
ความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าว>>

118 Agricultural Sci. J. 2017 Vol. 48 (1) 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Farmers’ Opinion towards Rice Production Technology in Community 
Rice Centers, Mueang District, Suphanburi Province

วริศรา  ทรัพย์เกษม1   และ  สุพัตรา  ศรีสุวรรณ1* 
Warissara  Supkasem1  and  Suphatra  Srisuwan1*

1 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 10900
1 Department of Agriculture Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok    
  10900 Thailand
  รับเรื่อง:     ธันวาคม 2559  Received:    December 2016
  รับตีพิมพ์:   ธันวาคม 2559  Accepted:   December 2016
* Corresponding author: agrstsw@ku.ac.th

ABSTRACT: This research was conducted to study 1) basic personal and economic factors of 
farmers, 2) farmers knowledge about rice production technology, 3) farmers opinion towards 
rice production technology, 4) problems and suggestions towards rice production technology 
of farmers. Data were collected from the population 130 farmers in community rice centers, 
Mueang District, Suphanburi Province by using interview schedule. The statistical analysis was 
carried out by descriptive statistics, frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, 
maximum and minimum.The research finding revealed that most of the farmers were male 
(52.3%) with the average age 52.5 years, and the highest education level was elementary. They 
had average household 4−6 members, and average rice production area was 20.42 rai. The 
average household farm labors were 3 persons, and their average experience on rice production 
was 27.25 years. The average cost of rice production was 3,367.88 baht/year, and their average 
income was 192,420.38 baht/year, with the average rice yield 867.85 kg/rai. Farmers’ level of 
knowledge of rice production technology was at high level, and their level of opinion towards 
rice production technology in 8 aspects containing the rice seeds, preparing the lands, eliminating 
weed, use of fertilizers, protecting and eliminating enemies of rice, water management, harvesting 
and preparing of farm accounts on the average were at high level (µ = 4.00). In terms of practice, 
farmers were found encountering problems with the severity of drought, high cost of production 
factor and decadence of natural resources. It therefore, suggested that agricultural agents should 
have a measure to control the cost of production factor and providing the farmers with knowledge 
and encouraging them to seriously adopt rice production technology continuously.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)  
ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจัยด้านเศรษฐกจิของเกษตรกร 
2) ระดับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว 3) 
ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าว 4) ปัญหา
และข้อเสนอแนะต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวของ
เกษตรกร โดยศึกษาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์
ข้าวชุมชนในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 
130 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา 
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่าสุด 

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 52.3 อายเุฉลีย่ 52.5 ปี จบการศึกษาสงูสดุ
ระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือน 4−6 คน มี
ขนาดพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 20.42 ไร่ มีแรงงานที่ใช้ใน
การปลกูข้าวเฉลีย่ 3 คน มปีระสบการณ์ในการปลูกข้าว
เฉล่ีย 27.25 ปี รายจ่ายในการปลกูข้าวเฉลีย่ 3,367.88 
บาท/ไร่ รายได้จากการปลูกข้าวเฉลี่ย 192,420.38 
บาท/ปี มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 867.85 กิโลกรัม/ไร่ 
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อ
เทคโนโลยกีารผลิตข้าวในภาพรวมทัง้ 8 ด้าน ประกอบ
ด้วย ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการเตรียมดิน ด้านการ
ก�าจัดวัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้านการป้องกันก�าจัดศัตรู
ข้าว ด้านการจดัการน�า้ ด้านการเกบ็เกีย่ว และด้านการ
จัดท�าบัญชีฟาร์ม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
นอกจากนี ้พบว่าเกษตรกรมปัีญหาขาดแคลนน�า้ท�านา
จากสภาวะภัยแล้ง และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึง
เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุม
ราคาปัจจัยการผลิต และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลติข้าวให้กบัเกษตรกรอย่างจรงิจังและ
ต่อเนื่อง
ค�าส�าคัญ: ความคิดเห็นของเกษตรกร, ความรู้, ศูนย์
ข้าวชุมชน, เทคโนโลยีการผลิตข้าว, จังหวดัสุพรรณบุรี

