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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

          ส ำหรับประเทศไทย ขำ้วนบัไดว้ำ่เป็นพืชท่ีสร้ำงควำมมัน่คงและมัง่คัง่ให้กบัประเทศอยำ่งมำก 
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกข้ำวไปยงัตลำดโลกเป็นอันดับต้นๆ (สิริพรและคณะ, 2549)       
จำกขอ้มูลพื้นท่ีปลูกขำ้วปี 2556/2557 ประเทศไทยมีกำรปลูกขำ้วทั้งหมดจ ำนวน 80 ลำ้นไร่ ตอ้งใช้
เมล็ดพนัธ์ุขำ้วเพื่อเพำะปลูกประมำณ 1 ลำ้นตนั ควำมตอ้งกำรเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีชำวนำจะมีกำรซ้ือหำ
(ควำมตอ้งกำรทำงกำรตลำด) ประมำณปีละ 700,000 ตนั(กรมกำรขำ้ว, 2557) แต่ปัจจุบนัเมล็ดพนัธ์ุ
ข้ำวท่ีผลิตได้โดยภำครัฐและผูป้ระกอบกำรมีประมำณ 275,000 ตันต่อปี คิดเป็น 45% ของควำม
ต้องกำรทั้ งหมด ในพื้นท่ีนำปีเกษตรกรบำงส่วนจะเก็บเมล็ดพันธ์ุข้ำวไวเ้อง ส่วนพื้นท่ีนำปรัง
เกษตรกรไม่นิยมเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชเ้อง เน่ืองจำกจ ำเป็นตอ้งเร่งรีบเก็บเก่ียวผลผลิตโดยเคร่ืองจกัรกล
ขนำดใหญ่ (เคร่ืองเก่ียวนวดขำ้ว) ท ำให้ขำ้วท่ีเก็บเก่ียวยงัไม่พน้ระยะพกัตวั และคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว
ยงัไม่ไดม้ำตรฐำน เกษตรกรจึงตอ้งเปล่ียนพนัธ์ุขำ้วใหม่ทุกๆ ฤดู (วิลำศ, 2556) ปัจจุบนัพบวำ่ ชำวนำ
มีกำรใชเ้มล็ดพนัธ์ุขำ้วปลูกต่อไร่ปริมำณสูง ในนำหวำ่นน ้ ำตมใชเ้มล็ดพนัธ์ุประมำณ 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ส่วนนำด ำใชเ้มล็ดพนัธ์ุประมำณ 10 กิโลกรัมต่อไร่ (มำฆะสิริ, 2556) ซ่ึงสูงกวำ่ค ำแนะน ำอตัรำกำร
ใช้เมล็ดพนัธ์ุขำ้วของกรมกำรขำ้ว โดยเกษตรกรไม่ค  ำนึงถึงคุณภำพควำมงอกของเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีใช้
ปลูกว่ำดีหรือไม่อย่ำงไร ทั้งยงัหว่ำนเมล็ดพนัธ์ุเผื่อนก หนู ศตัรูขำ้วต่ำงๆ ซ่ึงถำ้เมล็ดพนัธ์ุขำ้วนั้นมี
ควำมงอกดี แปลงนำมีสภำพดี ตน้ขำ้วจะเบียดเสียดกนัจนแน่นทึบ   กำรระบำยอำกำศในแปลงก็ไม่ดี 
ท ำให้เกิดกำรระบำดของโรคแมลงศตัรูขำ้วไดง่้ำย ซ่ึงยำกในกำรป้องกนัก ำจดั และเป็นกำรเพิ่มตน้ทุน
กำรผลิตในกำรบ ำรุงรักษำดูแล และยงัส่งผลกระทบท ำให้คุณภำพเมล็ดไม่สมบูรณ์ ผลผลิตต ่ำ ขำยได้
รำคำไม่ดี (กรมกำรขำ้ว, 2554) หำกเกษตรกรไม่ค  ำนึงถึงวิธีกำรดูแล กำรปฏิบติั กำรรักษำพนัธ์ุขำ้ว 
เม่ือปลูกขำ้วพนัธ์ุนั้นๆไปได ้2-3 ปี พนัธ์ุขำ้วนั้นจะเส่ือมลง โดยส่วนใหญ่จะมีสำเหตุมำจำกกำรกลำย
พนัธ์ุ ข้ำวปน (สิริพรและคณะ, 2549) ในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำวให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ต้องให้
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ควำมส ำคญักับขบวนกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำวคุณภำพดี และกำรพฒันำวิทยำกำรเมล็ดพนัธ์ุขำ้วไป
พร้อมกัน โดยน ำเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเหมำะสมไปใช้ในทุกขั้นตอนกำรผลิต ตั้ งแต่ในแปลง
ขยำยพนัธ์ุไปจนถึงกำรน ำเมล็ดพนัธุเขำ้ปรับปรุงสภำพในโรงงำน กระทัง่ไดเ้มล็ดพนัธ์ุดีไปเก็บรักษำ
และจ ำหน่ำย เพื่อให้ได้เมล็ดพนัธ์ุข้ำวตำมเป้ำหมำย มีผลผลิตสูง มีคุณภำพดี และน ำไปใช้ในกำร
กระจำยพนัธ์ุได้ต่อไป ดังนั้ นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำวจึงต้องมีควำมรู้ในกำรผลิต ตระหนักถึงวิธีกำร
ปฏิบติัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุเป็นส ำคญั (กรมกำรขำ้ว, 2553) 

 กรมกำรขำ้วมีภำรกิจเก่ียวกบัขำ้ว โดยครอบคลุมถึงกำรวิจยัและพฒันำ กำรปรับปรุงพนัธ์ุ และ
เทคโนโลยีดำ้นต่ำงๆ เพื่อกำรปลูกขำ้วให้มีผลผลิตต่อพื้นท่ีและคุณภำพสูงข้ึน อนุรักษ์และคุม้ครอง
พนัธ์ุกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุ กำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน  กำรส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์
ควำมรู้เพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตชำวนำ  กำรแปรรูปและกำรจดักำรอ่ืนๆ  เพื่อเพิ่มมูลค่ำข้ำว รวมทั้ ง
กำรตลำดและกำรส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ินเก่ียวกบัขำ้ว โดยภำรกิจหลกัในกำรผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุดี เพื่อกระจำยไปสู่เกษตรกรทัว่ไป อยูใ่นควำมรับผดิชอบของส ำนกัเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
ซ่ึงมีภำรกิจทั้งในด้ำนกำรวำงแผนและผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วชั้นพนัธ์ุขยำยและชั้นพนัธ์ุจ  ำหน่ำย เพื่อ
กระจำยเมล็ดพนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุดีสู่ชำวนำ โดยเฉพำะกำรจดัท ำแปลงขยำยพนัธ์ุเป็นขั้นตอนท่ีส ำคญัใน
กระบวนกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เน่ืองจำกเป็นกำรปฏิบติัล ำดบัแรกท่ีก ำหนดคุณภำพเบ้ืองตน้ของเมล็ด
พนัธ์ุท่ีผลิตได ้ทั้งน้ี ปริมำณและคุณภำพของเมล็ดพนัธ์ุจะดีมำกน้อยเพียงใด ข้ึนกบักำรปฏิบติัดูแล
รักษำ ประกอบกบัสภำพแวดลอ้มท่ีไดรั้บขณะเมล็ดพนัธ์ุเจริญเติบโตอยูใ่นแปลงขยำยพนัธ์ุ นอกจำกน้ี
ขบวนกำรจดักำรเมล็ดพนัธ์ุหลงักำรเก็บเก่ียวจำกแปลงขยำยพนัธ์ุ เป็นขั้นตอนท่ีก ำหนดคุณภำพเมล็ด
พนัธ์ุใหค้งคุณภำพดีหรือมีคุณภำพลดต ่ำลงไดเ้ช่นเดียวกนั (กรมกำรขำ้ว, 2554) 

 จงัหวดัล ำปำงเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเร่ืองขำ้วโดยตรงตั้งอยู่ อนัไดแ้ก่ 
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง ตั้งอยู่บำ้นทุ่งกู่ด้ำย หมู่ท่ี 6 ต ำบลปงแสนทอง อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 
ห่ำงจำกตวัจงัหวดัประมำณ 6-7 กิโลเมตร ติดกับสถำบันพฒันำฝีมือแรงงำน ภำค 10 จดัตั้ ง และ
ก่อสร้ำงเม่ือ พ.ศ.2521 ภำยใตโ้ครงกำรผลิตและขยำยพนัธ์ุพืช โดยควำมร่วมมือของรัฐบำลไทยกบั
สหรัฐอเมริกำ กู้เงินจำกองค์กรเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ USAID (United 
States Agency for International Development) เพื่อท ำกำรก่อสร้ำงโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพนัธ์ุ 
พร้อมติดตั้ งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุ มีพื้นท่ีรวม 33 ไร่ ปัจจุบัน           
มีอตัรำก ำลงัรวมทั้งส้ิน 37 คน แยกเป็นขำ้รำชกำร 17 คน ลูกจำ้งประจ ำ 19 คน และพนกังำนรำชกำร    
1 คน ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุข้ำวล ำปำงเร่ิมปฏิบติังำนในปี 2522 และมีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี        
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13 มีนำคม 2525 โดย ฯพณฯนำยชวน  หลีกภยั รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในขณะ
นั้น เดิมช่ือศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 3 จงัหวดัล ำปำง ในปี พ.ศ. 2546 เปล่ียนช่ือเป็น ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุพืชท่ี 3 
จงัหวดัล ำปำง สังกดัส ำนกัขยำยเมล็ดพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริมกำรเกษตร และเม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2549 
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง สังกดัส ำนกัเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว กรมกำรขำ้ว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยศูนยฯ์ มียุทธศำสตร์และวิสัยทศัน์ท่ีวำ่ “ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง จะเป็นองคก์รท่ี
ผลิตและกระจำยเมล็ดพนัธ์ุดี เสริมสร้ำงควำมมัน่คงแก่ชำวนำ บริกำรมีคุณภำพและท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ”  ซ่ึงสนบัสนุนดำ้นควำมรู้เร่ืองกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว องคค์วำมรู้เร่ืองขำ้ว และยงัเป็นจุดรับ
ซ้ือขำ้วจำกกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วของศูนยฯ์ เพื่อปรับปรุงสภำพและจ ำหน่ำยเป็นเมล็ด
พนัธ์ุดีต่อไป(ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง, 2556) 

 ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำงค ำนึงถึงคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย จึงได้
จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรประเมินจดัชั้นเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วร่วมกบัศูนยฯ์ เพื่อเป็นกำรคดัเลือก
เกษตรกรคุณภำพในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว และกระตุน้ให้เกษตรกรรำยอ่ืนปฏิบติัตำม อีกทั้งยงัเป็น
กำรส่งเสริมให้มีเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วคุณภำพเพิ่มข้ึนด้วย โดยศูนยฯ์ได้ด ำเนินกำรจดัท ำ
หลกัเกณฑ์ประเมินน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ  
ISO 9002 ทั้งระบบ(กรมกำรขำ้ว, 2550) ซ่ึงเจำ้หน้ำท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วเป็นผูป้ระเมิน
เกษตรกรทั้งหมด 4 ดำ้น คือ ด้ำนกำรขำยเมล็ดพนัธ์ุคืนแก่ศูนยฯ์ ดำ้นคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุ ดำ้นควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบติัดูแลแปลงตำมค ำแนะน ำของเจำ้หน้ำท่ี และดำ้นควำมซ่ือสัตย ์ทั้งน้ีเกษตรกรท่ี
ได้รับคะแนนกำรประเมินตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป หรือได้เกรด A ถือว่ำเป็นเกษตรกรท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว และในปีกำรผลิตฤดูฝน ปี 2556 (ขำ้วนำปี) พบวำ่มีเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรประเมินในล ำดบัเกรด A จ ำนวน 324 รำย คิดเป็นร้อยละ 74.14 และล ำดบัต ่ำกว่ำเกรด A 
จ ำนวน 113 รำย คิดเป็นร้อยละ 25.86 ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วของเกษตรกร ท่ีเป็นสมำชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง จงัหวดัล ำปำง เพื่อ
คดัเลือกปัจจยัอนัมีผลต่อกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วของเกษตรกรในล ำดบัเกรด A และเพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บทรำบปัญหำ และหำแนวทำงแกไ้ขในกำรจดัท ำแปลงขยำยพนัธ์ุขำ้ว อีกทั้งยงัเป็นกำรเพิ่มกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีมีประสิทธิภำพในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุดีเพื่อไวใ้ช้ในกำรปลูก และยงั
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนรำชกำรและผูส้นใจในเร่ืองกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วต่อไป  
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1.2 วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1.2.1  เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุดีของเกษตรกรศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง 
1.2.2  เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะส่วนบุคคล  ปัจจยัทำงเศรษฐกิจและปัจจยัทำง

