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Abstract
The objectives of the study were to investigate: 1) farmer’s adoption of technology 

for dry-season rice production; 2) factors affecting to farmer’s adoption of technology; 
and 3) problems and suggestions of the farmers about dry-season rice production in 
Kheuang municipality, Chiang Khong District, Chiang Rai Province. A set of questionnaires 
were used for data collection from 237 farmers who produce dry-season rice. Obtained 
data were analyzed by using descriptive statistic (frequency, mean, percentage, standard 
deviation) and inferential statistic (enter regression analysis).

Results of the study showed that most of the respondents were male, 55 years old 
on average, elementary school graduates, and married. 2.17 rai of dry-season rice 
production area on average, total income earned from dry-season rice production 74,206.7 
baht on average, an average debt of 127,333.3 baht per household, 2 household workforce, 
and most farmers are members of agricultural institutions. The farmers contacted 
agricultural extension staff once a year, perceive information on dry-season rice production 
from media though television and radio, 12 years of dry-season rice production experience, 
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the farmer participated in agricultural training/educational trips three a year. The farmer’s 
adoption though dry-season rice production technologies, all the average on a highest 
level. The factors affecting to farmer’s adoption dry-season rice production technology 
in a positive statistically significant, including the age of rice production area, amount of 
debt and number of receiving agricultural information; and negative statistically significant, 
including income from dry-season rice production and dry-season rice production 
experiences.

The following were problems encountered of dry-season rice production: 1) lack of 
knowledge in long-term drought management; 2) intensifying and extending the outbreak 
of diseases, weeds and pests in rice; and 3) responsibility for higher rice production costs. 
Therefore, the farmers suggested to the government agencies in following: 1) should 
support important production factors such as quality rice seed and materials for 
maintenance soil and rice plants; 2) should organize training program on cost reduction 
in dry-season rice production, especially in the process of preventing and eliminating 
weeds and pests; and 3) should encourage the dry-season rice production by focusing 
on the participation of farmers in formulating plans and creating more projects.
Keywords:  farmer’s adoption, dry-season rice production technology, Chiang Rai province

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวนาปรงั 2) ศกึษาปจจยั

ที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง และ 3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกีย่วกบัการปลกูขาวนาปรงั ในเขตเทศบาลตาํบลครึง่ อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังจํานวน 237 ราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ 
สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา

ผลการศกึษาพบวา เกษตรกรผูปลกูขาวนาปรงัสวนใหญเปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 55 ป จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส มีพื้นท่ีในการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 13.6 ไร มีรายได
จากการปลูกขาวนาปรังเฉลี่ย 74,206.7 บาทตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 127,333.3 บาทตอครัวเรือน 
มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญเปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 1 ครั้งตอป ไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาวนาปรังจากส่ือมวลชน
เปนหลกั ไดแก โทรทศัน วทิย ุและสิง่พมิพ มปีระสบการณในการปลกูขาวนาปรงัเฉลีย่ 12 ป มปีระสบการณ
ในการศกึษาดงูานดานการเกษตรเฉลีย่ 3 คร้ังตอป มกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวนาปรงัอยูในระดบั
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มากที่สุด และปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทาง
บวก ไดแก อายุ พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สินและการไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนใน
ทางลบ ไดแก รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณในการปลูกขาวนาปรัง

ปญหาท่ีเกษตรกรประสบในการปลูกขาวนาปรงั คอื 1) การขาดองคความรูในการเตรียมพรอมรบัมอื
กบัสภาวะภยัแลงในระยะยาว 2) การทวคีวามรุนแรงและขยายวงกวางของการระบาดของโรค วชัพชื และ
แมลงศัตรูพืชในขาว และ 3) การแบกรับภาระตนทุนการผลิตขาวที่สูงข้ึน โดยเกษตรกรมีขอเสนอแนะตอ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน คอื 1) ควรมกีารสนับสนนุปจจยัการผลติทีส่าํคญั ไดแก เมลด็พนัธุขาวคณุภาพ 
และวัสดุสําหรับการบํารุงและดูแลรักษาตนขาว 2) ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการลดตนทุน
ในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขั้นตอนการปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช และ 
3) ควรมีดาํเนนิการสงเสรมิการผลติขาวนาปรงัโดยมุงเนนการมสีวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดแผน
และจัดทําโครงการใหมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ:  การยอมรับเทคโนโลยี การปลูกขาวนาปรัง จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ขาวถอืเปนอาหารหลัก แหลงรายได ตลอดจน

เปนรากฐานของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และ
วฒันธรรมของประเทศไทยมาตัง้แตอดีตกาลจนถงึ
ปจจุบัน (อรอนงค, 2560) โดยในป พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีเนื้อที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 64.9 
ลานไร มีผลผลิตขาว 21.4 ลานตัน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) และในป พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยสามารถสงออกขาวไดถงึ 11.09 ลานตนั 
(สมาคมผูสงออกขาวไทย, 2562) ซึ่งจากปริมาณ
การสงออกขาวดังกลาวทําใหประเทศไทยถือเปน
หน่ึงในประเทศที่เปนมหาอํานาจการสงออกขาว
ของโลก

ในรอบหนึง่ปของการผลติขาวในประเทศไทย
สามารถแบงการผลิตออกไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูนาป
และฤดูนาปรัง ซึ่งการทํานาท้ังสองรูปแบบจําเปน
ตองอาศยันํา้เปนปจจยัหลกัในการเจรญิเตบิโตและ
ใหผลผลิตของตนขาว โดยเฉพาะการทํานาปรังที่มี
รูปแบบของการปลูกขาวนอกชวงฤดูฝนและมีการ

เพาะปลูกมากในภูมิภาคที่มีสภาพพื้นที่สวนใหญ
เปนแหลงตนนํา้และทีร่าบลุมแมนํา้ อนัประกอบดวย
ลุมนํ้าขนาดใหญของแมนํ้าสายหลักและลุมนํ้าเล็ก
ของแมนํา้สาขา ซึง่พืน้ท่ีดงักลาวสามารถตอบสนอง
ปริมาณนํ้าที่มากพอในการเปนปจจัยหลักของการ
ผลิตขาวนาปรังได โดยพื้นท่ีที่มีการทํานาปรังใน
ประเทศไทยสวนมากพบไดในบรเิวณกลุมจังหวดัใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคกลางตอนลาง 
สวนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนพบสัดสวนพ้ืนท่ีที่มี
การทํานาปรังอยูมากคือ จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดเชียงราย (เบญจวรรณ, 2561)

จังหวัดเชียงรายเปนพื้นท่ีหนึ่งที่มีเนื้อท่ีการ
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตขาวนาปรังมากที่สุด
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะใน
เขตอําเภอแมสาย เวียงชัย แมจัน เมืองเชียงราย 
และเชียงของ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2561) อยางไรกต็ามพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังในจงัหวดั
เชยีงรายไดประสบกบัปญหาภยัแลงมาอยางยาวนาน 
ตลอดจนการระบาดของวัชพืช โรค และแมลง
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ศตัรพูชืในขาว ทาํใหผลผลติขาวนาปรังในหลายพ้ืนที่
ไดรบัความเสยีหาย ดงัเชนในเขตเทศบาลตาํบลครึง่ 
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชยีงรายทีป่ระชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีรายไดหลักมาจาก
การทํานาขาวที่ตองเผชิญกับปริมาณนํ้าที่ลดลง 
ประกอบกบัเริม่มกีารระบาดของวชัพชื และไมสามารถ
ควบคุมการกระจายของโรคและแมลงศัตรูพืช
ในขาวได จงึเปนสาเหตุใหหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 
เชน เกษตรกรอําเภอเชียงของ และสํานักงาน
เทศบาลตําบลครึ่ง ไดมีการสงเสริมเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรังเพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถ
จัดการน้ําใหเพียงพอตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง 
ตลอดจนสามารถควบคุมวชัพืช และแมลงศัตรูพืช
ทีเ่ปนบอเกดิของโรคในขาวไดอยางถกูหลกัวชิาการ 
อันเปนการรักษาปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ขาวนาปรงัใหอยูในระดบัทีไ่มเกดิความเสยีหายทาง
เศรษฐกิจ

