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บ ท คั ด ย่ อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตาบลบ้านเชี่ยน อาเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท และเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจต่อการปลูกผักแบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice;
GAP) ของเกษตรกร ประชากรคือ เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตาบลบ้านเชี่ยน จานวน 16 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างและการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน รายได้จากการปลูกผักเฉลี่ย 4,457 บาท/เดือน พื้นที่การปลูกผัก
แตกต่างกันตั้งแต่ 1-30 ไร่ หรือมากกว่า 30 ไร่ ปลูกมานานเฉลี่ย 11.6 ปี ผักที่ได้นาไปขายเอง รูปแบบในการทา
การเกษตรเป็นเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 62.50 (x̅ = 0.63, S.D. = 0.50) สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ดินร่วนปนทราย ระบบ
การชลประทานเข้าถึงในบางพื้นที่ สภาพอากาศในฤดูฝนจะแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักการปลูกผักแบบ GAP แต่ไม่
เคยได้รับความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับ GAP จากหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ 56.25 (x̅ = 0.56, S.D. = 0.51) โดย
ได้รับข้อมูลการปลูกแบบ GAP จากเกษตรกรที่ผ่านการอบรม แสดงว่า เกษตรกรโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 4160 ปี ประสบการณ์การปลูกผักเฉลี่ยเกิน 10 ปี แต่ยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรแบบ GAP
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป เกษตรกรควรได้รับการอบรมจากหน่วยงานเพิ่มเติมถึงกระบวนการปลูกแบบ GAP
การจัดการศัตรูพืช การวิเคราะห์ดินและน้า การใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการขอรับรองมาตรฐาน GAP ต่อไป

บทนา
แนวโน้มผู้บริโภคได้ให้ความสาคัญกั บการรักษาสุขภาพ ทาน
อาหารปลอดภัย พืชผักปลอดสารพิษมากขึ้น ในขณะที่พืชผัก ผลไม้ที่
วางขายในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมีสารเคมีตกค้างอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่ง
เกิ น ค่ า มาตรฐานจากที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดไว้
( Health Consumer Protection Program, Chulalongkorn

*

University, 2020) เนื่องจากเกษตรกรมักจะคานึงถึงการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิ ต คุ ณ ภาพภายนอกของผลผลิ ต และช่ ว งราคาที่ จ ะได้ รั บ
มากกว่าปัจ จัยอื่น ๆ จึงทาให้เกษตรกรใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก
และหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ จึงส่งผลทาให้
เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสารเคมี
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง ( Office of Agricultural
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Economics, 2020) รายงานว่าในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551 –
พ.ศ. 2561) ประเทศไทยได้นาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่
สารก าจั ด วั ช พื ช สารก าจั ด แมลง และสารป้ อ งกั น ก าจั ด โรคพื ช
ปริ ม าณรวม 1,663,780 ตั น มู ล ค่ า รวม 246,715 ล้ า นบาท ซึ่ ง
แนวโน้มมีปริมาณและมูลค่าการนาเข้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเกษตรกรไทย
ยั ง นิ ย มใช้ ส ารก าจั ด ศั ต รู พื ช ในการท าเกษตร โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า
มีต้นทุนต่าที่ สุด สะดวกสบายที่ สุด แต่ในทางกลับกั น มีข้อ มู ล จาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในช่วง 10 เดือนของ
ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 2561 – 17 ก.ค. 2562) มีผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในจานวนนี้เป็นผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรัก ษาโดยมีสาเหตุจ ากการได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
จานวน 3,067 ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 14.64
ล้ า นบาท (Thai Civil Rights and Investigative Journalism, 2020)
การปฏิบัติทางเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice;
GAP) เป็นระบบการปฏิบัติการผลิตพืชที่ดีปลอดภัยเหมาะสมสาหรับ
พื ช และให้ ไ ด้ ม าตรฐานที่ ป ลอดภั ย และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(Department of Agriculture, 2021) ซึ่ง GAP เป็นแนวทางที่ได้รับ
การพั ฒ นาขึ้ น จากกลุ่ ม ภาคอุ ต สาหกรรมอาหาร เกษตรกร
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รสาธารณประโยชน์ เพื่ อ จั ด การ
การเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิต
การเกษตรที่ ไ ด้ มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ส าหรั บ ตลา ดทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ (Janthong and Sakkatat, 2015)
นอกจากนี้ ระบบ GAP ยังส่งผลต่อผู้ผลิตหรือตัวเกษตรกรเอง โดย
เกษตรกรสามารถเลือกใช้สารเคมีได้ถูกชนิดอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และเหมาะสม ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของ Office
