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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.
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การ
ผลิตขมิ้นชัน 2) ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดี (Good Agricultural Practice, GAP) 3) ความเป็น
ไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP และ 4) 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร 104 ราย 
ในพื้นที่อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลติขมิน้ชนั สถติทิี่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา 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
รายได้เฉลีย่จากการผลติขมิน้ชนั 22,581.70 บาทต่อไร่ 
เกษตรกร ร้อยละ 55.8 ผลติขมิน้ชนัในดินร่วนปนทราย 
ร้อยละ 68.3 ไม่มกีารปรับปรุงดินก่อนปลกูขม้ินชนั ร้อย
ละ 85.6 อาศยันำา้ฝนในการปลกูขมิน้ชนั ร้อยละ 57.7 
ใช้ปุย๋เคมใีนการผลติขม้ินชนั ร้อยละ 89.4 มกีารกำาจัด
วัชพืช และร้อยละ 44.2 มีการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช 
เกษตรกรมีความรู้ระดับมากเก่ียวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP โดยมคีะแนนเฉลีย่ 11.01 คะแนน 
และเห็นด้วยระดับมากเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP (ค ่า เฉลี่ ย  2 .66) เกษตรกร  
ร้อยละ 85.6 ผลติขมิน้ชนัตามมาตรฐาน GAP โดยปฏบิตัิ 
8–15 ข้อ จาก 23 ข้อ ซึง่มคีวามเป็นไปได้ระดบัปานกลาง
ทีเ่กษตรกรจะผลติขมิน้ชนัตามมาตรฐาน GAP และผล
การทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความคดิเหน็ของเกษตรกร
เกีย่วกบัการผลติขมิน้ชนัตามมาตรฐาน GAP (P < 0.01) 
การใช ้ปุ ๋ ย ในการปลูกขมิ้ นชัน  (P  <  0 . 01 )  

และการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช (P < 0.05) มีความ
สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังนั้น เจ้า
หน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ในการผลิตขมิ้นชันให้ครบ
ทุกข้อกำาหนด เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GAP 

ค�าส�าคญั: การผลติขมิน้ชนั, การปฏบิตัทิางการเกษตร
ที่ดี (GAP), เกษตรกร, พัทลุง 

บทน�า
 

ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรเป้าหมายในการส่ง
เสรมิและพฒันาให้มคีณุภาพระดบัสากล เนือ่งจากขมิน้
ชันเป็นสมุนไพรท่ีได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพใน
การต่อยอดเชิงพาณชิย์ รวมถงึนโยบายของภาครฐัทีส่่ง
เสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใช้ยาที่มาจากพืช
สมนุไพรเพิม่มากขึน้ ทดแทนการนำาเข้ายาแผนปัจจบุนั 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
การส่งเสริมผลผลิตสมุนไพร การพัฒนาอุตสาหกรรม
และตลาดสมนุไพร การส่งเสรมิการใช้สมนุไพรเพือ่การ
รักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ และการขับเคลื่อน
สมนุไพรอย่างยัง่ยนืผ่านแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยพบว่า จาก
ยอดการสั่งใช้ยาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ขมิ้นชันถูก
เบกิใช้มากทีส่ดุในบรรดากลุม่ยาพชืสมนุไพร ประมาณ 
590,000 ครั้งต่อปี ซ่ึงแหล่งผลิตขมิ้นชันท่ีสำาคัญใน
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ลำาปาง และ
สุราษฎร์ธานี (National Science and Technology 
Development Agency, 2018) ดังนั้น ตลาดขมิ้นชัน
จึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพท่ีคำานึงถึงความปลอดภัย
และมาจากธรรมชาติ (Kasikorn Research Center, 
2019) ทัง้นี ้เนือ่งจากขมิน้ชนัมกีารนำาไปใช้ในการดแูล
สุขภาพ รักษาโรค และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ซึ่งส่ง
ผลต่อร่างกายโดยตรง ดังนั้น ขมิ้นชันที่นำาไปใช้จึง
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จำาเป็นต้องได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ี
ดี (Good Agricultural Practice, GAP) ซึ่งเป็น
แนวทางการทำาการเกษตรเพือ่ให้ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพ
ดี มคีวามปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้รโิภค ประกอบ
ด้วย 8 ข้อกำาหนด ได้แก่ นำ้า พื้นที่ปลูก วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติ
ก่อนการเกบ็เกีย่ว การเกบ็เกีย่วและการปฏบิติัหลงัการ
เกบ็เก่ียว การพักผลผลติ การขนย้ายในแปลงปลกู และ
การเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล และการบันทึก
ข้อมูลและการตามสอบ (National Bureau of 
Agricultural Commodity and Food Standards, 
2018) 