ดงันัน้เพือ่สรางฐานขอมูลในการจดัทาํแผนหรือ
โครงการในการขยายพ้ืนที่การสงเสริมเทคโนโลยี
การปลกูขาวนาปรงัของหนวยงานภาครฐัและเอกชน
ในพื้นที่ใหทั่วถึงและครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลครึง่ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชยีงราย 
จึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาขอมูลสวนบุคคล 
เศรษฐกจิ และสงัคมของเกษตรกรผูปลกูขาวนาปรงั
วาเปนอยางไร มกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาว
นาปรงัอยูในระดบัไหน มปีจจัยใดบางทีม่ผีลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร 
ตลอดจนมีการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเกีย่วกบัการปลูกขาวนาปรังวามีอะไรบาง 
ซึ่งขอมูลพื้นฐานเหลานี้จะเปนการยกระดับการ
ผลิตขาวนาปรังใหไดคุณภาพและมีปริมาณที่
เพียงพอในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

เกษตรกรผู ปลูกขาวนาปรัง ตําบลคร่ึง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 585 คน ที่ปลูก
ขาวนาปรังในปการผลิต พ.ศ. 2559 จากนั้นไดมี
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณ
จากสตูร Taro Yamane, (1973) ไดจาํนวนเกษตรกร
ตัวอยางจํานวน 237 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัย

ในคร้ังนี้เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ
เปนหลัก ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจํานวน 237 ชุด ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากเกษตรกรเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูการวจิยัแบงการวิเคราะห

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
เศรษฐกิจ สังคม และการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลกูขาวนาปรัง โดยสถิตทิีน่าํมาใชในการวิเคราะห 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห
ปจจัยทีส่งผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังของเกษตรกรในตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):51-62
J. Agri. Prod.54



จังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติอนุมาน ไดแก การ
วิเคราะหพหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา (Enter 
Multiple Regression Analysis) และ 3) การ
วเิคราะหปญหา และขอเสนอแนะเก่ียวกับการปลูก
ขาวนาปรังของเกษตรกรใชวิธีการจัดประเภทและ
จัดกลุม (Categorize and Sort) ซึ่งการวิเคราะห
ในสวนที่ 1 และ 2 ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อ
การวจิยัทางสังคมศาสตรชวยในการบนัทกึ จดัการ 
และการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูขาวนาปรัง
สวนใหญเปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 55 ป จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส 
มีพื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ย 13.6 ไร มี
รายไดจากการปลูกขาวนาปรังเฉล่ีย 74,206.7 บาท
ตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 127,333.3 บาทตอ

ครัวเรือน มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
สวนใหญเปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร 
มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 
1 ครั้งตอป ไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาว
นาปรังจากส่ือมวลชนเปนหลัก ไดแก โทรทัศน วทิยุ 
และส่ิงพมิพ มปีระสบการณในการปลูกขาวนาปรัง
เฉลี่ย 12 ป มีประสบการณในการศึกษาดูงานดาน
การเกษตรเฉลี่ย 3 ครั้งตอป 

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกร

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับการยอมรับ
มากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.70) โดยเรียงลําดับดานท่ีมี
คาเฉลี่ยการยอมรับมากไปหานอย ไดแก ดานการ
เตรียมพื้นที่ (คาเฉลี่ย 4.97) รองลงมา คือ ดานการ
ปฏิบัติและการดูแลรักษา (คาเฉลี่ย 4.87) ดานการ
เก็บเกีย่วผลผลติ (คาเฉลีย่ 4.58) และดานการตลาด 
(คาเฉลี่ย 4.36) (Table 1)

Table 1  Mean, standard deviation, and farmer’s adoption level of dry-season rice 
production technology

(n=237)

Adoption of Dry-Season Rice Production 
Technology of Farmers

𝛘 S.D.
Adoption 

Level

Preparation of Area
Production’s Care
Harvesting and processing 
Marketing and Selling