สังคมกบัควำมส ำเร็จในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วของเกษตรกรศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง 
1.2.3  เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำวศูนย ์    

เมล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

 ผลของกำรศึกษำวิจยัเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรพฒันำคุณภำพเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขำ้ว ต่อหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว เช่น สถำบนัวิจยั
ขำ้ว ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้ว สถำบนัเกษตรกรและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันำคุณภำพกำรผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขำ้วของเกษตรกรให้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดกำรพฒันำคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุขำ้วเพื่อเขำ้สู่กำร
ปรับมำตรฐำนคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุข้ำว(Rice Seed Standard) พ.ศ.2557 ทั้ งยงัเป็นข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรพฒันำและส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  

1.4 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 

 ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจและสังคม มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมส ำเร็จในกำรผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขำ้ว ของเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง ดงัน้ี คือ 

1.4.1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
1) อำยุ 
2) ระดบักำรศึกษำ 

1.4.2  ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจ 
1) พื้นท่ีปลูกขำ้ว 
2) แรงงำน 
3) ตน้ทุนกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
4) รำยไดจ้ำกกกำรขำยเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
5) ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
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1.4.3 ปัจจยัดำ้นสังคม 
1) ประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
2) กำรไดรั้บข่ำวสำรเก่ียวกบักำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุดี 
3) กำรติดต่อกบัเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
4) กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกลุ่ม 

1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 

 กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำเฉพำะสมำชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ขำ้วล ำปำง จงัหวดัล ำปำง เท่ำนั้น โดยเก็บข้อมูลจำกสมำชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีได้รับกำร
ประเมินจดัชั้นเกษตรกรในล ำดบัเกรด A หรือไดรั้บคะแนนกำรประเมินตั้งแต่ 90 คะแนน ข้ึนไป โดย
ผูว้ิจยัถือว่ำเป็นเกษตรกรท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุ จ  ำนวน 324 รำย  และสมำชิก
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำวท่ีได้รับกำรประเมินจดัชั้ นเกษตรกรในล ำดับต ่ำกว่ำเกรด A หรือได้รับ
คะแนนกำรประเมินนอ้ยกวำ่ 90 คะแนน ซ่ึงผูว้ิจยัถือวำ่เป็นเกษตรกรท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว จ ำนวน 113 รำย รวมทั้งส้ิน 437 รำย โดยใช้แบบสัมภำษณ์ท ำกำรสัมภำษณ์กลุ่ม
ประชำกรสมำชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว จ ำนวน 209 รำย ขอ้มูลจำกกำรประเมินจดัชั้นเกษตรกร
โดยเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมของศูนย ์และจำกเอกสำรต่ำงๆ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวจิยัคร้ังน้ี 
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1.6 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 
             ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                ตวัแปรตำม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
     1.1 อาย ุ
     1.2 ระดบัการศึกษา 
 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
     2.1 พื้นท่ีปลูกขา้ว 

     2.2 แรงงาน 

     2.3 ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

     2.4 รายไดจ้ากกการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

     2.5 ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

 
3. ปัจจัยด้านสังคม 

     3.1 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวการผลิต 

           เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

     3.2 การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ด 

           พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 

     3.3 การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนย ์

           เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

     3.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกลุ่ม 

 

 

ความส าเร็จในการผลติ
เมลด็พนัธ์ุข้าวของ
เกษตรกรสมาชิกศูนย์
เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 
(ไดรั้บคะแนนการ
ประเมิน 90 คะแนนข้ึน
ไป) 
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1.7 นิยำมศัพท์         
 เกษตรกรผู้ผลติเมลด็พันธ์ุข้ำว หมำยถึง เกษตรกรท่ีจดัท ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว ร่วมกบัศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำง จงัหวดัล ำปำง ในปีท่ีส ำรวจ 
 กำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำว หมำยถึง กำรจดัท ำแปลงขยำยพนัธ์ุเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุดี โดย
ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
 เมล็ดพันธ์ุข้ำวพันธ์ุดี  หมำยถึง เมล็ดพันธ์ุข้ำวท่ี มีคุณภำพ มำตรฐำน มีควำมดีเด่นทำง
พนัธุกรรม ตรงตำมพนัธ์ุ ไม่มีพืชอ่ืนหรือพนัธ์ุอ่ืนปน ไม่มีเมล็ดวชัพืช โรค แมลง ส่ิงเจือปนติดมำ มี
ควำมช้ืนเหมำะสม มีควำมงอกและควำมแขง็แรงสูง  
 คุณภำพเมล็ดพันธ์ุข้ำว หมำยถึง คุณสมบติัของเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีมีลกัษณะตรงตำมสำยพนัธ์ุ  มี
ควำมบริสุทธ์ิ ควำมงอกดี ควำมช้ืนท่ีเหมำะสม ไม่มีพนัธ์ุปน ไม่มีส่ิงเจือปน  
 ควำมส ำเร็จในกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุ หมำยถึง เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วร่วมกบัศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขำ้วล ำปำง ได้รับกำรประเมินจดัชั้นเกษตรกรโดยเจำ้หน้ำท่ีส่งเสริมของศูนยฯ์ ในล ำดบัเกรด A 
หรือไดรั้บคะแนนกำรประเมินตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
 กำรประเมินจัดช้ันเกษตรกร หมำยถึง วิธีกำรประเมินกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วของเกษตรกร
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้วล ำปำงโดยเจำ้หน้ำส่งเสริมของศูนยฯ์เป็นผูป้ระเมิน 
ตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมินใน 4 ดำ้น คือ ดำ้นกำรขำยเมล็ดพนัธ์ุขำ้วคืน ดำ้นคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุ ดำ้น
ควำมร่วมมือ และดำ้นควำมซ่ือสัตย ์ 
 กำรขำยเมล็ดพันธ์ุข้ำวคืน หมำยถึง เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขำ้ว
ล ำปำง ขำยเมล็ดพนัธ์ุขำ้วท่ีผลิตไดคื้นแก่ศูนยฯ์ โดยเมล็ดพนัธ์ุขำ้วนั้นตอ้งผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนกำซ้ือ
คืน ทั้งดำ้นควำมช้ืน พนัธ์ุปน เมล็ดขำ้วแดง ส่ิงเจือปน ควำมงอก และเมล็ดพนัธ์ุสุทธิ 
 แรงงำน หมำยถึง แรงงำนหลักท่ีใช้ในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำว ทั้ งแรงงำนในครัวเรือนและ
แรงงำนจำ้ง 
 ต้นทุนกำรผลติเมลด็พนัธ์ุข้ำว หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขำ้วเฉพำะ 6 ดำ้น ไดแ้ก่  
  1. ตน้ทุนดำ้นเมล็ดพนัธ์ุขำ้วปลูก เป็นค่ำเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 
  2. ตน้ทุนด้ำนกำรปลูกขำ้ว เป็นค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่กำรเตรียมดิน กำรเพำะกล้ำ จนถึงกำรปลูก
เสร็จส้ิน 
  3. ตน้ทุนดำ้นกำรดูแลรักษำ เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลรักษำแปลงปลูกขำ้ว เช่น กำรสูบน ้ำ  ตดั
หญำ้ ดูแลรักษำระดบัน ้ำ ส ำรวจโรคแมลง 
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  4. ตน้ทุนดำ้นกำรใช้สำรเคมี เป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดท่ีเป็นสำรเคมีประเภท ปุ๋ย ฮอร์โมน สำร
ป้องกนัก ำจดัโรค-แมลง  
  5. ตน้ทุนในกำรตรวจตดัพนัธ์ุปน เป็นค่ำใช้จ่ำยเฉพำะกำรตรวจตดัพนัธ์ุปนในแปลงผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขำ้วเท่ำนั้น 
  6. ตน้ทุนดำ้นกำรเก็บเก่ียว เป็นค่ำใช้จ่ำยเฉพำะกำรเก่ียว นวด ตำกลดควำมช้ืน  และบรรจุ
กระสอบ เท่ำนั้น 



 

9 
 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัทาง
สังคม ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
ล าปาง โดยวดัระดบัความส าเร็จจากคะแนนการประเมินจดัชั้นเกษตรกรของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 
ในฤดูการผลิต ฤดูฝน ปี 2556 เพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางการวจิยั ดงัน้ี 

2.1  เมล็ดพนัธ์ุขา้ว (Rice Seed) 
2.2  การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (Seed Production) 
2.3  กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
2.4  การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว 

2.4.1 การวางแผนและคดัเลือกพื้นท่ี 
2.4.2 การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุและการตกกลา้ 
2.4.3 การเตรียมพื้นท่ี 
2.4.4 การปลูก 
2.4.5 การปฏิบติัดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
2.4.6 การก าจดัพนัธ์ุปน 
2.4.7 การเก็บเก่ียว 
2.4.8 การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

2.5  การประเมินจดัชั้นเกษตรกร 
2.6  มาตรฐานแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว 
2.7  คุณภาพมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (พ.ศ.2552) 
2.8  ก าหนดมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (Rice Seed Standard) พ.ศ. 2557 



 

10 
 

2.9   ล าดบัชั้นเมล็ดพนัธ์ุ 
2.10 ประโยชน์จากการใชเ้มล็ดพนัธ์ุดี 
2.11 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 เมลด็พนัธ์ุข้าว (Rice Seed) 

 นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ขา้วไทย ปี 2554-2558 ไดก้ าหนดกลยุทธ์การพฒันาระบบการ
ผลิตและกระจายเมล็ดพนัธ์ุดีและกลไกรองรับมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
เมล็ดพนัธ์ุดีและลดขอ้จ ากดัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของภาครัฐท่ีเป็นอยู่ โดยปรับโครงสร้างการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุของภาครัฐ องค์กรเกษตรกร ศูนยข์า้วชุมชน เอกชน และเกษตรกรกา้วหน้า ให้ด าเนินงาน
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุอยา่งมีประสิทธิภาพและกวา้งขวางมากข้ึน จดัใหมี้การรับรองระบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วท่ีไดม้าตรฐาน มีการดูแลควบคุมการผลิต การรวบรวมและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ภาคส่วนได้รับประโยชน์ในส่วนท่ีพึงได้อย่างเต็มท่ี และผูใ้ช้เมล็ดพันธ์ุได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมาย โดยเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีใช้เพาะปลูกอยู่ภายใตก้ารควบคุมตาม พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
2518 แกไ้ขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 (กรมการขา้ว, 2553) 

