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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตรวมถึงความ

ตอ้งการการส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดขา้วอินทรียข์องสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนในจงัหวดันครพนม
จากกลุ่มตวัอยา่ง 194 คนผลการวจิยัพบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรียใ์นระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 75.3 โดยมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดในประเด็นการควบคุมวชัพืช และนอ้ยท่ีสุดในประเด็นวธีิการปลูก มี
การปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรียอ์ยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 77.8 ในประเด็นการเตรียมดิน การเลือก
พนัธ์ุขา้ว การเก็บรักษาผลผลิต และการเตรียมเมลด็พนัธ์ุ เกือบทั้งหมดมีความตอ้งการการส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีและ
การตลาดขา้วอินทรียเ์ฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยในดา้นเทคโนโลยกีารผลิตมีความตอ้งการการส่งเสริมเฉล่ียสูงสุดใน
ประเด็นการเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว ต ่าสุดในประเด็นการเตรียมดิน การเลือกพ้ืนท่ีปลูก และวธีิการปลูก  ดา้นการตลาดมีความ
ตอ้งการการส่งเสริมเฉล่ียสูงสุดในประเด็นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และเฉล่ียต ่าสุดในประเด็นการปรับปรุงสถานท่ีคา้ขาย 
และประเด็นการส่งเสริมการขาย  

 

ABTRACT 
This study were to study their knowledge and understanding of the practice adhering to organic rice 

production technology;their practice adhering to organic rice production technology; and their extension need for 
organic rice production technology and marketing.The 194 samples were selected. The findings of this study were as 
follows: most of the studied members had knowledge and understanding of the practice adhering to organic rice 
production technology at high level, their knowledge and understanding in the aspect of weed controlling was at  the 
highest level, while their knowledge and understanding in the aspect of organic rice growing was at the lowest level. 
( 3)  most of the studied members practiced adhering to organic rice production technology at high level: soil 
preparation, rice tribe selection, produce storage, rice tribe seed preparation.The extension need for organic rice 
production technology and the marketing of almost all of the studied members was at medium level. In the aspect of 
production technology, their extension need in the aspect of rice tribe selection was at the highest level, while their 
extension need in the aspect of soil preparation, growing area selection, and growing methods was at the lowest level. 
In the aspect of marketing, their extension need in the aspect of product development was at the highest level, while 
their extension need in the aspect of marketplace improvement and sale promotion was at the lowest level.  
 

ค าส าคญั: ขา้วอินทรีย ์ศูนยข์า้วชุมชน 
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BMP13-2 

บทน า 
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครพนม ตาม

แผนพฒันาจงัหวดัแผนพฒันาจงัหวดันครพนมในช่วง 
พ.ศ. 2554-2558 ไดเ้นน้หนกัและส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปล่ียนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย ์โดยส่งเสริม
โครงการผ่านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร โดยจังหวดันครพนมมีเกษตรกร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าว จากข้อมูลของ
ส านักงานจังหวัดนครพนม (2556) พบว่า จังหวัด
นครพนมมีพ้ืนท่ีทั้ งหมดประมาณ 3,445,418 ไร่เป็น
พ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 2,125,850 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
61.70  เป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วประมาณ 1,410,227ไร่
คิดเป็นร้อยละ 74.67 ของพ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมดใน
จ านวนพ้ืนท่ีท่ีปลูกขา้วทั้งหมดแบ่งเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว
เหนียวประมาณ753,054ไร่คิดเป็นร้อยละ 43.35 และ
เป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้วเจา้ประมาณ 657,713ไร่คิดเป็นร้อยละ 
56.65และในแผนพฒันาจงัหวดันครพนม ในช่วง 5 ปี 
ท่ีผ่านมา ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียน
การผลิตเป็นเกษตรอินทรีย ์โดยส่งเสริมโครงการผ่าน
หน่วยงานท่ี รับผิดชอบแต่ย ังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควรดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของ
การส่งเส ริม ท่ี ย ังไม่ประสบผลส าเร็จ  จึงมีความ
จ า เป็นต้องทราบ ถึงความ รู้และการป ฏิบั ติ ตาม
เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ซ่ึงสถาบันวิจัยข้าว 
(2542) และละอองศรี (2549) ไดเ้รียบเรียงไว ้ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร ใน
การผลิตขา้วอินทรีย ์ เพื่อมุ่งหวงัน าผลการศึกษาเพื่อ
ไปปรับปรุงงานด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว
อินทรียข์องเกษตรกรในจงัหวดันครพนมให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานด้าน
สังคมเศรษฐกิจของสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนในจงัหวดั
นครพนม ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี
การผ ลิตข้าวอินท รีย์ ระดับของการป ฏิบั ติ ตาม