4.97
4.87
4.58
4.36

.531
1.13
1.69
1.69

Mostly
Mostly
Mostly
Most

Total 4.70 1.62 Mostly

Remarks: Mostly = 4.51 - 5.00  Most = 3.51 - 4.50  Moderate = 2.51 - 3.50
  Low = 1.51 - 2.50  Lowest = 1.00 - 1.50
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ขาวนาปรังของเกษตรกร

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร 
ซึง่วิเคราะห โดยใชการวเิคราะหถดถอยพหคุณูแบบ
คัดเลือกเขา (Enter Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาม (ตัวแปรเกณฑ) กับตัวแปรอิสระ 
(ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553) 
โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปรอิสระจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 13 ตัวแปร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ พื้นที่ในการปลูก
ขาวนาปรัง รายไดการปลกูขาวนาปรงั ภาระหนีส้นิ 
จํานวนแรงงานในครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
สถาบันการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร การไดรับขาวสารดานการเกษตร 
ประสบการณในการปลกูขาวนาปรงั และประสบการณ
ในการศกึษาดงูานและฝกอบรมดานการเกษตร เพือ่
หาวาตวัแปรอิสระใดมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสงผลในเชิงบวกหรือลบ ทั้งนี้การ
ศกึษาปญหา Multicollinearity พบวาไมมตีวัแปร
อสิระใดทีม่คีวามสัมพนัธกนัสงูเกนิ 0.7 อนัจะทาํให
เกดิการละเมดิขอกาํหนดเบือ้งตนของการวเิคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) (สุชาติ, 2545)

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวนาปรงัของเกษตรกร พบวา 
ตวัแปรอิสระท้ังหมด 13 ตวัแปร สามารถพยากรณ
ความผันแปรของตัวแปรตาม คือ การยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรอยู
รอยละ 21.0 (R2 = .210) และเมื่อพิจารณาตัวแปร
อิสระที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว

นาปรังของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พบวามีทั้งหมด 6 ตัวแปร โดยมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก ไดแก อายุ 
พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สิน และการ
ไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนในทางลบ ไดแก 
รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการปลูกขาวนาปรัง (Table 2) ซึ่งสามารถ
วิจารณผลการวิเคราะหไดดังนี้

1. จากผลการศกึษาแสดงใหเหน็วาอายุมผีล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เมื่อเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาปรังมีอายุเพ่ิมมากขึ้นจะมีแนวโนม
ใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
มากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่มีอายุ
มากขึ้นนั้นไดมีการผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในการทํานาปรงัมาแลวหลายครัง้ตามชวงอายทุาํให
เกดิความเชีย่วชาญหรอืมคีวามรูในข้ันตอนของการ
ทํานาปรัง ตั้งแต การเตรียมเมล็ดพันธุ จนถึง
การจําหนายผลผลิตเปนอยางดี เมื่อไดรับการ
สงเสรมิการใชเทคโนโลยใีนการผลติขาวนาปรงัจาก
เจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรทัง้จากหนวยงานภาครฐั
และเอกชนแลวนั้นก็จะสามารถนําเทคโนโลยีการ
ปลกูขาวนาปรงัมาประยกุตใชกบัพืน้ท่ีการผลติขาว
นาปรังของตนเองไดอยางรวดเร็ว ผลการวิจัย
ดงักลาวขดัแยงกบัการศกึษาของวนดิา และจติผกา 
(2553) ที่พบวา อายุมีผลในทางลบตอการยอมรับ
การผลิตและใชปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา

2. จากการศกึษาพบวา เมือ่เกษตรกรมพีืน้ที่
ในการปลูกขาวนาปรังเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหเกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึง่มเีหตผุลมาจากพ้ืนทีป่ลกูขาวนาปรงั
ในเทศบาลตาํบลครึง่เปนพืน้ทีลุ่มนํา้ทีม่คีวามพรอม
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ในการทาํนาปรงั อยางไรกต็ามในชวง 3 ปทีผ่านมา
ไดประสบกับปญหาภยัแลงและการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช ซึ่งควบคุมและปองกันไดยาก 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นท่ีปลูกขาวนาปรัง
จํานวนมาก ดังนั้นการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ผลติขาวนาปรังจงึเปนทางเลือกหลักของเกษตรกร
ที่มีพื้นที่ปลูกขาวจํานวนมากนํามาปรับใชเพื่อให
ผลผลิตขาวมีคุณภาพและไดปริมาณเพียงพอกับ
การบริโภคและการจําหนาย โดยผลการศึกษา
ไดสอดคลองกับพัชราภรณ และจิตผกา (2552) 
ที่พบวา พื้นที่ปลูกเงาะ มีความสัมพันธกับการ
ยอมรบัการปฏบิตัติามระบบการผลติทางการเกษตร
ที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