พนัธ์ุขา้ว หมายถึง กลุ่มของตน้ขา้วท่ีมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และลกัษณะทางสรีรวิทยา
เหมือนกนัจนเป็นเอกลกัษณ์ประจ าตวั และให้ตน้ลูกหลานเหมือนตน้แม่ เพราะขา้วเป็นพืชผสมตวัเอง
(ประพาส, 2555: 37) เมล็ดพนัธ์ุ (Seed) คือ ovule ท่ีแก่เต็มท่ีมีส่วนประกอบของคพัภะ (embryo) 
อาหารส ารองและอ่ืนๆ เมล็ดพนัธ์ุเป็นส่ิงท่ีช่วยให้พืชสืบพนัธ์ุอยู่ได้ ช่วยกระจายพนัธ์ุพืชไปยงัถ่ิน
ต่างๆ และเป็นตวัน าลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถถ่ายทอดไดท้างพนัธุกรรมจากชัว่ชีวิตหน่ึงไปยงัอีกชัว่
ชีวิตหน่ึง เมล็ดขา้ว ท่ีน าไปปลูกเพื่อการขยายพนัธ์ุ เรียกว่า (Seed) ส่วนเมล็ดขา้วท่ีน าไปใช้ในการ
บริโภคหรือให้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุ เรียกว่า เมล็ด (Grain) พนัธ์ุขา้วเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง การใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดีมีคุณภาพเป็นปัจจยัแรกท่ีส าคญัในการ
เพาะปลูกข้าว เป็นปัจจยัการผลิตท่ีลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูงทั้ งในด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพของผลผลิต ท าให้ไดข้า้วเปลือกท่ีมีคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน (กรมการขา้ว, 2557)  

พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในประเทศไทยมีจ านวนมาก ทั้งพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีมีการปลูกมาชา้นานกบัพนัธ์ุท่ีมี
การปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือขา้วไวต่อช่วงแสง คือมีการออกดอกเม่ือมี
ความสัมพนัธ์ช่วงแสง มีก าหนดวนัออกดอกท่ีแน่นอน และขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง คือมีการออกดอก
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ตามอายุ จึงปลูกไดต้ลอดทั้งปี ขา้วทั้งสองประเภทเป็นพนัธ์ุขา้วทั้งชนิดขา้วจา้วและขา้วเหนียว แต่ใน
ปัจจุบนัพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมีไม่มากนกั มีอยูป่ระมาณ 30 สายพนัธ์ุ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตลาด ความตอ้งการในการบริโภคในทอ้งถ่ิน 
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ความสามารถในการตา้นทานโรคแมลง และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น 
พื้นท่ีลุ่ม น ้ าลึก ท่ีดอน ท่ีสูง สภาพดินเค็ม ดินเปร้ียว หรือดินท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ (กรมการขา้ว, 
2556) ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุจ  าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูใ้ชท้ ั้งชนิดพนัธ์ุและปริมาณท่ีผลิต ในขณะเดียวกนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ดีท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และใช้เมล็ดพนัธ์ุปลูกเร่ิมตน้ท่ีมีคุณภาพจากแหล่งผลิตท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นส าคญั 
เพื่อใหไ้ดเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดี อยูใ่นมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ(กรมการขา้ว, 2553) 

2.2 การผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว (Seed Production)  

เมล็ดพนัธ์ุดี มีความสัมพนัธ์ต่อการให้ผลผลิต ในปัจจุบนัชาวนาส่วนใหญ่มีความเข้าใจใน
ประโยชน์และความส าคญัของการใช้เมล็ดพนัธ์ุดี ทั้งน้ีเพราะการใช้เมล็ดพนัธ์ุดีมีคุณภาพจะท าให้
ผลผลิตเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการผลิตลดลงและคุณภาพของผลผลิตดีข้ึน เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจาการขาย
ผลผลิต(กรมการขา้ว, 2557)  

ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดีตอ้งใชท้ั้งเทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธ์ุ และเทคโนโลยกีาร
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุควบคู่และต่อเน่ืองกนัไป เม่ือกล่าวถึง “ขา้วพนัธ์ุดี” โดยทัว่ไปจะหมายถึง ขา้วท่ีปลูก
แลว้ให้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจของผูป้ลูก และมีคุณภาพผลผลิตเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริโภค ส าหรับดา้น
วชิาการแลว้ ขา้วพนัธ์ุดี หมายถึง ขา้วท่ีมีเมล็ดพนัธ์ุบริสุทธ์ิ ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี โดยมีปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้จากลักษณะท่ีดีหลายอย่าง เช่น เป็นพันธ์ุท่ีต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว            
มีพนัธุกรรมท่ีศกัยภาพ ให้ผลผลิตสูง ตอบสนองต่อปุ๋ยดี ให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพด้านรูปร่าง  ขนาด 
คุณค่าทางอาหาร เป็นตน้ การไดม้าซ่ึงพนัธุกรรมขา้วพนัธ์ุดี ตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารปรับปรุงพนัธ์ุหลาย
วิธีในการปรับปรุงจากพนัธ์ุดั้งเดิม พนัธ์ุทอ้งถ่ิน และพนัธ์ุพื้นเมือง ให้มีคุณลกัษณะดีข้ึน หรือพฒันา
พนัธ์ุขา้วข้ึนมาเป็นพนัธ์ุใหม่ท่ีให้ลกัษณะบางอยา่งดีกวา่พนัธ์ุเดิม เม่ือผ่านการพิจารณารับรองพนัธ์ุ
จากกรมการขา้ว แลว้จึงน าไปปลูกขยายพนัธ์ุเป็นเมล็ดพนัธ์ุดีต่อไปได ้และเม่ือกล่าวถึง “เมล็ดพนัธ์ุดี” 
หรือเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดีนั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบหลายประการคือ มีความดีเด่นทางพนัธุกรรม ตรง
ตามพนัธ์ุไม่มีพนัธ์ุพืชอ่ืนปน ไม่มีเมล็ดวชัพืช โรค แมลง ส่ิงเจือปนติดมา มีความช้ืนเหมาะสม มีความ
งอกและความแขง็แรงสูง (กรมการขา้ว, 2553) 
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2.3 กระบวนการผลติเมลด็พันธ์ุข้าว 

กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ของกรมการขา้ว แบ่งเป็นขั้นตอนหลกัได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.3.1 การวางแผนผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
ต้องจัดท าล่วงหน้าก่อนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 1-2 ปี โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ 

วิเคราะห์สถานการณ์ความตอ้งการใช้เมล็ดพนัธ์ุและชนิดพนัธ์ุขา้วของตลาด ช่วงเวลาความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ สถิติการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ และเมล็ดพนัธ์ุคงคลงั รวมทั้งก าลงัการผลิต เพื่อ
ก าหนดแผนการผลิตและแผนการตลาดให้สัมพนัธ์กัน รวมทั้ งเตรียมการจดัหาเมล็ดพนัธ์ุ
คุณภาพดี เพื่อใชจ้ดัท าแปลงขยายพนัธ์ุใหพ้ร้อมกบัช่วงเวลาเพาะปลูก 

2.3.2 การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ 
นบัเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีสุดส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ดงันั้น ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

คุณภาพดี ตอ้งมีการคดัเลือกเกษตรกรหรือกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ คดัเลือกพื้นท่ีแปลงขยายพนัธ์ุ
ท่ีเหมาะสม       มีการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจและให้ความรู้ในการปฏิบติัดูแลแปลงปลูก
เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการตรวจถอนพนัธ์ุปนเพื่อคงความบริสุทธ์ิของพนัธ์ุ และควบคุมการเก็บ
เก่ียวไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุและการปะปนพนัธ์ุหลงัการเก็บเก่ียวได ้

2.3.3 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ 
เป็นการยกระดบัคุณภาพและก าจดัส่ิงไม่พึงประสงคอ์อกไปจากเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวมา

จากแปลงขยายพนัธ์ุ ซ่ึงไดแ้ก่ เมล็ดวชัพืช เมล็ดพนัธ์ุอ่ืน เมล็ดเป็นโรค เศษซากพืช และกรวด 
หิน ดิน ทราย เป็นตน้ เพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพตามาตรฐาน โดยใช้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุประเภทต่างๆ เพื่อลดความช้ืน ท าความสะอาด คดัขนาด คลุกสารเคมี 
และบรรจุถุง แมว้า่การปรับปรุงสภาพจะไม่ไดท้  าให้ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุแต่ละเมล็ดดีข้ึน 
แต่เป็นการปฏิบติัเพื่อท าให้เมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพหรือเปอร์เซ็นต์ความงอกโดยรวมเพิ่มข้ึนได ้
เน่ืองจากมีการคดัแยกส่วนท่ีดอ้ยคุณภาพออกไป เมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดีท่ีผลิตไดต้อ้งมีป้าย
แสดงรายละเอียดของเมล็ดพนัธ์ุไวท่ี้ภาชนะบรรจุเสมอ 

2.3.4 การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ือง นับตั้งแต่การเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุออกจาก

แปลงขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ การเก็บรักษา รวมถึงการขนยา้ยเพื่อการจ าหน่าย 
ปัจจยัส าคญัในการเก็บรักษานอกจากคุณภาพเร่ิมตน้ของเมล็ดพนัธ์ุแลว้ สภาพแวดลอ้มในการ
เก็บรักษายงัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุเป็นอยา่งมาก การเก็บรักษาท่ีดีในสภาพ
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อากาศแห้งและเยน็ช่วยยดือายขุองเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ยาวนานต่อไปได ้โดยตอ้งมีการปฏิบติัดูแล
โรงเก็บ เพื่อป้องกนัความเสียหายจากแมลงศตัรูและสภาพแวดลอ้ม มีการดูแลและควบคุมการ
น าเขา้ จดัเก็บ จ่ายออก รวมทั้งมีป้ายช้ีบ่งหน้ากองเมล็ดพนัธ์ุ ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุตอ้งมีการ
จดัระบบควบคุมเมล็ดพนัธ์ุเป็น Lot เพื่อสามารถสืบคน้ประวติัของเมล็ดพนัธ์ุได ้

2.3.5 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ 
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจว่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีอยู่ในมาตรฐาน

คุณภาพ ภายใตก้ารด าเนินงานทุกตอนตอ้งมีระบบงานควบคุมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลกัวิชาการ มีการตรวจสอบคุณภาพดา้นต่างๆ เป็นตน้ว่า ความงอก ความบริสุทธ์ิ ความช้ืน 
พนัธ์ุปนและขา้วแดง มีการวิเคราะห์ผลคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุในทุกขั้นตอน คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ผลิตไดส่้วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัดูแลของเกษตรกรผูจ้ดัท าแปลงขยายพนัธ์ุเอง อีกส่วนเป็น
เร่ืองของสภาวะแวดล้อม หากเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากแปลงมีคุณภาพต ่า มีพันธ์ุปนมาก การ
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนนั้นท าไดย้ากหรือท าไม่ไดเ้ลย ดงันั้น เมล็ดพนัธ์ุขา้วแต่ละ Lot ตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบคุณภาพตลอดทุกขั้นตอนการผลิต และตอ้งมีคุณภาพตามองคป์ระกอบมาตรฐาน
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 (ฉบบัท่ี 1) ปรับปรุง พ.ศ. 
2535 และ พ.ศ. 2550 

2.3.6 การตลาดเมล็ดพนัธ์ุ 
เป็นกิจกรรมเพื่อด าเนินการส่งต่อเมล็ดพนัธ์ุดีท่ีผลิตได้ให้กระจายไปสู่เกษตรกรผูใ้ช้