เทคโนโลยีการผลิตขา้วอินทรีย์ ศึกษาความตอ้งการ
การส่งเสริมด้าน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการผลิตขา้วอินทรียข์องสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน
ในจงัหวดันครพนม  
 
วธีิการวจิยั 

ขอบเขตการศึกษาการวิจยัน้ีท าการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวดันครพนม จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอธาตุพนม อ าเภอเรณูนคร 
อ าเภอนาแก อ าเภอปลาปาก อ าเภอโพนสวรรค ์อ าเภอ
ศรีสงคราม อ าเภอนาหวา้ อ าเภอบา้นแพง อ าเภอนาทม 
และอ าเภอวงัยาง 

ประชากรท่ีศึกษา คือ สมาชิกศูนยข์า้วชุมชน
ในจงัหวดันครพนม จ านวน 375 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย  (Simple RandomSampling)โด ยก ารจับ สล าก 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane (สุชาติ, 2546) ท่ีความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 194 คน ท่ีด าเนินการผลิตข้าว
อินทรียใ์นปีการผลิต 2557/58 (พฤษภาคม-พฤษจิกายน 
2557) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่า
ต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
ผลการวจิยั 

1. สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ  
1.1 สภาพทางสังคมสมาชิกศูนย์ข้าว

ชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.9 เป็นเพศชาย  มีอายเุฉล่ีย 
49.66 ปี  ประมาณสองในสาม จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์การท านา เฉล่ีย 24.32 ปี 
สมาชิกมากกวา่คร่ึง สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได ้(เช่น คอมพิวเตอร์ Smartphone)  และเกือบทั้งหมด  
ร้อยละ 90.2 เป็นสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนเพียงอยา่งเดียว
ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งอยา่งอ่ืนในกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 77.8 เคยไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานเก่ียวกับการผลิตขา้วอินทรียอ์ย่างน้อยหน่ึงคร้ัง 
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และเกือบทั้ งหมด ร้อยละ 85.1 เคยได้รับการติดตาม
จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 1 คร้ังต่อฤดูกาลผลิต 

1.2 สภาพทางเศรษฐกิจผลการวิจัย
พบว่า สมาชิกศูนยข์า้วชุมชนประมาณสองในสาม มี
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.06 คน ส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ี
ปลูกข้าวอินทรีย์ เฉ ล่ีย 5.26 ไร่  มีรายได้จากการ
เพาะปลูกขา้วต่อหน่ึงฤดูกาลผลิตเฉล่ีย25,000 บาท มี
รายจ่ายต่อหน่ึงฤดูกาลผลิตเฉล่ีย 13,000 บาท สมาชิก
นอ้ยกวา่คร่ึง มีหน้ีสินครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง 55,000บาท 
และเกือบทั้งหมด ร้อยละ 87.1 ใชเ้งินทุนหลกัจากการ
กูย้มื ธ.ก.ส 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยกีาร
ผลิตข้าวอินทรีย์ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกศูนย์ข้าว
ชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมเก่ียวกับ
เทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรียอ์ยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 ดงัน้ี  

2.1 ด้านการเลือกพ้ืนท่ีปลูก สมาชิก
ทั้ งหมด มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่า แหล่งน ้ าท่ีมี
คุณภาพดี สะอาด ไม่ปนเป้ือนสารเคมี เป็นปัจจยัส าคญั
ของการผลิตขา้วอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมา 
ร้อยละ 82.5 มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นวา่ควรเป็น
พ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากพ้ืนท่ีท่ีมีการใชส้ารเคมีหรือถา้
เล่ียงไม่ได้ตอ้งจดัท าแนวกันชน  และร้อยละ 80.9 มี
ความรู้ความเข้าใจถูกตอ้งว่าในการผลิตข้าวอินทรีย์
ควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควรและติดต่อเป็น
ผืนเดียวกนัถา้เป็นเกษตรกรรายยอ่ยควรรวมตวักนัผลิต
ในพ้ืนท่ีติดต่อกนั  