3. ในสวนของภาระหนี้สินพบวา เกษตรกร
ที่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจะมีแนวโนมที่จะยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีภาระหนี้สิน
จํานวนมากจําเปนตองหาแนวทางหรือวิธีการ
จดัการการผลิตขาวนาปรังทีช่วยประหยัดคาใชจาย
หรอืลดตนทนุการผลติในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะการ
ใชจายในการซ้ือวัสดุหรือสารปองกันและกําจัด
แมลงศัตรูขาวที่มีราคาท่ีสูง ประกอบกับมีการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตขาว
นาปรังของหนวยงานภาคการเกษตรในพ้ืนที่ โดย
เปนวิธีการจัดการท่ีชวยใหเกษตรกรชวยลดตนทุน
การผลิตและมีการควบคุมศัตรูพืชโดยการใช
สารเคมีนอยลง ซึ่งทําใหเกษตรกรสามารถลด
คาใชจายลงได ตลอดจนยังเปนเทคโนโลยีที่ชวย
ในการควบคุมการใชนํ้าอยางประหยัดสําหรับ
การปลูกขาวในชวงที่มีความเส่ียงตอการไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ดังนั้นจึงเปนเหตุผลให

เกษตรกรท่ีมีภาระหน้ีสินมีการนําเทคโนโลยีการ
ปลูกขาวนาปรังมาปรับใชในการพ้ืนที่การผลิตของ
ตนเอง ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของยุพณิ และ
คณะ (2550) ทีพ่บวา ภาวะการกูยมืมคีวามสัมพนัธ
กับการยอมรับเทคโนโลยีดานการจัดการสวน
ลองกองของเกษตรกร ในอําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

4. ในสวนของตัวแปรการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการปลูกขาวนาปรังพบวา เกษตรกร
ทีไ่ดรบัขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาวนาปรังจากส่ือ
ประเภทสื่อมวลชนจะมีผลทําใหเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การรับขาวสารจากโทรทัศนซึ่งเปนสื่อท่ีมีการ
นาํเสนอไดทัง้ภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง ตลอดจน
มีการบรรยายเสียงประกอบ จึงทําใหการนําเสนอ
ขาวสารหรือองคความรูตางๆ ทีม่กีารสาธิตการปฏิบตัิ 
ดังเชนการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังทีส่ามารถสรางการรับรบัรูและทาํใหเกษตรกร
เขาใจในกระบวนการหรือขัน้ตอนตางๆ ในการผลิต
ไดงายขึ้นจากการนําเสนอหรือบรรยายที่เห็นผล
ชัดเจนจากการมีภาพและเสียงบรรยายประกอบ 
ซึ่งมีผลตอการนําไปใชกับการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกรไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับเจริญ และ
คณะ (2559) ที่พบวาการติดตอสื่อสารแบบกลุม
และแบบมวลชนมผีลทาํให ความรูมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร ผูผลิตขาวอินทรีย ในอําเภอ
สังขทอง นครหลวงเวียงจันทน สปป. ลาว มากกวา
การติดตอสื่อสารแบบบุคคลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

5. จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่มี
รายได จากการปลูกข าวนาปรังเพิ่มมากข้ึนมี
แนวโนมทําใหการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากกอนมีการสงเสริม
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การใชเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังซึ่งเป น
องคความรูใหม เกษตรกรสวนใหญมีการลงทุน
ในการผลิตที่ช วยใหผลผลิตมีปริมาณมากและ
ไดคณุภาพตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะ
การใช สารเคมีในปริมาณสูงเพ่ือปองกันและ
กําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูในขาว จึงทําใหได
รายไดสูงจากการจําหนายผลผลิตขาว ซึ่งตรงขาม
กบัเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังทีพ่ยายามลดการ
ใชสารเคมีและใชวัสดุทดแทนการใชสารเคมีที่
เกษตรกรยังขาดองคความรูในการผลิตหรือจัดหา
มาใชในการปลูกขาว จึงทําใหเกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรังที่มีรายไดสูงจากการใชสารเคมีในปริมาณ
มากชวยเพ่ิมจํานวนผลผลิตมีแนวโนมปฏิเสธการ
ปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังที่เปน
องคความรูสมัยใหม โดยผลการศึกษาดังกลาว
ตรงขามกับผลการศึกษาของณัฐวุฒิ และพหล 
(2561) ที่พบวาถาเกษตรกรมีรายไดจากปลูก
ขาวโพดเพิ่มขึ้นจะมีผลทําใหการยอมรับการผลิต
ขาวโพดตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
ของเกษตรกรในจังหวัดอางทองเพ่ิมสงูขึน้ตามไปดวย

6. จากผลการศึกษาช้ีใหเหน็วาเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณในการปลูกขาวนาปรังมากจะมีผล
ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง
ลดลง เนื่องจากประสบการณเดิมของเกษตรกร
ในการปลูกขาวนาปรังจะมีการใชสารเคมีที่เปน
อนัตรายตอสขุภาพและสิง่แวดลอม รวมถึงมกีารใช
นํา้ในการปลกูขาวปรมิาณทีม่ากและขาดการควบคมุ 
ซึง่ตรงขามกบัเทคโนโลยีการปลกูขาวนาปรังสมยัใหม
ที่มุงเนนใหมีการใชสารเคมีที่ไมเกิดสารพิษตกคาง
ในผลผลิตและเปนอนัตรายตอผูผลติ ผูบรโิภค และ
สิง่แวดลอมนอยทีส่ดุ อกีทัง้ยงัมกีารควบคมุการใชนํา้
ในการผลิตอยางประหยัด ซึ่งขัดกับประสบการณ
ของเกษตรกรท่ีมกีารปฏิบตัหิรอืการจัดการการปลูก
ขาวนาปรังในแบบเดิม อยางไรก็ตามผลการศึกษา
ไดขัดแยงกับวัลยลิกา และคณะ (2560) ที่พบวา
เมื่อเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรีมี
ประสบการณปลกูขาวไรซเบอร่ีมากข้ึนจะมีผลทําให
เกิดการยอมรับนวัตกรรมการผลิตขาวไรซเบอรี่
สูงข้ึนตามไปดวย

Table 2  An analysis of factors affecting adoption of dry-season rice production technology 
of farmers in Kheuang municipality, Chiang Khong district, Chiang Rai province

Independent variables

Dependent variable

Adoption of Dry-Season Rice 
Production Technology of Farmers

B t Sig.

1. Sex
2. Age
3. Education Level
4. Status
5. Dry-season rice production area

.053

.006
-.033
.031
.020

1.897
2.999
-1.104
1.121
2.751

.059
.003**
.271
.264

.006**

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):51-62
J. Agri. Prod.58



Independent variables

Dependent variable

Adoption of Dry-Season Rice 
Production Technology of Farmers

B t Sig.

6. Income earned from dry-season rice 
production

7. Debt
8. Household workforce
9. Members of agricultural institutions
10. Contacted agricultural extension staff
11. Perceive information on dry-season rice 

production
12. Dry-season rice production experience
13. Participated in agricultural training/

educational trips
Constant

-2.999E-006

7.167E-007
-.027
.049
-.005
.003

-.009
-.012

4.328

-2.317

2.129
-1.494
.781
-.589
2.000

-3.545
-1.571

36.280

.021**

.034*
.137
.436
.557
.047*

.000**
.118

.000

R2 = .210 (21.0 %)      F=4.220      Sig. of F =.000**

Remarks *Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01

Table 2  An analysis of factors affecting adoption of dry-season rice production technology 
of farmers in Kheuang municipality, Chiang Khong district, Chiang Rai province 
(Cont.)

ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ
การปลูกขาวนาปรัง

การศึกษาปญหาในการปลูกขาวนาปรังของ
เกษตรกรสามารถแบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 
1) ปญหาในดานการเตรียมพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง 
ซึ่งตองใชนํ้าเปนปจจัยหลักในการเตรียมพ้ืนที่ให
พรอมตอการเพาะปลูก อยางไรก็ตามปญหาภยัแลง
ไดสงผลใหปริมาณน้ํามีไมเพียงพอตอการเตรียม
พื้นที่เพ่ือการปลูกขาวนาปรัง อีกทั้งเกษตรกร

ยังขาดความเขาใจในการเตรียมความพรอมและ
การบริหารจัดการน้ําภายใตสภาวะภัยแลงท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว 2) ปญหาในดานการปฏิบตัิ
และการดูแลรักษาขาวนาปรัง พบวามีการระบาด
ของวชัพืช โรคและแมลงศตัรพูชืในขาว ซึง่สวนหนึง่
เปนผลมาจากสภาวะภัยแลงทีท่าํใหตนขาวมคีวาม
ออนแอทําใหเกษตรกรตองเพิ่มปริมาณการใหนํ้า 
ปุย และสารกาํจดัโรคและแมลงศตัรพูชืท่ีสงูข้ึน เปน
อันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดลอม 
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3) ปญหาในดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรัง 
โดยเมือ่ถงึชวงระยะเวลาการเกบ็เกีย่วขาว เกษตรกร
จะประสบกบัการขาดแคลนแรงงานในการเกบ็เกีย่ว
และคาจางแรงงานตอคนมีราคาท่ีสงูขึน้สงผลทําให
เกษตรกรตองใชตนทุนเพิ่มมากขึ้น และ 4) ปญหา
ในดานการตลาด พบวาเกษตรกรสวนใหญถกูพอคา
คนกลางกาํหนดราคาการรบัซือ้ผลผลติขาวในราคา
ที่ตํ่า ประกอบกับชองทางการจําหนายผลผลิตขาว
มนีอยและถกูทบัซอนดวยพอคาคนกลางอกีเชนกนั 
อนัเปนผลทาํใหรายไดของเกษตรกรลดลงไมสามารถ
ชาํระหนีส้นิไดจากการกูนาํมาลงทนุในการปลกูขาว
นาปรังในแตละคร้ัง โดยเกษตรกรไดมกีารเสนอแนะ
ในการปลูกขาวนาปรัง แกหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชน คือ 1) ควรมีการสนับสนุนปจจัยการ
ผลติท่ีสาํคัญ ไดแก เมลด็พันธุขาวคุณภาพ และวัสดุ
สําหรับการบํารุงและดูแลรักษาตนขาว 2) ควรมี
การจัดโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการลดตนทุน
ในการผลิตขาวนาปรัง โดยเฉพาะในขั้นตอนการ
ปองกันและกําจัดโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช 
3) ควรมีดาํเนินการสงเสริมการผลิตขาวนาปรังโดย
มุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนด
แผนและจัดทําโครงการใหมากยิ่งขึ้น และ 4) ควร
ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดราคาขาวกับ
หนวยงานภาครัฐที่เปนราคากลางและไดรับการ
ยอมรับจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ

สรุปผลการวิจัย
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง

ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลคร่ึง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายสามารถสรุปไดว า 
เกษตรกรผูปลกูขาวนาปรงัมกีารยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวนาปรังอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
ปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาว

นาปรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก ไดแก 
อายุ พื้นที่ในการปลูกขาวนาปรัง ภาระหนี้สินและ
การไดรับขาวสารดานการเกษตร สวนในทางลบ 
ไดแก รายไดการปลูกขาวนาปรัง และประสบการณ
ในการปลูกขาวนาปรัง ในขณะที่ปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการปลูกขาวนาปรัง คือ เกษตรกรผูปลูก
ขาวนาปรังยังขาดองคความรูในการเตรียมพรอม
รับมือกับสภาวะภัยแลงในระยะยาว เพื่อรับมือกับ
การทวีความรุนแรงและขยายวงกวางของการ
ระบาดของโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืชในขาว 
อีกทั้งยังตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตขาว
ที่สูงข้ึนและการเพิ่มข้ึนของหนี้สิน โดยเกษตรกร
ผู ปลูกขาวนาปรังมีขอเสนอแนะตอหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนวาควรมีการสนับสนุนปจจัย
การผลิตทีส่าํคญั ไดแก เมลด็พนัธุขาวคณุภาพ และ
วัสดุสําหรับการบํารุงและดูแลรักษาต นข าว 
ตลอดจนมีการจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการลด
ตนทุนในการผลติขาวนาปรงั โดยเฉพาะในขัน้ตอน
การปองกันและกําจดัโรค วชัพชื และแมลงศัตรพูชื 
และควรมีการดําเนินการสงเสริมการผลิตขาว
นาปรังโดยมุงเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการกาํหนดแผนและจดัทําโครงการใหมากยิง่ขึน้