แหล่งผลิตขมิ้นชันที่สำาคัญในพื้นที่ภาคใต้ 
ได ้แก ่  จังหวัดพังงา สุราษฎร ์ธานี และพัทลุง 
(Horticulture Research Institute, 2013) ซึง่ในพืน้ท่ี
จังหวัดพังงา และสุราษฎร์ธานีมีการผลิตขมิ้นชันที่มี
มาตรฐานรับรอง แต่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะ
อำาเภอป่าพะยอม ส่วนใหญ่ยังทำาการผลิตโดยขาด
มาตรฐานรับรอง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถนำาไป
พัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์เพือ่สขุภาพ และจำาหน่ายในราคา
ที่ไม่สูงมาก หากเกษตรกรพัฒนาการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP เพื่อได้รับมาตรฐานรับรอง จะส่งผลให้
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถจำาหน่าย
ได้ในราคาทีส่งูขึน้ จากประเด็นดังกล่าวทำาให้ผูว้จัิยเหน็
ความสำาคัญในการศึกษาการผลิตขมิ้นชัน ความรู้ และ
ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตขม้ินชัน
ตามมาตรฐาน GAP ความเป็นไปได้ในการผลติขมิน้ชนั
ตามมาตรฐาน GAP และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
สนบัสนนุงานส่งเสรมิการเกษตรให้มปีระสทิธภิาพ และ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อตัวเกษตรกร

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่ได้รับการ

ขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติขมิน้ชนั ในอำาเภอป่าพะยอม จงัหวดั
พัทลุง จำานวน 141 ราย (Paphayom District 
Agricultural Extension Office, 2018) โดยกำาหนด
ขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Krejcie and Morgan 
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 104 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule) 
ประกอบด้วย คำาถามปลายปิด (Close-ended 
question) และคำาถามปลายเปิด (Open-ended 
question) แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) การผลิตขมิ้นชัน 
2) ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP และ 3) การผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP ซึ่งประกอบด้วย 8 ข้อกำาหนด ของ
สำานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(National Bureau of Agricultural Commodity 
and Food Standards, 2018) ได้แก่ 1) นำ้า 2) พื้นที่
ปลูก 3) วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4) การจัดการ
คุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 5) การ
เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 6) การพัก
ผลผลติ การขนย้ายในแปลงปลกู และการเกบ็รกัษา 7) 
สุขลักษณะส่วนบุคคล และ 8) การบันทึกข้อมูลและ
การตามสอบ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
ของแบบสมัภาษณ์ จากนัน้ ทดสอบแบบสมัภาษณ์ (Try 
out) กบัเกษตรกรทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกับกลุม่ตวัอย่าง 
จำานวน 30 ราย และคำานวณค่าความเชื่อมั่น KR–20 
(Kuder–Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นความรู้เกี่ยว
กับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP เท่ากับ 0.728 
และคำานวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) 
ได้ค ่าความเช่ือมั่นความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิต 
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ขมิน้ชนัตามมาตรฐาน GAP เท่ากับ 0.802 และค่าความ
เช่ือมั่นการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP เท่ากับ 
0.811

ความรูข้องเกษตรกรเกีย่วกับการผลติขมิน้ชัน
ตามมาตรฐาน GAP ตาม 8 ข้อกำาหนด ของสำานัก
มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ถกูประเมนิ
โดยให้คะแนนจากการตอบคำาถามแบบถูกหรือผิด 

จำานวน 15 ข้อ และกำาหนดค่าคะแนน โดยตอบผิดให้ 
0 คะแนน และตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน จากนั้น แบ่ง
ช่วงคะแนนความรู ้ โดยใช้หลักเกณฑ์กำาหนดช่วง
คะแนนตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังสมการ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น 
       = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตำ่าสุด) / จำานวนชั้น
       = (15 – 0) / 3 = 5