บทน�า

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส�าคัญแหล่ง
หนึ่งของโลก มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวในปี 2556/57 
ประมาณ 80.85 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่นาปี 65 ล้านไร่ 
และนาปรัง 15.85 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวปีละกว่า 
38 ล้านตันข้าวเปลือก มีเกษตรกรที่เป็นชาวนา
ประมาณ 3.76 ล้านครวัเรอืน หรอืประมาณร้อยละ 65 
ของเกษตรกรทัง้ประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถ
ผลิตข้าวได้มาก แต่ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของไทยยังอยู่ใน
เกณฑ์ต�่ามาก (นาปี 431 กิโลกรัมต่อไร่ และ นาปรัง 
645 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
(กรมการข้าว, 2558) สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผลผลิตข้าว
ไทยต�า่ เนือ่งจากพืน้ทีป่ลกูข้าวส่วนใหญ่ร้อยละ 80 อยู่
ในเขตอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก ซึ่งในบางครั้งประสบกับ
ภาวะฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน�้าท�านา ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ที่ส�าคัญคือเกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีการผลิต
ข้าวที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากส่วนใหญ่ขาดความรู้ที่ดีใน
การปลกูข้าว ตัง้แต่เรือ่งการใช้เมลด็พนัธุข้์าวพนัธุด์ ีการ
ปรบัปรุงบ�ารงุดนิ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปลกูข้าว 
การใช้ปุ๋ย ไปจนถึงการเกบ็เกีย่ว การใช้วธิกีารผลติแบบ
เดิมที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าค�าแนะน�าและเกิน
ความจ�าเป็น ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลผลติต่อไร่ จนกลาย
เป็นภาระหนี้สิน ประกอบกับสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
การเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น  
จึงมีความจ�าเป็นท่ีประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาจุดแข็ง
ด้านองค์ความรู ้การพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละ
พืน้ที ่ซ่ึงแนวทางทีจ่ะแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพือ่ช่วย
เหลือ เกษตรกรจ� า เป ็นต ้ อง เน ้นการปรับปรุ ง
ประสทิธภิาพการผลติ เพือ่เพิม่คณุภาพผลผลติ และลด
ต้นทุนการผลิต ท�าให้เกษตรกรมีการปลูกข้าวแบบ
ประณีต โดยกรมการข้าวได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิต
ข้าวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวให้กับชาวนาทั้งประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทาง 3 ต้องท�า 3 
ต้องลด คอื ต้องปลกูข้าวไม่เกนิ 2 ครัง้ต่อปี ต้องใช้เมลด็
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พันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสม ต้องท�าบัญชี
ฟาร์ม ลดอตัราเมลด็พันธุข้์าว ลดการใช้ปุ๋ยเคม ีและลด
การใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรน�าไปใช้เพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าว ซึ่งชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ประกอบ
ด้วย ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการเตรียมดิน ด้านการ
ก�าจัดวัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้านการป้องกันและก�าจัด
ศตัรขู้าว ด้านการจดัการน�า้ ด้านการเกบ็เกีย่ว และด้าน
การจัดท�าบัญชีฟาร์ม เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และกระตุ้น
ให้เกษตรกรตระหนักถงึการปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่เพือ่เพิม่
ผลผลิต ยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดรายจ่ายทีเ่กนิความจ�าเป็น อนั
จะน�าไปสู่การเพิม่รายได้สทุธใิห้กบัเกษตรกร (กรมการ
ข้าว, 2558) 

จั งหวัดสุพรรณบุรี  มีพื้ นที่ ถื อครองเพื่ อ
การเกษตร 2,188,241 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวมาก
ถึง 1,304,990 ไร่ (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรเป็นหลัก 
เป็นแหล่งผลิตอาหารและอุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตรทีส่�าคญัแห่งหนึง่ ท�าให้เศรษฐกจิมกีารขยาย
ตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการผลิตข้าวสูง สามารถปลูกข้าวได้ตลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะในพื้นที่อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรีถือเป็น
แหล่งผลิตข้าวที่ส�าคัญ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ 
ท�านา 7,737 ครัวเรือน มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี 
277,035 ไร่ และเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 188,453 
ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) มีศูนย์ข้าวชุมชนที่
ด�าเนินงานในอ�าเภอเมือง จ�านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวไม้ซุง 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองขาม และศูนย์ข้าวชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาข้าวสวนแตง ซึ่งเป็น
ศนูย์กลางการพัฒนาข้าวของชมุชนทีส่�าคญัของจังหวดั
สุพรรณบุรี โดยพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่
ให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิต 
สมาชิกสามารถผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีจ�าหน่าย
ควบคูก่บัการผลติเมลด็พนัธุดี์ ท�าให้สมาชกิมรีายได้เพิม่

ขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความ
สามารถในการพึง่พาตนเอง สอดคล้องกบัหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตข้าว พร้อมกับน�าความคิดเห็นต่อเทคโนโลยี
การผลิตข้าวของเกษตรกร ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการท�างานและแก้ไขปัญหาในการ
ด�าเนนิการส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติข้าว 
ท�าให้เกษตรกรสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพต่อไป

          อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรที่เป็น
สมาชกิศนูย์ข้าวชมุชนในอ�าเภอเมือง จังหวดัสพุรรณบรุี 
จ�านวนทั้งสิ้น 130 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์ (interview 
schedule) โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตข้าว ความคิดเห็นท่ีมีต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว รวมท้ังปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรท่ีมี
ต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าว ทดสอบเครื่องมือโดย
หาความเทีย่งตรง โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาความเชื่อ
มั่นโดยน�าแบบสัมภาษณ์ไปท�าการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา 
จ�านวน 30 ราย น�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดย
วิธีของ Kuder-Richardson (KR-20) ได้ค่าความเชื่อ
มัน่ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลติข้าวของเกษตรกร
เท่ากับ 0.795 และค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่า
ความเ ช่ือมั่นความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต ่อ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวเท่ากับ 0.857 การวิเคราะห์
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ข้อมลูใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยใช้สถติใินการ
วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
stat ist ics) ประกอบด ้วยการแจกแจงความถี่ 
(frequency distribution) ร้อยละ (percentage) ค่า
เฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต�่าสุด 
(minimum) ส�าหรับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
เทคโนโลยกีารผลติข้าวได้ก�าหนดอนัตรภาคชัน้แบ่งเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.81–2.61 เหน็ด้วยน้อย ค่าเฉลีย่ 2.62–3.42 
เห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.43–4.23 เห็นด้วยมาก 
และค่าเฉลี่ย 4.24–5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

ผลการทดลอง
ปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 52.3 อายุเฉลี่ย 48.5 ปี มีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 73.1 และมีจ�านวน
สมาชิกในครัวเรือน 4–6 คน ร้อยละ 60.0

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีขนาดพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 20.42 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูก
ข้าวของตนเองเฉลี่ย 16.74 ไร่ และเป็นพื้นที่นาเช่า
เฉลี่ย 15.84 ไร่ มีแรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าวเฉลี่ย  
3 คน เป็นแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน และเป็น
แรงงานจ้างเฉลี่ย 2 คน มีประสบการณ์ในการปลูก

ข้าวเฉลี่ย 27.25 ปี มีรายจ่ายในการปลูกข้าวเฉลี่ย 
3,367.88 บาท/ไร่ มีรายได้จากการปลูกข้าวเฉลี่ย 
192,420.38 บาท/ปี และมีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 867.85 
กิโลกรัม/ไร่ 

ด้านความรู ้เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 52.3 มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (มากกว่า 14 คะแนน) รองลงมาร้อยละ 45.4 มี
ความรู้ระดับปานกลาง และร้อยละ 2.3  มีความรู้
ระดับน้อย ดังแสดงใน Table 1

ด้านความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการเตรียมดิน ด้านการก�าจัด
วัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้านการป้องกันและก�าจัดศัตรู
ข้าว ด้านการจัดการน�้า ด้านการเก็บเกี่ยว และด้าน
การจัดท�าบัญชีฟาร์ม รวมทุกด้านโดยเฉลี่ยอยู ่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวในด้านการเก็บเก่ียวมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยอยู ่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือด้านการจัดท�า
บัญชีฟาร์ม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
และมีความคิดเห็นน้อยที่สุดต่อด้านการใช้ปุ๋ย โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) ดังแสดงใน
(Table 2)