2.2 ด้านการเลือกใช้พนัธ์ุข้าว สมาชิก
ทั้งหมด ร้อยละ 100 มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
ประเด็นควรมีการเลือกใช้พัน ธ์ุ ท่ี เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มและภูมิประเทศ  และประเด็นควรมีการ
เลือกใช้พันธ์ุท่ีนิยมของผูบ้ริโภคและเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด  รองลงมา ร้อยละ 82.5 มีความรู้ความเขา้ใน
ท่ีถูกต้องในประเด็นท่ีผูผ้ลิตข้าวอินทรียไ์ม่สามารถ
เลือกใช้พันธ์ุข้าวท่ีมีการตัดแต่งพันธุกรรมเพ่ือให้

ตา้นทานต่อโรคได ้การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วตอ้งไดม้าจาก
กระบวนการผลิตแบบอินทรียเ์ท่านั้น 

2.3 ด้านการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ สมาชิก
ส่วนใหญ่  ร้อยละ 86.6 มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
ในประเด็นควรเป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีผลิตโดยวิธีเกษตร
อินทรีย ์รองลงมา ร้อยละ 84.0 มีความรู้ความเขา้ใจใน
ประเด็นการป้องกันโรคและแมลงท่ีติดมากับเมล็ด
พนัธ์ุอนุญาตให้สามารถแช่สารละลายจุนสีไดเ้ท่านั้น 
และมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นไม่สามารถใชเ้มล็ด
พัน ธ์ุท่ี มีขายทั่วไปตามท้องตลาดได้จนกว่าจะได้
ตรวจสอบแลว้วา่เมล็ดพนัธ์ุนั้นไดม้าจากกระบวนการ
อินทรีย ์ร้อยละ 70.1 

2.4 ดา้นการเตรียมดิน สมาชิกทั้ งหมด 
มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นควรมีการเตรียมดิน
อยา่งดี เพ่ือลดปัญหาความรุนแรงของวชัพืช และร้อยละ 
69.1 ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในประเด็นว่าใน
ขั้นตอนการเตรียมดินไม่สามารถใชส้ารควบคุมวชัพืช
ได ้

2.5 ดา้นวิธีปลูก สมาชิกส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 84.5 มีความรู้ความเขา้ใจหากพบวา่มีอตัราการแตก
กอท่ีน้อยจนเกินไปก็ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีร่วมได ้
รองลงมา ร้อยละ 78.4  มีความรู้ความเข้าใจว่าการ
ควบคุมระดบัน ้ าเป็นวิธีการควบคุมวชัพืชได ้และการ
ปักด าควรให้มีระยะถ่ีกว่าปกติ เพ่ือชดเชยการแตกกอ
เน่ืองจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนสมาชิกมากกว่าคร่ึงมี
ความรู้ความเขา้ใจในประเด็นวิธีปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับการผลิตขา้วอินทรีย ์ คือ วิธีการปักด า ร้อยละ 
56.7 

2.6 การจัดการดิน สมาชิกศูนย์ข้าว
เกือบทั้งหมด ร้อยละ 97.4 มีความรู้ความเขา้ใจประเด็น
ไม่ควรเผาฟางขา้ว เศษวสัดุในแปลงนา รองลงมา 
ร้อยละ 82.0  มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นการใส่ปุ๋ย
คอกเป็นการเพ่ิมอินทรีย์วตัถุให้กับดิน และสมาชิก
ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในประเด็น
ก่อนฤดูเพาะปลูกไม่ควรปล่อยดินให้ว่างควรปลูกพืช

- 479 -



 

 

 

 

BMP13-4 

หมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมอินทรียว์ตัถุให้แก่ดินไม่เป็นการท า
ใหดิ้นเส่ือมคุณภาพเร็วแต่อยา่งใด 

2.7 ด้านการใส่ปุ๋ย สมาชิกส่วนใหญ่  
ร้อยละ 83.5 มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นควรใชปุ๋้ย
อินทรียจ์ากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  รองลงมา  
ร้อยละ 79.4 มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในประเด็น
ไม่สามารถใชปุ๋้ยเคมีไดแ้มจ้ะใชใ้นปริมาณน้อย  และ 
ประเด็นไม่สามารถใช้ฮอ ร์โมนส าห รับ เร่งการ
เจริญเติบโตได ้ร้อยละ 76.8 

2.8 ดา้นการใชอิ้นทรียว์ตัถุแทนปุ๋ยเคมี 
สมาชิกศูนยข์า้วส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.6  มีความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นสามารถใชปู้นขาว โดโลไมท์ เปลือก
หอยป่น กระดูกป่น ทดแทนการใส่ปุ๋ยแคลเซียม 
รองลงมา ร้อยละ 83.5  มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็น
ใชแ้หนแดง สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน กากเมลด็สะเดา  
เลือดสัตวแ์ห้ง  กระดูกป่น แทนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  
และประเด็นใชข้ี้เถา้ และหินปูนบางชนิด แทนการใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียม  