of Agricultural Research and Development Region 8 (2021)
ได้ศึกษาผลกระทบจากการนาระบบ GAP มาปรับใช้ของเกษตรกรผู้
ปลูกพริก จังหวัดพัทลุง พบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์หรือเคยได้
ผ่ า นการอบรม GAP มาแล้ ว จะน าค าแนะน าต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการ
แก้ ปั ญ หามากกว่ า การใช้ วิ ธี ก ารแบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ ม า เช่ น
การป้องกันกาจัดโรค แมลง วัชพืช และการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้มี
การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นผลผลิ ต ที่ ม ากขึ้น
มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 90 มี ค วามสามารถในการ
แก้ปัญหา ร้อยละ 100 และในด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีก ารตกค้างของ
สารพิษในผลผลิต ในดิน และ น้า คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ ทา
ให้แมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 (Office of Agricultural
Research and Development Region 8, 2021) ในขณะเดียวกัน
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การใช้ ห ลั ก ปฏิ บั ติ เ กษตรแบบ GAP ยั ง ส่ ง ผลต่ อ เกษตรกรผู้ ป ลู ก
หน่อไม้ฝรั่งไปในทิศทางที่ดี ทาให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้า ใจใน
การปลูก จาหน่ายหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้น เช่น มีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ ย วที่ ดี ร้ อ ยละ 100 มี ก ารคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 74.24
มีการจัดการน้าที่ดี ร้อยละ 46.97 มีเทคนิคการปลูก ร้อยละ 80.30
เป็นต้น นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อมยังส่งผลดีต่อสภาพดิน น้า และ
สุขภาพของเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ร้อย
ละ 100 มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ ล ดลง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.48 ท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 96.97 (Laosutsan et
al., 2019) จากการส ารวจข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของเกษตรกรที่ เ ข้า ร่วม
โครงการ มี เ กษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก จ านวน 1 ราย จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนทั้ ง หมด ที่ ก าลั ง อยู่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาตาม
มาตรฐาน GAP จัดว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากจากเกษตรกรทั้งหมด
อาจเป็นเพราะเกษตรกรยัง ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจถึง ขั้ นตอนการ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ของ GAP โดยข้ อ ก าหนดแต่ ล ะข้อที่
เกษตรกรต้องปฏิบัติจะนาไปสู่การบริหารจัดการการผลิตที่ดี ตั้งแต่
การเตรียมเมล็ดพันธุ์พืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และ
การจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว (Laosutsan et al., 2019) หาก
เกษตรกรทราบถึงข้อปฏิบัติ GAP ที่ถูกต้องจะทาให้ระบบการผลิตพืช
มีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในสินค้า
เกษตรและอาหาร เพื่ อ ให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ มี ม าตรฐานปลอดภั ย จาก
สารเคมี ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพทาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน
เรื่องความปลอดภัยจากสารเคมี สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ สินค้ายังได้รับการรับรองระบบการผลิต
และผลผลิตเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับความรู้และมีการ
ผลิตพืชอย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต และมีการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี (Chantrasri, 2021)ตาบลบ้านเชี่ยน
อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคกลางตอนบน
ของประเทศไทย (Fig. 1) ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน มีประชาชนรวม
13,105 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร
เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบ และมีแม่น้าที่สาคัญไหลผ่าน คือ แม่น้าท่า
จีน รวมทั้งมีระบบชลประทานที่ดี (ร้อยละ 43.67 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ทาให้พื้นที่ตาบลบ้านเชี่ยนเหมาะสมต่อการทาการเกษตร โดยเนื้อที่
ทั้งหมด 51,250 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 30,990 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 60.47 ของพื้นที่ทั้งหมด (Office of Agriculture
Chai Nat province, 2019) ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชี พ หลั ก คื อ ท านา แต่ พ บว่ า การท านายั ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง จาก
ความไม่แน่นอนของภัย ธรรมชาติ บางปีน้าท่วมทาให้ไม่ได้ ผลผลิต
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Fig. 1 a) Chai Nat province in Thailand b) Banchean Sub-District, Hun-Kha District, Chai Nat Province.