อยา่งทัว่ถึง ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีมีความตอ้งการชนิดพนัธ์ุขา้วหลากหลายพนัธ์ุแตกต่างกนั ข้ึนอยู่
กบัความนิยมของเกษตรกร ความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภคและความเหมาะสมของพื้นท่ีปลูก 
การด าเนินงานด้านการตลาดมีความผนัผวนตามสภาวะการตลาด เช่น การเปล่ียนแปลงชนิด
พนัธ์ุข้าวของเกษตรกร ภาวะราคาข้าวเปลือกท่ีไม่แน่นอน เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นท่ีต้อง
ปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และให้สอดคล้องกบัสภาวะปัจจยั
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการตลาดอยูต่ลอดเวลา 

จะเห็นไดว้า่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีของภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วนไดมี้การคน้ควา้ ปรับปรุงสาย
พนัธ์ุใหม่ๆ และน าเทคโนโลยกีารผลิตท่ีกา้วหนา้มาใชแ้ร่งประสิทธิภาพการปลุกขา้วใหม้ากข้ึน ท าให้
มีความตอ้งการพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึน ปัจจุบนัมีกฎหมายส าหรับเมล็ดพนัธ์ุพืชเป็นเคร่ืองมือใน
การดูแลผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน ให้ไดรั้บประโยชน์ในส่วนท่ีพึงไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ให้ชาวนาไดมี้โอกาสเลือกใช้เมล็ดพนัธ์ุดีมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะไดป้ระโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้
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สูงข้ึนแลว้ หากมีการควบคุมอตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัวิธีปลูก จะช่วยลดตน้ทุนการผลิต
ขา้วของชาวนาได ้และช่วยลดการระบาดของโรค แมลงศตัรูขา้ว ในพื้นท่ีท่ีปลูกขา้วแน่นเกินไปได ้
ส่งผลต่อรายได้ท่ีมากข้ึนของชาวนา ได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตข้าวในแปลงนาท่ีมากข้ึนด้วย 
(กรมการขา้ว, 2553) 

2.4 การจัดท าแปลงขยายพันธ์ุข้าว 

 กระบวนการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ องค์ประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัท า
แปลงขยายพนัธ์ุให้บรรลุเป้าหมาย คือ เกษตรกรผูจ้ดัท าแปลงขยายพนัธ์ุจะตอ้งรับภาระแรกเร่ิมใน
กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ โดย “การเร่ิมต้นท่ีดี จะส่งผลให้สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุดี มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามเป้าหมาย และทนัต่อความตอ้งการใชเ้มล็ดพนัธ์ุของลูกคา้” (กรมการขา้ว, 2550) 

การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ประสบความส าเร็จ เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งพิจารณาถึง
องค์ประกอบหลายๆ ด้าน ประกอบกัน อาทิเช่น ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด หรือ
แมก้ระทัง่การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ โดยเฉพาะการจดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีตอ้งดูแลอยา่ง
ประณีตตามหลกัวิชาการ เพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพดี ตรงตามมาตรฐาน ตรงตามสายพนัธ์ุ 
ส าหรับขั้นตอนในการจดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุนั้น เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่
การวางแผน การคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ การเตรียมพื้นท่ี วิธีการปลูก การ
ปฏิบติัดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ตลอดจนการเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวเพื่อให้
ไดเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 กระบวนการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว 

กิจกรรม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. การวางแผนการจัดท าแปลง 
การคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร 

1. ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุต่อไร่ อัตราการขยายเมล็ดพันธ์ุ 
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ ความร่วมมือของเกษตรกร แรงงาน
และอุปกรณ์การเกษตรกร สถิติน ้าฝน ฯลฯ 

2. การเตรียมเมล็ดพันธ์ุและการ
ตกกลา้ 

2. พื้ น ท่ีป ลูก  อัตราการใช้ เมล็ ดพัน ธ์ุ ต่อราย  และ
แหล่งท่ีมาของเมล็ดพนัธ์ุ 

3. การเตรียมพื้นท่ี 3. ลกัษณะพื้นท่ี ประวติัแปลง และวธีิการปลูก 
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ตารางท่ี 1 กระบวนการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว(ต่อ) 

กิจกรรม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การปลูก  4. อตัราการปลูก วธีิการปลูก และช่วงเวลาปลูก 

5. การปฏิบติัดูแลรักษาแปลงผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

5. การชลประทาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ ช่วงระยะเวลาการ
เจริญเติบโต ปัจจยัการผลิต 

6. การก าจดัพนัธ์ุปน 6. วิธีการก าจดัพนัธ์ุปน และขอ้มูลลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
ช่วงเวลาและจ านวนคร้ังในการก าจดั 

7. การเก็บเก่ียว 7. พื้นท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตต่อไร่ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และ
วธีิการเก็บเก่ียว 

8. การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 8. การตากลดความช้ืน การเก็บรักษาเพื่อรอการจ าหน่าย 
และช่วงระยะเวลาการขนส่ง 

ท่ีมา : กรมการขา้ว, 2550 

2.4.1  การวางแผนและคดัเลือกพื้นท่ี 

การก าหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุในแต่ละชนิดแต่ละพืชพนัธ์ุ จดัท าข้ึนโดยอาศยั
ขอ้มูลพื้นฐานหลายดา้น ไดแ้ก่ การตลาด สภาพพื้นท่ีในการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ ชนิดของพืช
พนัธ์ุท่ีด าเนินการผลิต การก าหนดช่วงเวลาการปลูกและเก็บเก่ียวใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพดี ดงันั้นการวางแผนการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ไดต้ามเป้าหมายและมีคุณภาพดี จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาวางแผนการผลิต
ให้สอดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม และควรมีขอ้มูลประกอบในการวางแผน
กิจกรรม 

1) ความเหมาะสมของพื้นท่ีแปลงขยายพนัธ์ุ  
การคดัเลือกพื้นท่ีเพื่อจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ   มีหลกัการพิจารณา ดงัน้ี 
1.1)    ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยา่งสม ่าเสมอทัว่แปลง 
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1.2)    มีแหล่งน ้ าท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อการเพาะปลูก มีระบบการชลประทานท่ี
ดี สามารถควบคุมระดบัน ้าได ้

1.3)    มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เพื่อขนส่งวสัดุ-อุปกรณ์การผลิต และผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

1.4)    พื้นท่ีติดต่อกนัเป็นบริเวณแปลงใหญ่ เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล
และใหค้ าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

1.5)    แปลงขยายพนัธ์ุไม่ควรตั้งในบริเวณท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียคุณภาพเมล็ด
พนัธ์ุ เช่น บริเวณท่ีมีน ้ าท่วมเป็นประจ า บริเวณระหวา่งหุบเขาเส่ียงต่อโรค
และแมลง 

1.6)    พื้นท่ีแปลงขยายพนัธ์ุอยูไ่ม่ไกลศูนยฯ์หรือแหล่งท่ีรับผิดชอบมากนกั เพื่อ
ลดความเส่ียงของคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ และตน้ทุนค่าขนส่งเมล็ดพนัธ์ุ 

1.7)    ไม่ควรเป็นแปลงท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุอ่ืนมาก่อนแต่ถา้ปลูกขา้วพนัธ์ุอ่ืนมาก่อน 
ตอ้งเตรียม ดินและก าจดัขา้วเร้ือรวมทั้งวชัพืชในแปลงอยา่งดี 

2) ความพร้อมของเกษตรกรผูจ้ดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ  
2.1)    มีความเข้าใจ มีความตั้งใจ และยินยอมให้ความร่วมมือเพื่อปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีราชการก าหนดข้ึนในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 

2.2)    มีความพร้อมในการจดัหาวสัดุ-อุปกรณ์ และเงินทุนเพื่อด าเนินการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุ 

2.3)    มีประสบการณ์ในการปลูกเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีตอ้งการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 

2.4.2   การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุและการตกกลา้ 

1)  แหล่งของเมล็ดพนัธ์ุขา้วปลูก     
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีความส าคญัอนัดบัแรกของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ

ใหมี้คุณภาพ ดงันั้นเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งพิจารณาแหล่งเมล็ดพนัธ์ุจากแหล่ง
ท่ีน่าเช่ือถือหรือไดรั้บการรับรองจากทางราชการ  ส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของ
เกษตรกรท่ีจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วนั้น เกษตรกรจะต้องใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีโดยศูนย์เมล็ดพันธ์ุ ข้าวจะก าหนดให้รับเมล็ดพันธ์ุข้าวจาก 
ศูนยว์จิยัขา้วหรือศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว   
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2)  คุณภาพและอตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 
2.1) ลกัษณะเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดี 

การใช้เมล็ดพนัธ์ุดีในการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุเกษตรกรจะตอ้งค านึงถึง
คุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุและอตัราการใช้ท่ีเหมาะสม โดยเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
พนัธ์ุดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1.1) มีความบริสุทธ์ิของสายพนัธ์ุมากกวา่ร้อยละ 90 และมีอตัราการงอก
มากกวา่ ร้อยละ 80 มีความช้ืนต ่า และตรงตามพนัธ์ุ 

2.1.2) มีความสะอาด ไม่มีส่ิงเจือปน เช่น เศษพืช หิน ดิน ทราย แมลง หรือ
มีไดไ้ม่เกินมาตรฐาน 

2.1.3) ไม่มีเมล็ดขา้วพนัธ์ุอ่ืน/พืชอ่ืน หรือเมล็ดวชัพืชปะปน โดยเฉพาะ
วชัพืชร้ายแรง เช่น ขา้วแดงหรือมีไดไ้ม่เกินมาตรฐาน 

2.1.4) มีความสม ่าเสมอของเมล็ดทั้งขนาดและรูปร่าง เม่ือน าไปปลูกจะได้
ตน้กล้าท่ีมีขนาดเท่าๆกัน เจริญเติบโตรวดเร็ว ออกดอกและเก็บ
เก่ียวพร้อมกนั 

2.1.5) ไม่มีโรคและแมลงติดมากบัเมล็ด ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตและคุณภาพต ่า 
2.1.6) ทนทานต่อสภาพแวดล้อมไดดี้กว่าเมล็ดพนัธ์ุขา้วทัว่ไป ท าให้ผล

ผลิตสูงกวา่ 10-20 % 
2.2) การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

แมว้่าเกษตรกรมีการใช้เมล็ดพนัธ์ุดี มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด หาก
เกษตรกรมี การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนหว่านกล้าไม่ถูกวิธีก็อาจท าให้เกิดความ
สูญเสียเมล็ดพนัธ์ุ เสียเวลา และค่าใช้จ่าย  การแช่หุ้มข้าวอย่างถูกวิธีเป็นการ
ป้องกนัมิใหเ้กิดความสูญเสียดงักล่าวได ้ดงันั้นเกษตรกรควรมีการแช่หุม้ขา้วอยา่ง
ถูกวธีิก่อนน าไปหวา่นในแปลงกลา้หรือในแปลงนา ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.2.1) น าเมล็ดพนัธ์ุขา้วมาบรรจุถุงผา้หรือกระสอบเพื่อให้น ้ าผ่านเขา้ไป
สัมผสัเมล็ดพนัธ์ุได ้

2.2.2) น าไปแช่น ้ าสะอาดในโอ่งน ้ าหรือแหล่งน ้ านาน 12-24 ชั่วโมง 
(ประมาณ 1 วนั)                                                                    

2.2.3) น าเมล็ดพนัธ์ุท่ีได้จากการแช่น ้ าสะอาดข้ึนวาง บนกระสอบหรือ
แผน่กระดาน ในท่ีร่มท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้  
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2.2.4) คลุมทบัดว้ยกระสอบหรือผา้ชุบน ้าวางไว ้                         
2.2.5) รดน ้าใหชุ่้มทั้งเชา้-เยน็ ทิ้งไว ้30-48 ชัว่โมง (ประมาณ 2 วนั) 
2.2.6) เมล็ดจะงอกตุ่มตา (รากยาว 1-2 มิลลิเมตร) พร้อมท่ีจะหวา่นได ้