2.9 ด้านการจัดการน ้ า สมาชิกส่วน
ใหญ่  ร้อยละ 82.0 มีความรู้ความเข้าใจในประเด็น
แห ล่งน ้ า ท่ี ใช้ต้องสะอาด  ไม่ปน เป้ื อนสารเค มี  
รองลงมาร้อยละ 80.9 มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็น
ก าร รักษ าระดับ น ้ าให้ เห ม าะสมกับ ระยะก าร
เจริญเติบโต เป็นวิธีการควบคุมวชัพืชและการระบาด
ของศตัรูพืชเพื่อทดแทนการใชส้ารเคมี 

2.10 ดา้นการปลูก สมาชิกเกือบทั้งหมด 
ร้อยละ 95.9 มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นควรปลูก
พืชหมุนเวียน ในช่วงก่อนและหลงัฤดูกาล เพาะปลูก
เพ่ือเพ่ิมอินทรียว์ตัถุในดิน รองลงมา ร้อยละ 80.9 มี
ความรู้ความเขา้ใจในประเด็นควรเพาะปลูกเพียงปีละ 1 
คร้ัง ในฤดูฝนเท่านั้น 

2.11 ด้านการควบคุมวัชพืช  สมาชิก
เกือบทั้ งหมด ร้อยละ 95.9 มีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นวธีิในการควบคุมวชัพืช ไดแ้ก่ การเตรียมดินท่ี
ดี การรักษาระดบัน ้ า การถอนดว้ยมือ และประเด็นการ
ใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีสามารถแข่งขนักบัวชัพืชไดดี้เป็นวิธีการ

หน่ึงในการควบคุมวชัพืช  และมีความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในประเด็นการควบคุมวชัพืชไม่สามารถใชส้าร
ก าจดัวชัพืชได ้

2.12 ด้านการป้องกันก าจัดแมลงและ
ศัตรูพืช สมาชิกเกือบทั้ งหมดร้อยละ 97.9 มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในประเด็นไม่สามารถเลือกใช้
พนัธ์ุตา้นทานท่ีผ่านการตดัแต่งพนัธุกรรม รองลงมา
ร้อยละ 92.8 มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นควรมีการ
รักษาระดบัน ้ าเพ่ือไม่ให้เหมาะสมกบัการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูข้าว ร้อยละ 92.8 มีความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นควรส ารวจแปลงอยา่งสม ่าเสมอ และ 
มีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นใชส้ารสกดัจากพืช เช่น 
สะเดา ตะไคร้หอม ใบแคฝร่ัง 

2.13 ด้านการเก็บ เก่ียว สมาชิกเกือบ
ทั้งหมดร้อยละ 88.7 มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
ประเด็นการเก็บเก่ียวด้วยเค ร่ืองเก่ียวนวดนั้ นไม่
เหมาะสมเท่าท่ีควรเน่ืองจากอาจมีการปนเป้ือนผลผลิต
จากแหล่งอ่ืนได ้รองลงมาร้อยละ 88.1 มีความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นใชแ้รงงานคนเก็บเก่ียว ตากสุ่มซงั ไม่
เกิน  3 ว ัน  แล้วจึงนวดด้วยเค ร่ืองขนาดเล็กห รือ
แรงงานคน ประเด็นควรตากหรืออบเพ่ือลดความช้ืน 
ให้ต ่ ากว่า 14 เปอร์ เซ็นต์  และประเด็นวิ ธีการ ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการเก็บเก่ียว  คือ การใชแ้รงงาน 
คนในการเก็บเก่ียว 

2.14 ด้านการเก็บรักษาผลผลิต สมาชิก
เกือบทั้ งหมด ร้อยละ 87.6 มีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้งในประเด็นการเก็บรักษาผลผลิตในรูปขา้วสาร
นั้นไม่เหมาะสม รองลงมา ร้อยละ 82.5 มีความรู้ความ
เข้ าใจ ในป ระ เด็ น ควร เก็บ รักษ าผลผ ลิตไว้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และประเด็นวิธีการเก็บ
รักษาผลผลิตท่ี เหมาะสมท่ีสุดควรเก็บในรูปของ
ขา้วเปลือก 