Retrieved: http://agri-map-online.moac.go.th

ขณะที่บางปีแล้งไม่มีน้าหรือน้าไม่เพียงพอต่อการ ทานา ทาให้ผล
ผลิตตกต่า เกษตรกรจึงเริ่มหาวิธีการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
จึงเริ่มจากการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารภายในครัวเรือน และเริ่มขยาย
พื้นที่ และเกิดการรวมกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อจาหน่ายผลผลิตผัก เช่น มะเขือ
แตงกวา พริก ถั่วฝักยาว และหน่อไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ข้อจากั ดด้านชนิดผัก ไม่หลากหลาย ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต
แหล่งจาหน่ายและที่สาคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตผักปลอดภัย
น้อยรายมาก คิดเป็นร้อยละ 20 เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรผู้ผลิตผัก
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความรู้ในเรื่องการผลิตพืชผักปลอดภัยที่ถูกต้อง
และได้มาตรฐาน ฉะนั้นกรอบแนวคิดในการวิจัยของงานวิจัยนี้ เพื่อ
ประเมิ น ศั ก ยภาพ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการผลิ ต ผั ก GAP ของ
เกษตรกร เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกผักจะมีสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้บริโ ภค นอกจากนี้ เกษตรกรจะ
ได้รับความรู้และมีการผลิตพืชอย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดการลดต้นทุน
การผลิต และมีการป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ดังนั้น การศึกษา
ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ ปลูกผัก ตาบลบ้าน
เชี่ ย น อ าเภอหั น คา จั ง หวั ด ชั ย นาท ท าให้ ท ราบถึ ง ศั ก ยภาพของ
เกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างเกษตรกรผู้ปลูก ผักใน
ท้องถิ่นให้มีการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยส่วน
ของเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้ อ มู ล มี ลั ก ษณะค าถามปลายปิ ด (Closed-end question) และ
ปลายเปิ ด (Open-end question) แบบสอบถามประกอบด้ ว ย
4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปทางสังคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละ สิ่ ง แ วดล้ อ ม แ ละ ข้ อ มู ล ด้ า นก าร ประเมิ น
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติการเกษตรแบบ GAP โดยวิธีการสัมภาษณ์
เป็ น รายบุ ค คลและสนทนาแบบกลุ่ ม กั บ เกษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก
ต าบลบ้ า นเชี่ ย น อ าเภอหั น คา จั ง หวั ด ชั ย นาท จ านวน 16 ราย
คั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เป็ น กลุ่ ม เกษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มเป็ น ที ม นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน
ในครั้งนี้ มีก ารเก็ บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.
2563 และสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปทางสังคม และเศรษฐกิ จของเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกษตรกรผู้ปลูกผักส่วนใหญ่มีอายุ 41-60 ปี
อยู่ในสถานะสมรส ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ สถานะโสด และ
หย่าร้าง ร้อยละ 12.50 เกษตรกรผู้ปลูกผักส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 50.00 รองลงมาคื อ จบ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
และปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 18.75 12.50 6.25 6.25 ตามล าดั บ
เกษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก ส่ ว นใหญ่ มี บุ ต รจ านวน 1 คน ร้ อ ยละ 43.75
รองลงมามี บุ ต รจ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.50 แสดงว่ า
เกษตรกรผู้ปลูกผักที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
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ระดับประถมศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่มีบุตร จานวน 1 คน แสดงให้