ดังนั้น จึงกำาหนดช่วงคะแนนความรู้ ดังนี้
คะแนนความรู้       0 – 5   คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ระดับน้อย
คะแนนความรู้        6 – 10 คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ระดับปานกลาง 
คะแนนความรู้       11 – 15 คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ระดับมาก

ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ตาม 8 ข้อกำาหนด ของ
สำานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
จำานวน 23 ข้อ ถูกประเมินจากคำาถามแบบเลือกตอบ
ตามระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
เห็นด้วยมาก ให้ค่าเท่ากับ 3 เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่า
เท่ากับ 2 และเห็นด้วยน้อย ให้ค่าเท่ากับ 1 จากนั้น 
จำาแนกระดับความคิดเห็น โดยใช้หลักเกณฑ์กำาหนด
ช่วงค่าเฉลี่ยตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังสมการ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  
 = (ค่าสูงสุด – ค่าตำ่าสุด) / จำานวนชั้น
  = (3 – 1) / 3 = 0.66

ดงันัน้ จงึกำาหนดช่วงค่าเฉล่ียสำาหรับการประเมนิระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง เห็นด้วยมาก

ความเป ็นไปได ้ในการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP ตาม 8 ข้อกำาหนด จำานวน 23 ข้อ ถูก
ประเมินโดยใช้คำาถามแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก 
ได้แก่ ปฏบัิต ิให้ค่าเท่ากบั 1 และไม่ปฏบิติั ให้ค่าเท่ากับ 

0 จากนัน้ แบ่งช่วงการปฏบิตัโิดยใช้หลกัเกณฑ์กำาหนด
ช่วงตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังสมการ

ความกว้างของอันตรภาคชั้น 
          = (ปฏิบัติสูงสุด – ปฏิบัติน้อยสุด) / จำานวนชั้น
         = (23 – 0) / 3 = 7.66

ดังนั้น จึงกำาหนดระดับความเป็นไปได้ท่ีเกษตรกรจะ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ดังนี้
ปฏบัิต ิ  0 – 7 ข้อ   หมายถึง เป็นไปได้ระดบัน้อย
ปฏบัิต ิ  8 – 15 ข้อ หมายถึง เป็นไปได้ระดบัปานกลาง
ปฏบัิต ิ16 – 23 ข้อ หมายถึง เป็นไปได้ระดบัมาก

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data)  

ถูกรวบรวมโดยการศึกษาข้อมลูเก่ียวกับมาตรฐาน GAP 
จากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ 
วารสาร และคูม่อืการปฏบัิตทิางการเกษตรท่ีดสีำาหรบัพชื
อาหารของสำานกัมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาต ิ สำาหรบัข้อมลูแบบปฐมภมู ิ (Primary data) ถกู
รวบรวมจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชัน ใน
อำาเภอป่าพะยอม จังหวดัพัทลงุ จำานวน 104 ราย โดยเก็บ
ข้อมลูระหว่างเดอืนมนีาคมถึงเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2563
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลการผลิตขมิ้นชัน ความรู้ ความคิดเห็น 

และการผลติขม้ินชันตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร 
ถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสงูสดุ (Maximum) 
และค่าตำ่าสุด (Minimum) และทดสอบสมมติฐาน  
โดยใช้ 1) ค่าไคสแควร์ (Chi-square) สำาหรบัการศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงดิน ลักษณะดิน 
แหล่งนำา้ทีใ่ช้ในการปลกูขมิน้ชนั การใช้ปุย๋ การกำาจดัวชัพชื 
และการป้องกนักำาจดัศตัรพูชืกบัความเป็นไปได้ในการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP 2) ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation 
coefficient) สำาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การปลูกขมิ้นชัน พื้นที่
ปลูกขมิ้นชัน ปริมาณผลผลิตขมิ้นชัน รายได้จากการ
ผลิตขมิ้นชัน รายจ่ายจากการผลิตขมิ้นชัน แรงงาน
เกษตรในครัวเรือน แหล่งเงินทุน และความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP กับความเป็นไป
ได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP และ  
3) ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์แบบสเป ียร ์แมน 
(Spearman’s rank correlation coefficient) สำาหรบั
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP และความเป็นไป
ได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การผลิตขมิ้นชันของเกษตรกร
เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ร้อยละ 68.3 มปีระสบการณ์ปลกูขมิน้ชนั 5–15 ปี ร้อย
ละ 45.2 โดยมีประสบการณ์ปลูกขมิ้นชันเฉลี่ย 12.45 
ปี และส่วนใหญ่ใช้เงินทุนตนเองในการปลูกขมิ้นชัน 
ร้อยละ 97.1 ซ่ึงสอดคล้องกบัรายงานของ Theppradit 
(2017) ที่ศึกษาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชัน
สำาหรับกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกขมิ้นชัน โดยพบว่า 

เกษตรกรจบการศกึษาระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 75.0 
และมีประสบการณ์ในการปลูกพืชใกล้เคียงกับกลุ่ม
เกษตรกรในอำาเภอหนองเสือ 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 กโิลกรมัต่อไร่ และมรีายจ่ายเฉลีย่จาก
การผลติขมิน้ชนั 5,107.69 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจะ
เกบ็ท่อนพนัธุไ์ว้ใช้ในฤดกูาลปลกูครัง้ต่อไป ซึง่สามารถ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตขมิ้นชันได้ ทั้งนี้ ในแต่ละ
ฤดกูาลปลกู เกษตรกรมรีายได้เฉลีย่จากการผลติขมิน้ชนั
ประมาณ 22,581.70 บาทต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Kongruang and Songsom (2004) ที่ศึกษาการผลิต
และการตลาดขมิน้ชนั และผลติภณัฑ์ ในตำาบลลานข่อย 
อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยพบว่า เกษตรกรมี
พืน้ทีป่ลกูขมิน้ชนั 1–2 ไร่ มรีายได้เฉลีย่ 22,185.6 บาท
ต่อไร่ แต่ไม่สอดคล้องในเรื่องรายจ่าย โดยเกษตรกรมี
รายจ่ายเฉลี่ย 8,151.5 บาทต่อไร่ 

เกษตรกร ร้อยละ 55.8 ผลิตขมิ้นชันในดิน
ร่วนปนทราย ซึ่งเป็นสภาพดินที่เหมาะสม เนื่องจาก
สามารถระบายนำา้ได้ดี โดยขมิน้ชนัไม่ทนทานต่อสภาพ
นำา้ท่วมขัง (Department of Agricultural Extension, 
2013) เกษตรกร ร้อยละ 68.3 ไม่มีการปรับปรุงดิน
ก่อนปลกูขมิน้ชนั ร้อยละ 85.6 อาศยันำา้ฝนในการปลกู
ขมิ้นชัน ร้อยละ 57.7 ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตขมิ้นชัน  
ร้อยละ 89.4 มกีารกำาจัดวชัพชื และร้อยละ 44.2 มกีาร
ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช

ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชัน
ตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.6) มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ในระดับ
มาก โดยมคีวามรูเ้ฉลีย่ 11.01 คะแนน (อยูใ่นช่วง 5–15 
คะแนน) (Table 1) ซึง่สอดคล้องกับ Khonthai (2019) 
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ที่ศึกษาความต้องการการผลิตผักตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำาหรับพืชอาหาร (GAP) 
ของเกษตรกรในอำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

โดยพบว่า เกษตรกรมีความรู ้เก่ียวกับการผลิตผัก 
ตามมาตรฐาน GAP โดยรวมอยู่ในระดับมาก

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

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

 1
40
63

 0.9
38.5
60.6

เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต
ขม้ินชันตามมาตรฐาน GAP ดังแสดงใน Table 2 โดย
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางสำาหรับข้อกำาหนดด้านนำ้า 
(ค่าเฉลี่ย 2.29) แต่เห็นด้วยมากสำาหรับข้อกำาหนด
ด้านพื้นที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 2.42) ด้านวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 2.64) ด้านการจัดการ
คุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (ค่า
เฉลี่ย 2.90) ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว (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) ซ่ึงสอดคล้องกับ Aunsub and Srisuwan 
(2014) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการ
ผลิตข้าวตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (จี เอ พี) อำาเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรอียธุยา โดยพบว่า เกษตรกรมคีวามคดิเหน็
เก่ียวกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏบัิตทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 
4.17)

Table 2 Opinion of farmers (n=104) on turmeric production with Good Agricultural Practice (GAP)

Opinion on turmeric production with GAP
Level of agreement1

Average Meaning
High Moderate Low

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

46 (44.2)
50 (48.1)
36 (34.6)
85 (81.7)
92 (88.5)
41 (39.4)
84 (80.8)
67 (64.4)

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)