2.15 ดา้นการบรรจุหีบห่อผลผลิตสมาชิก
เกือบทั้ งหมด ร้อยละ 87.6 มีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นนิยมใช้วิธีอดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
ก๊าซเฉ่ีอยในการบรรจุ  รองลงมาร้อยละ 87.1 มีความรู้
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ความเขา้ใจในประเด็นเพ่ือการจ าหน่ายควรบรรจุใน
ถุงพลาสติกขนาด 1-5 กิโลกรัม และ ในประเด็นนิยม
ใชว้ธีิสูญญากาศในการบรรจุ 

3. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตข้าว
อินทรีย ์ผลการวิจยัพบวา่ สมาชิกศูนยข์า้วชุมชนส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 77.8) มีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการ
ผลิตขา้วอินทรียใ์นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 75.3 ตาม
ประเด็นดงัน้ี 

3.1 ด้านการเลือกพ้ืนท่ีปลูก สมาชิก
ศูนยข์า้วชุมชนทั้งหมด ร้อยละ 100.0 มีการปฏิบติัตาม
ในประเด็นการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินค่อนขา้งสูง รองลงมา ร้อยละ 94.3 มีการปฏบติัตาม
ในประเด็นการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งน ้ าคุณภาพดีและ
เพียงพอและประเด็นการเลือกพ้ืนท่ีห่างไกลจากถนน
ซ่ึงมีรถยนต์วิ่งหนาแน่น พลุกพล่าน และ มีการปฏบติั
ตามในประเด็นการเลือกพ้ืนท่ีห่างไกลจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงไม่มี สมาชิกศูนยข์า้วปฏิบติั
ตามในประเด็นการเลือกพ้ืนท่ีปลูกเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ 
และประเด็นรวมกนัผลิตในพ้ืนท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกนั
หลายแปลง 

3.2 ด้านการเลือกใช้พนัธ์ุข้าว สมาชิก
ศูนยข์้าวทั้ งหมด ร้อยละ 100.0 มีการปฏิบัติตามใน
ประเด็นเลือกใช้พันธ์ุข้าวท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และมีราคาสูง  รองลงมาร้อยละ 
94.3 มีการปฏิบติัตามในประเด็นการ เลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว
ท่ีมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของ
พ้ืนท่ีและใหผ้ลผลิตดี และ มีการปฏิบติัตามในประเดน็
การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรู
ส าคัญ ท่ี ระบาดในพ้ืน ท่ี  ซ่ึ งต้องไม่ใช่การตัดต่ อ
พนัธุกรรม  

3.3 ด้านการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ สมาชิก
ศูนยข์า้วเกือบทั้งหมด ร้อยละ 97.4 มีการปฏิบติัตามใน
ประเด็นการเลือกใช้เมล็ดพัน ธ์ุท่ีผลิตโดยวิธีเกษตร
อินทรีย์ รองลงมาร้อยละ 93.8 มีการปฏิบัติตามใน
ประเด็นใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ แต่สามารถใชส้ารสกดัจากพืชในการเก็บ

รักษาได ้และ มีการปฏิบติัตามในประเดน็เลือกใชเ้มลด็
พนัธ์ุท่ีได้มาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุ สะอาด ปราศจากโรค
แมลง และเมลด็วชัพืชท่ีติดมากบัเมลด็พนัธ์ุ 

3.4 ดา้นการเตรียมดิน สมาชิกศูนยข์า้ว
เกือบทั้งหมดร้อยละ 97.4 มีการปฏิบติัตามในประเด็น
มีการเตรียมดินอยา่งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ มีการ
ไถดะไถพรวน รองลงมาร้อยละ 93.8 มีการปฏิบติัตาม
ในประเด็นไม่ใชส้ารควบคุมวชัพืชร่วมกบัการเตรียม
ดิน 

3.5 ดา้นวิธีปลูก สมาชิกศูนยข์า้วเกือบ
ทั้งหมดร้อยละ 89.7  มีการปฏิบติัตามในประเด็นเลือก
ปลูกโดยวิธีปักด าเพ่ือช่วยลดปัญหาวชัพืช  และมีส่วน
น้อยร้อยละ 18.6 ท่ี มีการปฏิบติัตามในประเด็นมีการ
รักษาควบคุมระดบัน ้ าในแปลงเพ่ือช่วยควบคุมวชัพืช 
และประเด็นการปักด าถ่ีเพื่อชดเชยการแตกกอท่ีน้อย
กวา่ปกติ 

