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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) turmeric production 2) knowledge

and opinion on turmeric production with Good Agricultural Practice (GAP) 3) possibility of turmeric
production with GAP, and 4) factors related to the possibility of turmeric production with GAP
of 104 farmers who produced turmeric in Paphayom district, Phatthalung province. The interview
schedule was used to collect the data. The statistical analysis was carried out by descriptive
statistics, chi-square test, and correlation coefficient. The result revealed that the farmers
graduated in elementary school at 68.3% with 12.45 years of experience in turmeric production.
They had an average area of 1.87 rai (2,992 m2) for turmeric cultivation with 2 household labors.
Most of them used their own funds to produce turmeric at 97.1%. They had an average yield
of turmeric at 1,239.62 kg/rai, with an average cost of turmeric production at 5,107.69 THB/rai
and average income from turmeric production at 22,581.70 THB/rai. In terms of turmeric
production, 55.8% of farmers produced turmeric in sandy loam, 68.3% did not improve the
soil, 85.6% used rainwater, 57.7% used chemical fertilizers, 89.4% controlled the weed, and
44.2% controlled the pest. They had a high level of knowledge on turmeric production with
GAP standards with an average score of 11.01 scores. Also, they agreed strongly about turmeric
production with GAP standards with an average of 2.72 scores. The majority of farmers, 85.6%
produced turmeric according to the GAP standard by practicing 8–15 out of 23 items that was
moderately possible to do GAP standard for turmeric production. The hypothesis testing was
found that opinion on turmeric production with GAP (P < 0.01), fertilizer use (P < 0.01), and pest
control (P < 0.05) statistically significantly related to the possibility of turmeric production with
GAP. Therefore, agricultural extension officials should encourage farmers to practice all
requirements of the GAP standard for turmeric production to apply for GAP certification.
Keywords: Turmeric production, Good Agricultural Practice (GAP), farmers, Phatthalung
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การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การ
ผลิตขมิ้นชัน 2) ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดี (Good Agricultural Practice, GAP) 3) ความเป็น
ไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP และ 4)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร 104 ราย
ในพื้นที่อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ ลิตขมิน้ ชัน สถิตทิ ี่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา การทดสอบ
ไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 68.3 มีประสบการณ์ปลูกขมิ้นชันเฉลี่ย 12.45 ปี มี
พื้นที่ปลูกขมิ้นชันเฉลี่ย 1.87 ไร่ (2,992 ตารางเมตร)
มีแรงงานเฉลี่ยในครัวเรือนที่ผลิตขมิ้นชัน 2 คน ใช้เงิน
ทุนตนเองในการปลูกขมิ้นชัน ร้อยละ 97.1 ได้ผลผลิต
ขมิ้นชันเฉลี่ย 1,239.62 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีรายจ่าย
เฉลี่ยในการผลิตขมิ้นชัน 5,107.69 บาทต่อไร่ และมี
รายได้เฉลีย่ จากการผลิตขมิน้ ชัน 22,581.70 บาทต่อไร่
เกษตรกร ร้อยละ 55.8 ผลิตขมิน้ ชันในดินร่วนปนทราย
ร้อยละ 68.3 ไม่มกี ารปรับปรุงดินก่อนปลูกขมิน้ ชัน ร้อย
ละ 85.6 อาศัยนำ�้ ฝนในการปลูกขมิน้ ชัน ร้อยละ 57.7
ใช้ปยุ๋ เคมีในการผลิตขมิน้ ชัน ร้อยละ 89.4 มีการก�ำจัด
วัชพืช และร้อยละ 44.2 มีการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
เกษตรกรมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP โดยมีคะแนนเฉลีย่ 11.01 คะแนน
และเห็นด้วยระดับมากเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP (ค่ า เฉลี่ ย 2.66) เกษตรกร
ร้อยละ 85.6 ผลิตขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP โดยปฏิบตั ิ
8–15 ข้อ จาก 23 ข้อ ซึง่ มีความเป็นไปได้ระดับปานกลาง
ทีเ่ กษตรกรจะผลิตขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP และผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกร
เกีย่ วกับการผลิตขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP (P < 0.01)
การใช้ ปุ ๋ ย ในการปลู ก ขมิ้ น ชั น (P < 0.01)
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และการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช (P < 0.05) มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตาม
มาตรฐาน GAP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้น เจ้า
หน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ในการผลิตขมิ้นชันให้ครบ
ทุกข้อก�ำหนด เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GAP
ค�ำส�ำคัญ: การผลิตขมิน้ ชัน, การปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ที่ดี (GAP), เกษตรกร, พัทลุง

