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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.
Keywords: Farmers’ opinion, knowledge, community rice centers, rice production technology,
Suphanburi province
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บทคัดย่อ

บทน�ำ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร
2) ระดับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว 3)
ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าว 4) ปัญหา
และข้ อ เสนอแนะต่ อ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า วของ
เกษตรกร โดยศึกษาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์
ข้าวชุมชนในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน
130 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่ำสุด
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 52.3 อายุเฉลีย่ 52.5 ปี จบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือน 4−6 คน มี
ขนาดพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 20.42 ไร่ มีแรงงานที่ใช้ใน
การปลูกข้าวเฉลีย่ 3 คน มีประสบการณ์ในการปลูกข้าว
เฉลีย่ 27.25 ปี รายจ่ายในการปลูกข้าวเฉลีย่ 3,367.88
บาท/ไร่ รายได้จากการปลูกข้าวเฉลี่ย 192,420.38
บาท/ปี มี ผ ลผลิ ต ข้ า วเฉลี่ ย 867.85 กิ โ ลกรั ม /ไร่
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวในภาพรวมทัง้ 8 ด้าน ประกอบ
ด้วย ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการเตรียมดิน ด้านการ
ก�ำจัดวัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้านการป้องกันก�ำจัดศัตรู
ข้าว ด้านการจัดการน�ำ้ ด้านการเก็บเกีย่ ว และด้านการ
จัดท�ำบัญชีฟาร์ม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
นอกจากนี้ พบว่าเกษตรกรมีปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ ท�ำนา
จากสภาวะภัยแล้ง และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึง
เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุม
ราคาปัจจัยการผลิต และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้กบั เกษตรกรอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: ความคิดเห็นของเกษตรกร, ความรู้, ศูนย์
ข้าวชุมชน, เทคโนโลยีการผลิตข้าว, จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส�ำคัญแหล่ง
หนึ่งของโลก มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2556/57
ประมาณ 80.85 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่นาปี 65 ล้านไร่
และนาปรัง 15.85 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวปีละกว่า
38 ล้ า นตั น ข้ า วเปลื อ ก มี เ กษตรกรที่ เ ป็ น ชาวนา
ประมาณ 3.76 ล้านครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 65
ของเกษตรกรทัง้ ประเทศ แม้วา่ ประเทศไทยจะสามารถ
ผลิตข้าวได้มาก แต่ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของไทยยังอยู่ใน
เกณฑ์ต�่ำมาก (นาปี 431 กิโลกรัมต่อไร่ และ นาปรัง
645 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
(กรมการข้าว, 2558) สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผลผลิตข้าว
ไทยต�ำ่ เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ ลูกข้าวส่วนใหญ่รอ้ ยละ 80 อยู่
ในเขตอาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งในบางครั้งประสบกับ
ภาวะฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน�้ำท�ำนา ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ที่ส�ำคัญคือเกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีการผลิต
ข้าวที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากส่วนใหญ่ขาดความรู้ที่ดีใน
การปลูกข้าว ตัง้ แต่เรือ่ งการใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วพันธุด์ ี การ
ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการปลูกข้าว
การใช้ปยุ๋ ไปจนถึงการเก็บเกีย่ ว การใช้วธิ กี ารผลิตแบบ
เดิมที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าค�ำแนะน�ำและเกิน
ความจ�ำเป็น ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลผลิตต่อไร่ จนกลาย
เป็นภาระหนี้สิน ประกอบกับสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
การเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาจุดแข็ง
ด้านองค์ความรู้ การพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละ
พืน้ ที่ ซึง่ แนวทางทีจ่ ะแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพือ่ ช่วย
เหลื อ เกษตรกรจ� ำ เป็ น ต้ อ งเน้ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ เพิม่ คุณภาพผลผลิต และลด
ต้นทุนการผลิต ท�ำให้เกษตรกรมีการปลูกข้าวแบบ
ประณีต โดยกรมการข้าวได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิต
ข้าวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวให้กับชาวนาทั้งประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทาง 3 ต้องท�ำ 3
ต้องลด คือ ต้องปลูกข้าวไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี ต้องใช้เมล็ด
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พันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสม ต้องท�ำบัญชี
ฟาร์ม ลดอัตราเมล็ดพันธุข์ า้ ว ลดการใช้ปยุ๋ เคมี และลด
การใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรน�ำไปใช้เพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าว ซึ่งชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ประกอบ
ด้วย ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการเตรียมดิน ด้านการ
ก�ำจัดวัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้านการป้องกันและก�ำจัด
ศัตรูขา้ ว ด้านการจัดการน�ำ้ ด้านการเก็บเกีย่ ว และด้าน
การจัดท�ำบัญชีฟาร์ม เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และกระตุ้น
ให้เกษตรกรตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่
ผลผลิต ยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ลดรายจ่ายทีเ่ กินความจ�ำเป็น อัน
จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ รายได้สทุ ธิให้กบั เกษตรกร (กรมการ
ข้าว, 2558)
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ
การเกษตร 2,188,241 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวมาก
ถึง 1,304,990 ไร่ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2558) เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรเป็นหลัก
เป็นแหล่งผลิตอาหารและอุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตรทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ท�ำให้เศรษฐกิจมีการขยาย
ตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการผลิตข้าวสูง สามารถปลูกข้าวได้ตลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะในพื้นที่อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรีถือเป็น
แหล่งผลิตข้าวที่ส�ำคัญ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
ท�ำนา 7,737 ครัวเรือน มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี
277,035 ไร่ และเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 188,453
ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) มีศูนย์ข้าวชุมชนที่
ด�ำเนินงานในอ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวไม้ซุง
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองขาม และศูนย์ข้าวชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาข้าวสวนแตง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชนทีส่ ำ� คัญของจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่
ให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิต
สมาชิกสามารถผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีจ�ำหน่าย
ควบคูก่ บั การผลิตเมล็ดพันธุด์ ี ท�ำให้สมาชิกมีรายได้เพิม่
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ขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความ
สามารถในการพึง่ พาตนเอง สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
เกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตข้าว พร้อมกับน�ำความคิดเห็นต่อเทคโนโลยี
การผลิตข้าวของเกษตรกร ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานและแก้ไขปัญหาในการ
ด�ำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
ท� ำ ให้ เ กษตรกรสามารถน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการ
พัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกศูนย์ขา้ วชุมชนในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 130 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ (interview
schedule) โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตข้าว ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มี
ต่ อ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า ว ทดสอบเครื่ อ งมื อ โดย
หาความเทีย่ งตรง โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาความเชื่อ
มั่นโดยน�ำแบบสัมภาษณ์ไปท�ำการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา
จ�ำนวน 30 ราย น�ำมาค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดย
วิธีของ Kuder-Richardson (KR-20) ได้ค่าความเชื่อ
มัน่ ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกร
เท่ากับ 0.795 และค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่า
ความเชื่ อ มั่ น ความคิ ด เห็ น ของเกษตรกรที่ มี ต ่ อ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวเท่ากับ 0.857 การวิเคราะห์