 

Knowledge scores                              Number of Farmers             Percentage        Level of knowledge

Lower than 8 points

8 – 14  points

More than 14 points

3

59

68

2.3

45.4

52.3

Low

Moderate

High

Table 1  The level of knowledge of rice production technology of farmers 

Minimum = 6 points,  Maximum = 20 points and Mean = 15.52 points
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Table 2  Overall opinion towards rice production technology of farmers

Rice production technology  Mean
 

 
Standard 
Deviation

  

 

Level 
 

of opinion
 

 

Over all opinion  4.00 0.315 High  

The rice seeds

Preparing the lands

Eliminating weed

Use of fertilizers

Protecting and eliminating enemies of rice

Water management

Harvesting

Preparing of farm accounts

High

High

High

High

High

High

High

High

0.367

0.449

0.368

0.499

0.474

0.417

0.425

0.692

4.10

3.95

3.93

3.80

3.99

3.92

4.18

4.16

Very low = 1.00–1.80, Low = 1.81–2.61, Moderate = 2.62–3.42,  High = 3.43–4.23, 
Very high = 4.24–5.00

        วิจารณ์

ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวของ
เกษตรกร จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรมากกว่า
คร่ึง (ร้อยละ 52.3) มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยีการผลติ
ข้าวในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู ้ที่มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดย
เกษตรกรมีความเข้าใจในการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ในการ
ปลูกข้าว และการจัดท�าบัญชีฟาร์มอย่างสม�่าเสมอเพื่อ
ให้สามารถคิดค�านวณก�าไร–ขาดทุนจากการปลูกข้าว
แต่ละรอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล (2555) 
ระบุว ่า เกษตรกรมากกว่าครึ่งมีความรู ้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ในระดับมาก 

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอเทคโนโลยกีารผลติข้าว พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามคิดเหน็ต่อเทคโนโลยกีารผลติ
ข้าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) โดย

พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ความคดิเหน็ด้านเมลด็พนัธ์ุข้าวอยูใ่นระดบัมาก 

อาจเป็นเพราะการใช้เมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพดท่ีีตรงตาม
พันธุ์ ไม่มีข้าวอื่น หรือวัชพืชปะปน มีความงอกไม่ต�่า
กว่าร้อยละ 80 และมคีวามชืน้ของเมลด็พนัธุต์�า่กว่าร้อย
ละ 14 จะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
นอกจากนี้ การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับการ 
ท�านาลักษณะต่าง ๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มากเกินความจ�าเป็นลงได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเนตรนภา (2558) ระบุว่า เกษตรกรมี
ความคดิเหน็ต่อการเตรยีมเมลด็พนัธุใ์นระดบัมากทีส่ดุ
ทุกประเดน็ เนือ่งจากเกษตรกรได้เข้ารบัการอบรมเกีย่ว
กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว 
จึงมีความรู้ความเข้าใจต่อการเลือกใช้และการเตรียม
เมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการปนพันธุ์จากข้าว
พันธุ์อื่น
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ความคดิเหน็ด้านการเตรยีมดินอยูใ่นระดับมาก 
อาจเป็นเพราะการปลูกพืชปุ๋ยสดบ�ารุงดิน การพลิก
หน้าดินเพื่อกลบฟางข้าวก่อนการปลูกข้าว และการใช้
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หมักระหว่างไถกลบจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน รวมถึงการใส่วัสดุปูนปรับ
สภาพจะช่วยแก้ปัญหาดนิกรด ท�าให้ข้าวตอบสนองต่อ
การใช้ปุ๋ย ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ ๋ยหมักระหว่างไถกลบจะช่วยเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของผลผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา 
(2558) ระบุว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการเตรียม
แปลงปลูกอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีบางส่วนที่มีความ
คิดเห็นในระดับที่แตกต่างออกไป เนื่องจากการเตรียม
แปลงเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือปฏิบัติเอง แต่เกษตรกร
ของศนูย์ข้าวชมุชนบางส่วนเป็นเกษตรกรรายใหม่ และ
อาจเคยชินกับการท�านาแบบเดิม ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
เมล็ดพันธุ์   

