเพาะปลูกฝรั่งของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ส าหรับ         
การเพาะปลูกท้ังหมดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 10 ไร่ และ 10-19 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง               
ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อฤดูปลูก 1 รอบ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อ 1 ฤดูปลูก ระหว่าง 50,001-
100,000 บาท และ 100,001-500,000 บาท โดยในการท าการเพาะปลูกของเกษตรกรจะมีต้นทุน
แรงงานที่จะต้องจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวเพ่ิมอยู่ระหว่าง 3,001-4,000 บาท และ 4,001 บาท
ขึ้นไป โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงานภายในครอบครัว 3-4 คน และ 5 คนขึ้นไป 

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนวัตถุดิบเป็นเงินอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 
บาท และ 2,001-3,000 บาทต่อไร่ ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท าการเพาะปลูกในแต่ละครั้งของ
เกษตรกร ใช้ทุนในครอบครัวเพียงอย่างเดียว (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที่ 4.14 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง2 N=2 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
2. อายุ (ปี) 

41-50 ปี 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.          

4. ระยะเวลาท าการเกษตร (ปี) 
10-19 ปี 
20-29 ปี 

5. พ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกท้ังหมด (ไร่) 
ต่ ากว่า 10 ไร่ 
10-19 ไร่ 

6. พ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูก 
เป็นเจ้าของ 

7. รายได้เฉลี่ยต่อ 1 ฤดูปลูก (บาท)  
50,001-100,000 บาท 
100,001-500,000 บาท 

8. รายได้เฉลี่ยต่อ 1 ไร่ (บาท)  
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

9. ต้นทุนแรงงานต่อ 1 ไร่ (บาท) 
3,001-4,000 บาท 
4,001 บาทขึ้นไป 

 
100.00 

 
100.00 

 
50.00 
50.00 

 
50.00 
50.00 

 
50.00 
50.00 

 
100.00 

 
50.00 
50.00 

 
50.00 
50.00 

 
50.00 
50.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.14 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง2 (ต่อ) N=2 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ร้อยละ 
10. ต้นทุนวัตถุดิบต่อ 1 ไร่ (บาท) 

1,001-2,000 บาท 
2,001-3,000 บาท 

11. จ านวนแรงงานภายในครอบครัว 
3-4 คน 
5 คนขึ้นไป 

12. แหล่งเงินทุน 
ทุนในครอบครัว    

 
50.00 
50.00 

 
50.00 
50.00 

 
100.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 

 

4.2.2  สภาพพื้นที่ 

จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 2 ราย พบว่า        
มีขนาดพ้ืนที่ปลูกฝรั่ง 1-5 ไร่ และ 11-15 ไร่ ปลูกฝรั่งเป็นแปลงเดียวเต็มพ้ืนที่ และไม่มีการปลูก
ร่วมกับพืชอ่ืนเลย  

ในการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า เพ่ือหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในแปลงปลูกของ
เกษตรกร พบว่า ทั้งหมดเคยตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในแปลงปลูก             
ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์ดิน พบว่า ค่า pH ของดินอยู่ระหว่าง 6.0-6.5 เป็นชุดดินด าเนินสะดวก 
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน เท่ากับ 36.00 5.72 23.30 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ และจากผลการตรวจวิเคราะห์น้ า พบว่า น้ ามีความเป็นด่าง ซึ่งแหล่งน้ าส่วนใหญ่
ที่ใช้ในการท าสวนจะมาจากขุดบ่อกักเก็บน้ าเอง โดยจากความถี่ของการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า 
พบว่า มีการส่งตรวจวิเคราะห์ ปีละ 2 ครั้ง และเกษตรกรเข้าใจผลการวิเคราะห์เป็นอย่างดี (ตารางที่ 
4.15) 
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ตารางที่ 4.15 สภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่ง ร้อยละ 
1. ขนาดพ้ืนที่ปลูกฝรั่งทั้งหมด 

1-5 ไร ่
11-15 ไร่ 

2. จ านวนแปลงปลูก 
1 แปลง 

3. รูปแบบการท าสวน 
ปลูกฝรั่งอย่างเดียว 

4. การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างใน
แปลงปลูกของเกษตรกร 

เคย 
5. แหล่งน้ าที่ใช้ในการท าสวนฝรั่ง 

ขุดบ่อกักเก็บน้ าเอง 
6. การตรวจวิเคราะห์น้ าเพื่อหาสารปนเปื้อนในน้ าของเกษตรกร 

เคย 

 
50.00 
50.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 

 

4.2.3 ระบบการผลิตฝรั่ง 

การเตรียมพื้นที่และการปลูกฝรั่ง 

จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 2 ราย พบว่า
เกษตรกรทุกรายก่อนการเตรียมพ้ืนที่ปลูกฝรั่งไม่มีการปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนที่ มีการไถปรับที่ดินก่อนปลูก 
2 ครั้ง มีการท่วมน้ าในแปลงปลูกเพ่ือก าจัดโรคและแมลง เกษตรกรทุกรายตากดินก่อนปลูก และ             
มีการปรับสภาพดิน  

ส าหรับรูปแบบการปลูก พบว่า เกษตรกรท าการปลูกแบบแถวเดียว ใช้ระยะปลูกประมาณ            
2×6 เมตร (ไม่รวมร่องน้ า) (ร้อยละ 71.88) และในการปลูก พบว่า เกษตรกรทั้งหมดไม่มีการใช้
สารอินทรีย์รองก้นหลุม และใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม ในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต่อหลุม 
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ส าหรับชนิดและพันธุ์ที่ปลูก พบว่า เกษตรกรปลูกฝรั่งพันธุ์แปูนสีทอง ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์
ของต้นพันธุ์ ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ต้นพันธุ์จากการตอนกิ่ง เพาะต้นตอแล้วขยายพันธุ์ปลูกเอง 
นอกจากนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าการก าจัดวัชพืช
ประมาณ 2,000-3,500 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 4.16) 

การให้น้ าต้นฝรั่ง 

ส าหรับการให้น้ า พบว่า เกษตรกรจะท าการให้น้ าในช่วงเช้า โดยการให้น้ าจะท าการแบ่งตาม
ช่วงของการเจริญเติบโต โดยช่วงที่ต้นฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1-2 ปี) ท าการให้น้ า 2 วันต่อครั้ง 
ส าหรับช่วงที่ต้นฝรั่งเริ่มให้ผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการให้น้ า 2 วันต่อครั้ง โดยวิธีการให้น้ า              
ใช้ระบบน้ าหยดและเรือเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ า และไม่มีการงดให้น้ าแม้ในช่วงที่ไม่มีผลบนต้นก็ตาม 
(ตารางท่ี 4.17) 

ข้อมูลการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ 

ส าหรับการให้ปุ๋ย พบว่า เกษตรกรให้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว (มูลโค) ในช่วงที่ต้นฝรั่งยังไม่ให้ผลผลิต 
ท าการให้ปุ๋ยหลังตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยเมื่อกิ่งใหม่เริ่มแตก ซึ่งจากข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงดิน พบว่า 
เกษตรกรทุกรายไมใ่ช้วัสดุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินหรือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน (ตารางท่ี 4.18) 

การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

การปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พบว่า ในช่วงที่ต้นฝรั่งให้ผลผลิตแล้ว ไม่มีการใช้
สารเคมีเพ่ือปูองกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่ง ส าหรับโรคที่พบในฝรั่ง ส่วนใหญ่พบปัญหาของ
โรคต้นเหี่ยวตาย และแมลงที่พบในฝรั่ง ส่วนใหญ่ได้แก่ แมลงวันผลไม้ และใช้ถังพ่นยาแบบสายเป็น
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดพ่นสารก าจัดโรคและแมลง (ตารางท่ี 4.19) 

การก าจัดวัชพืช 

การก าจัดวัชพืช จากข้อมูลการก าจัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรทั้งหมดก าจัดวัชพืช เมื่อพบว่า 
วัชพืชท าความเสียหายแก่ต้นฝรั่ง เช่น ท าให้ผิวผลฝรั่งเป็นรอบขีดข่วน หรือ เป็นแหล่งอาศัยของโรค 
และแมลงศัตรูฝรั่ง ซึ่งเกษตรกรใช้วิธีการตัดและถอน (ตารางท่ี 4.20) 
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การตัดแต่งและการโน้มกิ่ง 

การตัดแต่งและการโน้มกิ่ง พบว่า เกษตรกรตัดแต่งกิ่งพร้อมกับการห่อผล และท าการตัดแต่ง
กิ่งให้ออกดอกและติดผล ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 วัน และตัดแต่งกิ่งในขณะที่มีผลผลิตบนต้น 
โดยเกษตรกรไม่ใช้สารปูองกันก าจัดเชื้อราทาบริเวณรอยแผลที่ตัดแต่ง และพบว่าจะโน้มกิ่งฝรั่งให้
กระจายทุกทิศทาง และใช้ไม้รวกในการโน้มกิ่งมาผูก ซึ่งเกษตรกรจะบังคับให้ฝรั่งออกดอก โดยใช้
วิธีการตัดแต่งเป็นวิธีการหลักและใช้การโน้มกิ่ง (ตาราง 4.21) 

การปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง 

การปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง พบว่า เกษตรกรไว้ ผล 1-2 ผลต่อกิ่งหลังปลิดผลทิ้ง            
ซึ่งเกษตรกรจะมีการห่อผล โดยส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใสเป็นวัสดุในการห่อชั้นในและใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์เป็นวัสดุในการห่อชั้นนอก และก่อนห่อไมม่ีการฉีดพ่นสารเคม ีซึ่งจะท าการห่อผลเมื่ออายุ
ประมาณ 51-60 วันหลังดอกบาน (ตารางท่ี 4.22) 

การให้ผลผลิตของฝรั่ง 

การให้ผลผลิตของฝรั่ง พบว่า ฝรั่งให้ผลผลิตครั้งแรกตั้งแต่อายุ 1 ปี ซึ่งผรั่งที่ปริมาณผลผลิต
สูงสุดอยู่ที่อายุประมาณ 2-3 ปี และปริมาณผลผลิตเริ่มลดลงประมาณอายุ 5 ปี โดยอายุเฉลี่ยของฝรั่ง
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบ ารุงรักษา ทั้งนี้การไว้ผลของฝรั่ง มีการไว้ผลฝรั่งปีที่ 1 ต้นละไม่เกิน            
1 ผลต่อก่ิง ปีที่ 2 ต้นละ ไม่เกิน 2 ผลต่อก่ิง ปีที่ 3 ต้นละไม่เกิน 2 ผลต่อกิ่ง ปีที่ 4 ต้นละไม่เกิน 1 ผล
ต่อกิ่ง และปีท่ี 5 ต้นละไม่เกิน 1 ผลต่อก่ิง (ตารางท่ี 4.23) 

การเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง 

การเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง พบว่า เกษตรกรสังเกตผลฝรั่งที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากลักษณะสีผิว
และสังเกตจากผลเต่งตึงมันวาว โดยเกษตรกรใช้กรรไกรตัดผลฝรั่งใส่ลงในตระกร้าเป็นวิธีการเก็บเกี่ยว 
และใช้เรือบรรทุกขนส่งฝรั่งภายในสวนเพ่ือไปยังโรงคัดแยก ซึ่งใช้เข่งไม้ไผ่เป็นวัสดุรองรับผลผลิต
ภายในแปลงเพื่อไปยังโรงคัดแยก (ตารางท่ี 4.24) 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรท าความสะอาดผลฝรั่งภายหลังการเก็บเกี่ยว           
มีโรงคัดแยกหรือจุดคัดแยกผลผลิต และบริเวณโรงคัดแยกมีภาชนะรองรับระหว่างคัดแยก               
มีการคัดเลือกฝรั่งก่อนขายให้พ่อค้าที่ซื้อ โดยส่วนใหญ่ผลฝรั่งที่คัดออก คือ ผลที่เป็นจุดด่าง ผลที่ถูก
แดดเผา ผลที่ผิวไม่สวย และผลที่แก่จัด โดยมีการคัดเกรดผลฝรั่งและวิธีการจัดการผลฝรั่งที่เสีย (ตก
เกรด) ซึ่งเกษตรกรก าจัดโดยการทิ้งจุดเฉพาะและฝังกลบ (ตารางท่ี 4.25) 



Ref. code: 25595509034517OEN

66 
 

ตารางที่ 4.16  ระบบการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตฝรั่ง ร้อยละ 
1. ก่อนการเตรียมพื้นที่ปลูกฝรั่งมีการปลูกพืชอื่นในพื้นท่ีหรือไม่   

ไม่มี 
2. การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก 

มีการไถปรับดินก่อนปลูก 2 ครั้ง 
3. เกษตรกรมีการท่วมน้ าในพื้นท่ีปลูกก่อนปลูกเพื่อก าจัดโรคและ

แมลงหรือไม่ 
มีการท่วมน้ า 

4. การเตรียมดินก่อนปลูก  
มีการตากดิน 

5. การปรับสภาพดินก่อนปลูก 
ปรับสภาพดิน 

6. การก าจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชก่อนปลูก 
ปฏิบัติ 

7. รูปแบบการปลูก 
แบบแถวเด่ียว 

8. ระยะปลูก 
2×6 เมตร (ไม่รวมร่องน้ า) 

9. การใช้อินทรีย์สารรองก้นหลุม   
ไม่ใช ้

10. การใช้ปุ๋ยรองพื้น 
ใช ้

11. ชนิดและพันธ์ุท่ีปลูก 
แปูนสีทอง 

12. วิธีการขยายพันธุ์ของต้นพันธุ์  
ตอนกิ่ง 

13. แหล่งท่ีมาของต้นพันธุ์ท่ีปลูก 
เพาะต้นตอแล้วขยายพันธุ์ปลูกเอง 

 
100.00 

 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.17  การให้น้ าต้นฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้น้ าต้นฝรั่ง ร้อยละ 
1. ช่วงเวลาในการให้น้ า   

เช้า 
2. การให้น้ าในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต  

ช่วงที่ต้นฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1-2 ปี) 
2 วัน/ครั้ง 
ช่วงที่ต้นฝรั่งเริ่มให้ผลผลิต  
2 วัน/ครั้ง 

3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้น้ า 
เรือรดน้ า 
ระบบน้ าหยด 

4. ช่วงเวลาที่งดให้น้ า 
ไม่มีการงดให้น้ า 

 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 

50.00 
50.00 

 
100.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.18  ข้อมูลการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ย ร้อยละ 
1. การให้ปุ๋ยในช่วงที่ฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1 ปี) 

ให้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว 
มูลโค 

2. หลังการเก็บเก่ียวให้ใส่ปุ๋ยช่วงใด  
หลังตัดแต่ง 

3. การใช้ปูนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน 
ไม่ใช้ 

4. การใช้วัสดุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินหรือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน 
เช่น เปลือกถ่ัว ซังข้าวโพด ฯลฯ 

ไม่ใช้ 

 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 

 

ตารางที่ 4.19  การปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 
1. ช่วงที่ต้นฝรั่งให้ผลผลิตแล้วมีการใช้สารเคมีเพ่ือปูองกันและก าจัดโรค

และแมลงศัตรูฝรั่ง 
ไม่ใช้ 

2. โรคที่พบในฝรั่ง*  
โรคต้นเหี่ยวตาย (Grava with diseases) 

3. แมลงที่พบในฝรั่ง* 
แมลงวันผลไม้ 

4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดพ่นสารก าจัดโรคและแมลง 
ถังพ่นยาแบบสาย 

 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 

* เกษตรกรพบโรคและแมลงมากกว่า 1 ชนิด 
2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.20  การก าจัดวัชพืชในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการก าจัดวัชพืช ร้อยละ 
1. การพิจารณาก่อนการก าจัดวัชพืช 

ก าจัดวัชพืชเมื่อท าความเสียหายแก่ต้นฝรั่ง 
2. วิธีการก าจัดวัชพืช  

ใช้วิธีกล (เช่น ตัด ถอน) 

 
100.00 

 
100.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 

 
ตารางที่ 4.21  การตัดแต่งและการโน้มก่ิงในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดแต่งและการโน้มก่ิง ร้อยละ 

1. จ านวนครั้งในการตัดแต่งก่ิงต่อปี 
ตัดแต่งพร้อมการห่อ 

2. ช่วงเวลาการตัดแต่งกิ่งให้ออกดอกและติดผล 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 วัน 

3. ในขณะตัดแต่งมีผลผลิตบนต้นหรือไม่ 
มี 

4. ภายหลังการตัดแต่งก่ิงมีการทาสารปูองกันก าจัดเชื้อราบริเวณ           
รอยแผลที่ตัดแต่งหรือไม่ 

ไม่ทา 
5. ลักษณะการโน้มก่ิง 

โน้มกิ่งผูกติดกับไม้กระจายทุกทิศทาง 
6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการโน้มกิ่งมาผูก 

ไม้รวก 
7. มีการบังคับให้ฝรั่งออกดอกหรือไม่* 

มีการบังคับ 
ใช้การโน้มกิ่ง 
ใช้การตัดแต่งเป็นหลัก 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
(100.00) 
 (100.00) 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ                                                                                   
  2กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.22 การปลิดผลและการห่อผลฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง ร้อยละ 
1. จ านวนผลต่อก่ิงหลังปลิดผลทิ้ง 

1-2 ผล/กิ่ง 
2. การปลิดผลทิ้งทั้งหมด 

ไม่มี 
3. การห่อผล 

มีการห่อผล 
4. วัสดุที่ใช้ในการห่อ (ชั้นใน) 

ถุงพลาสติกหูหิ้วใส 
วัสดุที่ใช้ในการห่อ (ชั้นนอก) 

กระดาษหนังสือพิมพ์ 
5. ก่อนห่อมีการฉีดพ่นสารเคมีหรือไม่ 

ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี 
6. อายุของผลที่ห่อโดยนับจากวันดอกบาน 

51-60 วัน 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.23  การให้ผลผลิตของฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ผลผลิตของฝรั่ง ร้อยละ 
1. ฝรั่งให้ผลผลิตครั้งแรกตั้งแต่อายุ 

อายุ 1 ปี 
2. อายุของฝรั่งที่ปริมาณผลผลิตสูงสุดอยู่ที่อายุประมาณ 

อายุ 2-3 ปี 
3. อายุของฝรั่งที่ปริมาณผลผลิตเริ่มลดลงประมาณ 

อายุ 5 ปี 
4. อายุเฉลี่ยของฝรั่งตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งตัดต้นทิ้งประมาณ 

ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบ ารุงรักษา 
5. การไว้ผล 

ปีที่ 1 ต้นละไม่เกิน 1 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 2 ต้นละไม่เกิน 2 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 3 ต้นละไม่เกิน 2 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 4 ต้นละไม่เกิน 1 ผล/กิ่ง 
ปีที่ 5 ต้นละไม่เกิน 1 ผล/กิ่ง 

 
56.25 

 
71.88 

 
40.62 

 
62.50 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.24  การเก็บเกี่ยวผลฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง ร้อยละ 
1. วิธีสังเกตผลฝรั่งที่สามารถเก็บเก่ียวได้* 

ผลเต่งตึงมันวาว 
ลักษณะสีผิว 

2. วิธีการเก็บเกี่ยว 
ใช้กรรไกรตัดผลฝรั่งใส่ลงในตะกร้า 

3. วิธีการขนส่งฝรั่งภายในสวนเพ่ือไปยังโรงคัดแยก 
เรือบรรทุก 

วัสดุรองรับผลผลิตภายในแปลงเพื่อไปยังโรงคัดแยก 
เข่งไม้ไผ่ 

 
100.00 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4.25 ปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวในระบบเกษตรอินทรีย์2 N=2 

ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ร้อยละ 
1. การท าความสะอาดผลฝรั่งภายหลังการเก็บเก่ียว 

ปฏิบัติ 
2. มีโรงคัดแยกหรือจุดคัดแยกผลผลิตหรือไม่ 

มี 
3. บริเวณโรงคัดแยกมีภาชนะรองับระหว่างคัดแยกหรือไม่ 

มี 
4. เกษตรกรมีการคัดเลือกฝรั่งก่อนขายให้พ่อค้าท่ีซื้อหรือไม่ 

คัดเลือก* 
ผลที่ถูกแดดเผา 
ผลที่ผิวไม่สวย 
ผลที่แก่จัด 
ผลที่เป็นจุดด่าง 

5. มีการคัดเกรดผลฝรั่งหรือไม่ 
มี 

6. วิธีการจัดการผลฝรั่งที่เสีย (ตกเกรด) 
ทิ้งจุดเฉพาะและฝังกลบ 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 
75.00 
25.00 
12.50 
87.50 

 
100.00 

 
100.00 

* เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
2
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมจ านวน 2 คน 
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4.2.4 การวิเคราะห์ระบบและการผลิตและวิธีการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ ใน
ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้เทคนิค SWOT 

การศึกษาระบบและวิธีการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในต าบลคลองจินดา 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยวิเคราะห์ทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก และสภาวะแวดล้อม
ภายใน โดยพิจารณาส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (strength) 
1. เป็นแหล่งผลิตฝรั่งดั้งเดิมที่ส าคัญของประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
2. เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในเขตต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ปลูก    

ที่มีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งท าให้ผลผลิตที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 
3. จากประสบการณ์การผลิตฝรั่งของเกษตรกร สามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต

ฝรั่งให้มีคุณภาพท่ีดีกว่าเดิมได้ 
4. ความน่าเชื่อถือของตรารับรองที่สามารถตรวจสอบตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์