เห็นว่ามีจานวนแรงงานในครัวเรือนค่อนข้างน้อย ในเกษตรกรกลุ่มนี้
สาหรับผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกผักส่วน
ใหญ่ มี ร ายได้ ค รอบครั ว เฉลี่ ย 4,457.14 บาทต่ อ เดื อ น ส่ ว นมาก
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักมากกว่าครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 81.25
(x̅ = 0.81, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท ค้าขาย และ
อื่น ๆ ร้อยละ 6.25 นอกจากมีอาชีพหลักแล้วเกษตรกรผู้ปลูกผักส่วน
ใหญ่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 87.50 ซึ่งโดยส่วนมากกลุ่มเกษตรกรแต่ละ
ครอบครัวมีพื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 18.31 ไร่ โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 1-30
ไร่ และประกอบอาชีพการปลูกผักเป็นหลัก ที่ดินที่ใช้ ทาการเกษตร
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ดิ น ของตนเองและเช่ า ร้ อ ยละ 75.00 (x̅ = 0.75,
S.D. = 0.45) และ 25.00 (x̅ = 0.25, S.D. = 0.45) ตามล าดั บ
เกษตรกรผู้ปลูกผักส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปลูกผักเฉลี่ย 11.16
ปี เมื่อสอบถามถึงภาระด้านการชาระหนี้สิน พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีหนี้สินที่เป็นภาระในระดับปานกลางกับครอบครัวของตนเอง
ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ในระดับหนักมาก หนักที่สุด และไม่มี
หนี้สิน ร้อยละ 25.00 12.50 และ 6.25 ตามลาดับ โดยที่การเก็บออม
เงินของเกษตรกรมีอัตราการออมเงินน้อยถึงไม่มีเลย แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีรายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก ร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ มี
รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย ร้อยละ 25.00
สาหรับข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พบว่า ตาบลบ้าน
เชี่ย น มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละ 81.25 คือ นานกว่า 6 วันต่ อ
สั ป ดาห์ ท าให้ เ กิ ด การแห้ ง แล้ ง ขาดน้ า แต่ ยั ง มี น้ าจากระบบการ
ชลประทานเข้าถึงพื้นที่ ร้อยละ 75.00 (x̅ = 0.75, S.D. = 0.45) มี
บางส่วนที่การชลประทานเข้าไม่ถึง ร้อยละ 25.00 (x̅ = 0.25, S.D.
= 0.45) สาหรับลัก ษณะของพื้นที่เพาะปลูก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม
ร้อยละ 37.50 รองลงมาเป็นพื้นที่ดอน และไม่ลุ่มไม่ดอน ร้อยละ
31.25 และ 31.25 ตามลาดับ ลัก ษณะดินจะเป็นดินร่วนปนทราย
ร้อยละ 56.25 รองลงมาเป็นดินเหนียว ร้อยละ 18.75 แสดงให้เห็นว่า
พื้ น ที่ ต าบลบ้ า นเชี่ ย น ในช่ ว งฤดู ฝ นจะมี ป ริ ม าณฝนตกน้ อ ย เฉลี่ ย
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ฝ นตกน้ อ ย แต่ ยั ง มี ร ะบบการ
ชลประทานที่เข้าถึงในแต่ละพื้นที่เป็นส่วนมาก
ในด้านการประเมินความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ต่อการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรรู้จัก
หรือเคยได้ยินถึงระบบการปลูกแบบ GAP คิดเป็นร้อยละ 56.25 ไม่
เคยได้ยินระบบนี้มาก่ อน ร้อยละ 43.75 ผู้ที่ไม่เคยรู้มาก่ อน โดยมี
ความเข้ า ใจว่ า ระบบการปลู ก ผั ก แบบ GAP ผั ก ที่ ไ ด้ เ ป็ น ผั ก ปลอด
สารพิษ ไม่มีการใช้สารเคมีในแปลงปลูก ในทางกลับกันเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่เคยได้รับหรือผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก
ผัก แบบ GAP จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 56.25 สาหรับ
แหล่งน้าที่ใช้เพาะปลูกจะใช้น้าประปาในการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่
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ร้อยละ 62.50 (x̅ = 0.63, S.D. = 0.50) รายอื่น ๆ จะใช้น้าบาดาล
น้าฝน น้าจากคลองชลประทาน และน้าในบ่อที่กักเก็บไว้ คิดเป็นร้อย
ละ 31.25, 43.75, 43.75 และ 25) เรื่องของพื้นที่ปลูก เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีการใช้สารเคมีมาก่อนใช้มานานมากกว่า