3.6 การจัดการดิน สมาชิกศูนย์ข้าว
ทั้งหมด ร้อยละ 100.0 มีการปฏิบติัตามในประเด็นไม่
เผาตอซัง ฟางขา้ว และเศษวสัดุในแปลงนา รองลงมา
ร้อยละ 54.1 มีการปฏิบติัตามในประเด็นมีการน าเศษ
ซากพืชและอินทรียว์ตัถุใส่ในแปลงนาอย่างสม ่าเสมอ 
และไม่พบว่ามีการปฏิบติัตามในประเด็นการปลูกพืช
ตระกูลถัว่สลบัระหวา่งฤดูกาลผลิต และประเด็นมีการ
วเิคราะห์คุณภาพดินเป็นประจ าทุกปี 

3.7 ด้านการใส่ ปุ๋ย สมาชิกศูนย์ข้าว
ทั้งหมด มีการปฏิบติัตามในประเด็นใชเ้ฉพาะปุ๋ยท่ีผลิต
ไดต้ามธรรมชาติ  และประเด็นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสาร
สงัเคราะห์โดยเด็ดขาด  

3.8 ดา้นการใชอิ้นทรียว์ตัถุแทนปุ๋ยเคมี 
สมาชิกศูนยข์า้วทั้งหมด มีการปฏิบติัตามในประเดน็ใช้
ปูนขาว โดโลไมท ์เปลือกหอยป่น ทดแทนแคลเซียม  

3.9 ดา้นการจดัการน ้ า สมาชิกศูนยข์า้ว
ทั้งหมดร้อยละ 100.0  มีการปฏิบติัตามในประเด็นการ
ใช้แหล่งน ้ าท่ีสะอาด ไม่ปนเป้ือนสารเคมี รองลงมา
ร้อยละ 74.7 มีการปฏิบัติตามในประเด็นการรักษา
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ระดับน ้ าให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตเพ่ือ
ควบคุมวชัพืชและการระบาดของศตัรูพืช 

3.10 ด้านการปลูก  สมาชิกศูนย์ข้าว
ทั้งหมด มีการปฏิบติัตามในประเด็นเพาะปลูกเพียงปี
ละ 1 คร้ัง เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้ น รองลงมาร้อยละ 
67.5 มีการปฏิบัติตามประเด็นการปลูกพืชหมุนเวียน
ใน ช่วงก่อนและหลังฤ ดูกาล เพ าะป ลูก เพ่ื อ เพ่ิ ม
อินทรียว์ตัถุในดิน   

3.11 ดา้นการควบคุมวชัพืช สมาชิกศูนย์
ขา้วทั้ งหมด มีการปฏิบัติตามในประเด็นมีการเตรียม
ดินท่ีดีเพื่อควบคุมวชัพืช และประเด็นใชว้ิธีกลในการ
ควบคุมวชัพืชแทนการใช้สารเคมี รองลงมาร้อยละ 
74.7 มีการปฏิบติัตามในประเด็นใชว้ิธีการรักษาระดบั
น ้ าเพ่ือควบคุมวชัพืชแทนการใชส้ารเคมี   

3.12 ด้านการป้องกันก าจัดแมลงและ
ศตัรูพืช สมาชิกศูนยข์า้วทั้ งหมด มีการปฏิบัติตามใน
ประเด็นใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรู
ขา้วซ่ึงไม่ใช่การตดัต่อพนัธุกรรม และประเด็นส ารวจ
แปลงอย่างสม ่ าเสมอรองลงมา ร้อยละ 68.0 มีการ
ปฏิบติัตามในประเด็นปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตดัวงจร
การระบาดของโรคและแมลงศตัรูขา้ว   

3.13 ดา้นการเก็บเก่ียว สมาชิกศูนยข์า้ว
ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.4  มีการปฏิบติัตามในประเด็นเม่ือ
มีการเก็บเก่ียวแล้วมีการลดความช้ืนไวท่ี้ไม่เกิน 14 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาร้อยละ 71.1 มีการปฏิบติัตามใน
ประเด็นเก็บเก่ียวในระยะพลบัพลึง และมีสมาชิกศูนย์
ขา้วชุมชนมากกวา่คร่ึงร้อยละ 59.3 มีการปฏิบติัตามใน
ประเด็นใช้การนวดด้วยแรงงานคน หรือเคร่ืองนวด
ขนาดเลก็เพ่ือลดการปนเป้ือนของขา้วจากแหล่งอ่ืน 