ท้ายสุด 
5. เป็นการผลิตฝรั่งที่ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ท าให้ได้ฝรั่งที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
จุดอ่อน (weakness) 
1. ไม่มีตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. กลุ่มองค์กรเครือข่ายและสถาบันเกษตรกร ยังไม่มีความเข้มแข็งในด้านการผลิต การตลาด  

และการบริหารจัดการตนเอง 
3. เนื่องจากเกษตรอินทรียม์ีต้นทุนค่อนข้างสูงและผู้บริโภคมองว่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีราคา

ค่อนข้างแพง 
โอกาส (opportunity) 
1. ความต้องการของผู้บริโภคขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
2. รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” และได้ท าการส่งเสริมด้านความ

ปลอดภัยทางด้านอาหาร 
3. รัฐบาลได้จัดให้มีตราสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยในการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 

สารเคมี หรือผลิตจากอินทรียวัตถุ 
4. มีการร่วมมือระหว่างผู้ผลิตต่าง ๆ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับคลัสเตอร์กลุ่มพืชผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ อันส่งผลให้สามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น 
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อุปสรรค (threat) 
1. เนื่องจากรัฐมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมาใช้ และไม่ได้มีการก าหนดให้เทียบเท่ามาตรฐาน           

ที่ต่างชาติก าหนด เช่น EUREPGAP พร้อมกับไม่ได้มีการชี้แจงให้เกษตรกรรายย่อยทราบอย่างทั่วถึง 
ท าให้เกษตรกรรายย่อยๆ เหล่านั้น ไม่ได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่ม ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรที่
ได้อาจไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2. การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการส่งออกนั้น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการควบคุมให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

 
จากการวิเคราะห์ระบบและวิธีการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ใน ต าบลคลองจินดา อ าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีวิเคราะห์ SWOT พบว่า การผลิตฝรั่งนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งในด้าน
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์  สามารถผลิตฝรั่งได้ตลอดทั้งปี สายพันธุ์ฝรั่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
เป็นผลไม้ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีก่อนการ
ห่อ เป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลฝรั่ง แต่มีข้อเสียเปรียบคือ ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกแบบ
ยกร่อง มีค่าใช้จ่ายสูง และเหลือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์น้อยลง การให้ผลผลิตครั้งแรกของการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ จะให้ผลผลิตเมื่ออายุได้ 1 ปี  ซึ่งมีอายุเฉลี่ยมากกว่าการปลูกแบบเคมี โดยมีข้อดีคือ 
ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์จึงสามารถพัฒนาและผสมเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดผลไม้ได้ ผลฝรั่งสามารถน าไปแปรรูปได้หลากหลายชนิด มี
ปริมาณวิตามินซีสูง การปลูกฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตฝรั่ง 
ไม่มีการใช้สารเคมีเพ่ือปูองกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่ง แต่ปัจจัยการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตหรือท าขึ้นใช้เองได้ต้องมีการจัดซื้อ จึงท าให้ต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง การรับรู้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังมองไม่เห็นประโยชน์และความคุ้มค่า หรือลักษณะที่
โดดเด่นของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งภาครัฐควรเข้ามาดูแลและส่งเสริม 

 
4.3 การผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 (G)-2552 แนวปฏิบัติ
ในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย 
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

 
1. หลักการของเกษตรอนิทรีย์ 
 เกษตรอินทรียตองเปนไปตามหลักการดังนี้ 
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 1.1 พัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและ
สัตว 

 1.2 พัฒนาระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟารม 
 1.3 ฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณของดินและคุณภาพน้ าดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก 

ปุยหมัก และปุยพืชสดอยางตอเนื่องโดยใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 1.4 รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 
 1.5 ปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท าใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
 1.6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เปนวิธีการธรรมชาติประหยัด

พลังงาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
 1.7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบข าง 

รวมทั้งการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวปา 
 1.8 รักษาความเปนอินทรียตลอดหวงโซการผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจ าหนาย 
 1.9 หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา 
 1.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑตองไมมาจากการดัดแปร

พันธุกรรม 
 1.11 ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑตองไม่ผ่านการฉายรังสี 
2. ขอก าหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ 
 2.1 ขอก าหนดวิธีผลิตพืชอินทรียใหน ามาใชปฏิบัติตลอดระยะการปรับเปลี่ยนเปนเวลา

อย่างนอย 12 เดือน กอนปลูกส าหรับพืชลมลุก และ 18 เดือนกอนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรียครั้งแรก
ส าหรับพืชยืนตน โดยระยะการปรับเปลี่ยน นับตั้งแตผูผลิตไดน ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแลว และสมัคร
ขอรับการรับรองตอหนวยรับรอง 

 2.2 ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงไดวาไมมีการใชสารเคมีหามใชในพ้ืนที่ที่ขอการรับรองมาเป็น
เวลานานเกินกวา 12 เดือน ส าหรับพืชลมลุก และ 18 เดือน ส าหรับพืชยืนตน ผูผลิตสามารถขอลด
ระยะการปรับเปลี่ยนลงโดยการยอมรับจากหนวยรับรอง แตระยะเวลานับจากการยื่นขอรับการ
รับรองจนหนวยรับรองใหการรับรองผลิตผลวาเปนอินทรียจะตองไมนอยกวา 6 เดือน  

 2.3 หนวยรับรองอาจพิจารณาเพ่ิมระยะการปรับเปลี่ยนที่นานกวาที่ก าหนดในขอ 2.1 หาก
มีขอมูลจากประวัติการใชพ้ืนที่แสดงวาไดมีการใชสารเคมีในปริมาณมากมากอนหนานั้น 

 2.4 ถาฟารมที่ไมไดเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรียพรอมกันทั้งหมด ผูผลิตสามารถทยอยเปลี่ยน
พ้ืนที่บางสวนไดแตตองเปนพืชตางชนิด หรือ ตางพันธุที่แยกแยะความแตกตางของผลิตผลไดมี             
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การแบ่งแยกพ้ืนที่และกระบวนการจัดการใหชัดเจน และผลิตผลเกษตรอินทรียจะตองไมปะปนกับ
ผลิตผลจากพ้ืนที่ที่ไมใชเกษตรอินทรีย 

 2.5 พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรียแลวตองไมเปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใชสารเคมี 
 2.6 ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนที่อาจมาทางดิน น้ า อากาศ เชน สิ่งกีดขวาง 

ท าคันกั้น หรือปลูกพืชเปนแนวกันชน เพ่ือปองกันการปนเปอน จากแปลงขางเคียง หรือจากแหล่ง
มลพิษ โดยวิธีการตองเหมาะกับความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปอน 

 2.7 ตองรักษาหรือเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็น
ประโยชน์ในดิน ดังนี้ 

  1) มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใชปุยพืชสด การใชพืชรากลึกในการปลูกหมุนเวียน 
  2) การใสวัสดุอินทรียที่เปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืชหรือฟารมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานนี้ 
  3) การเรงปฏิกิริยาของปุยอินทรียอาจใชเชื้อจุลินทรียหรือวัสดุจากพืชที่เหมาะสมได 
  4) การใชสิ่งที่ไดจ้ากการเตรียมทางชีวพลวัต (biodynamic preparations) จากหินบด 

ปุยคอก หรือวัสดุจากพืช 
 หมายเหตุในกรณีวิธีที่ระบุในขอ 2.7(1) และ ขอ 2.7(2) ใหธาตุอาหารแกพืชไมเพียงพอ 

หรือไม สามารถหาวัสดุอินทรียที่ได้มาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใชสารปรับปรุง
บ ารุงดินอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดได 

 2.8 การควบคุมหรือปองกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ตองด าเนินการโดยใช
มาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือหลายมาตรการรวมกันดังตอไปนี้ 

  1) การเลือกใชพันธุพืชที่เหมาะสม 
  2) การปลูกพืชหมุนเวียน 
  3) การใชเครื่องมือกลในการเพาะปลูก 
  4) การอนุรักษศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาที่อยูอาศัยใหเหมาะสม เชน แนวปุา

ละเมาะ แนวรั้ว ตนไมพุมเตี้ย และแหลงอาศัยของนก การมีแนวกันชน เพ่ือรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เปนแหลงอาศัยของศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช 

  5) การรักษาระบบนิเวศ เชน ท าพ้ืนที่ปองกันการชะลางของดินการปลูกพืชหมุนเวียน
  6) การใชศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ท าลายศัตรูพืชไดเชน ใชตัวห้ า 
(predator) และตัวเบียน (parasite) 

  7) การใชสิ่งที่ไดจาการเตรียมทางชีวพลวัตจากหินบด ปุยคอก หรือวัสดุจากพืช 
  8) การคลุมหนาดินและการรักษาหญาดวยการตัดแตง (ไมใชการไถออก) 
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  9) การก าจัดวัชพืชโดยใชสัตว เลี้ยง โดยในกรณีพืชอาหาร ตองระวังปองกันการ
ปนเปื้อนของจุลินทรียกอโรคจากมูลสัตวสูสวนที่บริโภคไดของพืชดวย 

  10) การควบคุมโดยวิธีกล เชน การใชกับดักหรือใชไฟลอ และใชเสียงขับไล 
 2.9 ในกรณีที่มาตรการขอ 2.8 ขางตนใชปองกันพืชที่ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงไมได

ใหใชสารตามที่อนุญาติ 
 2.10 เมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยายพันธุตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย

ยกเว้นในกรณีจ าเปนที่แสดงใหเห็นวาหาเมล็ดพันธุหรือสวนที่ขยายพันธุที่เปนไปตามขอก าหนดไมได
อาจอนุโลมใหใชเมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยายพันธุจากแหลงทั่วไปไดโดยเมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยาย
พันธุนั้นตองไมผานการใชสารเคมีกรณีที่หาเมล็ดพันธุหรือสวนที่ใชขยายพันธุที่ไมใชสารเคมีไมได
จะต้องมีวิธีการก าจัดสารเคมีออกอยางเหมาะสมกอนน ามาใชและตองไดรับการยอมรับจากหนวย
รับรองหรือหนวยงานที่มีอ านาจหนาที่เก่ียวของ 

 2.11 พืชและสวนของพืชที่ใชบริโภค ซึ่งไดจากธรรมชาติจัดวาเปนผลิตผลอินทรียตอเมื่อ 
  1) ผลิตผลมาจากบริเวณท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจนวาเปนพ้ืนที่ธรรมชาติโดยเป็น

พ้ืนที่ที่ไมเคยใชท าการเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่หามใชอยางนอย 3 ปและการเก็บเกี่ยวผลผลิต
นั้นจะตองผานการตรวจรับรองจากหนวยรับรอง 

  2) การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศในพื้นที่ดังกลาวรวมทั้งไมมีผลกระทบตอการคงรักษาพันธุพืชนั้นในบริเวณนั้นไว 