2.29
2.42
2.64
2.90
2.92
2.55
2.87
2.72

Moderate
High
High
High
High
High
High
High

Overall 2.66 High

1 Values are presented as frequency (Percentage) 
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ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน 
GAP ของเกษตรกร

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.6) ผลิตขมิ้น
ช้ัน โดยปฏบิตัติามมาตรฐาน GAP 8–15 ข้อ ซึง่มคีวาม
เป็นไปได้ระดบัปานกลางทีเ่กษตรกรกลุม่นีจ้ะผลติขมิน้
ชันตามมาตรฐาน GAP (Table 3) และมีเกษตรกร
ประมาณร้อยละ 7.7 ที่ผลิตขมิ้นชัน โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP มากกว่า 15 ข้อ ซึ่งมีความเป็นไปได้
ระดับมากที่ เกษตรกรกลุ ่มนี้จะผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP อย่างไรกต็าม ยงัคงมเีกษตรกร ร้อยละ 

6.7 ที่ผลิตขมิ้นชัน โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP  
น้อยกว่า 8 ข้อ ซ่ึงมคีวามเป็นไปได้ระดบัน้อยท่ีเกษตรกร
กลุม่นีจ้ะผลติขมิน้ชันตามมาตรฐาน GAP ซ่ึงในภาพรวม 
เกษตรกรผูป้ลกูขมิน้ชันปฏบัิตติามมาตรฐาน GAP น้อย
ท่ีสดุ 6 ข้อ และปฏิบัตมิากท่ีสดุ 21 ข้อ ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กบั Kaewduang et al. (2017) ท่ีศึกษาการผลติผกั
ปลอดภยัตามการปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีดขีองเกษตรกร
ในจงัหวดัหนองคาย โดยรายงานว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ปฏบัิติตามมาตรฐาน GAP ในระดบัมากท่ีสดุ (ปฏบัิตติาม
ข้อกำาหนด 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 Frequency Percentage

Low level of practice (0–7 items)
Moderate level of practice (8–15 items)
High level of practice (16–23 items)

 7
89
 8

 6.7
85.6
 7.7

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร

ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิต
ขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP มีความสัมพันธ์กับความ
เป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP อย่าง
มีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยเกษตรกรที่
เห็นด้วยมากเกี่ยวกับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน 
GAP มีความเป็นไปได้มากในการผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP ขณะท่ี เกษตรกรท่ีเห็นด้วยน้อยเกี่ยว

กับการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP มีความเป็น
ไปได้น้อยในการผลิตขม้ินชันตามมาตรฐาน GAP 
(Table 4) ซึ่งสอดคล้องกับ Kanokhong et al. 
(2018) ท่ีศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบ
ว่า ทัศนคติต่อวิธีการปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP มี
ความสัมพันธ ์กับการยอมรับวิธีการปลูกพืชตาม
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**

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

การใช้ปุ๋ยในการปลูกขมิ้นชันมีความสัมพันธ์
กับความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน 
GAP (P = 0.001; Table 5) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่
ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกขมิ้นชันมีความเป็นไปได้ในการ
ผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ในระดับน้อย ขณะที่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ทีใ่ช้ปุย๋อนิทรย์ีในการปลกูขมิน้ชนัมี
ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP 
ในระดับมาก นอกจากนี้ การป้องกันกำาจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรมคีวามสมัพนัธ์กบัความเป็นไปได้ในการผลติ
ขมิน้ชนัตามมาตรฐาน GAP (P = 0.023; Table 5) โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ทีม่กีารป้องกนักำาจดัศตัรพูชืมคีวาม
เป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP ใน
ระดบัมาก ขณะที ่เกษตรกรส่วนใหญ่ทีไ่ม่มกีารป้องกนั
กำาจัดศัตรูพืชมีความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตาม
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

P-value
Low level of practice High level of practice

Soil improvement 0.148ns

Practice
No practice

22
35

11
36

Soil texture 0.609ns

Loam
Sandy loam

27
30

19
28
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Turmeric production
Possibility of turmeric production with GAP

P-value
Low level of practice High level of practice

Water source 0.686ns

Rain
Natural water

50
7

39
8

Fertilizer use 0.001**
Chemical fertilizers
Organic fertilizers

42
15

18
29

Weed control 0.763ns

Practice
No practice

50
7

43
4

Pest control 0.023*
Practice
No practice

19
38

27
20

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

Table 5  Continued.