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 เกษตรกรบางส่วนจึงมีการเริ่มปรับปรุงบารุง
ดิน โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 56.25 ซึ่งการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาเป็นเวลานานและในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่
มากถึงร้อยละ 75 ทาให้ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร มีระดับของ
สุขภาพที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ร้อยละ 62.50 (x̅ = 0.63, S.D. = 0.50) และ
สุขภาพอยู่ในระดับแย่ ร้อยละ 37.50 (x̅ = 0.38, S.D. = 0.50) ใน
ส่วนของการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการทางการเกษตร เกษตรกรไม่มี
การบันทึกข้อมูลใด ๆ รวมถึงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 จะมีเพียงบางรายที่มีการจดบันทึกบ้าง ร้อยละ 37.50
สาหรับผลิตผลที่ได้หลังการเก็ บเกี่ย วจะมีการนาไปขายเองที่ ต ลาด
ร้อยละ 75 (x̅ = 0.75, S.D. = 0.45) มีน้อยรายที่ปลูกเพื่อบริโภคเอง
ในครัวเรือน ร้อยละ 25 (x̅ = 0.25, S.D. = 0.45) เนื่องจากผลิตผลไม่
มากนักจึงไม่มีปัญหาเรื่องแหล่งที่เก็บผลผลิต โดยประเภทผักที่ปลูก
กันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มะเขือ ตะไคร้ พริก ฟัก ถั่ว ถั่วฟักยาว บวบ
ชะอม ฟักทอง กระชาย มะกรูด กะเพรา โหระพา ถั่วพู เป็นต้น โดย
รูปแบบการทาเกษตร ส่วนมากจะเป็นเกษตรผสมผสานถึงร้อยละ
62.50 (x̅ = 0.63, S.D. = 0.50) และเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว ร้อยละ 25
(x̅ = 0.25, S.D. = 0.45) ที่เหลือจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการแบ่ง
พื้นที่ทากินเป็นสัดส่วน แสดงว่า เกษตรกรโดยส่วนใหญ่รู้จักหรือเคย
ได้ยินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรแบบ GAP ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ย วกับการปฏิบัติ ทาง
การเกษตรแบบ GAP เช่นกัน (Table 1)

สรุป และอภิปรายผล
จากผลการสอบถามข้อมูลทั่วไปทางสังคม และเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตาบลบ้านเชี่ยน อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่
เข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 16 ราย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ขณะที่
รายงานของ Supapan and Ekasingh (2020) รายงานว่า เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการผลิ ตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่
เหมาะสมส่วนมากเป็นเพศชาย สาหรับอายุของเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 41 -60 ปี ( Supapan and Ekasingh, 2020 )
สอดคล้ อ งกั บ ผลการสั ม ภาษณ์ ด้ า นพื้ น ฐานทั่ ว ไปของ Phromtat
(2015) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 41-50 ปี ซึ่ ง จั ด เป็ น วั ย ที่ มี
ประสบการณ์การเกษตรมาอย่างยาวนานและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการปลูกผักแบบเกษตรดีที่เหมาะสม แต่มีความต่างกันในเรื่องของ
การตลาด แหล่งรับซื้อ และเรื่องความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก
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Table 1 Percentage of farmer’s behavior on plant production
Farmer’s behavior
Number
Percentage
x̅
How long have you known and used pesticides?
< 1 year
1
6.25
0.06
1-5 years
6-10 years
2
12.50
0.13
11-15 years
1
6.25
0.06
15-20 years
> 20 years
12
75.00
0.75
Are you currently using pesticides?
everyday
1-2 time/month
12
75.00
0.75
3-4 time/month
> 5 time/month
never
4
25.00
0.25
Do you know good agricultural practice (GAP)?
Yes
9
56.25
0.56
No
7
43.75
0.44
Have you ever trained about GAP?
Yes
7
43.75
0.44
No
9
56.25
0.56
Do you have household count?
Yes
6
37.50
0.38
No
10
62.50
0.63
Do you record the vegetable production?