ส.วก.ท.

ข้อมูลใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิตใิ นการ
วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ประกอบด้ ว ยการแจกแจงความถี่
(frequency distribution) ร้อยละ (percentage) ค่า
เฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต�่ำสุด
(minimum) ส� ำ หรั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวได้กำ� หนดอันตรภาคชัน้ แบ่งเป็น
5 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลีย่ 1.81–2.61 เห็นด้วยน้อย ค่าเฉลีย่ 2.62–3.42
เห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.43–4.23 เห็นด้วยมาก
และค่าเฉลี่ย 4.24–5.00 เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการทดลอง

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 52.3 อายุเฉลี่ย 48.5 ปี มีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 73.1 และมีจ�ำนวน
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
ด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว
พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 52.3 มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (มากกว่า 14 คะแนน) รองลงมาร้อยละ 45.4 มี
ความรู้ระดับปานกลาง และร้อยละ 2.3 มีความรู้
ระดับน้อย ดังแสดงใน Table 1
ด้ า นความคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ข้ า ว พบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการเตรียมดิน ด้านการก�ำจัด
วัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้านการป้องกันและก�ำจัดศัตรู
ข้าว ด้านการจัดการน�้ำ ด้านการเก็บเกี่ยว และด้าน
การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ฟ าร์ ม รวมทุ ก ด้ า นโดยเฉลี่ ย อยู ่ ใ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวในด้านการเก็บเกี่ยวมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือด้านการจัดท�ำ
บัญชีฟาร์ม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16)
และมีความคิดเห็นน้อยที่สุดต่อด้านการใช้ปุ๋ย โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) ดังแสดงใน
(Table 2)

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

Percentage

Level of knowledge

3

2.3

Low

8 – 14 points

59

45.4

Moderate

More than 14 points

68

52.3

High

Lower than 8 points

Number 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

The rice seeds

4.10

0.367

High

Preparing the lands

3.95

0.449

High

Eliminating weed

3.93

0.368

High

Use of fertilizers

3.80

0.499

High

Protecting and eliminating enemies of rice

3.99

0.474

High

Water management

3.92

0.417

High

Harvesting

4.18

0.425

High

Preparing of farm accounts

4.16

0.692

High

Overall opinion

4.00

0.315

High

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

ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า วของ
เกษตรกร จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรมากกว่า
ครึง่ (ร้อยละ 52.3) มีความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า ว โดย
เกษตรกรมีความเข้าใจในการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ในการ
ปลูกข้าว และการจัดท�ำบัญชีฟาร์มอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
ให้สามารถคิดค�ำนวณก�ำไร–ขาดทุนจากการปลูกข้าว
แต่ละรอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล (2555)
ระบุ ว ่ า เกษตรกรมากกว่ า ครึ่ ง มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ เทคโนโลยีการผลิตข้าว พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) โดย
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พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
ความคิดเห็นด้านเมล็ดพันธุข์ า้ วอยูใ่ นระดับมาก
อาจเป็นเพราะการใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีทตี่ รงตาม
พันธุ์ ไม่มีข้าวอื่น หรือวัชพืชปะปน มีความงอกไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 80 และมีความชืน้ ของเมล็ดพันธุต์ ำ�่ กว่าร้อย
ละ 14 จะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
นอกจากนี้ การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการ
ท�ำนาลักษณะต่าง ๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มากเกินความจ�ำเป็นลงได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเนตรนภา (2558) ระบุว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นต่อการเตรียมเมล็ดพันธุใ์ นระดับมากทีส่ ดุ
ทุกประเด็น เนือ่ งจากเกษตรกรได้เข้ารับการอบรมเกีย่ ว
กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว
จึงมีความรู้ความเข้าใจต่อการเลือกใช้และการเตรียม
เมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการปนพันธุ์จากข้าว
พันธุ์อื่น

ส.วก.ท.