ขอ้ควรระวงั   
การตกกลา้ในฤดูหนาว โดยเฉพาะเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือ อาจมีปัญหาเร่ืองอุณหภูมิท าใหข้า้วงอกชา้หรืองอกไม่ดี 
2.3) อตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 

อตัราการใช้เมล็ดพนัธ์ุต่อไร่ในการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ ข้ึนอยูก่บัสภาพ
พื้นท่ีปลูก วิธีการปลูก วิธีการปฏิบติัของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี อาจจะมากหรือ
นอ้ยแตกต่างกนัไป ส าหรับอตัราค าแนะน าท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีปลูกท่ีมีการ
เตรียมแปลงท่ีดี และมีการเตรียมเมล็ดพันธ์ุท่ีดี มีอตัราการใช้เมล็ดพันธ์ุตาม
ค าแนะน าดงัน้ี 

2.3.1) นาด า ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 6-7 กก./ไร่ 
2.3.2) นาหวา่นขา้วแหง้ ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 10-15 กก./ไร่ 
2.3.3) นาหวา่นน ้าตม ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ 
2.3.4) นาหยอด ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 

ขอ้พิจารณา   
การท านาหวา่นมกัประสบกบัปัญหาวชัพืชมาก ดงันั้นการเตรียมพื้นท่ีอยา่ง

ประณีตและการใชเ้มล็ดพนัธ์ุสะอาด ตลอดจนการใช้สารเคมีควบคุมวชัพืชอยา่ง
ถูกตอ้ง จะช่วยลดปริมาณวชัพืชได ้โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งใช้อตัราเมล็ดพนัธ์ุหว่าน
มากเกินกวา่ไร่ละ 20 กิโลกรัม 

2.4.3 การเตรียมพื้นท่ี  

1) การเตรียมพื้นท่ีนาหวา่นน ้ าตม 
การท านาหว่านน ้ าตมท่ีจะให้ผลดีนั้น จะตอ้งปรับพื้นท่ีนาให้สม ่าเสมอ มีคนันา

ลอ้มรอบและสามารถควบคุมระดบัน ้าได ้โดยการ 
1.1)  ควรเร่ิมจากไถดะก่อนแล้วปล่อยน ้ าเข้า พอให้ดินชุ่มประมาณ 5-10 วนั 

เพื่อใหเ้มล็ดวชัพืชงอกข้ึนมาเป็นตน้อ่อนเสียก่อนจึงปล่อยน ้าเขา้นา 
1.2) ไถแปรและคราด หรือใชลู้กทุบตีเพื่อท าลายวชัพืช 
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1.3)  เอาน ้ าขังแช่ไวป้ระมาณ 3 สัปดาห์ หลังไถดะ ไถแปรและคราด เพื่อให้
วชัพืชน ้า เช่น ผกัตบ ขาดเขียด ผกัปอดและพวกกกเล็กงอกเสียก่อน 

1.4)  จากนั้นจึงท าการคราดให้ละเอียดอีกคร้ัง วชัพืชน ้ าท่ีเพิ่งงอกข้ึนมาจะหลุด
ลอยไปติดคนันาทางใตล้ม แลว้ชอ้นออกจากแปลงเป็นการท าลายวชัพืชอีก
วธีิหน่ึง 

1.5)  เม่ือคราดแลว้จึงระบายน ้าออกแลว้ปรับเทือกใหเ้สมอ 
1.6)  ปรับพื้นท่ีท าเทือกควรท าก่อนหวา่นขา้ว 1 วนั เพื่อให้ตกตะกอนก่อนระบาย   

น ้าออก 
2) การเตรียมพื้นท่ีนาด า 

การเตรียมพื้นท่ีนาด าควรมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
2.1) ไถดินใหร่้วนลึกจากผิวหนา้ดิน ประมาณ 15 เซนติเมตร อาจใชร้ถไถเดินตาม

หรือรถโรตาร่ี ซ่ึงจะรวดเร็วกว่า แต่มีขอ้เสียคือหน้าดินจะแข็ง รากขา้วไม่
สามารถชอนไชหาอาหารในดินชั้นล่างได ้หากมีการใชโ้รตาร่ีเตรียมดิน 2-3 
ฤดูปลูกติดต่อกนั ควรใช้รถติดพลิกหน้าดินท าลานชั้นดินตานบริเวณหน้า
ดินออก เพื่อให้รากขา้วสามารถเจริญเติบโตไดเ้ต็มท่ี แลว้ปล่อยน ้ าเขา้แปลง
นาอีกคร้ังหน่ึง 

2.2) ป ล่อยน ้ าเข้าแปลงนาทิ้ งไว้ 10-15 ว ัน  เพื่ อหมัก ดินไว้ให้นานพอท่ี
อินทรียวตัถุในดินสลายตวัไดห้มด และล่อใหข้า้วเร้ือหรือวชัพืชข้ึน 

2.3) ไถคราดและปรับระดบัแปลงใหร้าบเรียบใหส้ม ่าเสมอทัว่แปลง 
3) การเตรียมพื้นท่ีส าหรับเคร่ืองปักด า 

การเตรียมแปลงปักด าด้วยเคร่ืองปักด า มีวิธีปฏิบติัเช่นเดียวกบัการเตรียมแปลง
ปลูกโดยวธีิปักด าหรือนาหวา่นน ้าตม ดงัน้ี 

3.1) ปรับพื้นท่ีแปลงนาใหเ้รียบสม ่าเสมอเช่นเดียวกบัการหวา่นน ้าตม 
3.2) ชักร่องระบายน ้ าเพื่อสะดวกในการเก็บเก่ียวให้ห่างกันประมาณ 10-15 

เซนติเมตร 
3.3) ท าเทือกปักด าก่อนการปักด า 3-5 วนั ข้ึนอยูก่บัชนิดของดิน 
3.4) ก าจดัหอยเชอร่ีก่อนปักด า 1 วนั 
3.5) ระบายน ้าออกก่อนปักด าใหร้ะดบัน ้าคงเหลือ 2-3 เซนติเมตร 
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4) การเตรียมพื้นท่ีส าหรับการโยนกลา้ 
การเตรียมแปลงส าหรับโยนกล้า ก่อนท านาให้พักแปลงนาให้แห้งอย่างน้อย        

1 เดือน เพื่อให้ข้าววชัพ้นระยะพกัตวัหรือให้เมล็ดขา้ววชัพืชท่ีร่วงในนาก่อนหน้าน้ี
พร้อมท่ีจะงอกให้มากท่ีสุด โดยขงัน ้ าในแปลง 1 คืน แลว้ปล่อยให้น ้าแห้งเองเพื่อล่อขา้ว
วชัพืชงอกข้ึนมาเต็มท่ี แล้วไถกลบ(ไม่ควรพ่นสารเคมีก าจดั) ควรล่อวชัพืชอย่างน้อย      
1 คร้ังข้ึนไป 

ไถเตรียมดินเช่นเดียวกับนาด า หรือนาหว่านน ้ าตมทั่วไป แต่ปรับเทือกให้
สม ่าเสมอมากท่ีสุด กรณีเป็นดินเหนียว ใหโ้ยนตน้กลา้ในวนัถดัไปได ้ถา้เป็นดินร่วนปน
ทรายหรือดินทรายหลงัปรับเทือกให้โยนตน้กลา้ทนัที 
5) การเตรียมพื้นท่ีนาหวา่นขา้วแหง้ 

การเตรียมดินส าหรับการหว่านขา้วแห้ง เกษตรกรจะตอ้งท าการไถดะตากดินไว้
เพื่อท าลายวชัพืช ขา้วเร้ือ จากนั้นจึงท าการไถแปรยอ่ยดินให้มีขนาดเหมาะสม แลว้ปรับ
ดินใหเ้รียบสม ่าเสมอ 

2.4.4. การปลูก 

วธีิการปลูกขา้วมีหลายวิธีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การเลือกวิธีการปลูกวิธีใดก็ตามข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคข์องเกษตรกรผูป้ลูก เช่น ตอ้งการลดตน้ทุนค่าเมล็ดพนัธ์ุ การขาดแคลนแรงงาน
ปลูก การเลือกใช้วิธีปลูกให้เหมาะสมกบัปัจจยัแวดล้อมต่างๆ เป็นส่ิงท่ีเกษตรกรตอ้งน ามา
ประกอบการพิจารณา โดยมีวธีิการปลูกหลายวธีิ ดงัน้ี 

1) การปลูกแบบนาหวา่นน ้าตม 
การปลูกแบบนาหวา่นน ้ าตมเป็นการปลูกขา้วโดยการหว่านเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีงอก

แลว้ลงในแปลงนาท่ีเตรียมไว ้เทือกท่ีดีจะตอ้งไม่แข็งหรือเละเกินไป ถา้ปรากฏวา่เทือก
แข็งก็ควรท าการไถ คราด หรือย  ่าใหม่ เพราะถา้เทือกแข็งเกินไปเม่ือหวา่นขา้วเมล็ดขา้ว
จะลอยอยูบ่นดิน รากแทงลงไปในดินไดย้ากและมกัจะแหง้ตาย ถา้เทือกเละเกินไปเมล็ด
ขา้วจะจมลึกท าให้เน่าเสียหาย ดงันั้น ถา้เทือกเละมากควรทิ้งตากเทือกไวส้ักระยะหน่ึง 
เพื่อให้ดินเร่ิมจบัตวัเสียก่อนแลว้จึงหว่านขา้ว ให้ขา้วท่ีจมลงไปในเทือกประมาณหน่ึง
หรือค่อนเมล็ดจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

ส าหรับเทือกท่ีพอดีควรใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีแช่ไว ้12 ชั่วโมง หุ้มประมาณ 24-36 
ชัว่โมง ซ่ึงจะไดข้า้วในลกัษณะตุ่มตา มีรากยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ในการหวา่นขา้ว
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ตอ้งหว่านให้สม ่าเสมอทัว่แปลง ข้าวจะได้รับธาตุอาหาร แสงแดด และเจริญเติบโต
สม ่าเสมอกนั ท าให้ไดผ้ลผลิตสูง โดยการหวา่นไปตามร่องแคบๆ ท่ีไดท้  าไว ้เมล็ดพนัธ์ุ
ท่ีใช้หว่านแต่ละแปลงควรแบ่งออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กนั ตามจ านวนแปลงย่อย เพื่อให้
เมล็ดขา้วท่ีหวา่นลงไปสม ่าเสมอทัว่แปลง 

หลังจากหว่านเมล็ดลงไปแล้ว ให้ตรวจดูว่าแปลงบริเวณใดมีน ้ าขัง ให้ท าราง
ระบายน ้ าออกให้หมด มิฉะนั้นเมล็ดตรงแอ่งน ้ าจะเน่า ถา้แปลงท่ีหวา่นเมล็ดลงไปแลว้
แห้งก่อนท่ีเมล็ดจะงอกและเจริญเติบโตพอท่ีจะเอาน ้ าเข้าได้ ให้ปล่อยน ้ าเข้านาแต่      
อยา่ปล่อยน ้ าแรงเพราะเมล็ดจะหลุดลอยได ้ปล่อยให้น ้ าท่วมนาไวป้ระมาณ 2-3 ชัว่โมง 
แลว้ระบายน ้ าออกให้แห้งเม่ือขา้วงอกได ้5-6 วนั ให้เอาน ้ าเขา้นา ให้ความสูงของระดบั
น ้าอยูท่ี่ 2-3 เซนติเมตร หรือใหร้ะดบัน ้าสูงประมาณหน่ึงในสามของตน้ขา้ว 
2) การปลูกแบบนาด า 