3.14 ด้านการเก็บรักษาผลผลิต สมาชิก
ศูนย์ข้าวทั้ งหมด มีการปฏิบัติตามในประเด็นเก็บ
ผลผลิตในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และประเด็นการ
เก็บผลผลิตส่วนใหญ่ในรูปขา้วเปลือก และแปรสภาพ
เป็นขา้วสารเท่าท่ีตอ้งการในแต่ละคร้ัง  รองลงมาร้อยละ 
81.4 มีการปฏิบติัตามในประเด็นมีการตากให้แห้งต ่า
กวา่ 14 เปอร์เซ็นต ์ก่อนน าไปเก็บรักษา 

3.15 ด้ าน ก ารบ รร จุ หี บ ห่ อผลผ ลิต 
สมาชิกศูนยข์า้วทั้ งหมด มีการปฏิบัติตามในประเด็น
เก็บรักษาในท่ีปลอดภัยจากสัตวพ์าหะน าโรค ความ
ร้อน และสารเคมี  และส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.5 มีการ
ปฏิบติัตามในประเด็นการบรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 
1-5 กิโลกรัม อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือใน
สภาพสูญญากาศ 

4. ความต้องการการส่งเสริมการผลิตและ
การตลาดขา้วอินทรีย ์

4.1 สมาชิกมีความตอ้งการการส่งเสริม
ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรีย ์ในระดบัมากร้อยละ  
3.06 ในประเด็นการเลือกใช้พันธ์ุข้าว และมีความ
ตอ้งการตอ้งการการส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีการผลิต
ขา้วอินทรีย์เฉล่ียในระดับปานกลางในประเด็นการ
เลือกพ้ืนท่ีปลูก ด้านการเตรียมเมล็ดพันธ์ุ ด้านการ
เตรียมดิน ดา้นวิธีปลูกดา้นการจดัการดิน ดา้นการใส่ 
ด้านการใช้อินทรียว์ตัถุทดแทย ด้านการจัดการ ด้าน
ระบบการ ดา้นการควบคุม ดา้นการป้องกนัก าจดัโรค
แมลงและ ดา้นการเก็บเก่ียว การลดความช้ืน และการ
นวด ดา้นการเก็บรักษาผลผลิตและ ดา้นการบรรจุ 
หีบห่อ 

4.2 สมาชิกมีความตอ้งการการส่งเสริม
ดา้นการตลาดขา้วอินทรียเ์ฉล่ียในระดบัปานกลางใน
ประเด็น  ดา้นการปรับปรุงสถานท่ีคา้ขาย (Place) ดา้น
การก าหนดราคา (Price) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
(Product)  และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
5.1 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการเลือก

พ้ืนท่ีปลูกสมาชิกเห็นว่ามีปัญหาในเร่ืองพ้ืนท่ีปลูกมี
ขนาดเลก็และอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัแปลงท่ีมีการใช้
สารเคมี ด้านการเลือกใช้พันธ์ุข้าวสมาชิกเห็นว่ามี
ปัญหาจากการขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดี ด้านการ
เตรียมเมล็ดพนัธ์ุสมาชิกเห็นวา่มีปัญหาในการหาเมล็ด
พนัธ์ุไดย้าก ดา้นการเตรียมดินสมาชิกเห็นว่ามีปัญหา
ความยุง่ยากในการเตรียมดินท่ีตอ้งไถพรวนหลายคร้ัง  
ดา้นการจดัการดินสมาชิกเห็นว่ามีปัญหาในเร่ืองดินมี
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ความอุดมสมบูรณ์น้อย ด้านการใช้อินทรีย์ว ัตถุ
ทดแทนปุ๋ยเคมีสมาชิกเห็นว่ามีปัญหาการขาดแคลน
แหล่งจ าหน่ายในทอ้งถ่ินดา้นการจดัการน ้ าสมาชิกเห็น
ว่ามีปัญหาในเร่ืองของการขาดระบบชลประทานท่ีดี
ดา้นการควบคุมวชัพืชสมาชิกเห็นวา่มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในการก าจดัวชัพืชในแปลงนา  ดา้นการ
ป้องกันก าจัดโรคแมลงและศัตรูพืชสมาชิกเห็นว่ามี
ปัญหาด้านความยุ่งยากในการตรวจแปลงอยา่งถ่ีถว้น
และสม ่าเสมอ ดา้นการเก็บเก่ียว การลดความช้ืน และ
การนวดสมาชิกเห็นวา่มีปัญหาแรงงานในการเก็บเก่ียว 
ดา้นการเก็บรักษาผลผลิตสมาชิกเห็นว่ามีปัญหาเร่ือง
ขาดสถานท่ีเก็บรักษาท่ีดี  ดา้นการบรรจุหีบห่อสมาชิก
เห็นวา่มีปัญหาในเร่ืองการขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็น 