ความคิดเห็นด้านการเตรียมดินอยูใ่ นระดับมาก
อาจเป็นเพราะการปลูกพืชปุ๋ยสดบ�ำรุงดิน การพลิก
หน้าดินเพื่อกลบฟางข้าวก่อนการปลูกข้าว และการใช้
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หมักระหว่างไถกลบจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน รวมถึงการใส่วัสดุปูนปรับ
สภาพจะช่วยแก้ปญ
ั หาดินกรด ท�ำให้ขา้ วตอบสนองต่อ
การใช้ปุ๋ย ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยคอก
หรื อ ปุ ๋ ย หมั ก ระหว่ า งไถกลบจะช่ ว ยเพิ่ ม ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของผลผลิ ต สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเนตรนภา
(2558) ระบุว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการเตรียม
แปลงปลูกอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีบางส่วนที่มีความ
คิดเห็นในระดับที่แตกต่างออกไป เนื่องจากการเตรียม
แปลงเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือปฏิบัติเอง แต่เกษตรกร
ของศูนย์ขา้ วชุมชนบางส่วนเป็นเกษตรกรรายใหม่ และ
อาจเคยชินกับการท�ำนาแบบเดิม ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
เมล็ดพันธุ์
ความคิดเห็นด้านการก�ำจัดวัชพืชอยู่ในระดับ
มาก อาจเพราะการใช้สารก�ำจัดวัชพืชทันทีหลังหว่าน
ข้าว ก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวงอก และการเลือกใช้สาร
ก�ำจัดวัชพืชให้ตรงตามชนิดของวัชพืชทีร่ ะบาด จะช่วย
แก้ปญ
ั หาได้ตรงจุด เพราะหากเลือกใช้ผดิ ประเภท อาจ
ส่ ง ผลต่ อ การระบาดของวั ช พื ช และอาการดื้ อ ยา
นอกจากนี้ การไม่ใช้สารก�ำจัดวัชพืชหากพบการระบาด
ไม่ถงึ ร้อยละ 20 ของพืน้ ที่ การพ่นสารก�ำจัดวัชพืชขณะ
ไม่มีน�้ำขัง และการระบายน�้ำเข้านาหลังพ่นสารก�ำจัด
วัชพืชไปแล้ว 3 วัน จะท�ำให้สารเคมีดดู ซึมได้ดี สามารถ
ก�ำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในนาข้าว และท�ำให้ต้นกล้าข้าว
มีความงอกสม�ำ่ เสมอ ผลผลิตเพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพัชระ (2557) ระบุวา่ เกษตรกรมีความคิด
เห็นต่อการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเกษตรกรเห็นความส�ำคัญของ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี หรือ
การใช้ในปริมาณที่เกินก�ำหนด อาจส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตของข้าว การเลือกใช้สารเคมีทเี่ หมาะสมกับศัตรู