Yes
6
37.50
0.38
No
10
62.50
0.63
Agricultural model
Integrated
10
62.50
0.63
agriculture
Monoculture
4
25.00
0.25
Joint plantation
1
6.25
0.06
New theory of
1
6.25
0.06
agriculture

S.D
0.25
0.34
0.25
0.45
0.45
0.45
0.51
0.51
0.51
0.51
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.45
0.25
0.25

แบบเกษตรดีที่เหมาะสม มีเกษตรกร 32 ราย (ร้อยละ 100) มีความ
เข้าใจในเรื่องการผลิตผักปลอดภัยเป็นอย่างดี เข้าใจว่าเป็นการปลูก
ผักที่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ไม่เกินระดับมาตรฐานตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด และมีประสบการณ์การปลูกผักมา 11-15 ปี และ
ชนิดผักที่นิยมปลูกกันมากที่สุด คือ ผักบุ้งจีน โหระพา กะเพรา มะรุม
ตะไคร้ และ ชะอม เกษตรกรมี ก ารรวมกลุ่ ม กั น เป็ น กลุ่ ม ปลู ก ผั ก
ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการผลิตและการตลาด และเกษตรกรทั้ง 32
ราย ได้รับการรับรองการผลิตผัก ปลอดภัย GAP จากกรมวิชาการ
เกษตร มีระบบการจัดการคุณ ภาพด้ า นการผลิต ทางการเกษตรที่
สามารถควบคุมระบบการผลิต ให้ผลผลิตมีความปลอดภัย ปราศจาก
การปนเปื้อนของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Phromtat, 2015)
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผัก ตาบลบ้านเชี่ยน ยังไม่มี
แหล่งรับซื้อที่แน่นอน เป็นการปลูกและนาไปขายเองที่ตลาด และจาก
การประเมินความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดี
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ที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผัก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้
ยินถึงการปลูกผักแบบ GAP แต่ไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างไร มีข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ใดบ้าง มีส่วนน้อยรายที่รู้จัก และปฏิ บั ติอยู่ โดยผ่านการ
อบรมจากหน่วยงานภาครัฐ แต่โดยภาพรวมแล้วเกษตรกรที่ให้การ
สัมภาษณ์เกือบทุกรายมีการปฏิบัติกับพืชที่ปลูก คือ มีการลดการใช้
สารเคมี จัดการกับพืชตนเองให้ปลอดจากสารเคมีมากที่สุด ซึ่งได้รับ
ข้อมูลการปลูก แบบ GAP จากเพื่อนเกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม
จากการค้นคว้า หาตามสื่อ ต่ าง ๆ สอดคล้องกั บการสั มภาษณ์ ข อง
เกษตรกรผู้ปลูกลาไยโดย Gunupong (2005)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของเกษตรกรผู้
ปลู ก ล าไยตามระบบการจั ด การคุ ณ ภาพของเกษตรดี ที่ เ หมาะสม
สาหรับลาไยในจังหวัดลาพูน พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้ าใจ
เรื่องระบบการจัดการคุณ ภาพของการปลูก แบบ GAP ในระดับต่า
เกษตรกรได้รับการอบรมเฉลี่ย 1.7 ครั้ง มีก ารติดต่อกั บเจ้าหน้าที่
เฉลี่ย 2.4 ครั้ง ถึงแม้จะผ่านการอบรม GAP มาน้อย แต่ในทางปฏิบัติ
ได้ ผ ลที่ ค ล้ า ยกั น คื อ เกษตรกรผู้ ป ลู ก ล าไยส่ ว นใหญ่ มี ร ะบบการ
เพาะปลู ก การจั ด การคุ ณ ภาพของล าไยที่ ดี เ หมาะสมในระดั บ สู ง
เนื่องจาก ลักษณะพื้นฐานของการปฏิบัติเกี่ยวกั บระบบการจั ดการ
คุณ ภาพของการปลูก ลาไย GAP พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ
89.7 ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งกั บ มลภาวะ จึ ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง ดิ น และน้ าไป
วิ เ คราะห์ มี บ างส่ ว นร้ อ ยละ 68.4 ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งและไม่ ไ ด้ ส่ ง
ตั ว อย่ า งดิ น ไปวิ เ คราะห์ ในข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ เช่ น การจดบั น ทึ ก
การเก็ บ สารเคมี ใ ห้ ห่ า งจากที่ อ ยู่ อ าศั ย จากสถานประกอบการ
จากบริเวณที่รับประทานอาหาร แหล่งต้นน้า หรือบริเวณที่น้าไหล
ผ่าน (ร้อยละ 96.7) (Gunupong, 2005.)