สรุป

เกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชันในอำาเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง มีประสบการณ์การผลิตขมิ้นชันเฉลี่ย 
12.45 ปี มีความรู้และเห็นด้วยเกี่ยวกับการผลิตขมิ้น
ชันตามมาตรฐาน GAP ในระดบัมาก แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 85.6) ผลิตขมิ้นชัน โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP ในระดบัปานกลาง ซึง่มคีวามเป็นไปได้
ระดับปานกลางที่ เกษตรกรจะผลิตขมิ้นชันตาม
มาตรฐาน GAP โดยความคิดเห็นของเกษตรกรเกีย่วกบั
การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP การใช้ปุ๋ยในการ
ปลูกขมิ้นชัน และการป้องกันกำาจัดศัตรูพืชมีความ
สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตาม

มาตรฐาน GAP ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่ง
เสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การผลิตขมิ้นชันที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน GAP และเห็นถึงความสำาคัญของการมี
มาตรฐานรับรอง รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ให้ครบทุกข้อกำาหนด 
ตามมาตรฐาน GAP เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GAP 
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชัน อำาเภอ 
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำาหรับความร่วมมือและการ
สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี



การผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP>>

116 Agricultural Sci. J. 2021 Vol. 52 (2) 

เอกสารอ้างอิง

Aunsub, P. and S. Srisuwan. 2014. Farmer’s opinion on Good Agricultural Practice system (GAP) 
of rice Ban Phraek district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Agricultural Sci. J. 45(2)
(Suppl.): 197–200. (in Thai)

Department of Agricultural Extension. 2013. Turmeric. Available Source: http://www.agriman.
doae.go.th/herbal/herbdoae006/khamin%20chan.pdf, May 10, 2020. (in Thai)

Horticulture Research Institute. 2013. Production system of medicinal herbs and spices in the 
south of Thailand. Available Source: https://www.doa.go.th/plan/wp-content/
uploads/2021/04/1091.1.1.5การสำารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ.pdf, May 19, 
2020. (in Thai)

Kaewduang, N., B. Yooprasert and P. Tangwiwat. 2017. Organic safe vegetables production of 
Good Agricultural Practice of farmers in Nong Khai province. Khon Kaen Agr. J. 45(Suppl. 
1): 1590–1596. (in Thai)

Kanokhong, K., N. Rattanawan and P. Jeerat. 2018. Adoption of crop growing methods under 
the standards of Good Agricultural Practice (GAP) of farmers, Mon Ngo Royal Project 
Development Center, Mae Tang district, Chiang Mai. Journal of Agri. Research & Extension. 
36(1): 75–84. (in Thai)

Kasikorn Research Center. 2019. Herbal market. Available Source: https://kasikornresearch.com/
th/analysis/k-social-media/Pages/SME-Herb_Market.aspx, February 10, 2020. (in Thai)

Khonthai, J., S. Rangsipaht and P. Tongdeelert. 2019. Needs on vegetable production based 
upon Good Agricultural Practice (GAP) of farmers in Nong Suea district, Pathum Thani 
province. Khon Kaen Agr. J. 47(4): 727–738. (in Thai)

Kongruang, C. and A. Songsom. 2004. Production and Marketing of Curcuma and Curcuma 
Products in Tamboon Lankhoi, Papayorm District, Patthalung Province. Thaksin University, 
Songkla. (in Thai)

Krejcie, R.V. and D.W. Morgan. 1970. Determining sample size for research activities. Educ. Psychol. 
Meas. 30: 607–610.

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. 2018. Good Agricultural Practice. 
Available Source: https://www.acfs.go.th/#/standard-commodity/general, July 19, 2019. 
(in Thai)



ส.วก.ท.

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 117

National Science and Technology Development Agency. 2018. Marketing opportunities targeted 
herbal extracts. Available Source: https://www.nanotec.or.th/th/เอกสารเผยแพร่, May 15, 
2021.

Paphayom District Agricultural Extension Office. 2018. Farmer registration. Available Source: 
http://paphayom.phatthalung.doae.go.th, February 3, 2018. (in Thai)

Theppradit, R. 2017. Turmeric Processing and Value Adding Project for Turmeric Growers. Available 
Source: http://hsmi2.psu.ac.th/food/project/689, February 15, 2020. (in Thai)