บทน�ำ
ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรเป้าหมายในการส่ง
เสริมและพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพระดับสากล เนือ่ งจากขมิน้
ชันเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพใน
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงนโยบายของภาครัฐทีส่ ง่
เสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใช้ยาที่มาจากพืช
สมุนไพรเพิม่ มากขึน้ ทดแทนการน�ำเข้ายาแผนปัจจุบนั
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
การส่งเสริมผลผลิตสมุนไพร การพัฒนาอุตสาหกรรม
และตลาดสมุนไพร การส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพือ่ การ
รักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ และการขับเคลื่อน
สมุนไพรอย่างยัง่ ยืนผ่านแผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยพบว่า จาก
ยอดการสั่งใช้ยาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ขมิ้นชันถูก
เบิกใช้มากทีส่ ดุ ในบรรดากลุม่ ยาพืชสมุนไพร ประมาณ
590,000 ครั้งต่อปี ซึ่งแหล่งผลิตขมิ้นชันที่ส�ำคัญใน
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ล�ำปาง และ
สุราษฎร์ธานี (National Science and Technology
Development Agency, 2018) ดังนั้น ตลาดขมิ้นชัน
จึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และมาจากธรรมชาติ (Kasikorn Research Center,
2019) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากขมิน้ ชันมีการน�ำไปใช้ในการดูแล
สุขภาพ รักษาโรค และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ซึ่งส่ง
ผลต่อร่างกายโดยตรง ดังนั้น ขมิ้นชันที่น�ำไปใช้จึง

ส.วก.ท.

จ�ำเป็นต้องได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดี (Good Agricultural Practice, GAP) ซึ่งเป็น
แนวทางการท�ำการเกษตรเพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดี มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค ประกอบ
ด้วย 8 ข้อก�ำหนด ได้แก่ น�้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกีย่ ว การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั หิ ลังการ
เก็บเกีย่ ว การพักผลผลิต การขนย้ายในแปลงปลูก และ
การเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล และการบันทึก
ข้ อ มู ล และการตามสอบ (National Bureau of
Agricultural Commodity and Food Standards,
2018)
แหล่ ง ผลิ ต ขมิ้ น ชั น ที่ ส�ำคั ญ ในพื้ น ที่ ภ าคใต้
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พั ง งา สุ ร าษฎร์ ธ านี และพั ท ลุ ง
(Horticulture Research Institute, 2013) ซึง่ ในพืน้ ที่
จังหวัดพังงา และสุราษฎร์ธานีมีการผลิตขมิ้นชันที่มี
มาตรฐานรับรอง แต่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะ
อ�ำเภอป่าพะยอม ส่วนใหญ่ยังท�ำการผลิตโดยขาด
มาตรฐานรับรอง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถน�ำไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ และจ�ำหน่ายในราคา
ที่ไม่สูงมาก หากเกษตรกรพัฒนาการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP เพื่อได้รับมาตรฐานรับรอง จะส่งผลให้
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถจ�ำหน่าย
ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ จากประเด็นดังกล่าวท�ำให้ผวู้ จิ ยั เห็น
ความส�ำคัญในการศึกษาการผลิตขมิ้นชัน ความรู้ และ
ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิน้ ชัน
ตามมาตรฐาน GAP และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP
ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และ
สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อตัวเกษตรกร

อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่ได้รับการ
ขึน้ ทะเบียนผูผ้ ลิตขมิน้ ชัน ในอ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัด
พั ท ลุ ง จ�ำนวน 141 ราย (Paphayom District
Agricultural Extension Office, 2018) โดยก�ำหนด
ขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Krejcie and Morgan
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 104 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule)
ประกอบด้ ว ย ค�ำถามปลายปิ ด (Close-ended
question) และค�ำถามปลายเปิด (Open-ended
question) แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) การผลิตขมิ้นชัน
2) ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP และ 3) การผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP ซึ่งประกอบด้วย 8 ข้อก�ำหนด ของ
ส�ำนั ก มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ
(National Bureau of Agricultural Commodity
and Food Standards, 2018) ได้แก่ 1) น�้ำ 2) พื้นที่
ปลูก 3) วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การจัดการ
คุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 5) การ
เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 6) การพัก
ผลผลิต การขนย้ายในแปลงปลูก และการเก็บรักษา 7)
สุขลักษณะส่วนบุคคล และ 8) การบันทึกข้อมูลและ
การตามสอบ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ของแบบสัมภาษณ์ จากนัน้ ทดสอบแบบสัมภาษณ์ (Try
out) กับเกษตรกรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ราย และค�ำนวณค่าความเชื่อมั่น KR–20
(Kuder–Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นความรู้เกี่ยว
กับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP เท่ากับ 0.728
และค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient)
ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การผลิ ต
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ขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP เท่ากับ 0.802 และค่าความ
เชื่อมั่นการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP เท่ากับ
0.811
ความรูข้ องเกษตรกรเกีย่ วกับการผลิตขมิน้ ชัน
ตามมาตรฐาน GAP ตาม 8 ข้อก�ำหนด ของส�ำนัก
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ถูกประเมิน
โดยให้ ค ะแนนจากการตอบค�ำถามแบบถู ก หรื อ ผิ ด
ดังนั้น จึงก�ำหนดช่วงคะแนนความรู้ ดังนี้
คะแนนความรู้
0 – 5 คะแนน
คะแนนความรู้
6 – 10 คะแนน
คะแนนความรู้
11 – 15 คะแนน
ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ตาม 8 ข้อก�ำหนด ของ
ส�ำนั ก มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ
จ�ำนวน 23 ข้อ ถูกประเมินจากค�ำถามแบบเลือกตอบ
ตามระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
เห็นด้วยมาก ให้ค่าเท่ากับ 3 เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่า
เท่ากับ 2 และเห็นด้วยน้อย ให้ค่าเท่ากับ 1 จากนั้น
จ�ำแนกระดับความคิดเห็น โดยใช้หลักเกณฑ์ก�ำหนด
ช่วงค่าเฉลี่ยตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังสมการ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= (ค่าสูงสุด – ค่าต�่ำสุด) / จ�ำนวนชั้น
= (3 – 1) / 3 = 0.66
ดังนัน้ จึงก�ำหนดช่วงค่าเฉลีย่ ส�ำหรับการประเมินระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ความเป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตาม
มาตรฐาน GAP ตาม 8 ข้อก�ำหนด จ�ำนวน 23 ข้อ ถูก
ประเมินโดยใช้ค�ำถามแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก
ได้แก่ ปฏิบตั ิ ให้คา่ เท่ากับ 1 และไม่ปฏิบตั ิ ให้คา่ เท่ากับ
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จ�ำนวน 15 ข้อ และก�ำหนดค่าคะแนน โดยตอบผิดให้
0 คะแนน และตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน จากนั้น แบ่ง
ช่ ว งคะแนนความรู ้ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก�ำหนดช่ ว ง
คะแนนตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังสมการ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนต�่ำสุด) / จ�ำนวนชั้น
= (15 – 0) / 3 = 5
หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย
หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง
หมายถึง มีความรู้ระดับมาก
0 จากนัน้ แบ่งช่วงการปฏิบตั โิ ดยใช้หลักเกณฑ์ก�ำหนด
ช่วงตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังสมการ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= (ปฏิบัติสูงสุด – ปฏิบัติน้อยสุด) / จ�ำนวนชั้น
= (23 – 0) / 3 = 7.66
ดังนั้น จึงก�ำหนดระดับความเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ดังนี้
ปฏิบตั ิ 0 – 7 ข้อ หมายถึง เป็นไปได้ระดับน้อย
ปฏิบตั ิ 8 – 15 ข้อ หมายถึง เป็นไปได้ระดับปานกลาง
ปฏิบตั ิ 16 – 23 ข้อ หมายถึง เป็นไปได้ระดับมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data)
ถูกรวบรวมโดยการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับมาตรฐาน GAP
จากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ
วารสาร และคูม่ อื การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี �ำหรับพืช
อาหารของส�ำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ ส�ำหรับข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) ถูก
รวบรวมจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชัน ใน
อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 104 ราย โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลการผลิตขมิ้นชัน ความรู้ ความคิดเห็น
และการผลิตขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร
ถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum)
และค่าต�่ำสุด (Minimum) และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ 1) ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ส�ำหรับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงดิน ลักษณะดิน
แหล่งนำ�้ ทีใ่ ช้ในการปลูกขมิน้ ชัน การใช้ปยุ๋ การก�ำจัดวัชพืช
และการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื กับความเป็นไปได้ในการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP 2) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation
coefficient) ส�ำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การปลูกขมิ้นชัน พื้นที่
ปลูกขมิ้นชัน ปริมาณผลผลิตขมิ้นชัน รายได้จากการ
ผลิตขมิ้นชัน รายจ่ายจากการผลิตขมิ้นชัน แรงงาน
เกษตรในครัวเรือน แหล่งเงินทุน และความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP กับความเป็นไป
ได้ ใ นการผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตามมาตรฐาน GAP และ
3) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบสเปี ย ร์ แ มน
(Spearman’s rank correlation coefficient) ส�ำหรับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP และความเป็นไป
ได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP

ผลการทดลองและวิจารณ์
การผลิตขมิ้นชันของเกษตรกร
เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 68.3 มีประสบการณ์ปลูกขมิน้ ชัน 5–15 ปี ร้อย
ละ 45.2 โดยมีประสบการณ์ปลูกขมิ้นชันเฉลี่ย 12.45
ปี และส่วนใหญ่ใช้เงินทุนตนเองในการปลูกขมิ้นชัน
ร้อยละ 97.1 ซึง่ สอดคล้องกับรายงานของ Theppradit
(2017) ที่ศึกษาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชัน
ส�ำหรั บ กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ ป ลู ก ขมิ้ น ชั น โดยพบว่ า

เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 75.0
และมีประสบการณ์ในการปลูกพืชใกล้เคียงกับกลุ่ม
เกษตรกรในอ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่มี
ประสบการณ์ในการปลูกผักเฉลี่ย 12.22 ปี และใช้ทุน
ตนเองในการผลิตผัก (Khonthai, 2019)
เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขมิ้นเฉลี่ย 1.87 ไร่ หรือ
ประมาณ 2,992 ตารางเมตร มีแรงงานเฉลี่ยในครัว
เรือนที่ผลิตขมิ้นชัน 2 คน ได้ปริมาณผลผลิตขมิ้นชัน
เฉลีย่ 1,239.62 กิโลกรัมต่อไร่ และมีรายจ่ายเฉลีย่ จาก
การผลิตขมิน้ ชัน 5,107.69 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจะ
เก็บท่อนพันธุไ์ ว้ใช้ในฤดูกาลปลูกครัง้ ต่อไป ซึง่ สามารถ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตขมิ้นชันได้ ทั้งนี้ ในแต่ละ
ฤดูกาลปลูก เกษตรกรมีรายได้เฉลีย่ จากการผลิตขมิน้ ชัน
ประมาณ 22,581.70 บาทต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ
Kongruang and Songsom (2004) ที่ศึกษาการผลิต
และการตลาดขมิน้ ชัน และผลิตภัณฑ์ ในต�ำบลลานข่อย
อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยพบว่า เกษตรกรมี
พืน้ ทีป่ ลูกขมิน้ ชัน 1–2 ไร่ มีรายได้เฉลีย่ 22,185.6 บาท
ต่อไร่ แต่ไม่สอดคล้องในเรื่องรายจ่าย โดยเกษตรกรมี
รายจ่ายเฉลี่ย 8,151.5 บาทต่อไร่
เกษตรกร ร้อยละ 55.8 ผลิตขมิ้นชันในดิน
ร่วนปนทราย ซึ่งเป็นสภาพดินที่เหมาะสม เนื่องจาก
สามารถระบายนำ�้ ได้ดี โดยขมิน้ ชันไม่ทนทานต่อสภาพ
นำ�้ ท่วมขัง (Department of Agricultural Extension,
2013) เกษตรกร ร้อยละ 68.3 ไม่มีการปรับปรุงดิน
ก่อนปลูกขมิน้ ชัน ร้อยละ 85.6 อาศัยนำ�้ ฝนในการปลูก
ขมิ้นชัน ร้อยละ 57.7 ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตขมิ้นชัน
ร้อยละ 89.4 มีการก�ำจัดวัชพืช และร้อยละ 44.2 มีการ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.6) มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ในระดับ
มาก โดยมีความรูเ้ ฉลีย่ 11.01 คะแนน (อยูใ่ นช่วง 5–15
คะแนน) (Table 1) ซึง่ สอดคล้องกับ Khonthai (2019)
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การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP

ที่ศึกษาความต้องการการผลิตผักตามมาตรฐานการ โดยพบว่ า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตผัก
ปฏิ บัติ ท างการเกษตรที่ดีส�ำหรับ พืช อาหาร (GAP) ตามมาตรฐาน GAP โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ของเกษตรกรในอ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
Table 1 Frequency and percentage of farmers (n=104) with level of knowledge on turmeric
production with Good Agricultural Practice (GAP)
Knowledge level on turmeric production with GAP

Frequency

Percentage

1
40
63

0.9
38.5
60.6

Low level of knowledge (0–5 scores)
Moderate level of knowledge (6–10 scores)
High level of knowledge (11–15 scores)

เกษตรกรมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การผลิ ต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ดังแสดงใน Table 2 โดย
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางส�ำหรับข้อก�ำหนดด้านน�้ำ
(ค่าเฉลี่ย 2.29) แต่เห็นด้วยมากส�ำหรับข้อก�ำหนด
ด้านพื้นที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 2.42) ด้านวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร (ค่ า เฉลี่ ย 2.64) ด้ า นการจั ด การ
คุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ค่า
เฉลี่ย 2.90) ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.92) ด้านการพักผลผลิต การ
ขนย้ายในแปลงปลูก และการเก็บรักษา (ค่าเฉลี่ย
2.55) ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (ค่าเฉลี่ย 2.87)

และด้านการบันทึกข้อมูลและการตามสอบ (ค่าเฉลี่ย
2.72) โดยในภาพรวมเกษตรกรเห็นด้วยกับการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
2.66) ซึ่งสอดคล้องกับ Aunsub and Srisuwan
(2014) ที่ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการ
ผลิ ต ข้ า วตามระบบการจั ด การคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดี (จี เอ พี) อ�ำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่
4.17)

Table 2 Opinion of farmers (n=104) on turmeric production with Good Agricultural Practice (GAP)
Opinion on turmeric production with GAP
Water
Planting area
Pesticides
Pre-harvest quality management
Harvest and postharvest handlings
Holding, moving product in planting plot and storage
Personal hygiene
Record keeping and traceability

Level of agreement1
High Moderate
Low
46 (44.2)
50 (48.1)
36 (34.6)
85 (81.7)
92 (88.5)
41 (39.4)
84 (80.8)
67 (64.4)

Overall
1

Values are presented as frequency (Percentage)
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30 (28.9)
34 (32.7)
62 (59.6)
17 (16.4)
8 (7.7)
50 (48.1)
18 (17.3)
25 (24.1)

28 (26.9)
20 (19.2)
6 (5.8)
2 (1.9)
4 (3.8)
13 (12.5)
2 (1.9)
12 (11.5)

Average Meaning
2.29
2.42
2.64
2.90
2.92
2.55
2.87
2.72

Moderate
High
High
High
High
High
High
High

2.66

High

ส.วก.ท.

ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน
GAP ของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.6) ผลิตขมิ้น
ชัน้ โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน GAP 8–15 ข้อ ซึง่ มีความ
เป็นไปได้ระดับปานกลางทีเ่ กษตรกรกลุม่ นีจ้ ะผลิตขมิน้
ชันตามมาตรฐาน GAP (Table 3) และมีเกษตรกร
ประมาณร้อยละ 7.7 ที่ผลิตขมิ้นชัน โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP มากกว่า 15 ข้อ ซึ่งมีความเป็นไปได้
ระดั บ มากที่ เ กษตรกรกลุ ่ ม นี้ จ ะผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตาม
มาตรฐาน GAP อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกร ร้อยละ

6.7 ที่ผลิตขมิ้นชัน โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP
น้อยกว่า 8 ข้อ ซึง่ มีความเป็นไปได้ระดับน้อยทีเ่ กษตรกร
กลุม่ นีจ้ ะผลิตขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP ซึง่ ในภาพรวม
เกษตรกรผูป้ ลูกขมิน้ ชันปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน GAP น้อย
ทีส่ ดุ 6 ข้อ และปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ 21 ข้อ ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับ Kaewduang et al. (2017) ทีศ่ กึ ษาการผลิตผัก
ปลอดภัยตามการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ขี องเกษตรกร
ในจังหวัดหนองคาย โดยรายงานว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน GAP ในระดับมากทีส่ ดุ (ปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนด 21–25 ข้อ)