วิธีการปลูกแบบนาด าเป็นวิธีท่ีนิยมมานาน เกษตรกรคุน้เคยดี การปักด าควรท า
เป็นแถวเป็นแนว ซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการดูแลรักษาแปลงนาเช่นเดียวกบัการก าจดัวชัพืช 
การใส่ การพ่นสารก าจดัโรคแมลง นอกจากน้ีขา้วแต่ละกอจะไดรั้บอาหารและแสงแดด
สม ่าเสมอกนั ส าหรับระยะการปักด าข้ึนอยูก่บัชนิดและพนัธ์ุขา้ว ดงัน้ี 

2.1) พนัธ์ุขา้วไวต่อช่วงแสง หรือขา้วนาปี เช่น ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6    
ควรใชร้ะยะปักด า ระหวา่งแถวและระหวา่งกอ 25 x 25 เซนติเมตร 

2.2) พนัธ์ุขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง หรือขา้วนาปรัง เช่น สุพรรณบุรี 1 ชยันาท 1     
สันป่าตอง 1 พิษณุโลก 2 ควรใชร้ะยะปักด าระหวา่งแถวระหวา่งกอ 20 x 25 
เซนติเมตร โดยปักด าจบัละ 3-5 ตน้ ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้
ตน้กลา้ลอย จะท าใหข้า้วแตกกอใหม่ไดเ้ตม็ท่ี ระดบัน ้าขณะปักด าประมาณ 
5-10 เซนติเมตร 

หากมีการปลูกซ่อม ส าหรับขา้วอายหุนกัควรปลูกซ่อมใหเ้สร็จภายใน 10 วนั หลงั
ปักด า  ส่วนข้าวอายุเบาควรปลูกซ่อมให้เสร็จภายใน 5 วนั หลังปักด า และกล้าข้าว        
ท่ีน ามาปลูกซ่อมควรเป็นกล้าข้าวรุ่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในความ          
ไม่สม ่าเสมอของการออกดอก 
3) การปลูกโดยใชเ้คร่ืองปักด า 

เคร่ืองปักด านาเป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายมาก โดยเฉพาะในเขต
พื้นท่ีนาชลประทาน เน่ืองจากการใช้เคร่ืองปักด าช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
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ประสิทธิภาพการปักด าวนัละ 10-15 ไร่ ลดอตัราการใช้เมล็ดพนัธ์ุเหลือไร่ละ 10-12 
กิโลกรัมต่อไร่ ลดการระบาดของขา้ววชัพืช ลดการปะปนพนัธ์ุในแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว 

เคร่ืองปักด านามี 3 ชนิด คือ ชนิดให้แรงงานคนเดินลากขนาด 2 แถว ชนิดใช้
เคร่ืองยนต์เดินตาม ขนาด 4 และ 6 แถว ชนิดใช้เคร่ืองยนต์นั่งขบัขนาด 6 และ 8 แถว 
ทั้งน้ีสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ีนาและเงินทุนของเกษตรกร 
ระยะการปลูกปักด าขา้วสามารถเลือกใชไ้ดต้ามรูปแบบของเคร่ืองปักด า 
4) การปลูกขา้วโดยวธีิโยนกลา้ 

การปลูกขา้วโดยวธีิโยนกลา้เป็นนวตักรรมการท านาแบบใหม่ มีจุดประสงคห์ลกั
เพื่อควบคุมขา้ววชัพืชและวชัพืชทัว่ไป ช่วยลดตน้ทุนการท านาและเพิ่มผลผลิตขา้วได ้

ขณะโยนกลา้ในแปลงควรมีระดบัน ้าเพียงต้ืนๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร ใหเ้ดินถอย
หลงัโยน จบักลา้ให้เต็มก ามือ โดยตวดัหงายมือโยนตน้กลา้ให้สูงเหนือศีรษะ ตน้กลา้จะ
กระจายตวัพุ่งลงตั้งตรงหรือเอียงเล็กนอ้ย ถาดเพาะให้วางบนท่องแขนคร้ังละหลายแผน่
ตามก าลงัจะรับไหว หากเห็นวา่ตน้ขา้วห่างกนัให้โยนเพิ่มได ้วิธีโยนสามารถน าอุปกรณ์
คล้ายเรือลงในแปลงนาได้ เพื่อใส่ถาดกล้าคร้ังละมากๆ และสะดวกในการโยน 
เกษตรกร 1 คน โยนตน้กลา้ได ้3-5 ไร่ต่อวนั หลงัโยน 1-2 วนั ให้เอาน ้ าเขา้นาและเพิ่ม
ระดบัน ้ าข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 5-10 เซนติเมตร ซ่ึงจะควบคุมขา้ววชัพืชและวชัพืชไดดี้มาก 
รักษาระดบัน ้าจนขา้วเจริญเติบโตคลุมพื้นท่ีนา หรือจนถึงก่อนการเก็บเก่ียว 15-20 วนั 
5) การหวา่นขา้วแหง้ 

การปลูกแบบวธีิหวา่นขา้วแหง้ เหมาะส าหรับพื้นท่ีปลุกท่ีมีฝนแลง้หรือฝนทิ้งช่วง
เป็นประจ า  โดยการหว่านขา้วแห้งไม่ควรรอให้ฝนตก ทั้งน้ีเกษตรกรตอ้งมีการเตรียม
แปลงโดยไถดะและไถแปรคร้ังสุดทา้ย จึงหว่านเมล็ดพนัธ์ุขา้วลงไปโดยไม่ตอ้งคราด
กลบ เมล็ดจะตกลงไปอยูร่ะหวา่งกอ้นดิน เม่ือฝนตกเมล็ดขา้วจะงอกตามปกติ อยา่งไรก็
ตามจะตอ้งพิจารณาช่วงเวลาท่ีฝนตกด้วย หากฝนตกล่าช้าจะท าให้การหว่านไม่ค่อย
ไดผ้ล เพราะอายุการเจริญเติบโตของขา้วบางชนิดเช่นขา้วไวต่อช่วงแสง จะมีช่วงเวลา
การเจริญเติบโตก่อนการออกดอกสั้นเกินไป ท าใหผ้ลผลิตท่ีไดต้  ่าไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 

ปัจจุบนัมีการคิดคน้เคร่ืองโรยแถวเมล็ดพนัธ์ุขา้วงอก โดยนายเล่ียน  อ่อนสุระทุม 
สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นดงสวรรค์ ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั
สกลนคร จากแนวคิดการพฒันาเคร่ืองโรยแถวเมล็ดพนัธ์ุขา้วแห้งมาเป็นเคร่ืองโรยแถว
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เมล็ดพนัธ์ุขา้วงอก ราคาประหยดั เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีโรยจากเคร่ืองมีลกัษณะเป็นกลุ่ม แต่
ละกลุ่มมีระยะห่างท่ีเท่ากนัและเรียงกนัเป็นแถวเป็นแนว(กรมการขา้ว, 2554) 

2.4.5 การปฏิบติัดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

การปฏิบัติท่ีถูกวิธีท าให้ผลผลิตของแปลงขยายพันธ์ุได้เมล็ดพันธ์ุท่ีมีคุณภาพและ
ปริมาณตามท่ีตอ้งการ ในขณะเดียวกนัช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนการผลิต การปฏิบติัดูแล
รักษาแปลงขยายพนัธ์ุขา้วควรเนน้เร่ืองการควบคุมระดบัน ้ า การควยคุมก าจดัวชัพืช การใส่ปุ๋ย 
และการป้องกนัก าจดัโรคและแมลง 

1) การควบคุมระดบัน ้า 
ระดบัน ้ าในการปลูกขา้วให้ไดผ้ลผลิตสูงไม่มากเกินไป โดยเฉพาะเร่ิมหว่านจน

ขา้วแตกกอ ถา้ระดบัน ้ าสูงจะท าให้ตน้ขา้วหนีน ้ า ล าตน้สูง เน่ืองจากตน้ขา้วจะบงัแสง
กนั ตน้ขา้วแต่ละตน้จึงพยายามยดืตวัหาแสง ระดบัน ้าในระยะน้ีไม่ควรเกิน 5 เซนติเมตร 
เม่ือขา้วแตกกอเต็มท่ีระดบัน ้ าอาจเพิ่มให้สูงข้ึนก็ได ้เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งสูบน ้ าบ่อย แต่ไม่
ควรเกิน 15 เซนติเมตร เพราะระดบัน ้ าสูงจะท าให้ตน้ขา้วท่ีแตกกอเต็มท่ีแลว้ เพิ่มความ
สูงของตน้และความยาวของใบโดยไม่ไดป้ระโยชน์อะไร ทั้งเป็นเหตุให้ตน้ขา้วลม้ เกิด
การท าลายของโรคและแมลงไดง่้าย ระดบัน ้าท่ีเหมาะสมในระยะต่างๆ ของการปลูกขา้ว 
มีดงัน้ี 

1.1) ระยะข้าวเป็นต้นกล้า ให้ระดับน ้ าบริเวณโคนต้นหล้าสูงประมาณ 5 
เซนติเมตร 

1.2)  ระยะขา้วแตกกอ ใหร้ะดบัน ้าสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
1.3)  ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน(ก าเนิดช่อดอก) ให้ระดับน ้ าสูงประมาณ 10-15 

เซนติเมตร 
1.4)  ระยะหลงัขา้วออกดอก ให้รักษาระดบัน ้ าไวจ้นหลงัขา้วออกดอกแลว้ 15-20 

วนั จึงปล่อยใหน้ ้ าในนาลดลงจนแหง้ ก่อนเก็บเก่ียวใหดิ้นพอมีความช้ืนและ
สามารถเขา้เก็บเก่ียวผลผลิตได ้

2) การควบคุมก าจดัวชัพืช 
การควบคุมก าจดัวชัพืชสามารถท าได้หลายวิธี โดยวิธีท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบัติ

ไดแ้ก่ 
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2.1)  การก าจดัโดยล่อให้งอกแลว้ไถกลบ วธีิน้ีเกษตรกรจะท าการไถดะแลว้ปล่อย
น ้ าเข้าแปลงนาพอช้ืน เพื่อล่อให้วชัพืชหรือข้าวเร้ืองอก แล้วจึงไถกลบ
ท าลายวชัพืชในแปลงนา จากนั้นจึงไถหรือคราดท าเทือกตามปกติเพื่อก าจดั
วชัพืชและขา้วเร้ือ 

2.2)  การใช้สารเคมีควบคุมก าจดัวชัพืช จะตอ้งมีความรู้และเขา้ใจถึงคุณสมบติั
และวิธีการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและใชส้ารเคมีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) การใส่ปุ๋ย 
ปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ ทั้ งน้ี

นอกจากจะเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินแลว้ยงัช่วยให้ตน้ขา้วได้รับธาตุอาหารครบถว้น
ตามความตอ้งการ ทั้งน้ีอาจใชก้ารตดัสินใจโดยอาศยัค่าวเิคราะห์ดิน หรือใชแ้ผน่เทียบสี
ใบขา้วก่อนการใหปุ๋้ย 
4) การป้องกนัก าจดัโรคและแมลง 

โรคและแมลงศตัรูขา้วสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กระยะการเจริญเติบโต วิธีการป้องกนั
ก าจดัโรคและแมลงศตัรูขา้วข้ึนอยู่กบัสาเหตุของการเกิดโรคและชนิดของแมลงท่ีเขา้
ท าลาย การวินิจฉยัสาเหตุของอาการผิดปกติของตน้ขา้วให้ถูกตอ้งเป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้
สามารถป้องกนัก าจดัโรคและแมลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการป้องกนัก าจดั 
ดงัน้ี  