ความคิดเห็นด้านการก�าจัดวัชพืชอยู่ในระดับ
มาก อาจเพราะการใช้สารก�าจัดวัชพืชทันทีหลังหว่าน
ข้าว ก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวงอก และการเลือกใช้สาร
ก�าจดัวัชพชืให้ตรงตามชนดิของวัชพชืทีร่ะบาด จะช่วย
แก้ปัญหาได้ตรงจดุ เพราะหากเลอืกใช้ผดิประเภท อาจ
ส่งผลต่อการระบาดของวัชพืชและอาการดื้อยา 
นอกจากนี ้การไม่ใช้สารก�าจัดวชัพชืหากพบการระบาด
ไม่ถงึร้อยละ 20 ของพืน้ที ่การพ่นสารก�าจดัวชัพืชขณะ
ไม่มีน�้าขัง และการระบายน�้าเข้านาหลังพ่นสารก�าจัด
วชัพืชไปแล้ว 3 วัน จะท�าให้สารเคมีดูดซมึได้ดี สามารถ
ก�าจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในนาข้าว และท�าให้ต้นกล้าข้าว
มคีวามงอกสม�า่เสมอ ผลผลติเพ่ิมมากขึน้ สอดคล้องกับ
งานวจิยัของพัชระ (2557) ระบวุ่า เกษตรกรมคีวามคดิ
เห็นต่อการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด เน่ืองจากเกษตรกรเหน็ความส�าคัญของ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี หรือ
การใช้ในปริมาณที่เกินก�าหนด อาจส่งผลต่อการเจริญ
เตบิโตของข้าว การเลอืกใช้สารเคมทีีเ่หมาะสมกบัศตัรู

ข้าวจะช่วยให้การป้องกันก�าจัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความคิดเหน็ด้านการใช้ปุ๋ยอยูใ่นระดบัมาก อาจ

เป็นเพราะการตรวจหาชนดิและปรมิาณการใส่ปุย๋ตาม
ความต้องการของดิน จะท�าให้สามารถใส่ปุย๋ได้ตรงตาม
ชนิดและปริมาณท่ีดินต้องการ รวมถึงช่วงเวลาและ
อัตราที่เหมาะสมส�าหรับการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง และการ
ใส่ปุ๋ยตามชนิดของพันธุ์ข้าว จะช่วยให้ต้นข้าวดูดซับ
ธาตุอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ แนวทางการใช้ปุ๋ย
เคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ท�าให้
เกษตรกรสามารถประหยัดค่าปุ๋ยเคมี รายได้เพิ่มข้ึน 
สขุภาพดขีึน้ และเป็นการรกัษาสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล (2555) ระบุ
ว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยใน
ระดับมาก โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยในนาข้าวอย่างน้อย  
2 ครั้ง ด้วยสูตร 16–20–0 18–22–0 และ 20–22–0 
ในนาดนิเหนยีว หรอื 16–16–8 18–12–6 และ 15–15–15 
ในนาดินร่วนปนทรายหรือดินทราย และใส่ในอัตราที่
เหมาะสมตามปริมาณธาตุอาหารในดิน 

ความคิดเหน็ด้านการป้องกนัและก�าจดัศตัรขู้าว
อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะการส�ารวจพืน้ทีน่าอย่าง
สม�่าเสมอเพ่ือประเมินการระบาด และการใช้สารเคมี
ก�าจัดท่ีเหมาะกับชนิดของศัตรูข้าวจะช่วยแก้ปัญหา
อย่างตรงจุด เพราะหากเลือกใช้ผิดประเภท อาจส่งผล
ต่อการระบาดหรืออาการดื้อยาของศัตรูข้าว และ
กระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศในนาได้ นอกจากนี้ แนวทางการลดการใช้เมล็ด
พนัธุเ์พือ่ลดความหนาแน่นของต้นข้าว การไม่ปลกูข้าว
ต่อเนือ่งเพือ่ตดัวงจรการระบาด รวมถงึการปลกูพชือายุ
สัน้ในช่วงพกันา และการอนรุกัษ์ศตัรูธรรมชาต ิจะช่วย
ให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย สุขภาพดีขึ้น เป็นการรักษา
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกบังานวจิยัของพชัระ (2557) 
ระบวุ่า เกษตรกรมคีวามคดิเหน็ต่อการผลติให้ปลอดภยั
จากศตัรพูชืเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากเมือ่เกดิการ
ระบาดของศัตรูข้าว โรคหรือวัชพืช เกษตรกรจ�าเป็น
ต้องหาวิธีป้องกันก�าจัดในทันทีและใช้วิธีที่ให้ผลดีมาก
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ที่สุด เพราะหากเกิดความเสียหายต่อผลผลิตจะส่งผล
ต่อรายได้ที่จะได้รับ