3. รายการสารที่อนุญาตให้ใช้  
3.1 ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากวัสดุในไร่นา เช่น ปุ๋ยหมักจากเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกไม้ 

เศษไม ้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ  
3.2 ปุ๋ยคอกจากสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้อาหารจากสิ่งที่มีชีวิตที่ได้มาจาก การตัดต่อ 

ดัดแปลงสารพันธุกรรม (GMOs) ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต และไม่มี การทรมานสัตว์  
3.3 ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืช และวัสดุเหลือใช้ในไร่นาในรูปสารอินทรีย์  
3.4 ดินพรุที่ไม่เติมสารสังเคราะห์  
3.5 ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรีย์ที่พบตามธรรมชาติ  
3.6 ขุยอินทรีย์ สิ่งขับถ่ายจากไส้เดือนดิน และแมลง  
3.7 ดินอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ  
3.8 ดินชั้นบน (หน้าดิน) ที่ปลอดการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  
3.9 ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย และสาหร่ายทะเลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ  
3.10 ปุ๋ยอินทรีย์น้ าที่ได้จากพืช และสัตว์  
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3.11 อุจจาระ และปัสสาวะ ที่ได้รับการหมักแล้ว (ใช้ได้กับพืชที่ไม่ใช่อาหารมนุษย์)  
3.12 ของเหลวจากระบบน้ าโสโครก จากโรงงานที่ผ่านกระบวนการหมักโดยไม่เติมสาร

สังเคราะห ์และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ  
3.13 ของเหลือใช้จากกระบวนการในโรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน

น้ าตาล โรงงานมันส าปะหลัง โรงงานน้ าปลา โดยกระบวนการเหล่านั้น จะต้องไม่เติมสารสังเคราะห์ 
และต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ  

3.14 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช หรือสัตว์ซึ่งได้จากธรรมชาติ  
สารอนินทรีย์ที่อนุญาตให้ใช้  
1. หินและแร่ธรรมชาติ  
 - หินบด (Stone Meal)  
 - หินฟอสเฟต (Phosphate Rock)  
 - หินปูนบด (ไม่เผา) (Ground Limestone)  
 - ยิปซั่ม (Gypsum)  
 - แคลเซี่ยมซิลิเคต (Calsium Silicate) 
 - แมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulphate)  
 - แร่ดินเหนียว (Clay Mineral) เช่น สเมคไตท์ (Smectite) คาโอลิไนท์ (Kaolinite) 

คลอไรท ์(Chlorite) ฯลฯ  
 - แร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar)  
 - แร่เพอร์ไลท์ (Perlite) ซีโอไลท์ (Zeolite) เบนโทไนท์ (Bentonite)  
 - หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรด์น้อยกว่า 60 %  
2. สารอินทรีย์อื่นๆ  
 - แคลเซียมจากสาหร่าย สาหร่ายทะเล (Algae and Sea Weeds)  
 - เปลือกหอย  
 - เถ้าถ่าน (Wood Ash)  

- เปลือกไข่บด  
- กระดูกปุน และเลือดแห้ง  
- เกลือสินเธาว์ (Mineral Salt)   
- โบแร็กซ์ (Borax)  
- ก ามะถัน  



Ref. code: 25595509034517OEN

80 
 

- ธาตุอาหารเสริม (โบรอน ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และโมลิบดีนั่ม) ต้องได้รับ
การรับรองเป็นทางการก่อน 
 

4. การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 
 4.1 ตองรักษาความเปนผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรียตลอดทุกชวงของกระบวนการ โดยใช

เทคนิคที่เหมาะสมกับสวนประกอบดวยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป จ ากัดการใชวัตถุเจือปน
อาหารและสาร ช วยกรรมวิธีผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ อินทรียตองไมผานการฉายรังสีเพ่ือ
จุดมุ่งหมายในการควบคุมศัตรูพืชและสัตวการถนอมอาหาร และการก าจัดจุลินทรียกอโรค หรือ               
การสุขาภิบาล 

 4.2 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่อยูระหวางการเก็บรักษา ขนสง แปรรูป หรือ
บรรจุหีบหอ จะตองไดรับการชี้บงที่ชัดเจน มีการจัดการที่แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไมใช
อินทรียและมีการจัดการที่จะไมท าใหเกิดการปนเปอนจากสารตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิต      
แบบอินทรีย 

 4.3 การบริหารจัดการศัตรูพืชและสัตว การจัดการศัตรูพืชและสัตวควรใชมาตรการดังนี้ 
  1) ควรใชวิธีการปองกันเปนวิธีแรกในการจัดการศัตรูพืชและสัตวเชน ท าลายและก าจัด

แหลงที่อาศัยและทางเขาของศัตรูพืชและสัตว 
  2) ถาวิธีการปองกันไมเพียงพอ ทางเลือกแรกส าหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตวควร

ใชวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ 
  3) ถาวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ไมเพียงพอส าหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว

อาจใชสารปองกันก าจัดตามที่ระบุหรือสารอ่ืนที่เขาข่ายตามหลักเกณฑของมาตรฐานนี้และจะตอง
ปูองกันไมใหสัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย 

  4) ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตว โดยใชวิธีการปฏิบัติในการผลิตที่ถูกตอง (good 
manufacturing practice) ทั้งนี้มาตรการที่ใชในการควบคุมศัตรูพืชและสัตวภายในบริเวณเก็บรักษา
หรืออุปกรณที่ใชในการขนสงอาจรวมการใชสิ่งกีดขวางทางกายภาพหรือวิธีการอ่ืน เชน เสียงอุลตรา
ซาวด ultra-sound) แสงอุลตราไวโอเลต (ultra-violet light) ใชกับดัก การควบคุมอุณหภูมิ              
การควบคุมบรรยากาศ (คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบา (diatomaceous 
earth) 

  5) ไมควรอนุญาตใหใชสารปองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตวที่ไมมีในรายการตามที่ก าหนด 
หลังการเก็บเกี่ยวหรือใชเพ่ือการอารักขาพืชและโรคระบาดสัตวซึ่งอาจเปนสาเหตุใหสูญเสียสถานะ
ของการเปนเกษตรอินทรีย 
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 4.4 กระบวนการผลิตและการแปรรูป 
  1) วิธีการแปรรูปควรเปนวิธีทางกล ทางกายภาพ หรือชีวภาพ (เชน การหมักและ            

การรมควัน) และลดการใชสวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร และสารชวยกรรมวิธีการผลิตตามที่
ระบ ุ

  2) กระบวนการสกัด (extraction) ใหใชไดเฉพาะการสกัดดวยน้ า เอธานอล น้ ามันจาก
พืชหรือสัตว น้ าสมสายชูคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจน เทานั้น 

  3) ควรมีการจัดการการแปรรูป ตามหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต โดยให
เป็นไปตามขอก าหนดของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 4.5 การบรรจุหีบหอ 
  1) ควรเลือกวัสดุที่ยอยสลายทางชีวภาพไดไมท าลายสิ่งแวดลอม เปนวัสดุในการท า

บรรจุภัณฑหรือเลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถน ากลับมาใชใหมได 
 4.6 การเก็บรักษาและการขนสง 
  1) ควรรักษาความเปนผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียระหวางการเก็บรักษาและ

การขนสง และจัดการโดยใชขอควรระวังดังนี้ 
   - ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียตลอดเวลา ไมใหปะปนกับ

ผลิตผลผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย 
   - ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับ

วัสดุและสารที่ไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย 
  2) กรณีที่ ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมี             

การเก็บรักษาและการจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียและผลิตผล และ/
หรือผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรียโดยมีการชี้บงไวชัดเจน 

 4.8 การแสดงฉลากและการกลาวอาง (labelling and claims) 
  1) ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรียตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน 

ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 
   - ชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ 
   - สวนประกอบที่ส าคัญ ยกเวนมีสวนประกอบชนิดเดียว 
   - วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว (ถามี) 
   - ปริมาตรสุทธิหรือน้ าหนักสุทธิกรณีที่ผลิตภัณฑมีสวนผสมที่เปนชิ้นหรือเนื้อผลิต

ภัณฑผสมอยูกับสวนผสมที่เปนน้ าหรือของเหลวและแยกกันอยางชัดเจน ใหแสดงปริมาณน้ าหนักเนื้อ
ผลิตภัณฑ (drained weight) 
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   - ชื่อและที่ตั้งของผู ผลิต ผู แบงบรรจุ หรือผู จัดจ าหนาย พรอมสถานที่ตั้งหรือ
เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

   - ประเทศผูผลิต ส าหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ผลิตเพ่ือสงออก 
   - วัน เดือน และ/หรือ ปที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปที่หมดอายุการบริโภค 

ยกเวนผัก ผลไมสด มันฝรั่งที่ยังไมปอกเปลือก ไวนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือมากกวา              
ขนมอบ น้ าสมสายชู เกลือ และน้ าตาล กรณีที่ผลิตภัณฑเก็บไวไดเกิน 90 วัน อาจแสดงแตเดือน 
และปก็ได 

   - ค าแนะน าในการเก็บรักษา (ถามี) 
  2) การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียหรือเกษตร

อินทรียหรือออรแกนิก หรือ organic จะท าไดตอเมื่อ 
   - ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอก าหนดของมาตรฐานนี้ 
   - สวนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑที่มาจากการเกษตร (agricultural origin) ต้อง

ไดมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 
   - สวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมใชมาจากการเกษตร (non-agricultural origin) 

ใหใชไดเฉพาะรายการที่ระบุไว 
   - ในผลิตภัณฑหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งการผลิตแบบ

อินทรียและไมใช่แบบอินทรียรวมกัน 
   - ผลิตผลหรือผลิตภัณฑมีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือน าเขาโดยผูประกอบการที่ตอง

ไดรับการตรวจระบบเปนประจ าตามขอก าหนดของมาตรฐานนี้ 
   - ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือรหัสของ

หนวยรับรอง 
  3) ผลิตภัณฑที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองวาเปน “อินทรีย” ไดตองมีสวน

ประกอบจากเกษตรอินทรียไมนอยกวา 95% โดยน้ าหนักของสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ
สุดท้ายที่ไมรวมสวนประกอบของน้ าและเกลือ แตสวนประกอบที่ไมใชอินทรียนั้นตองไมมาจากการดัด
แปรพันธุกรรมหรือผานการฉายรังสีหรือใชสารชวยกรรมวิธีผลิตที่ไมไดระบุรายการไว 

  4) ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 95% แตไมนอยกวา 70% 
โดยน้ าหนักของสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑสุดทายที่ไมรวมน้ าและเกลือ ไมใหแสดงฉลากเพ่ือ
กลาวอางวาเปนผลิตภัณฑอินทรียแตอาจแสดงฉลากโดยใชขอความอ่ืน เชน ผลิตภัณฑที่มีสวน
ประกอบจากผลิตผลอินทรียไดทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 
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   - ขอความที่กลาวอางวาเปน “อินทรีย” แสดงไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจนและ
ประกอบกับสวนประกอบที่เปนอินทรียโดยแสดงรอยละโดยประมาณของสวนประกอบทั้งหมดรวม
วัตถุเจือปนอาหารแตไมรวมเกลือและน้ า 

   - ใหระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ าหนัก โดยเรียงล าดับ
จากมากไปหานอย 

   - การระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ใหใชสีรูปแบบและขนาดตัวอักษร
ที่เหมือนกน ั

  5) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบจากหนวยรับรองวาผานการผลิตตาม
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานนี้และสอดคลองกับขอก าหนด อนุญาตใหแสดง
ข้อความบนฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย” 
ไดแตไมอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายรับรองที่ท าใหเขาใจผิดไดวาไดรับการรับรองเปนผลิตผลหรือ          
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแลว 

  6) การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑในหีบหอส าหรับขายสง หรือส าหรับน าไป
แบงบรรจุเพ่ือขายปลีก ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษาและบริเวณ
ผลิต และพ้ืนที่ท าการเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑและเอกสาร
สนับสนุนตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการตรวจสอบ ผูประกอบการตองใหขอมูลที่จ าเปนแกหนวย
ตรวจสอบ เพื่อจุดมุงหมายในการตรวจสอบ 

  7) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ตองเปนไป
ตามขอก าหนด ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

  8) การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหเปนไปตามหลัก
เกณฑเงื่อนไขของหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
4.4 อภิปรายผล 

 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง โดยใช้แนวปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ ของกรมวิชาการ
เกษตร เนื่องจากการปลูกฝรั่งยังไม่มีข้อปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ส าหรับการผลิต
ฝรั่งอินทรีย์ จึงใช้ข้อก าหนดของการปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 
เล่ม 1: 2552) พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกเพ่ือให้มีผลผลิตที่เพียงพอสนองความต้องการของผู้ส่งออก และพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อ 
การเพาะปลูกฝรั่งอินทรีย์ เกษตรกรที่สนใจปลูกบางส่วนจึงต้องเช่าพ้ืนที่ท ากิน และเมื่อครบ  5 ปีต้อง
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ย้ายแหล่งท ากินเพ่ือพลิกฟ้ืนดินและตัดวงจรเชื้อโรค จึงท าให้การขยายพ้ืนที่และปริมาณผลผลิตได้ไม่
มาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวของควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการผลิตระบบอินทรีย์ที่ให้
ผลผลิตได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตฝรั่งอินทรีย์ ตลอดจน
สร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ของไทยทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดย
การท าประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรฐาน หน่วยตรวจรับรองและการเจรจา เทียบเคียงมาตรฐานไทยกับ
ประเทศคู่ค้าส าคัญ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตลาดโดยการจัดตั้งศูนย์ส านักงานท้องถิ่น เพ่ือเป็น
เครือข่ายประสานงานการเจรจาเสนอซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างเกษตรกรกับผู้รวบรวม
ส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรนพ (2555) ที่ว่าแนวทางสู่ความส าเร็จในการท าเกษตร
อินทรีย์ด้านการผลิต ประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จ ได้แก่ แผนการผลิตของฟาร์ม ปริมาณ
การผลิตที่เพียงพอ การปฏิบัติที่ดีในฟาร์ม การเก็บเกี่ยวเฉพาะส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ คุณภาพผลผลิต 
การพัฒนาการผลิต และการจัดการผลผลิต จากการศึกษาข้อจ ากัดที่มีผลต่อการผลิตฝรั่งอินทรีย์ใน  
ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นระบบการผลิตที่ใช้การผลิตแบบดั้งเดิม 
ระบบการผลิตบางส่วนมีความเหมาะสมส าหรับการผลิตฝรั่งในพ้ืนที่ราบลุ่มอยู่แล้ว เช่น การใช้เรือฉีด
พ่นสารเคมี และใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงไปจุดคัดแยก แต่ไม่เหมาะสมใช้ในการให้น้ า 
เพราะเรือลดน้ าท าให้เกิดการชะล้างธาตุอาหาร และพังทลายของดินได้ง่าย ส่วนการใช้ปัจจัยทาง
การเกษตรที่ควรลดปริมาณคือ ปุ๋ยเคมีควรใช้ในอัตราที่น้อยกว่าเดิม ปุ๋ยคอกควรเพ่ิมให้ปีละ 2-3 ครั้ง 
และที่ต้องลดปริมาณคือ การฉีดพ่นสารเคมีควรฉีดพ่นเฉพาะแมลงหรือโรคที่พบว่าท าความเสียหาย
แก่ผลผลิต และฉีดสารปูองกันก าจัดแมลงแยกจากกัน  

การผลิตแบบเคมี พบว่า มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ผลผลิตลดลงทุกปี ต้นทุนเพ่ิมขึ้นจาก
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้มากขึ้นทุกปี เพราะผลผลิตไม่งามหรือไม่ได้ตามที่ต้องการ ยาฆ่าแมลงและยาก าจัดโรค
พืชเพ่ิมขึ้นทุกปี เพราะแมลงและโรคพืชดื้อยา ท าให้ไม่ปลอดภัยเพราะสารเคมีมีพิษสะสมทั้งตัว
เกษตรกรผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ 
และก็จะเข้าท านองที่ว่า พืชที่เราปลูกเองไม่กิน แต่ยังไงเราก็ต้องกินพืช ผัก ผลไม้ อ่ืน ๆ ที่คนอ่ืนปลูก 
ซึ่งใช้สารเคมีเหมือนกัน แต่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์นั้น มีต้นทุนลดลงจากที่ใช้เคมี และผลผลิตก็
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบแบบยั่งยืน ฟ้ืนฟูตั้งแต่ ระบบดิน การ
ปูองกันก าจัดแมลง การปูองกันก าจัดโรคพืช เป็นกลับคืนสู่วิธีธรรมชาติซึ่งดีกว่าการใช้สารเคมีแน่นอน
ปลอดภัย เพราะสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่สะสมทั้งในตัวเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะไม่มีสารตกค้างในผลผลิต และผลผลิตยังสามารถส่งออกได้อีกด้วย          
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชนัญญา (2550) ที่ว่าสาเหตุที่ท าให้ผลตอบแทนของการปลูกข้าวใน
ระบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเคมี จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ผลการศึกษาพบว่า ราคาและ
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ผลผลิตที่สูงกว่าท าให้รายรับเฉลี่ยของการปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเคมี นอกจากนี้
ต้นทุนการปลูกข้าวแบบเคมียังสูงกว่าอินทรีย์ เนื่องจากส่วนประกอบของต้นทุนแบบเคมีทุกประเภท
สูงกว่าอินทรีย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.01) (ยกเว้นค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างแรงงาน) 

การศึกษาระดับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
เกษตรกรมีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับน้อย โดยประเด็นที่ยังเป็นปัญหา
ของเกษตรกร คือ การห้ามใช้ปุย๋เคมี ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ ในการก าจัดศัตรูพืชและการห้าม
ไม่ให้ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่ถือเป็นปัญหาภายในระบบการผลิตพืช ซึ่งมีอุปสรรคมาจาก
การขาดองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับธ ารง (2550) ที่กล่าวว่าสภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร          
ผู้ปลูกผักใช้พันธุ์ผักที่ไม่ได้มาจากการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชซ้ ากันในพ้ืนที่เดิมมีการใช้
ปุย๋เคมีฮอร์โมนสังเคราะห์และใช้สารเคมีปูองกนั ก าจดัโรคและแมลงศัตรูพืช แสดงให้เห็นว่า ปัญหาที่
ส าคัญ คือเกษตรกรยังขาดความรู้และทักษะในการวางแผนการปลูกและระบบการผลิตพืชแบบเกษตร
อินทรีย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานของบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรต่อระดับ 
ความรู้พบว่าตัวแปรย่อย ได้แก่ ความสนใจต่อระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
และแหล่งเงินทุนมีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าเกษตรกรที่ไม่สนใจต่อเกษตร
อินทรีย์กลับมีความรู้มากกว่าเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่มีความสนใจเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ท า
การเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่มที่มี
ความรู้มากที่สุด ขณะที่เกษตรกรที่ท าการเกษตรเคมีมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์น้อยที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับดรุณี (2547) ที่ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรไม่เลือกวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์จาก
กรณีศึกษาบ้านอ่าวขาม ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการท า
เกษตรตามหลักธรรมชาติไม่มีหลักการตายตัว ในระยะแรกของการเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ จึงมักประสบกับปัญหาการจัดการที่ผิดพลาด ท าให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่นเป็น
อย่างมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (เคมี) พบว่า มีจุดแข็งและโอกาสในการผลิตอยู่มาก 
เพราะเป็นแหล่งผลิตฝรั่งดั้งเดิม เกษตรกรมีประสบการณ์และศักยภาพทางด้านการผลิตในการปลูก
ฝรั่ง สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกฝรั่ง มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีวิธีการ
ในการจัดการดินที่สามารถลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลง และหากมีแหล่งทุนเป็นของตนเอง 
ก็จะมีโอกาสท าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น เนื่องด้วยพ้ืนที่การปลูกฝรั่งอยู่ใกล้บริเวณตลาดขายส่งสินค้า
ทางการเกษตรขนาดใหญ่หลายแห่ง หากเกษตรกรมีการปรับปรุงการผลิตให้มีความเหมาะสม เช่น 
เปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์น่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตฝรั่งที่ขายออกสู่ท้องตลาด หาก
มีการให้ความรู้ด้านการผลิตที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการปลูกพืช จะท าให้มีการผลิตเป็นในระบบ
เกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญในการผลิต ได้แก่ 
เกษตรกรไม่มีความพร้อมในการผลิตฝรั่งตามข้อก าหนดเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตาม
ค าแนะน าหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานได้ เพราะขั้นตอนการผลิตตามข้อก าหนดเกษตร
อินทรีย์มีข้อจ ากัดมากเกินไป ซึ่งเกษตรกรต้องใช้เวลาเพ่ือการปรับตัว และขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด และการแนะน าวิทยาการใหม่มาปรับปรุงการ
ผลิต 

การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า มีจุดแข็งและโอกาสในการผลิตอยู่มาก เพราะเป็น
แหล่งผลิตฝรั่งดั้งเดิมที่ส าคัญของประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีความน่าเชื่อถือของตรา
รับรองที่สามารถตรวจสอบตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ท้ายสุด และมีผลการวิจัยซึ่งเป็นที่รับรู้
ทั่วไปแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผลผลิตอินทรีย์ และจากการวิเคราะห์
พบว่ามีจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญในการผลิต ได้แก่ ไม่มีตลาดกลางสินค้าอินทรีย์ นอกจากนี้ยังพบว่า 
กลุ่มองค์กรเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็งในด้านการผลิต การตลาด และการ
บริหารจัดการตนเอง การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการส่งออกนั้น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน
การควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