ขอเสนอแนะ
1. กรมสงเสรมิการเกษตร และสํานกังานเกษตร

ตําบล ควรเขามาสนับสนุนการสรางกลุมวิสาหกิจ
หรือการสรางเครือขายเกษตรแปลงใหญใหแก
เกษตรกรผูผลิตขาวในเทศบาลตําบลคร่ึง เพ่ือ
ใชเปนชองทางในการในการถายทอดองคความรู
เ ก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตขาวนาปรังใหแก
เกษตรกรไดโดยตรง รวมท้ังรบัฟงความคิดเห็นและ
สรางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนด
ราคาผลผลิตขาวใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
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2. กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว และ
ศนูยวจิยัขาวเชียงราย ควรมีการจัดโครงการเก่ียวกับ
การถายทอดองคความรูในการจดัการพืน้ทีป่ลกูขาว 
โดยเฉพาะการควบคมุการระบาดของวชัพชืในนาขาว
ในชวงการเตรียมแปลงและชวงตนขาวกําลังเจริญ
เติบโต รวมถึงการใชองคความรูในการดูแลรักษา
ตนขาวอยางถกูวธิจีากการแพรระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพชืในขาว เชน องคความรูเก่ียวกับวิธกีาร
ใชสารเคมีที่ไมเกิดอันตรายแกผูผลิตและผูบริโภค 
องคความรูเก่ียวกับประเภทของสารเคมีที่สามารถ
ใชในกระบวนการผลิตขาวที่เปนไปตามกฎหมาย
และตามขอกําหนดของตลาดการรับซือ้ผลผลิตขาว

3. หนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมการขาว 
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร
หนวยงานขององคการปกครองสวนทองถิน่ในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลครึ่ง ตลอดจนหนวยงานพัฒนา
ภาคเอกชนท่ีเกีย่วของกบัการผลิตอาหารปลอดภัย 
ควรมีการผลิตสื่อที่สามารถเขาถึงเกษตรกรไดงาย
และสะดวกในการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรัง เชน สื่อวีดิทัศนที่มี
เสียงและภาพเคล่ือนไหวสําหรับการประกอบการ
ฝกอบรม การสรางส่ือสิ่งพิมพที่อยูในรูปแบบของ
ปฏทินิทีส่อดแทรกเน้ือหาของหาแตละขัน้ตอนของ
เทคโนโลยีการผลิตขาว หรือการผลิตแบบคูมือ
ฉบับพกพาโดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย มกีารนําเสนอ
รูปภาพเพื่อใหงายตอการเขาใจ

4. ควรมีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการ
จัดการและการรับมือกับภัยแลงใหแกเกษตรกร
ผูปลกูขาวนาปรงั เพือ่ใหเกษตรกรสามารถมรีายได
ในการดําเนินกจิกรรมตางๆ ของตนเองและครอบครัว 
โดยอาจมีการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนเม่ือการ
ปลูกขาวประสบกับปญหาภัยแลงอยางหนัก หรือ

องคความรูเก่ียวกับการจัดการน้ําอยางประหยัด
ในการปลูกขาวนาปรัง เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ในการใชตนทนุทีส่งู และการขาดทนุของเกษตรกร
ในการปลูกขาวนาปรังในแตละป โดยหนวยงานที่
รบัผิดชอบ คอื กรมการขาว กรมสงเสรมิการเกษตร 
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