ข้าวจะช่วยให้การป้องกันก�ำจัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความคิดเห็นด้านการใช้ปยุ๋ อยูใ่ นระดับมาก อาจ
เป็นเพราะการตรวจหาชนิดและปริมาณการใส่ปยุ๋ ตาม
ความต้องการของดิน จะท�ำให้สามารถใส่ปยุ๋ ได้ตรงตาม
ชนิดและปริมาณที่ดินต้องการ รวมถึงช่วงเวลาและ
อัตราที่เหมาะสมส�ำหรับการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง และการ
ใส่ปุ๋ยตามชนิดของพันธุ์ข้าว จะช่วยให้ต้นข้าวดูดซับ
ธาตุอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ แนวทางการใช้ปุ๋ย
เคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิ น เพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต ท� ำ ให้
เกษตรกรสามารถประหยัดค่าปุ๋ยเคมี รายได้เพิ่มขึ้น
สุขภาพดีขนึ้ และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล (2555) ระบุ
ว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยใน
ระดับมาก โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยในนาข้าวอย่างน้อย
2 ครั้ง ด้วยสูตร 16–20–0 18–22–0 และ 20–22–0
ในนาดินเหนียว หรือ 16–16–8 18–12–6 และ 15–15–15
ในนาดินร่วนปนทรายหรือดินทราย และใส่ในอัตราที่
เหมาะสมตามปริมาณธาตุอาหารในดิน
ความคิดเห็นด้านการป้องกันและก�ำจัดศัตรูขา้ ว
อยูใ่ นระดับมาก อาจเป็นเพราะการส�ำรวจพืน้ ทีน่ าอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อประเมินการระบาด และการใช้สารเคมี
ก�ำจัดที่เหมาะกับชนิดของศัตรูข้าวจะช่วยแก้ปัญหา
อย่างตรงจุด เพราะหากเลือกใช้ผิดประเภท อาจส่งผล
ต่ อ การระบาดหรื อ อาการดื้ อ ยาของศั ต รู ข ้ า ว และ
กระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศในนาได้ นอกจากนี้ แนวทางการลดการใช้เมล็ด
พันธุเ์ พือ่ ลดความหนาแน่นของต้นข้าว การไม่ปลูกข้าว
ต่อเนือ่ งเพือ่ ตัดวงจรการระบาด รวมถึงการปลูกพืชอายุ
สัน้ ในช่วงพักนา และการอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติ จะช่วย
ให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย สุขภาพดีขึ้น เป็นการรักษา
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชระ (2557)
ระบุวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการผลิตให้ปลอดภัย
จากศัตรูพชื เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากเมือ่ เกิดการ
ระบาดของศัตรูข้าว โรคหรือวัชพืช เกษตรกรจ�ำเป็น
ต้องหาวิธีป้องกันก�ำจัดในทันทีและใช้วิธีที่ให้ผลดีมาก
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ที่สุด เพราะหากเกิดความเสียหายต่อผลผลิตจะส่งผล
ต่อรายได้ที่จะได้รับ
ความคิดเห็นด้านการจัดการน�ำ้ อยูใ่ นระดับมาก
อาจเป็นเพราะระดับน�้ำมีความสัมพันธ์กับการเจริญ
เติบโตทางล�ำต้นและการให้ผลผลิตของข้าวโดยตรง ถ้า
ต้นข้าวขาดน�้ำจะท�ำให้วัชพืชเติบโตแข่งกับต้นข้าว ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตได้ นอกจาก
นี้ การลดระดั บ น�้ ำ ในนาโดยปรั บ หน้ า ดิ น ให้ เ รี ย บ
สม�่ำเสมอ และการจัดการน�้ำในภาวะน�้ำน้อยด้วยการ
ขังน�้ำ 5–10 เซนติเมตร เพื่อปล่อยให้ต้นข้าวใช้น�้ำจน
แห้งแล้วจึงให้น�้ำใหม่ จะช่วยลดการใช้น�้ำที่เกินความ
จ�ำเป็นและลดค่าใช้จ่ายในการสูบน�้ำลงได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงกมล (2555) ระบุว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการน�้ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะในช่วงท�ำเทือกให้ระบายน�้ำออกแล้วจึง
หว่านข้าวเพือ่ ป้องกันศัตรูขา้ วท�ำลาย รวมถึงการรักษา
ระดับน�้ำ 10 - 15 เซนติเมตรตลอดฤดูปลูกและระบาย
น�้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15 วันเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน
ความคิดเห็นด้านการเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับมาก
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการเก็บเกีย่ วข้าวในระยะพลับพลึง
(หลังข้าวออกดอก 30 วัน) จะท�ำให้เกษตรกรได้ข้าว
คุณภาพดี และช่วยลดความสูญเสียผลผลิตระหว่าง
เก็บเกีย่ วได้ดที สี่ ดุ รวมถึงการเตรียมพืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ วและ
การท� ำ ความสะอาดรถเกี่ ย ว จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความ
สะดวกและป้องกันการขยายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืชที่
ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ การตากเมล็ดข้าวเปลือกใน
สภาพแดดจัด และการเก็บรักษาโดยบรรจุในกระสอบ
ป่านและวางเรียงบนไม้รองที่อยู่สูงจากพื้น จะท�ำให้
เมล็ดมีความเหมาะสมต่อการน�ำไปแปรสภาพหรือเก็บ
ไว้ใช้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชระ (2557)
ระบุว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
การเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมจะท�ำให้ผลผลิตข้าวมี
คุ ณ ภาพดี ขายได้ ร าคา แต่ ยั ง มี เ กษตรกรบางราย
ประสบปั ญ หาการท� ำ ความสะอาดรถเกี่ ย วข้ า ว
เนื่องจากเป็นรถที่จ้างมา ผู้รับจ้างเห็นว่าเป็นขั้นตอน
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ยุ่งยาก เสียเวลาจึงปฏิเสธการท�ำความสะอาด
และความคิดเห็นด้านการจัดท�ำบัญชีฟาร์มอยู่
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะเกษตรกรสามารถค�ำนวณ
ก�ำไร-ขาดทุน และพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
แต่ละฤดูการผลิตได้ นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและความมัน่ คงทางการเงิน วิเคราะห์จดุ
อ่อนและจุดแข็งในการผลิตข้าว จึงสามารถควบคุม
และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นในการผลิตข้าวรอบใหม่
ลงได้