จากการวิเคราะห์ SWOT จะเห็นได้ว่าสาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิมเป็นการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
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ขาดความรู้เกี่ยวกับการห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีทัศนคติที่ดีต่อ
เกษตรอินทรีย์ แต่ยังเห็นว่าเกษตรอินทรีย์มีกระบวนการที่ซับซ้อน อีกทั้งเกษตรกรยังมีความต้องการ
ที่จะใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชแบบเดิม ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตฝรั่งอินทรีย์ที่ได้
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า หากเกษตรกรผู้ผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิมน า
หลักการจัดการระบบนิเวศ อีกท้ังการน าความรู้เกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ในการควบคุมศัตรูพืชภายใต้ระบบการผลิตพืชตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะสามารถพัฒนาจาก
การผลิตฝรั่งแบบดั้งเดิมหรือการผลิตฝรั่งที่มีการใช้สารเคมี มาเป็นการผลิตฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ของผลผลิตให้ได้ราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย  

  
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรท าการผลิตฝรั่งแบบให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอด
ทั้งป ีจึงมีผลผลิตฝรั่งออกไม่เป็นรุ่น แต่จากการศึกษาเรื่องการใส่ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสูตร (25-7-7) 
ทุก 1 เดือนตลอดทั้งปี ซึ่งอาจส่งผลให้ฝรั่งมีคุณภาพผลที่ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะในช่ว งฝรั่งใกล้แก่
จ าเป็นต้องเพ่ิมปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงเพ่ือเพ่ิมความหวานก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ในปัจจุบันได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยส าหรับระบบการผลิตฝรั่งที่ผลิตเป็นรุ่น และส่วนใหญ่เป็นฝรั่งคั้นน้ าไม่ใช่
ระบบการผลิตฝรั่งส าหรับรับประทานสด ดังนั้น ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความเหมาะสม
ของสูตรปุ๋ยเคมี ส าหรับระบบการผลิตฝรั่งที่มีรูปแบบการผลิตตลอดทั้งปี เพ่ือให้ทราบถึงสูตรปุ๋ยที่
เหมาะสมตามช่วงพัฒนาการของต้นและผลฝรั่ง และช่วยให้การผลิตผลฝรั่งแบบตลอดทั้งปีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันก าจัดโรคและแมลงของเกษตรกร ก าหนดฉีดพ่น
ทุก 7-10 วันที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมีในระยะที่เก็บเกี่ยว ดังนั้นควรท าการศึกษา
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตฝรั่ง รวมทั้งปริมาณการใช้และระยะเวลาปลอดภัย
ของสารเคมีก่อนเก็บเก่ียวผลฝรั่ง เพื่อสามารถลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างในผลฝรั่งหลังเก็บเกี่ยว
ที่เป็นปัญหาส าคัญส าหรับการส่งออกผลผลิตไปขายยังต่างประเทศ และส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน และจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนทางการลงทุนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ เนื่องจากเป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อจ ากัดที่มี
ผลต่อการผลิตฝรั่งอินทรีย์ ดังนั้นควรท าการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตฝรั่ง
อินทรีย์ ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินในการ
ผลิตฝรั่งอินทรีย์ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนท าสวนฝรั่งอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง 
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ภาคผนวก ก 

ชุดที.่............ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย                                    

เรื่อง   

ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการผลิตฝรั่งอินทรีย์: กรณีศึกษาเกษตรกรอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ของสวนฝรั่ง 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและวิธีการการผลิตฝรั่ง 
ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
วันที่สัมภาษณ์....................................  
ชื่อ-นามสกุล......................................สถานที่ตั้งสวน..............................................................  
1. เพศ  (  ) ชาย     (  ) หญิง 
2. อายุ............ปี 
3. ระดับการศึกษา  
    (  )ไม่ได้ศึกษา     (  ) ประถมศึกษา     (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
    (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.         (  ) ปวส. / อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
    (  ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า              (  ) สูงกว่าปรญิญาตรี 
4. ระยะเวลาท าการเกษตร................ปี 
5. ท่านมีพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกท้ังหมด..................ไร่.....................งาน 
    (  ) เป็นเจ้าของ............ไร่     (  ) เช่า............ไร่ 
6. รายได้เฉลี่ย/ 1 ฤดูปลูก...................บา 
    รายได้/ไร่..........................................บาท 
    รายจ่าย (ต้นทุน)/ไร่ ค่าแรงงาน...................................บาท   วัตถุดิบ..............................บาท 
7. จ านวนแรงงานภายในครอบครัว 
    (  ) 1-2 คน    (  ) 3-4 คน     (  ) 5 คนข้ึนไป 
8. ในการท าการเกษตรใช้เงินทุนจากแหล่งใด  
    (  ) ทุนในครอบครัว   (  ) กู้ยืม     (  ) ทุนส่วนตัวบางส่วนและกู้ยืมบางส่วน 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของสวนฝรั่ง 
1.ขนาดพื้นที่ปลูกฝรั่งทั้งหมด (  ) 1-5 ไร่ (  ) 6-10 ไร่ (  ) 11-15 ไร่  
    (  ) 16-20 ไร่ (  ) 21-25 ไร่ (  ) 25ไร่ขึ้นไป 

จ านวนสวนฝรั่งของเกษตรกร มีทั้งหมด    แปลง 
2. รูปแบบการท าสวน  (  ) ปลูกฝรั่งอย่างเดียว (  ) ปลูกฝรั่งร่วมกับพืชชนิดอ่ืนๆ  
3.การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในแปลงปลูกของเกษตรกร 
 (  ) ไม่เคย (ไม่ต้องตอบข้อ 1-2)  (  ) เคย (ถ้าเคย) ผลการวิเคราะห์ (ตอบข้อ1-2) 

pH ของดิน   ชุดดิน   ปริมาณ N P K ในดิน (ตามล าดับ)    
3.1. ความถี่ของการน าดินไปตรวจวิเคราะห์ (  ) นานๆครั้ง (  ) 5 ปี/ครั้ง ( ) 4 ปี/ครั้ง

      (  ) 3 ปี/ครั้ง (  ) 2 ปี/ครั้ง (  ) 1 ปี/ครั้ง 
3.2. เกษตรกรเข้าใจผลการวิเคราะห์ดินหรือไม่ (  ) ไม่เข้าใจ  (  ) เข้าใจ 

4.แหล่งน้ าที่ใช้ในการท าสวนฝรั่ง   
(  ) แหล่งน าธรรมชาติ (คลอง แม่น้ า)        (  ) ขุดบ่อกักเก็บน้ าเอง                
(  ) บ่อน้ าบาดาล                     (  ) อ่ืนๆ(ระบุ)  

5.การตรวจวิเคราะห์น้ าเพื่อหาสารปนเปื้อนในน้ าของเกษตรกร    
 (  ) ไม่เคย (ไม่ต้องตอบข้อ 1-2.)  (  ) เคย  (ถ้าเคย) ผลการวิเคราะห์ (ตอบข้อ 1-2.) 
 (  ) เป็นกรด (  ) เป็นกลาง (  ) เป็นด่าง 

5.1ความถี่ของการน าน้ าไปวิเคราะห์  (  ) นานๆครั้ง (  ) 1 ปี/ครั้ง (  ) 2 ปี/ครั้ง 
     (  ) 3 ปี/ครั้ง (  ) อ่ืนๆ(ระบุ)    

5.2 เกษตรกรเข้าใจผลการวิเคราะห์น้ าหรือไม่ (  ) ไม่เข้าใจ (  ) เข้าใจ 
 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและวิธีการการผลิตฝรั่ง 
1. ก่อนการเตรียมพื้นที่ปลูกฝรั่งมีการปลูกพืชอ่ืนในพื้นที่หรือไม่   
   (  ) ไม่มี   (  ) มี ได้แก่    จ านวน   ปี 
2. การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก 
 (  ) มีการไถปรับที่ดินก่อนปลูก จ านวน     ครั้ง 
 (  ) ไม่มีการไถปรับที่ดินก่อนปลูก   

(  ) อื่นๆ (ระบุ)     
3. เกษตรกรมีการท่วมน้ าในพื้นที่ปลูกก่อนปลูกเพื่อก าจัดโรคและแมลงหรือไม่ 
 (  ) ไม่มีการท่วมน้ า  (  ) มีการท่วมน้ า โดยท่วมน้ าเป็นเวลา   วัน 
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4. การเตรียมดินก่อนปลูก   
(  ) ไม่ตากดิน    (  ) ตากดิน นาน    วัน 

4.1 การปรับสภาพดินก่อนปลูก 
(  ) ไม่มีการปรับสภาพดิน เพราะ   (  ) ปรับสภาพดินโดยใช้ (ระบุ)   

4.2 การก าจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชก่อนปลูก 
(  ) ไม่มีการปฏิบัติ   (  ) มีการปฏิบัติ โดยวิธีการ    

5. รูปแบบของการปลูก 
 (  ) แถวเดี่ยว (  ) สลับฟันปลา   (  ) แถวคู่ (  ) อื่นๆ (ระบุ)    

ระยะปลูก ระหว่างต้น     เมตร x ระหว่างแถว   เมตร  จ านวนต้น  ต้น/ไร่ 
6. การใช้สารอินทรีย์รองก้นหลุม 
 (  ) ไม่ใช้  (  ) ใช้ ชนิดสาร อัตรา   ต่อหลุม 
7. การใช้ปุ๋ยรองพ้ืน  

(  ) ใช้    -  ปุ๋ยอินทรีย์ (ปริมาณ)    ที่มาของวัตถุดิบ     
 - ปุ๋ยคอก (ปริมาณ)   ที่มาของวัตถุดิบ        
 - ปุ๋ยหมัก(ปริมาณ)   ที่มาของวัตถุดิบ     
 - อ่ืนๆ (ปริมาณ)    ที่มาของวัตถุดิบ     

(  )ไม่ใช้ 
8. ชนิดและพันธุ์ที่ปลูก  

ระบุ     จ านวน     ไร่ 
ระบุ     จ านวน     ไร่ 
ระบุ     จ านวน     ไร่ 

9. วิธีการขยายพันธุ์ของต้นพันธุ์ 
 (  ) ติดตา  (  ) ต่อก่ิง  (  ) ตอนกิ่ง  (  )  ทาบกิ่ ง
 (  ) ปักช ากิ่ง  (  ) เพาะเมล็ด  (  ) อื่นๆ (ระบุ)    