ความคดิเหน็ด้านการจดัการน�า้อยูใ่นระดับมาก 
อาจเป็นเพราะระดับน�้ามีความสัมพันธ์กับการเจริญ
เตบิโตทางล�าต้นและการให้ผลผลติของข้าวโดยตรง ถ้า
ต้นข้าวขาดน�้าจะท�าให้วัชพืชเติบโตแข่งกับต้นข้าว ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตได้ นอกจาก
นี้ การลดระดับน�้าในนาโดยปรับหน้าดินให้เรียบ
สม�่าเสมอ และการจัดการน�้าในภาวะน�้าน้อยด้วยการ
ขังน�้า 5–10 เซนติเมตร เพื่อปล่อยให้ต้นข้าวใช้น�้าจน
แห้งแล้วจึงให้น�้าใหม่ จะช่วยลดการใช้น�้าท่ีเกินความ
จ�าเป็นและลดค่าใช้จ่ายในการสูบน�้าลงได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงกมล (2555) ระบุว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการน�้าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะในช่วงท�าเทือกให้ระบายน�้าออกแล้วจึง
หว่านข้าวเพือ่ป้องกนัศตัรขู้าวท�าลาย รวมถงึการรกัษา
ระดับน�้า 10 - 15 เซนติเมตรตลอดฤดูปลูกและระบาย
น�้าก่อนเก็บเก่ียว 15 วันเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน

ความคิดเห็นด้านการเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับมาก 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการเกบ็เกีย่วข้าวในระยะพลบัพลงึ 
(หลังข้าวออกดอก 30 วัน) จะท�าให้เกษตรกรได้ข้าว
คุณภาพดี และช่วยลดความสูญเสียผลผลิตระหว่าง
เกบ็เก่ียวได้ดทีีสุ่ด รวมถงึการเตรียมพืน้ทีเ่กบ็เกีย่วและ
การท�าความสะอาดรถเกี่ยว จะช่วยให้เกิดความ
สะดวกและป้องกันการขยายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืชที่
ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ การตากเมล็ดข้าวเปลือกใน
สภาพแดดจัด และการเก็บรักษาโดยบรรจุในกระสอบ
ป่านและวางเรียงบนไม้รองที่อยู่สูงจากพ้ืน จะท�าให้
เมลด็มีความเหมาะสมต่อการน�าไปแปรสภาพหรอืเกบ็
ไว้ใช้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชระ (2557) 
ระบุว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
การเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมจะท�าให้ผลผลิตข้าวมี
คุณภาพดี ขายได้ราคา แต่ยังมีเกษตรกรบางราย
ประสบปัญหาการท�าความสะอาดรถเกี่ยวข ้าว 
เนื่องจากเป็นรถที่จ้างมา ผู้รับจ้างเห็นว่าเป็นขั้นตอน

ยุ่งยาก เสียเวลาจึงปฏิเสธการท�าความสะอาด 
และความคิดเห็นด้านการจัดท�าบัญชีฟาร์มอยู่

ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะเกษตรกรสามารถค�านวณ
ก�าไร-ขาดทุน และพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
แต่ละฤดูการผลิตได้ นอกจากน้ี ยังสามารถวิเคราะห์
ประสทิธภิาพและความมัน่คงทางการเงนิ วเิคราะห์จุด
อ่อนและจุดแข็งในการผลิตข้าว จึงสามารถควบคุม
และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นในการผลิตข้าวรอบใหม่
ลงได้ 

