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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุข้าวล าปาง และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคม กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็น
สมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ในฤดูการผลิต ฤดูฝน ปี 2556 จ านวน 209 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และผลการประเมินจดัชั้นเกษตรกร น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลทางสถิติโดย
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และทดสอบสมมุติฐานด้วยการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุ  

ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 56.38 ปี จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 73.70 มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 11.91 ปี พื้นท่ีในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 14.42 ไร่ โดยปลูกขา้วพนัธ์ุ กข41 กข6 และขาวดอกมะลิ 105 ใช้แรงงานเฉล่ีย 
1.95 คน มีตน้ทุนการผลิตรวมเฉล่ีย 3,959.20 บาทต่อไร่ รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนใหศู้นย์ฯ
เฉล่ีย 112,501.78 บาทต่อครัวเรือน หรือเฉล่ียท่ี 8,266.24 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมร้อยละ 99.5 ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม และเป็นสมาชิกศูนยฯ์ เฉล่ีย 11.33 ปี ด้านการรับ
ขอ้มูลข่าวสารการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนยฯ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ประชุม/
อบรม นิทรรศการ/งานรณรงค์ เกษตรกรรายอ่ืน และอ่ืนๆ เช่นวิทยุ โทรทศัน์(ในระยะเวลา 6 เดือน) 
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อยูใ่นเกณฑ์นอ้ย มีติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์ฉล่ีย 4.15 คร้ัง/ฤดูการผลิต การมีส่วนร่วมใน
กลุ่มด้านการประชุม การตรวจตัดพันธ์ุปนและความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของ
เกษตรกร พบวา่เกษตรกรเขา้ร่วมร้อยละ 98.10 ดา้นการประเมินความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
พบวา่เกษตรกรประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยละ 74.20  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ มีตวัแปรอิสระ 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน รายได้
จากการขายเมล็ดพนัธ์ุข้าวคืนให้ศูนยฯ์ และการมีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของ
เกษตรกร 

ปัญหาอุปสรรคในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดา้นเงินทุน แรงงาน การตลาด เทคโนโลยีและวิธีการ
ผลิต ภยัธรรมชาติ และโรคแมลงศตัรูขา้วอยูใ่นระดบันอ้ย โดยเกษตรกรให้ความส าคญักบัปัญหาดา้น 
แรงงานมากท่ีสุด ค าแนะน าของเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ศูนย์ฯ รับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีผ่าน
มาตรฐานคืนทั้งหมด และเพิ่มราคารับซ้ือใหสู้งกวา่ปัจจุบนั ทั้งน้ีไดเ้สนอใหมี้การอบรมการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีแก่สมาชิกรายใหม่ให้มากข้ึน และส่งเสริมความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพเพื่อลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว  
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Abstract 

 The objectives of this research were to study rice seed production of farmers, members of 
Lampang Rice Seed Center, relationship between individual characteristics, social and economic 
factors with the success in rice seed production as well as problem, obstacles and suggestion. 
 Population studied were collected farmers produce rice seed with Lampang Rice Seed 
Center, in rainy season of 2013 totaled 209 members. Data were collected by interview, statistically 
analyzed using percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum, hypothesis testing by 
multiple regression analysis. 
 From research findings, most members were male, averaged 56.38 years old, graduated in 
primary education 73.70 percent and rice seed production experience average 11.91 years. The 
average rice seed production area 14.42 rai by planted RD41, RD6 and Khao Dawk Mail 105, labors 
were 1.95 persons. The cost of seed production was averaged 3,959.20 Baht per rai and net income 
112,501.78 Baht per family or 8,266.24 Baht per rai. The experienced in training 99.5 percent, most 
were member and averaged 11.33 years. The information produced rice seed from extension, 
publications, meetings/workshops, exhibition, other farmers and more like television (within 6 
months) were in the minority, Contact the staff average 4.15 times/ production season. The 
participation in conference, cutting rice other varieties and cooperation in the activities of group was 
98.10 percent, and the succeeded in rice seed production were 74.20 percent. 
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 Testing hypothesis found area, labor, net income, and the participation within group were 
correlated with success in rice seed production significantly 0.01 
 Problem and obstacles in rice seed production, capital, labor, marketing, technology and 
production methods, natural disasters, diseases and insect pests of rice at low level. Most 
recommended to buy all quality rice and add rice purchase price, proposed to training new members 
in rice seed production, and biotechnology knowledge to reduce the production cost of rice. 
 
 