9.1 แหล่งท่ีมาของต้นพันธุ์ที่ปลูก 
 (  ) ซื้อจากหน่วยงานของรัฐ จ านวน     ต้น ราคา   บาท/ต้น 
 (  ) ซื้อจากผู้ประกอบการสถานเพาะช า จ านวน   ต้น ราคา   บาท/ต้น 
 (  ) เพาะต้นตอแล้วจ้างขยายพันธุ์ จ านวน     ต้น ราคา   บาท/ต้น 
 (  )ซื้อต้นตอแล้วจ้างขยายพันธุ์จ านวน     ต้น ราคา   บาท/ต้น 
 (  ) เพาะต้นตอแล้วขยายพันธุ์ปลูกเอง 
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10. ค่าปัจจัยการผลิต 
            ค่าปุ๋ย.............................บาท 
  ค่ายาปราบศัตรูพืช.................................บาท 
  ค่าเครื่องมือ.............................บาท 
  ค่าการก าจัดวัชพืช.............................บาท 
การให้น้ าต้นฝรั่ง 

1. ช่วงเวลาและวิธีการให้น้ าในพื้นที่ปลูก 
ช่วงเวลาการให้น้ า   วิธีการให้น้ า ปริมาณน้ าที่ใช้ (ลิตร/ต้น)      

2. การให้น้ าในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต 
ช่วงที่ต้นฝรั่งยังเล็ก (อายุประมาณ 1-2 ปี)ระยะเวลาในการให้น้ า (  ครั้ง/วัน) 
ช่วงที่ต้นฝรั่งเริ่มให้ผลผลิต ระยะเวลาในการให้น้ า (    ครั้ง/วัน) 

3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้น้ า 
 (  ) เรือรดน้ า   (  ) สปริงเกอร์   (  ) มินิสปริงเกอร์ 
 (  ) ระบบน้ าหยด   (  ) อื่นๆ(ระบุ)       

4. ช่วงเวลาที่งดให้น้ า 
 (  ) ไม่มีผลผลิตบนต้น  (  ) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด  
(  ) บังคับให้เกิดการออกดอก (  ) ช่วงที่ต้นฝรั่งพักตัว   
(  ) อื่นๆ (ระบุ)       
การให้ปุ๋ย 

1. การให้ปุ๋ยในช่วงที่ฝรั่งยังเล็ก(อายุประมาณ 1 ปี) 
 (  ) ให้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว สูตร    อัตรา   กิโลกรัม/ครั้ง 
ระยะเวลาที่ใช้(ระบุ)           
 (  ) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว ชนิด(ระบุ)       
ระยะเวลาที่ใช้(ระบุ)           
 (  ) อื่นๆ(ระบุ)           

2. หลังเก็บเกี่ยวแล้วใส่ปุ๋ยในช่วงใด 
(  ) ก่อนตัดแต่ง   (  ) หลังตัดแต่ง  (  ) กิ่งใหม่เริ่มแตก  
(  ) ดอกออกและก่อนดอกบาน (  ) อื่นๆ(ระบุ)      

3. การใช้ปูนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน 
 (  ) ไม่ใช้  (  ) ใช้  (ระบุ) 
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ชนิด    อัตรา    กิโลกรัม/ต้น 
ระยะเวลาในการใช้ 
(  ) นานๆครั้ง  (  ) 3 ปี/ครั้ง  (  ) 2 ปี/ครั้ง 
(  ) 1 ปี/ครั้ง  (  ) อื่นๆ(ระบุ)    

4. การใช้วัสดุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินหรือเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เช่น เปลือกถั่ว ซัง
ข้าวโพด ฯลฯ 

              (  ) ไม่ใช้  (  ) ใช้ ชนิด  อัตรา  กิโลกรัม/ต้น 
ระยะเวลาในการใช้ 

             (  ) นานๆครั้ง  (  ) 3 ปี/ครั้ง  (  ) 2 ปี/ครั้ง  (  ) 1 ปี/ครั้ง 
  (  ) อื่นๆ(ระบุ)   
การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

1. ช่วงที่ต้นฝรั่งให้ผลผลิตแล้วมีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่ง
อย่างไร 

 (  ) ใช้ปูองกันการระบาดก่อนพบโรคและแมลง (  ) ตามก าหนดเวลา(spray program) 
(  ) ใช้ตามการระบาดของโรคและแมลง  (  ) ก่อนท าการห่อผลเพ่ือปูองกัน  

 (  ) หลังท าการห่อผลแล้ว    (  ) อื่นๆ(ระบุ)    
 

2. โรคและแมลงศัตรูที่พบในฝรั่ง 

โรคและแมลงศัตรู 
ช่วงเวลา 

ฤดูหรือเดือน 
การปูองกันก าจัด 

ชื่อสารที่ใช้ วิธีอ่ืนๆ 

- 
 

   

3. ปัญหาที่พบจากโรคและแมลง 
ท าความเสียหายมากท่ีสุด โรค         
 แมลง         
เกษตรกรยังไม่สามารถปูองกันก าจัด   โรค        

 แมลง        
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพ่นสารก าจัดโรคและแมลง 

 (  ) เรือพ่นสารเคมี  (  ) ถังพ่นยาแบบสะพายหลัง  
(  ) ถังพ่นยาแบบสาย  (  ) อื่นๆ(ระบุ)    
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การก าจัดวัชพืช 
1. การพิจารณาก่อนการก าจัดวัชพืช 

(  ) ก าจัดวัชพืชเมื่อท าความเสียหายแก่ต้นฝรั่ง  
(  ) ก าหนดเวลาที่แน่นอน  เดือน/ครั้ง (  ) อื่นๆ(ระบุ)    

2. วิธีการก าจัดวัชพืช 
 (  )ใช้สารเคมีฉีดพ่น (  ) ใช้วิธีกล (เช่น ตัด ถอน)  

(  ) ใช้แรงงานคน (  ) อื่นๆ(ระบุ)     
3. วัชพืชและการป้องกันก าจัดวัชพืช 

ชื่อวัชพืช ชื่อสารเคมีหรือเครื่องมือที่ใช้ รูปแบบและวิธีก าจัด 

   

 
การตัดแต่งและการโน้มกิ่ง 

1. จ านวนครั้งในการตัดแต่งกิ่งต่อปี 
 (  ) 1 ครั้ง/ปี  เดือน    (  ) 2 ครั้ง/ปี  เดือน    
 (  ) 3 ครั้ง/ปี  เดือน    (  ) อื่นๆ(ระบุ)      

2. ช่วงเวลาการตัดแต่งกิ่งให้ออกดอกและติดผล 
 (  ) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต (ประมาณกี่วัน)    

(  ) ช่วงใดก็ได้ (ระบุ)   
3. ในขณะตัดแต่งมีผลผลิตบนต้นหรือไม่ 

 (  ) ไม่มี    (  ) มี อายุประมาณ    สัปดาห์ 
4. ภายหลังการตัดแต่งกิ่งมีการทาสารป้องกันก าจัดเชื้อราบริเวณรอยแผลที่ตัดแต่งหรือไม่ 

 (  ) ไม่ทา    (  ) ทา  ชื่อสาร    
5. ลักษณะการโน้มกิ่ง 

 (  ) โน้มกิ่งผูกติดกับไม้กระจายทุกทิศทาง   
(  ) โน้มกิ่งผูกติดกับไม้แบบก าหนดทิศทางไปทางซ้าย 

 (  ) โน้มกิ่งผูกติดกับไม้แบบก าหนดทิศทางไปทางขวา 
 (  ) โน้มกิ่งผูกติดกับไม้แบบก าหนดทิศทางไปทางซ้ายและขวา  

(  ) อื่นๆ (ระบุ)       
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6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการโน้มกิ่งมาผูก 
 (  ) ไม้ไผ่  (  ) ไม้รวก  (  ) ท่อเหล็ก 
 (  ) เส้นลวด  (  ) อื่นๆ (ระบุ)     

7. มีการบังคับให้ฝรั่งออกดอกหรือไม่ 
 (  ) ไม่มี  (  ) มี (ตอบมากกว่า 1 ข้อได้) 
 (  ) ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างดอก (  ) การตัดรากเพ่ือเร่งการออกดอก 
 (  ) ใช้ปุ๋ยน้ าตาลพ่นเพ่ือให้ใบร่วง  (  ) ใช้การปลิดยอด 
 (  ) งดการให้น้ า เป็นเวลา  วัน (  ) ใช้การตัดแต่งเป็นหลัก 
 (  ) ใช้การโน้มก่ิง    (  ) อืน่ๆ (ระบุ)   
การปลิดผลและการห่อผลฝรั่ง 

1. จ านวนผลต่อก่ิงหลังปลิดผลทิ้ง 
 (  ) 1-2 ผล/กิ่ง  (  ) 3-4 ผล/กิ่ง  (  ) อื่นๆ (ระบุ)   

2. มีการปลิดผลทิ้งทั้งหมด 
 (  ) ไม่มี เพราะ     (  ) มี ( ตอบ 4.) เพราะ     

ช่วงเวลาที่ปลิดผลทิ้งทั้งต้น เดือน   ถึงเดือน     
3. การห่อผล   

(  ) มีการห่อผล  (  ) ไม่มีการห่อผล เพราะ    
4. วัสดุที่ใช้ในการห่อผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) ถุงพลาสติกหูหิ้วใส  (  ) ถุงกระสอบปูนซีเมนต์   
(  ) กระดาษหนังสือพิมพ์  (  ) ถุงพลาสติกหูหิ้วขาวขุ่น  
(  ) อื่นๆ(ระบุ)      

5. ก่อนห่อผลมีการฉีดพ่นสารเคมีหรือไม่ 
 (  ) ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี(  ) มีการฉีดพ่นสารเคมี (ระบุ)     

6. อายุของผลที่ห่อโดยนับจากวันดอกบาน 
 (  ) 20-30 วัน  (  ) 31-40 วัน  (  ) 41-50 วัน  
 (  ) 51-60 วัน  (  ) อื่นๆ (ระบุ)     
การให้ผลผลิตของฝรั่ง 

1. ฝรั่งให้ผลผลิตครั้งแรกตั้งแต่อายุ         ปี 
2. อายขุองฝรั่งท่ีให้ปริมาณผลผลิตสูงสุดอยู่ที่อายุประมาณ      ปี 
3. อายุของฝรั่งท่ีปริมาณผลผลิตเริ่มลดลงประมาณ       ปี 
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4. อายุเฉลี่ยของฝรั่งตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งตัดต้นทิ้งประมาณ 
 (  ) 5-10 ปี  (  ) 11-15 ปี  (  ) 16-20 ปี 
 (  ) 20 ปีขึ้นไป  (  ) ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบ ารุงรักษา 

5. การไว้ผล ปีที่ 1 ต้นละไม่เกิน       ผล/กิ่ง 
        ปีที่ 2 ต้นละไม่เกิน       ผล/กิ่ง 
        ปีที่ 3 ต้นละไม่เกิน       ผล/กิ่ง 
        ปีที่ 4 ต้นละไม่เกิน       ผล/กิ่ง 
        ปีที่ 5 ต้นละไม่เกิน       ผล/กิ่ง 
การเก็บเกี่ยวผลฝรั่ง 