5.2 สมาชิกศูนยข์า้วชุมชนร้อยละ 22.7 
เสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเน้นให้ความรู้
ด้านการป้องกันโรคและการวินิ จฉัยโรคพืชแก่
เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถวินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูขา้วในแปลงนาของตนเองได้ และเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะความช านาญดา้นการบรรจุภณัฑแ์ละสนบัสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็น  และให้หน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพันธ์ุ
ข้าวในประเด็นการผลิต การคัดพันธ์ุ การเก็บรักษา
เมลด็พนัธ์ุ เป็นตน้ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเขา้ใจและมีการปฏิบติัตามเทคโนโลยีเทคโนโลยี
การผลิตขา้วอินทรีย์อยู่ในระดับมากร้อยละ 77.8 ซ่ึง
สอดคล้องกับข้อมูลด้านสังคมของสมาชิกศูนย์ข้าว
ชุมชนท่ีสมาชิกส่วนใหญ่  เคยได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานเก่ียวกับการผลิตขา้วอินทรีย์
อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง และเกือบทั้ งหมด เคยได้รับการ
ติดตามจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรอย่างน้อย 1 
คร้ังต่อฤดูกาลผลิต ส่งผลให้สมาชิกมีระดับความรู้

ความเขา้ใจเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรียอ์ยูใ่นระดบั
มากและน าไปสู่การปฏิบติัตามของสมาชิกไดใ้นระดบั
มากดว้ยเช่นกนั และสอดคลอ้งกบัพรชยั  (2553: 57) ท่ี
ศึกษาสัมฤทธิผลและการประยุกตเ์ทคโนโลยีการผลิต
ขา้วอินทรียข์องโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงานใน
พระองค์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
จงัหวดัเชียงใหม่ : กรณีศึกษาบา้นห้วยเป้า ท่ีส่วนใหญ่
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจจะสามารถน าไปสู่การปฏิบติัซ่ึง
วธีิการผลิตขา้วอินทรียข์องเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากผลการ ศึ กษ าค ร้ั ง น้ี  มี ข้อ ค้น พบ ท่ี
เสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย์
ให้มีประสิทธิภาพมาก โดยอาจน าผลการศึกษาคร้ังน้ี
ไปใช้ประโยชน์ ได้โดย 1) ศูนย์ข้าวชุมชนและ
หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องควรให้ความส าคัญกับการ
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงานดา้นการผลิตขา้วอินทรีย์
จากแห ล่งความ รู้ห รือก ลุ่ม เกษตรกร ท่ีป ระสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการผลิตขา้วอินทรีย ์
ทั้ งน้ี  เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าสมาชิกท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานจะมีระดับมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์
มากกวา่สมาชิกท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน  2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ควรให้การสนับสนุน
การฝึกอบรม ศึกษาดูงานของเกษตรกร เน่ืองจากจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สองดา้น คือ ประการท่ีหน่ึงจะ
ช่วยให้เกษตรเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีดีต่อการผลิตขา้ว
อินทรียแ์ละปรับเปล่ียนการผลิตสู่เกษตรอินทรียซ่ึ์งจะ
สามารถลดต้น ทุนการผลิตของเกษตรกรลงได ้ 
ประการท่ีสองจะเกิดประโยชน์ด้านส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน เน่ืองจากการลดลงของสารเคมีในภาคการเกษตร 
3) เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควรมีบทบาทเป็นผูน้ า
ความเปล่ียนแปลงมาสู่เกษตรกร โดยการสร้างความรู้
ความเขา้ใจ จดัการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกร
อยา่งต่อเน่ือง 
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กติตกิรรมประกาศ 
 ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมธิราช อย่างสูงท่ีให้ความรู้และค าแนะน าในการ
ท าวจิยัในคร้ังน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
พรชยั  เตจ๊ะ. สัมฤทธิผลและการประยกุต์เทคโนโลยี

การผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการพิเศษ
สวนเกษตรเมืองงานในพระองค์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริ กิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 
จงัหวดัเชียงใหม่ : กรณีศึกษาบา้นห้วยเป้า” 
[วิท ย า นิ พ น ธ์ป ริญ ญ าวิท ย าศ าส ต ร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร]:
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่;2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ละอองศรี  ศิริเกษตร . เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภู มิ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า หั น ต ร า :
พระนครศรีอยธุยา; 2549.   

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ . ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
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