เช่นเดีย วกั น กั บเกษตรกรผู้ ปลู ก ข้ า วในอาเภอพร้ าว จังหวั ด
เชียงใหม่ ที่มีรายงานว่า เกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GAP
น้อย แต่มีประสบการณ์การปลูกข้าวมาก หากได้รับคาแนะนาหรือ
การอบรมจากเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ GAP จะสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ค รบ
ขั้นตอนกว่ากว่าเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GAP มาก
(Bunyanit & Sirisunyaluck, 2019)
ในขณะที่การศึกษาของ Footan et al. (2017) พบว่าเกษตรกร
ปลูกผักที่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตร GAP จะมีการยอมรับเกษตร GAP
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกผักได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ
(Footan et al., 2017) เช่นเดียวกัน เกษตรกรผู้ปลูกผักตาบลบ้าน
เชี่ยน ส่วนใหญ่รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตร
แบบ GAP ในขณะเดีย วกั น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการ
อบรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรแบบ GAP แต่ เ นื่ อ งจาก
เกษตรกรมีวิถีการเพาะปลูกที่มีการใช้สารเคมี มีการใช้ปุ๋ยเคมีเท่าที่
จาเป็น และมีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช หรือเพื่อ
บารุงดิน จึงทาให้วิถีการปลูกผักของเกษตรกรคล้ายคลึงในบางส่วน
ของการปฏิบัติทางการเกษตรแบบ GAP ในเรื่องของการใช้สารเคมี
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ตามค าแนะน า แต่ เ กษตรกรยั ง ขาดเรื่ อ งของการจดบั น ทึ ก การ
วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์น้าก่อนการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ต าบลบ้ า นเชี่ ย น จะต้ อ งมี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ท างการ
เกษตรแบบ GAP ในขั้นตอนต่อไปเพื่อเกษตรกรจะได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปลูกผักแบบเกษตร GAP เพื่อนามาปรับใช้กับพื้นที่ปลูก
ของตนเองมากขึ้น ดัง เช่นงานวิจัย ของนฤมล แน่นหนา และคณะ
กล่าวว่า นักวิจัยชุมชนส่วนใหญ่มีการปลูกผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผักไม่หลายหลากหลายชนิด โดยผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะปลูกไว้กิน
เองและเหลือเพื่อขาย ที่ดินเป็นของตนเองและมีเช่าเป็นบางคน และ
ขั้นตอนในการปลูกในสมัยก่อนจะใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชกัน
เยอะ (Nanna et al., 2016)
นอกจากนี้ Puangmanee et al. (2011) รายงานว่าเกษตรกร
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน พบว่า เกษตรกรมีก ารนา
เทคโนโลยีที่ได้รับการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้
สารเคมี และมีการวางแผนปลูกผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนตลอดปี
ใช้การป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทาให้เกษตรกรมีผลผลิต
ขายตลอดส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะเกษตรกรจะได้
เห็นแนวทางในการปรับปรุงการปลูกผักของตนเอง เมื่อได้รับทราบ
กระบวนการ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ การปลู ก ผั ก แบบเกษตรดี ที่ เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการ
เปลี่ ย นแปลงระบบการปลู ก ของตนเองจากปลู ก แบบดั้ ง เดิ ม คื อ
เรื่องของสุขภาพ และ การลดต้นทุ นจากการใช้สารเคมี มาเป็นการ
ปลู ก แบบเกษตรดี ที่ เ หมาะสม (Puangmanee et al., 2011).