1. วิธีสังเกตผลฝรั่งท่ีสามารถเก็บเกี่ยวได้ (ตอบมากกว่า 1 ข้อได้) 
(  ) นับอายุผลหลังดอกบาน (  ) รูปร่างและลักษณะผลได้สัดส่วนตรงตามพันธุ์ 
(  ) ลักษณะสีผิว  (  ) ผลเต่งตึง มันวาว 
(  ) ค่าความร้อนสะสมเฉลี่ย (  ) อื่นๆ (ระบุ)      

2. วิธีการเก็บเกี่ยว 
(  ) ใช้มือดึงผลฝรั่งจากกิ่งใส่ลงในตะกร้า (  ) ใช้มือดึงผลฝรั่งจากกิ่งวางกองไว้กับพ้ืนดิน 
(  ) ใช้กรรไกรตัดผลฝรั่งใส่ลงในตะกร้า (  ) ใช้กรรไกรตัดผลฝรั่งวางกองไว้กับพื้นดิน 
(  ) อื่นๆ (ระบุ)       
จ านวนครั้งที่เก็บเกี่ยว      ครั้ง/ฤดูกาล 

3. วิธีการขนส่งฝรั่งภายในสวนเพื่อไปยังโรงคัดแยก 
(  ) เข่งไม้ไผ่   (  ) ตะกร้าพลาสติก  (  ) เรือบรรทุก 
(  ) รถเข็น   (  ) อื่นๆ(ระบุ)     

 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

1. การท าความสะอาดผลฝรั่งภายหลังการเก็บเกี่ยว 
(  ) ไม่ปฏิบัติ  (  ) ปฏิบัติ วิธีการ     

2. มีโรงคัดแยกหรือจุดคัดแยกผลผลิตหรือไม่ 
(  ) ไม่มี  (  ) มี 

3. บริเวณโรงคัดแยกหรือจุดคัดแยกมีภาชนะรองรับผลผลิตระหว่างคัดแยกหรือไม่ 
(  ) ไม่มี  (  ) มี (ระบุชนิด)     
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4. เกษตรกรมีการคัดเลือกฝรั่งก่อนขายให้พ่อค้าที่ซื้อหรือไม่ 
(  ) ไม่คัดเลือก  (  ) คัดเลือก (ตอบมากกว่า 1 ข้อได้)  
(  ) ผลที่ถูกแสงแดดเผา (  ) ผลที่ยังอ่อน  (  ) ผลที่ผิวไม่สวย 
(  ) ผลที่แก่จัด  (  ) ผลที่เป็นจุดด่าง (  ) อื่นๆ(ระบุ)  

5. มีการคัดเกรดผลฝรั่งหรือไม่ 
(  ) ไม่มี เพราะ         
(  ) มี จ านวนเกรด         

6. วิธีการจัดการผลฝรั่งท่ีเสีย (ตกเกรด) 
(  ) ทิ้งในจุดทิ้งขยะทั่วไป  (  ) ทิ้งไว้บริเวณจุดคัดแยก 
(  ) ทิ้งจุดเฉพาะและฝังกลบ  (  ) อื่นๆ (ระบุ)    

 
ส่วนที่ 4  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

1. เกษตรกรรู้จักหรือไม่ 
(  ) ไม่รู้จัก    (  ) รู้จักเกษตรอินทรีย์ 
1.1 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

(  ) ไม่มีความรู้เลย  (  ) มีความรู้ 
1.2 เกษตรกรได้รับความรู้เกษตรอินทรีย์ จากแหล่งใด 

(  ) เพื่อนเกษตรกร    (  ) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร   
(  ) นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร (  ) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
(  ) สื่อสิ่งพิมพ์ (ระบุ)      (  ) อื่นๆ (ระบุ)     

2. เกษตรอินทรีย์ คืออะไร.....................................................................................................  
3. ปัจจุบันสวนของเกษตรกรได้ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานราชการหรือไม่ 

(  ) ผ่านการรับรอง  (  ) ไม่ผ่านการรับรอง 
4. คิดว่าเกษตรอินทรีย์มีความส าคัญต่อระบบการผลิตพืชหรือไม่ 

(  ) ไม่มีความส าคัญ เพราะ        
(  ) มีความส าคัญ เพราะ        
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5. การประเมินแปลงปลูกของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์เกษตรอินทรีย์มีข้อก าหนดใดที่เกษตรกร
สามารถปฏิบัติตามหรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

5.1 พื้นที่ปลูก 
(  ) แหล่งปลูกใกล้กับท่ีตั้งของโรงพยาบาล หรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
(  ) แปลงปลูกเคยเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีมาก 
(  ) แปลงปลูกเคยเป็นที่ทิ้งขยะ 
(  ) แปลงปลูกเคยเป็นสถานที่ทิ้งสารเคมี 
(  ) แปลงปลูกเคยมีการใช้สารเคมีในกลุ่ม คาร์บาเมท ออร์กาโนคลอรีน และออร์กาโนฟอสเฟต 
(  ) ดินในแปลงปลูกเคยมีการตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตรายจาก

สารก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูง  หรือโลหะหนักตกค้างในดินมาก่อน 
5.2 แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า 
(  ) แหล่งน้ าที่ใช้ไหลผ่านชุมชน 
(  ) น้ าที่ใช้มีโอกาสปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(  ) แหล่งน้ าที่ใช้ไหลผ่านเขตเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี หรือคอกปศุสัตว์ สัตว์ปีก 
(  ) น้ าในแปลงปลูกมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีที่ฉีดพ่นภายในแปลง หรือปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้จาก  

พ้ืนที่ใกล้เคียง 
(  ) บริเวณบ่อ/ร่องน้ าเป็นคอกปศุสัตว์มาก่อน (2 ปี) 
(  ) น้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสไหลงในแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร 
(  ) มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง โลหะหนัก และจุลินทรีย์ก่อโรค 
5.3 การจัดการดินและปุ๋ย 
(  ) มีการเผาเศษวัสดุในแปลงปลูก 
(  ) ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชในช่วงการเตรียมดิน 
(  ) ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในฟาร์มไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
(  ) ภาชนะท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตราย 
(  ) มีการใช้สารเคมีที่ไม่ได้ระบุให้ใช้ 
(  ) สถานที่จัดเก็บผลผลิตอยู่ใกล้กับสารเคมี/วัตถุอันตราย 
(  ) สถานที่จัดเก็บสารเคมี/วัตถุอันตรายอยู่ใกล้กับแปลงปลูก 
(  ) สถานที่จัดเก็บผลผลิตเคยเก็บสารเคมีมาก่อน 
5.4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 
(  ) ต้นพันธุ์ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
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(  ) ต้นพันธุ์ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม หรือผ่านการฉายรังสี 
(  ) ใช้สารเคมีในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
(  ) มีการควบคุมและปูองกันก าจัดโรคพืชตลอดการผลิตสอดคล้องตามที่มาตรฐานก าหนด 
(  ) มีการควบคุมและปูองกันก าจัดโรคแมลง และสัตว์ศัตรูพืชตลอดการผลิตสอดคล้องตามท่ี

มาตรฐานก าหนด 
(  ) มีการควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศัตรูพืชจากภายนอกอย่างชัดเจน 
(  ) มีการอนุรักษ์หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ 
(  ) พ้ืนที่ปลูกต้องห่างจากแหล่งก าเนิดของวัตถุอันตราย หากมีต้องมีแนวปูองกันการปนเปื้อนท้ัง

ทางน้ าและอากาศ 
(  ) มีการปฏิบัติในขั้นตอนการเพาะปลูกและการปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยวที่ดูแลผลผลิตให้มี

คุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐานของประเทศหรือของประเทศผู้ค้า 
5.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
(  ) มีการใช้เครื่องมือหรือวิธีการเหมาะสมกับชนิดของแต่ละพืช เพื่อปูองกันการปนเปื้อนของ

ผลผลิตเนื่องจากการเก็บเก่ียว 
(  ) ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุและการขนส่งผลิตผล ต้องแยกจากภาชนะท่ีใช้ในการขนย้ายหรือ

ขนส่งสารเคมี ปุ๋ย เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร และจุลินทรีย์ที่เป็น
อันตรายต่อการบริโภค และความเสียหายต่อผลผลิต 

(  ) ในกรณีที่ไม่สามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล ภาชนะขนย้ายสารเคมีหรือปุ๋ย มีการท าความ
สะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนดังกล่าว 

(  ) ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้นเพื่อการขนถ่ายภายในแปลงไปยังจุดคัดแยกต้องเหมาะสมมีวัสดุ
กรุภายในภาชนะเพ่ือปูองกันการกระแทกเสียดสี 

(  ) มีการบวนการคัดแยกให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้ค้าและ
ผู้บริโภค 

(  ) ต้องมีพ้ืนที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ด้อยคุณภาพเป็นสัดส่วน 
(  ) มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างชัดเจน 
5.6 การขนย้าย  การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต 
(  ) ใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ร่วมกับผลิตผลทั่วไป และมีการล้าง

ท าความสะอาดก่อนน าไปใช้กับผลิตผลอินทรีย์ 
(  ) สถานที่เก็บรักษาผลิตผลสะอาดหรือเป็นสัดส่วน 
(  ) สถานที่เก็บรักษาผลิตผลมีการถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม 
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(  ) วิธีการเก็บรักษา และรวบรวมผลิตผล ต้องไม่ท าให้ผลิตผลเสียหาย และเกิดการปนเปื้อนจาก
สารเคมี 

(  ) ต้องมีวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณท่ีพักผลิตผลที่เก็บเก่ียว เพื่อปูองกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สิ่ง
ปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายอ่ืนๆจากพ้ืนดิน 

(  ) มีการจัดวางผลิตผลในบริเวณพักต้องเหมาะสมกับชนิดของพืชเพ่ือปูองกัน รอยแผลที่เกิดจาก
การขูดขีด หรือกระแทกกันระหว่างผล รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลเนื่องจาก
ความร้อน และแสงแดด 

(  ) การเคลื่อนย้ายผลิตผลต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
(  ) สถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาดและมีการถ่ายเทอากาศดี 

สามารถปูองกันการปนเปื้อนผลิตผล 
5.7 การบรรจุ 
(  ) ภาชนะบรรจุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกง่าย 
(  ) วัสดุที่ใช้ในการบรรจุต้องสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือย่อยสลายได้ง่าย 
5.8 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 
(  ) บันทึกข้อมูล การใช้ปัจจัยการผลิตในแปลงปลูก 
(  ) จดบันทึกข้อมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก 
(  ) ข้อมูลโรคและแมลงที่มีการบันทึกตรงกับท่ีเห็นจากการตรวจพินิจ 
(  ) บันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
(  ) มีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของผลผลิต 
(  ) สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และแหล่งจ าหน่ายได้ 
(  ) เมื่อมีการตรวจสอบหรือพบข้อบกพร่องสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที 
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ภาคผนวก ข 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑  

 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก 
และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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