Table 3 Frequency and percentage of farmers (n=104) with practice level on possibility of turmeric
production with Good Agricultural Practice (GAP)
Practice level on possibility of turmeric production with GAP
Low level of practice (0–7 items)
Moderate level of practice (8–15 items)
High level of practice (16–23 items)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร
ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP มีความสัมพันธ์กับความ
เป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP อย่าง
มีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยเกษตรกรที่
เห็นด้วยมากเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน
GAP มีความเป็นไปได้มากในการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP ขณะที่ เกษตรกรที่เห็นด้วยน้อยเกี่ยว

Frequency

Percentage

7
89
8

6.7
85.6
7.7

กับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP มีความเป็น
ไปได้ น ้ อ ยในการผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตามมาตรฐาน GAP
(Table 4) ซึ่งสอดคล้องกับ Kanokhong et al.
(2018) ที่ ศึ ก ษาการยอมรั บ วิ ธี ก ารปลู ก พื ช ภายใต้
มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบ
ว่า ทัศนคติต่อวิธีการปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การยอมรั บ วิ ธี ก ารปลู ก พื ช ตาม
มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร
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Table 4 The relationship between turmeric production, knowledge and opinion in Good
Agricultural Practice (GAP), and possibility of turmeric production with GAP
Independent variable

P-value

Education level1
Experience in turmeric production1
Turmeric cultivation area1
Turmeric yield1
Income from turmeric production1
Expenses of turmeric production1
Household labors1
Source of investment fund1
Knowledge on turmeric production with GAP1
Opinion on turmeric production with GAP2

0.339
0.458
0.711
0.121
0.576
0.488
0.347
0.213
0.063
0.000**

Analyzed by Pearson’s correlation coefficient, 2 Analyzed by Spearman’s rank correlation coefficient
** Significant at P < 0.01
1

การใช้ปุ๋ยในการปลูกขมิ้นชันมีความสัมพันธ์
กับความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน
GAP (P = 0.001; Table 5) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่
ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกขมิ้นชันมีความเป็นไปได้ในการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ในระดับน้อย ขณะที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ทใี่ ช้ปยุ๋ อินทรียใ์ นการปลูกขมิน้ ชันมี
ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP
ในระดับมาก นอกจากนี้ การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั ความเป็นไปได้ในการผลิต
ขมิน้ ชันตามมาตรฐาน GAP (P = 0.023; Table 5) โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ทมี่ กี ารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื มีความ
เป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ใน
ระดับมาก ขณะที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ทไี่ ม่มกี ารป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืชมีความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP ในระดับน้อย

Table 5 The relationship between turmeric production and possibility of turmeric production
with Good Agricultural Practice (GAP)
Turmeric production

Possibility of turmeric production with GAP
Low level of practice

Soil improvement
Practice
No practice
Soil texture
Loam
Sandy loam
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22
35
27
30

High level of practice
11
36
19
28

P-value
0.148ns

0.609ns

ส.วก.ท.

Table 5 Continued.
Possibility of turmeric production with GAP

Turmeric production

Low level of practice

Water source
Rain
Natural water

50
7

Fertilizer use
Chemical fertilizers
Organic fertilizers

42
15

High level of practice
39
8
18
29

Weed control
Practice
No practice

50
7

43
4

Pest control
Practice
No practice

19
38

27
20

P-value
0.686ns

0.001**

0.763ns

0.023*

ns = not significant, * significant at P < 0.05, ** significant at P < 0.01 according to chi-square test

สรุป

มาตรฐาน GAP ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่ง
เสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การผลิตขมิ้นชันที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน GAP และเห็นถึงความส�ำคัญของการมี
มาตรฐานรับรอง รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน GAP ให้ ค รบทุ ก ข้ อ ก�ำหนด
ตามมาตรฐาน GAP เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GAP
ต่อไป

เกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชันในอ�ำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง มีประสบการณ์การผลิตขมิ้นชันเฉลี่ย
12.45 ปี มีความรู้และเห็นด้วยเกี่ยวกับการผลิตขมิ้น
ชันตามมาตรฐาน GAP ในระดับมาก แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 85.6) ผลิตขมิ้นชัน โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP ในระดับปานกลาง ซึง่ มีความเป็นไปได้
กิตติกรรมประกาศ
ระดั บ ปานกลางที่ เ กษตรกรจะผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตาม
มาตรฐาน GAP โดยความคิดเห็นของเกษตรกรเกีย่ วกับ
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชัน อ�ำเภอ
การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP การใช้ปุ๋ยในการ
ปลูกขมิ้นชัน และการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชมีความ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ส�ำหรับความร่วมมือและการ
สั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต ขมิ้ น ชั น ตาม สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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