ซึ่งสอดคล้องกับ Sakkatat and Kruekum (2017) รายงานว่า สาเหตุ
ที่เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในพืชผลของตน เนื่องจากสารเคมีได้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และส่งผลถึงต้นทุนการผลิตอีก
ด้วย (Sakkatat & Kruekum, 2017) และ Punyawadee (2008) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ ตัวแปร
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างการสังกัดกลุ่มโดยกลุ่มมีการทาตลาดพืชผัก
ที่ผลิตได้ การได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย
จานวนแรงงานในครัวเรือนที่มีการทาการเกษตรเต็มเวลา อายุ และ
ระดับการศึกษา มีผลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
หรือไม่ (Punyawadee, 2008) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Halim and
Nasrin (2019) ได้มีการสอบถามกับเกษตรกรถึงปัจจัยที่มีผลจากการ
ทาเกษตรแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ปัจ จั ย ดังกล่าว ได้แก่ คุณ ภาพ
ผลผลิต การจัดการ ต้นทุน และความรู้ พบว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อ
การทาเกษตรแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยที่พบมากที่สุดจาก
การสอบถามเกษตรกรผู้ ที่ ป ฏิ เ สธการท าเกษตรแบบเกษตรดี ที่
เหมาะสม คือ ความรู้และทัก ษะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
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เกษตรกรขาดแรงจู ง ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรกรยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า
และผู้ บ ริ โ ภค ท าให้ ต ลาดสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ยั ง มี จ ากั ด
ภายในประเทศ (Halim& Nasrin, 2019) ดังนั้น จากการวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมินความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทางการเกษตรดีที่
เหมาะสมของเกษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก ต าบลบ้ า นเชี่ ย น อ าเภอหั น คา
จังหวัดชัยนาท จานวน 16 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุเฉลี่ย 41-60 ปี และมีประสบการณ์การปลูกผักมากกว่า 10
ปี ขึ้ น ไป โดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยได้ รั บความรู้ เกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ทาง
การเกษตรแบบ GAP มาก่อน ทาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GAP
ยังไม่ชัดเจน จากการสัมภาษณ์ เนื่องจาก เกษตรกรมีพื้นฐานการปลูก
ผักแบบลดการใช้สารเคมี หันมาใช้น้าหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ
ทดแทน หากเกษตรกรได้รับการอบรมเพิ่มเติมถึงกระบวนการปฏิบัติ
ทางการเกษตรแบบ GAP ตั้งแต่ก ารส่งดิน ส่งน้าไปตรวจวิเคราะห์
การใช้สารเคมีวัตถุอันตรายที่ถูกต้อง การเก็บรักษาและการขนย้าย
ผลิตผลภายในแปลง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดการศัตรูพืช การจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน จากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน จะทาให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่ นในผลผลิตของ
ตน ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี ยังส่งผลต่อผู้บริโ ภคที่จะได้
บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีมาตรฐานรับรอง ทั้งนี้หากเกษตรกร
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักแบบ GAP แล้ว ก็จะสามารถเข้า
สู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน GAP ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตาบลบ้านเชี่ยน อาเภอหันคา
จั ง หวั ด ชั ย นาท ขอบคุ ณ ที ม สนั บ สนุ น จากคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการ
เตรี ย มเอกสารและอ านวยความสะดวกในด้ า นต่ า ง ๆ ขอบคุ ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ สนับสนุน
ทุนอุดหนุนในการทาวิจัยชุมชนครั้งนี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการริ เ ริ่ ม ส าคั ญ (Flagship Project) ปี ง บประมาณ 2563
สาหรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิ ต ไก่ ดาบ้ า นเขาหลั ก จัง หวั ด ตรัง เพื่อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน” และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น
โครงการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study general information of vegetable
farmers in Banchean Sub-District, Hun-Kha District, Chai Nat Province and
to evaluate their knowledge of practice on standard of good agricultural
practice (GAP) of vegetable farmers. The sample were 16 numbers of
vegetable farmers in Banchean Sub-District. Data were collected through
structured questionnaire interviews and focus group discussion. There was
analyzed by using values of frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The results reveal that most of the vegetable farmers were female,
average age 41-60 years old, primary education or lower, marital status, one
child, household members with 3-4, their average income from growing
vegetables was 4,457 baht/month. The average experience of GAP vegetable
growers was 11.6 years, crop pattern was mostly integrated agriculture with
62.50 percent (x̅ = 0.63, S.D. = 0.50), and planted area were 1-30 rai. Their
product was sold by themselves. Mostly of the area used for cultivation the
GAP vegetable was lowland, sandy soil, irrigation system access in some
areas and doughtiness. Most farmers known GAP cultivation but more than
50 percent (x̅ = 0.56, S.D. = 0.51) never training from agricultural extension
officers. It showed that the most of the farmers were female. The average age
was 41-60 years old and cultivation experience more than 10 years but they
have no knowledge about GAP agricultural practices. Overall, they had a few
basic of GAP of perspective and practices for vegetable production on GAP
standard. For further research, the farmers should be additional training for
GAP cultivation and pest management, soil and water analysis, more
extensive using of biofertilizer, and certification
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