             ข้อเสนอแนะ
1. ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวของ
เกษตรกร สามารถสรุปข้อเสนอแนะเป็น รายด้านได้
ดังนี้ 

ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรู้ถูกต้องในประเด็นการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
และลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี แต่ยังมีบางส่วนท่ี
ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้
ใช้ว่าควรท�าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีความช้ืนน้อยกว่าร้อย
ละ 14 ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

ด้านการเตรียมดิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มคีวามรูใ้นประเดน็วตัถปุระสงค์ของการเตรยีมดนิ แต่
ยังมีบางส่วนท่ียังขาดความเข้าใจในการเตรียมดินเพื่อ
ลดวัชพืชในนาข้าวโดยปล่อยให้งอกและฝังกลบลงดิน 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการเตรียมดินท่ีเหมาะสม

ด้านการก�าจัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู้ถูกต้องในประเด็นการฉีดพ่นสารก�าจัด
วัชพืชท่ีสัมพันธ์กับการจัดการน�้าในนาข้าว และการไม่
ใช้สารก�าจัดวัชพืชขณะน�้าขัง แต่ยังมีบางส่วนที่ยังขาด
ความเข้าใจในการก�าจัดวัชพืชก่อนหว่านปุ๋ยเพื่อให้ได้
ข้าวเต็มเมล็ดและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องควรถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการก�าจัด
วัชพืชอย่างยั่งยืน
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ด้านการใช้ปุ๋ย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวาม
รูถู้กต้องในประเดน็การเลอืกใช้ปุย๋เคมแีละปรมิาณการ
ใช้ปุย๋เคมทีีเ่หมาะสมในการใส่ปุย๋คร้ังที ่ 1 และครัง้ที ่ 2 
ของการปลูกข้าว แต่ยงัมีบางส่วนทีย่งัขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยขณะที่ข้าวออกรวง เพื่อป้องกันข้าว
เมล็ดลีบและหักง่าย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิต
ข้าวคุณภาพดี

ด้านการป้องกนัก�าจดัศตัรขู้าว พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความรู้ถูกต้องในประเด็นการอนุรักษ์ศัตรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวเพื่อรักษานิเวศในนาข้าว 
และการไม่ปลกูข้าวติดต่อกนัหลายคร้ังเพือ่ตัดวงจรการ
ระบาดของแมลงศัตรูข้าว ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องก็
ควรเข้ามาให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันและก�าจัด
ศตัรขู้าวอย่างยัง่ยนืและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ด้านการจดัการน�า้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรูถ้กูต้องในประเดน็การรักษาระดบัน�า้ไม่ให้ท่วมต้น
กล้าหลงัข้าวงอก 7 วนัเพ่ือให้ข้าวเจริญเติบโตตามปกติ 
และการประหยัดน�้าโดยปล่อยให้ต้นข้าวใช้น�้าจนแห้ง
แล้วจึงให้น�า้ใหม่อกีคร้ังเพ่ือประหยดัน�า้

ด้านการเกบ็เก่ียว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้ถูกต้องในประเด็นผลเสียของการเก็บเกี่ยวข้าว
ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน และระยะเวลาที่เหมาะสม
ส�าหรับการระบายน�า้ออกจากนาข้าวก่อนเกบ็เกีย่วข้าว 
แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัการเกบ็เกีย่วข้าวคอื
หลังข้าวออกดอก 30 วนั จะท�าให้ได้ข้าวคณุภาพเตม็
เมลด็และคณุภาพการสดี ี ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ควรอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัช่วงเวลาทีเ่หมาะต่อการเกบ็
เกีย่วข้าว เพือ่ให้ได้ผลผลติทีมี่คุณภาพดี

ด้านการจดัท�าบัญชีฟาร์ม พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู ้ถูกต ้องในประเด็นการจัดท�าบัญชี 
ฟาร ์มอย ่างสม�่ า เสมอจะท�าให ้สามารถค�านวณ 
ก�าไร–ขาดทุนจากการปลูกข้าวได้ และการจัดท�า 
บัญชีฟาร์มสามารถน�ามาวิเคราะห์จุดอ่อนหรือจุดแข็ง 
ในการผลติข้าวได้

2. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว สามารถสรุปข้อเสนอแนะเป็นรายด้านได้ดังนี้

ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี
เกษตรกรบางรายท่ีพบปัญหาข้าวพันธุ์ปน ขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ควรออกมาตรการควบคมุร้านจ�าหน่ายเมลด็พนัธุอ์ย่าง
เข้มงวด รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือในการปลูกข้าวที่
ทันสมัยไว้ใช้ในชุมชนต่อไป

ด้านการเตรียมดินอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี
เกษตรกรบางรายท่ีประสบปัญหาดินมีคุณภาพต�่า ดัง
นั้น ควรส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดบ�ารุงดิน และควร
ให้การสนับสนุนเครื่องมือเตรียมดินไว้ใช้ในชุมชน เพื่อ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินของเกษตรกร 

ด้านการก�าจัดวัชพืชอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี
เกษตรกรบางรายประสบปัญหาค่าสารเคมกี�าจดัวชัพชื
มีราคาแพง ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด�าเนิน
การในการควบคุมราคาสารเคมีก�าจัดวัชพืชท่ีเข้มงวด
และจริงจัง

ด ้านการใช ้ ปุ ๋ยอยู ่ ในระดับมาก แต ่ยังมี
เกษตรกรบางรายประสบปัญหาค่าปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
และสขุภาพเสือ่มโทรมจากการใช้ปุย๋เคมีเป็นเวลานาน 
ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรด�าเนินการควบคุม
ราคาปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมอย่างจริงจัง รวมถึงรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพื่อประหยัดค่าใช้
จ่าย ช่วยรักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านการป้องกันก�าจัดศัตรูข้าวอยู่ในระดับ
มาก แต่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ได้รับความเสียหาย
จากการระบาดของศัตรูข้าวชนิดต่างๆ ดังนั้น หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง
เตือนการระบาดของโรคและศัตรูข้าวในพื้นที่ต่างๆ 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและทัน
ต่อสถานการณ์ 

ด้านการจัดการน�้าอยู่ในระดับมาก อย่างไร
กต็าม เกษตรกรหลายรายต้องประสบปัญหาขาดแคลน
น�้าท�านาจากสภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา ท�าให้ผลผลิต
ตกต�่าเสียหายเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องควรส่งเสริมแนวทางการท�านาแบบประหยัด
น�้า (เปียกสลับแห้ง) รวมถึงการบริหารจัดการแหล่งน�้า
ในชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านการเก็บเกี่ยวอยู ่ ในระดับมาก แต่มี
เกษตรกรบางรายที่ประสบปัญหาค่าจ้างรถเก็บเก่ียวมี
ราคาแพง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
เคร่ืองมือเกี่ยวนวดข้าวในชุมชน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร 

ด้านการจัดท�าบัญชีฟาร์มอยู่ในระดับมาก แต่
มีเกษตรกรบางรายประสบกับความยุ่งยากในการจัด
ท�าบัญชี ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงวิธี
การบันทึกบัญชีฟาร์มผ่านช่องทางที่สะดวกและ
สามารถใช้งานได้จริง

สรุป

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.3) มีความรู้

เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวในระดับมาก แต่มี
สัดส ่วนไม ่ต ่างจากเกษตรกรที่มีความรู ้ ในระดับ 
ปานกลาง (ร้อยละ 45.4) มากนัก ซึ่งจากผลการศึกษา 
พบว่า มีเกษตรกรเกือบครึ่งที่ยังขาดความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการใส่ปุ๋ยตามการ
เจริญเติบโตของข้าว เช่น การใส่ปุ๋ยในขณะท่ีข้าว 
ออกรวงเพื่อป้องกันข้าวเมล็ดลีบ หักง่าย รวมถึง 
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมดินเพื่อลดวัชพืชในนา
ข้าว และการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งล้วน
ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ และปัญหา
วัชพืชในนาข้าว 

ส�าหรับความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวของเกษตรกรรวมทุกด้านเฉลี่ยมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการ 
เตรียมดิน ด้านการก�าจัดวัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้าน
การป้องกันและก�าจัดศัตรูข้าว ด้านการจัดการน�้า 
ด้านการเก็บเกี่ยว และด้านการจัดท�าบัญชีฟาร์ม 
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