ข้อเสนอแนะ

1. ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า วของ
เกษตรกร สามารถสรุปข้อเสนอแนะเป็น รายด้านได้
ดังนี้
ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรู้ถูกต้องในประเด็นการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
และลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี แต่ยังมีบางส่วนที่
ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้
ใช้ว่าควรท�ำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีความชื้นน้อยกว่าร้อย
ละ 14 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
ด้านการเตรียมดิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรูใ้ นประเด็นวัตถุประสงค์ของการเตรียมดิน แต่
ยังมีบางส่วนที่ยังขาดความเข้าใจในการเตรียมดินเพื่อ
ลดวัชพืชในนาข้าวโดยปล่อยให้งอกและฝังกลบลงดิน
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการเตรียมดินที่เหมาะสม
ด้านการก�ำจัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู้ถูกต้องในประเด็นการฉีดพ่นสารก�ำจัด
วัชพืชที่สัมพันธ์กับการจัดการน�้ำในนาข้าว และการไม่
ใช้สารก�ำจัดวัชพืชขณะน�้ำขัง แต่ยังมีบางส่วนที่ยังขาด
ความเข้าใจในการก�ำจัดวัชพืชก่อนหว่านปุ๋ยเพื่อให้ได้
ข้าวเต็มเมล็ดและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการก�ำจัด
วัชพืชอย่างยั่งยืน

ส.วก.ท.

ด้านการใช้ปยุ๋ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วาม
รูถ้ กู ต้องในประเด็นการเลือกใช้ปยุ๋ เคมีและปริมาณการ
ใช้ปยุ๋ เคมีทเี่ หมาะสมในการใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
ของการปลูกข้าว แต่ยงั มีบางส่วนทีย่ งั ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยขณะที่ข้าวออกรวง เพื่อป้องกันข้าว
เมล็ดลีบและหักง่าย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิต
ข้าวคุณภาพดี
ด้านการป้องกันก�ำจัดศัตรูขา้ ว พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความรู้ถูกต้องในประเด็นการอนุรักษ์ศัตรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวเพื่อรักษานิเวศในนาข้าว
และการไม่ปลูกข้าวติดต่อกันหลายครัง้ เพือ่ ตัดวงจรการ
ระบาดของแมลงศัตรูขา้ ว ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็
ควรเข้ามาให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันและก�ำจัด
ศัตรูขา้ วอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ด้านการจัดการน�ำ้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรูถ้ กู ต้องในประเด็นการรักษาระดับน�ำ้ ไม่ให้ทว่ มต้น
กล้าหลังข้าวงอก 7 วันเพือ่ ให้ขา้ วเจริญเติบโตตามปกติ
และการประหยัดน�้ำโดยปล่อยให้ต้นข้าวใช้น�้ำจนแห้ง
แล้วจึงให้นำ�้ ใหม่อกี ครัง้ เพือ่ ประหยัดน�ำ้
ด้านการเก็บเกีย่ ว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้ถูกต้องในประเด็นผลเสียของการเก็บเกี่ยวข้าว
ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน และระยะเวลาที่เหมาะสม
ส�ำหรับการระบายน�ำ้ ออกจากนาข้าวก่อนเก็บเกีย่ วข้าว
แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการเก็บเกีย่ วข้าวคือ
หลังข้าวออกดอก 30 วัน จะท�ำให้ได้ขา้ วคุณภาพเต็ม
เมล็ดและคุณภาพการสีดี ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับช่วงเวลาทีเ่ หมาะต่อการเก็บ
เกีย่ วข้าว เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ด้านการจัดท�ำบัญชีฟาร์ม พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มี ค วามรู ้ ถู ก ต้ อ งในประเด็ น การจั ด ท� ำ บั ญ ชี
ฟาร์ ม อย่ า งสม�่ ำ เสมอจะท� ำ ให้ ส ามารถค� ำ นวณ
ก� ำ ไร–ขาดทุ น จากการปลู ก ข้ า วได้ และการจั ด ท� ำ
บัญชีฟาร์มสามารถน�ำมาวิเคราะห์จุดอ่อนหรือจุดแข็ง
ในการผลิตข้าวได้

2. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว สามารถสรุปข้อเสนอแนะเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี
เกษตรกรบางรายที่พบปัญหาข้าวพันธุ์ปน ขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรออกมาตรการควบคุมร้านจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุอ์ ย่าง
เข้มงวด รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือในการปลูกข้าวที่
ทันสมัยไว้ใช้ในชุมชนต่อไป
ด้านการเตรียมดินอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี
เกษตรกรบางรายที่ประสบปัญหาดินมีคุณภาพต�่ำ ดัง
นั้น ควรส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดบ�ำรุงดิน และควร
ให้การสนับสนุนเครื่องมือเตรียมดินไว้ใช้ในชุมชน เพื่อ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินของเกษตรกร
ด้านการก�ำจัดวัชพืชอยู่ในระดับมาก แต่ยังมี
เกษตรกรบางรายประสบปัญหาค่าสารเคมีกำ� จัดวัชพืช
มีราคาแพง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนิน
การในการควบคุมราคาสารเคมีก�ำจัดวัชพืชที่เข้มงวด
และจริงจัง
ด้ า นการใช้ ปุ ๋ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก แต่ ยั ง มี
เกษตรกรบางรายประสบปัญหาค่าปุ๋ยเคมีมีราคาแพง
และสุขภาพเสือ่ มโทรมจากการใช้ปยุ๋ เคมีเป็นเวลานาน
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินการควบคุม
ราคาปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมอย่างจริงจัง รวมถึงรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพื่อประหยัดค่าใช้
จ่าย ช่วยรักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้านการป้องกันก�ำจัดศัตรูข้าวอยู่ในระดับ
มาก แต่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ได้รับความเสียหาย
จากการระบาดของศัตรูข้าวชนิดต่างๆ ดังนั้น หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง
เตือนการระบาดของโรคและศัตรูข้าวในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและทัน
ต่อสถานการณ์
ด้านการจัดการน�้ำอยู่ในระดับมาก อย่างไร
ก็ตาม เกษตรกรหลายรายต้องประสบปัญหาขาดแคลน
น�้ำท�ำนาจากสภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา ท�ำให้ผลผลิต
ตกต�่ำเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่
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ความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าว

เกี่ยวข้องควรส่งเสริมแนวทางการท�ำนาแบบประหยัด
น�้ำ (เปียกสลับแห้ง) รวมถึงการบริหารจัดการแหล่งน�้ำ
ในชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป
ด้ า นการเก็ บ เกี่ ย วอยู ่ ใ นระดั บ มาก แต่ มี
เกษตรกรบางรายที่ประสบปัญหาค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวมี
ราคาแพง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
เครื่องมือเกี่ยวนวดข้าวในชุมชน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร
ด้านการจัดท�ำบัญชีฟาร์มอยู่ในระดับมาก แต่
มีเกษตรกรบางรายประสบกับความยุ่งยากในการจัด
ท�ำบัญชี ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงวิธี
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ฟ าร์ ม ผ่ า นช่ อ งทางที่ ส ะดวกและ
สามารถใช้งานได้จริง

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวในระดับมาก แต่มี
สั ด ส่ ว นไม่ ต ่ า งจากเกษตรกรที่ มี ค วามรู ้ ใ นระดั บ
ปานกลาง (ร้อยละ 45.4) มากนัก ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่ า มี เ กษตรกรเกื อ บครึ่ ง ที่ ยั ง ขาดความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการใส่ปุ๋ยตามการ
เจริญเติบโตของข้าว เช่น การใส่ปุ๋ยในขณะที่ข้าว
ออกรวงเพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ า วเมล็ ด ลี บ หั ก ง่ า ย รวมถึ ง
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมดินเพื่อลดวัชพืชในนา
ข้าว และการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งล้วน
ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ และปัญหา
วัชพืชในนาข้าว
ส�ำหรับความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวของเกษตรกรรวมทุกด้านเฉลี่ยมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการ
สรุป
เตรียมดิน ด้านการก�ำจัดวัชพืช ด้านการใช้ปุ๋ย ด้าน
การป้องกันและก�ำจัดศัตรูข้าว ด้านการจัดการน�้ำ
เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.3) มีความรู้ ด้านการเก็บเกี่ยว และด้านการจัดท�ำบัญชีฟาร์ม
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