4.1) การปลูกขา้วพนัธ์ุตา้นทาน 
4.2) การหมัน่ตรวจแปลงนาเป็นประจ า 
4.3) การใชส้ารเคมีเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
4.4) การจดัการแปลงดา้นอ่ืนๆ เช่น การลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน การไม่ระบายน ้ า

จากแปลงท่ีเป็นโรคไปสู่แปลงขา้งเคียง 

2.4.6 การก าจดัพนัธ์ุปน 

การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้วเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีนั้น ถือเป็นปัจจยัส าคญั ท าใหไ้ดเ้มล็ด
พนัธ์ุท่ีดีและถือเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีสุดของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงถา้ไม่เขม้งวดในขั้นตอนน้ีก็
อาจจะท าให้ไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพหรือไม่ผา่นมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุได ้ซ่ึงถา้น าเมล็ดพนัธ์ุ
น้ีไปปลูกก็จะท าใหเ้กิดลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป เรียกวา่การเส่ือมพนัธ์ุ 
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1) สาเหตุของการเส่ือมพนัธ์ุ เกิดจากสาเหตุ ไดแ้ก่ 
1.1)  การกลายพนัธ์ุ หรือการผ่าเหล่าเกิดมาจากการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม

ของพืช ส่วนมากจะเกิดข้ึนกบัขา้วพนัธ์ุผสม เช่น ขา้วตระกลู กข ต่างๆ  
1.2)  การผสมขา้มพนัธ์ุ เกิดข้ึนเน่ืองจากขา้วพนัธ์ุท่ีปลูกได้รับละอองเกสรจาก

พันธ์ุอ่ืนมาผสม ท าให้ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวทีมีลักษณะเปล่ียนแปลงไป            
ในสภาพธรรมชาติสามารถเกิดไดเ้อง 0-3 %   

1.3)  การปนพนัธ์ุจากขา้วเร้ือ คือ ขา้วท่ีเกิดจากเมล็ดท่ีร่วงหล่นอยู่ในนา และข้ึน
ปะปนกับเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีปลูก หรือข้ึนประปนในแปลงปักด า ข้าวเร้ือ       
ถือเป็นปัญหาส าคญัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เน่ืองจากการเก็บเก่ียวในแต่
ละฤดูจะมีขา้วร่วงหล่น 1-8 % ของผลผลิต การสังเกตขา้วเร้ือท่ีมกัจะงอก
ระหวา่งแถวท่ีปักด า การเตรียมแปลงท่ีดีสามารถลดปัญหาขา้วเร้ือท่ีปนใน
นาได ้

1.4)  การปนพนัธ์ุท่ีมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบติังาน เกษตรกรควร
มีความระมดัระวงัในการปฏิบติัดูแลขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การตกกลา้ ถอน
กลา้ ปักด า เก็บเก่ียว นวด ตากลดความช้ืน บรรจุกระสอบ และขนยา้ย ไม่ให้
เกิดการปะปนพนัธ์ุ (กรมการขา้ว, 2552) 

2) สาเหตุการเกิดพนัธ์ุปน มีดงัน้ี 
2.1)  เมล็ดพนัธ์ุตกคา้งจากฤดูก่อนงอกข้ึนมาเป็นขา้วเร้ือ และถูกเก็บข้ึนมาเป็น

เมล็ดพนัธ์ุในฤดูต่อไป 
2.2)  การปนมากบัเมล็ดพนัธ์ุขา้วปลูก 
2.3)  เกิดจากลม น ้า หรือสัตวน์ าเมล็ดพนัธ์ุมาตกในแปลงขยายเมล็ดพนัธ์ุ 
2.4)  แปลงขยายพนัธ์ุท่ีอยูชิ่ดกบัแปลงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พนัธ์ุเดียวกนั อาจเกิดการปน

พนัธ์ุในช่วงการเก็บเก่ียวหรือช่วงปลูก 
2.5)  เกิดการปนพนัธ์ุจากเคร่ืองมือการเกษตร ทั้งจากเคร่ืองจกัรเช่น รถเก่ียวนวด

ขา้ว รถไถนา วสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท านาเช่น กระสอบ ถงั ผา้รองขา้ว 
แคร่ หรือแมก้ระทัง่รถท่ีใชใ้นการขนส่งขา้ว (สุภาลกัษณ์, 2544) 

3) ระยะการก าจดัพนัธ์ุปน 
การก าจดัพนัธ์ุปนในแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เป็นวิธีป้องกนัแกไ้ขและลดปัญหา

การปะปนพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพสูง การตรวจสอบพนัธ์ุขา้วปนท่ีให้ไดผ้ลดีข้ึนนั้นเกษตรกร
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ตอ้งเอาใจใส่ในการตรวจแปลงขยายพนัธ์ุขา้วอยา่งสม ่าเสมอ มีความละเอียด และไม่มี
ปัญหาทางดา้นสายตา เกษตรกรตอ้งรู้จกัและคุน้เคยกบัลกัษณะประจ าพนัธ์ุ และลกัษณะ
ผิดปกติของพนัธ์ุข้าวท่ีปลูก โดยลักษณะท่ีควรจ าให้ได้คือ รูปทรงของต้นข้าว เช่น     
ทรงกอตั้งหรือทรงกอแผ่ ขนาดของตน้และใบเป็นพวกตน้เล็กใบเล็ก หรือตน้ใหญ่ใบ
ใหญ่ ตน้เต้ียหรือตน้สูง รวงกระจายหรือรวงแน่น คอรวงยาวหรือสั้น สีเปลือกเมล็ดเป็น
สีฟางหรือมีจุดมีลาย ในการตดัถอนพนัธ์ุปนนั้นเกษตรกรอาจมีการรวมกลุ่มกนั เดินเรียง
หน้ากระดานในช่วงท่ีแดดไม่จดั เช่น ในช่วงเช้า ไม่เกิน 10.00 น. และในช่วงเยน็ หลงั 
15.00 น. โดยหันหลงัให้แสงแดด และพกัสายตาเป็นระยะ เม่ือพบพนัธ์ุขา้วปนให้ถอน
ทิ้งทั้งตน้และรากออกนอกแปลง เพื่อไม่ใหข้า้วพนัธ์ุปนแตกหน่อใหม่ข้ึนมา   

การก าจดัพนัธ์ุปนควรมีการปฏิบติัทุกระยะการเจริญเติบโต 5 ระยะ ดงัน้ี 
3.1)  ระยะกลา้ ตรวจดูความแตกต่างของสีใบ ความสูง สีล าตน้ ทรงตน้ มุมของ

ใบกบัล าตน้ ตรวจดูตน้กลา้ท่ีมีลกัษณะผิดปกติ หรือเป็นโรค ให้ถอนท าลาย 
และก าจดัขา้วเร้ือ แปลงกลา้ไม่ควรมีพนัธ์ุอ่ืน และควรอยูห่่างจากแปลงขา้ว
พนัธ์ุอ่ืนอยา่งนอ้ย 3 เมตร  

3.2)  ระยะแตกกอ ตรวจดูลกัษณะการแตกกอ การชูใบ สีของส่วนต่างๆ ของใบ
และตน้ ขยาดของใบ ขอ้ต่อ ความสูง หากพบตน้ผิดปกติและขา้ววชัพืชให้
ตดัทิ้ง 

3.3)  ระยะการออกดอก ตรวจดูลกัษณะช่อดอก ช่วงเวลาการออกดอกก่อนหรือ
หลงัเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้พนัธ์ุอ่ืนท่ีปลูกการชูช่อดอก ชูรวง ความยาวคอ
รวง ลกัษณะมุม สีของใบธง ทรงกอขา้ว ความสูงต ่าของตน้ขา้ว หากพบตน้
ผดิปกติใหถ้อนทิ้ง 

3.4)  ระยะโน้มรวง ตรวจดูพบลกัษณะท่ีผิดปกติ ความแตกต่างของสีเมล็ดและ
รวงข้าว ลักษณะความยาวของหางคอรวง ลักษณะเมล็ดและรวงข้าวท่ี
แตกต่างกนั การโนม้รวงก่อนหรือหลงัตน้อ่ืน ลกัษณะการตั้งของใบธง หาก
ผดิปกติใหถ้อนทิ้ง 

3.5)  ระยะเก็บเก่ียว เม่ือขา้วสุกแก่รวงจะเร่ิมเหลือง ให้ตรวจดูลกัษณะของรวง 
ความถ่ีห่างของระแงแ้ละเมล็ด โดยตรวจดูสีหรือจุดประบนเมล็ด รวมทั้ง
ความผิดปกติจากโรคหรือแมลง หากพบให้ถอนทิ้งก่อนท าการเก็บเก่ียว
(กรมการขา้ว, 2550) 
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2.4.7 การเก็บเก่ียว 

การเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นกระบวนการเก็บเก่ียวและแยกรวงขา้วออกจากตน้ขา้วใน
นา และนวดเมล็ดพนัธ์ุออกจากรวง ซ่ึงเป้าหมายของการเก็บเก่ียวคือ ให้ไดผ้ลผลิตสูงสุดและ
เมล็ดพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุด เมล็ดพืชทุกชนิดจะมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาท่ีระยะน้ี 
เมล็ดจะมีความงอกความแขง็แรงและน ้าหนกัแหง้สูงสุด การเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสม ถือ
เป็นจุดส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีจะก าหนดคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุได ้ขณะเดียวกนัถา้หากเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วเร็วเกินไป ท าให้ไดข้า้วเมล็ดเขียว น ้ าหนกัเบา เน่ืองจากการสะสมแป้งไม่เต็มท่ี มีคุณภาพ
ต ่า และอายุการเก็บรักษาสั้น แต่หากปล่อยให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีสุกแก่แลว้อยูใ่นแปลงนานๆ มีผลท า
ให้เมล็ดพนัธ์ุเส่ือมคุณภาพอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะถา้สภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม เช่น มีแดด
จดัหรือฝนตก 

1)  ระยะเวลาเก็บเก่ียว 
เม่ือข้าวเร่ิมออกดอก ให้หมัน่เดินส ารวจแปลงนา ถ้าพบข้าวออกดอกทั้งแปลง

ประมาณร้อยละ 80 ใหก้ าหนดเป็น วนัออกดอก ของแปลงนั้นๆ และบนัทึกวนัออกดอก 
ก าหนดวนัเก็บเก่ียว หลงัจากขา้วออกดอก 20 – 25 วนั เพื่อให้ขา้วสุกแก่พร้อม

ระบายน ้าออกจากแปลงนา ซ่ึงการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้วแบ่งออกเป็น 3 วธีิ คือ 
1.1) การเก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคน 
1.2) การเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียววางราย 
1.3) การเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวด 
การเก็บเก่ียวด้วยรถเก่ียวขา้ว ตอ้งสอบถามประวติัการเก็บเก่ียวของรถ ถ้าเก่ียว

พนัธ์ุอ่ืนมาก่อนตอ้งท าความสะอาดรถเก่ียว เพื่อก าจดัขา้วพนัธ์ุอ่ืนท่ีตกคา้งอยู่ภายใน 
หรือเดินรถเก่ียวขา้วขอบแปลงก่อนประมาณ 100 กิโลกรัมแยกไว ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ไม่มี
ขา้วพนัธ์ุอ่ืนตกคา้งอยู ่กรณีเคร่ืองเก่ียวนวดก็เช่นเดียวกนั  หากนวดเมล็ดพนัธ์ุอ่ืนมาก่อน
ตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองนวด หรือนวดเพื่อก าจดัขา้วพนัธ์ุท่ีตกคา้งอยูใ่นเคร่ืองออก 
2) การท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุ 

เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผ่านกระบวนการนวดมาเรียบร้อยแลว้ ควรบรรจุกระสอบใหม่ 
หรือกระสอบท่ีท าความสะอาดเรียบร้อยดีแลว้ เพื่อป้องกนัการปนพนัธ์ุ แลว้ท าความ
สะอาดเมล็ดพนัธ์ุทนัที  เพื่อคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุและแยกส่ิงเจือปนต่างๆ เช่น เศษฟาง หิน 
กรวด เป็นตน้ ท่ีไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการนวด หากท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุ 
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2.4.8 การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

ภายหลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วแลว้ จะมีวธีิการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวดงัน้ี 
1) การลดความช้ืนและการนวดขา้ว 

1.1)  การตากฟ่อนขา้วก่อนนวด ต้องน าออกมาผึ่งกลางแดดก่อนประมาณ 2-3 
แดด ติดต่อกัน เม่ือแห้งจึงรวมกันเก็บไวใ้นท่ีร่ม คลุมด้วยวสัดุท่ีสะอาด 
ป้องกนัฝนและน ้ าคา้ง แล้วจึงด าเนินการนวดขา้วโดยใช้แรงงานคน สัตว ์
หรือเคร่ืองจกัรกล 

1.2)  การตากหลงันวด ควรท าความสะอาดลานตากก่อน ควรตากเมล็ดพนัธ์ุบน
วสัดุท่ีสะอาดและแห้ง เช่น ผา้ใบหรือผา้พลาสติก ตากข้าวหนาประมาณ                 
5 เซนติเมตร และควรหมัน่กลบักองขา้วเพื่อใหไ้ดรั้บแดดสม ่าเสมอ 

1.3)  กรณีใชเ้คร่ืองเก่ียวนวด ใหล้ดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุภายใน 24 ชัว่โมง 
1.4)  การลดความช้ืนดว้ยการอบ อุณหภูมิในการอบไม่ควรเกิน 42 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพทัธ์ไม่ควรเกินร้อยละ 60 หลงัลดความช้ืนแลว้เมล็ดพนัธ์ุควรมี
ความช้ืนไม่เกิน 14 % 

2)  การเก็บรักษาและการขนยา้ย 
สถานท่ีเก็บเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างและพิเศษกว่าสถานท่ีเก็บ

สินคา้ทัว่ๆไป เพราะเมล็ดพนัธ์ุเป็นส่ิงมีชีวิตและจะตอ้งคงความมีชีวิตไวด้ว้ย สถานท่ี
เก็บจึงตอ้งมีสภาพท่ีเหมาะสม มัน่คง แข็งแรง สามารถป้องกนัส่ิงต่างๆ ท่ีจะมากระทบ
และเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของเมล็ดพนัธ์ุได ้

โดยแยกสถานท่ีเก็บรักษาจากสถานท่ีเก็บสารเคมีอนัตราย มีการท าความสะอาด
สถานท่ีเก็บและซ่อมแซมให้มิดชิด ป้องกนัไม่ใหฝ้นร่ัวหรือสาดเขา้ไปในสถานท่ีเก็บได ้
รวมทั้งสามารถป้องกนันก หนู แมลง สัตวศ์ตัรูพืช ถา้เก็บไวใ้นกระสอบตอ้งท าความ
สะอาดกระสอบให้ปราศจากขา้วพนัธ์ุอ่ืน และมีการเก็บแยกจากขา้วแต่ละสายพนัธ์ุ  เก็บ
ในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก กรณีท่ีวางบนพื้นตอ้งมีแคร่ไมห้รือวสัดุรองสูงจากพื้น
ไม่ต ่ากว่า 5 เซนติเมตร ห่างจากผนัง 10 - 15 เซนติเมตร ท าฉลากบันทึกรายละเอียด 
ปริมาณ วนั – เวลา ท่ีน าข้าวเข้าเก็บ พาหนะในการขนยา้ยต้องสะอาด ปกปิดมิดชิด 
ป้องกนัการเปียกน ้าจากภายนอก และไม่ปนเป้ือนสารเคมี 
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2.5 การประเมินจัดช้ันเกษตรกร 

หลังจากเสร็จส้ินฤดูการผลิตในแต่ละปี เจ้าหน้าส่งเสริมของศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าวล าปางจะ
ประเมินวิธีการปฏิบติัของเกษตรกรแต่ละคนรวม 4 ดา้น เพื่อประเมินคุณภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของ
เกษตรกร และจดัล าดบัชั้นเกษตรกรแต่ละกลุ่มแปลงเพื่อคดัเลือกเกษตรกรคุณภาพดีเป็นตน้แบบใน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนของศูนยฯ์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินจดัชั้นเกษตรกร
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ดงัน้ี 

2.5.1 % การขายคืนใหก้บัศูนยฯ์ ( 30  คะแนน ) 
90  – 100 %  =         30    คะแนน  
80 – 89 %         =         20    คะแนน  
<   80 %    =         10    คะแนน  
ไม่ขาย  =           0    คะแนน 

2.5.2 คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ ( 30  คะแนน ) 
เกรด  A  =         30    คะแนน  
เกรด  B  =         20    คะแนน  
ไม่ผา่น  =         10    คะแนน (กรณีประสบภยัธรรมชาติ) 
ไม่ขาย  =           0    คะแนน (กรณีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง) 

2.5.3 ความร่วมมือ ( 30  คะแนน ) 
1) การประชุม (10 คะแนน) 

จ านวน  4 คร้ัง =         10    คะแนน  
จ านวน  3  คร้ัง =           8    คะแนน  
จ านวน  2  คร้ัง =           5    คะแนน  
จ านวน  1  คร้ัง =           2    คะแนน 
ไม่เขา้ร่วม  =           0     คะแนน 

2) การปฏิบติัตามค าแนะน า   ( 20  คะแนน ) 
การปลูก  =        5    คะแนน  
การดูแลรักษา  =        5    คะแนน  
การตดัพนัธ์ุปน =        5    คะแนน  
การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว        =        5    คะแนน  
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2.5.4 ความซ่ือสัตย ์  ( 10  คะแนน ) 
มี             =         10    คะแนน  
ไม่มี         =          0    คะแนน  

ตารางท่ี 2 เกณฑก์ารตดัสินการประเมินจดัชั้นเกษตรกร 

เกรด เกณฑป์กติ (คะแนน)  กรณีประสบภยัธรรมชาติ (คะแนน) 

A 90 – 100 70 – 80 

B 70 – 89 55 – 69 

C 50 – 69 40 - 54 

D < 50 < 40 

ท่ีมา : ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง  

หมายเหตุ 
% ขายคืน หมายถึง  ผลผลิตท่ีผลิตไดต้ามเป้าหมายซ้ือคืนทั้งหมดท่ีขายคืนให้กบัศูนยฯ์ คิดเป็นร้อยละ

ของเป้าหมายท่ีเกษตรกรผลิตได ้
คุณภาพ    หมายถึง  คุณภาพของผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตไดม้าตรฐานตามท่ีกรมการขา้ว ก าหนดมี       

2 ระดบัคือ  เกรด  A และเกรด B โดยมีขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 เกณฑคุ์ณภาพผลผลิตขา้วเพื่อการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืน 
มาตรฐาน 
เกรด พนัธ์ุปน ขา้วแดง ส่ิงเจือปน ความช้ืน 

A ไม่มี ไม่มี นอ้ยกวา่ 
2% 

ต ่ากวา่ 
12% 

B ชั้นพนัธ์ุขยาย 
ไม่เกิน 2 เมล็ด ใน 70 กรัม 
ชั้นพนัธ์ุจ  าหน่าย 
ไม่เกิน 3 เมล็ด ใน 70 กรัม 

ชั้นพนัธ์ุขยาย 
ไม่เกิน 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 
ชั้นพนัธ์ุจ  าหน่าย 
ไม่เกิน 10 เมล็ด ใน 500 กรัม 

มากกวา่ 
2% แต่ไม่
เกิน 5% 

มากกวา่ 
12% แต่
ไม่เกิน 
15% 

ท่ีมา : ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง  
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 ความร่วมมือ หมายถึง ความเขา้ใจและการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข  ขอ้ตกลงในการจดัท า
แปลงขยายพนัธ์ุท่ีได้ท  าไวก้บัศูนยฯ์  เช่น  การเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง , การ
ปฏิบติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์แนะน า  ฯลฯ 

ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง ความจริงใจ  ความตั้งใจ  ยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงการจดัท าแปลง
ขยายพนัธ์ุท่ีไดท้  าไวก้บัศูนยฯ์  เช่น  จ  าหน่ายผลผลิตท่ี ผลิตได้ให้กบัศูนยฯ์
ทั้งหมด , การไม่ด าเนินการใดๆก็ตามท่ีไม่ถูกตอ้งในการจดัท าแปลงฯ  หรือ
ผลผลิตท่ีผลิตได ้
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2.6 มาตรฐานแปลงขยายพนัธ์ุข้าว (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 มาตรฐานแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว พ.ศ. 2549 
แปลง

ขยายพนัธ์ุ 
ส่ิงท่ีตอ้งตรวจ 

ขอ้ก าหนดหรือจ านวนท่ียอมใหมี้ได ้
แปลงพนัธ์ุชั้นพนัธ์ุขยาย แปลงพนัธ์ุชั้นพนัธ์ุจ  าหน่าย 

ก.แปลงกลา้ 
 
 
 
 
 

1.พนัธ์ุอ่ืน(สูงสุด) 1 : 2,000 ตน้ (0.5%) 1 : 1,000 ตน้ (0.1%) 
2. ระยะระหวา่ง
แปลงกลา้จากแปลง
กลา้พนัธ์ุอ่ืน (ต ่าสุด) 

(1) ระยะ 3 เมตร หรือ 
(2) ระยะ 1 เมตร โดยหา้มไม่ใหถ้อนกลา้ริมแปลงดา้นท่ี
ติดกบัแปลงกลา้พนัธ์ุอ่ืนไปปลูกในแปลงขยายพนัธ์ุ 

ข. แปลง
ปลูก 

1. พนัธ์ุอ่ืน(สูงสุด) 1 : 20,000 ตน้ (0.05%) 1 : 10,000 ตน้ (0.01%) 
2. ขา้วแดง(สูงสุด) 0 1 : 100,000 ตน้ (0.001%) 
3. ขา้ววชัพืช (สูงสุด) 1 : 200,000 ตน้ (0.005%) 1 : 100,000 ตน้ (0.001%) 
4. ระยะระหวา่ง 
แปลงปลูกจากแปลง
ปลูกพนัธ์ุอ่ืน (ต ่าสุด) 
4.1 ถา้แปลงพนัธ์ุอ่ืน
ท่ีขา้งเคียงปลูกโดย
วธีิหวา่น 
 
 
 
4.2 ถา้แปลงพนัธ์ุอ่ืน
ท่ีอยูข่า้งเคียงปลูก
โดยวธีิปักด า 

 
 
 
(1) ระยะ 3 เมตร หรือ 
(2) ระยะ 1 เมตร โดยมีแถวคุม นบัจากขอบแปลงดา้นท่ี
ติดกบัพนัธ์ุอ่ืนเขา้มาในแปลงปลูก เป็นระยะทาง 1 เมตร 
และหา้มเก็บเก่ียวแถวคุมมาเป็นเมล็ดพนัธ์ุ 
 
 
(1) ระยะ 1 เมตร หรือ 
(2) ระยะ 0.5 เมตร โดยมีแถวคุม นบัจากขอบแปลงดา้นท่ี
ติดกบัพนัธ์ุอ่ืนเขา้มาในแปลงปลูก เป็นระยะทาง 1 เมตร 
และหา้มเก็บเก่ียวแถวคุมมาเป็นเมล็ดพนัธ์ุ 

ท่ีมา : ระเบียบส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว วา่ดว้ยมาตรฐานแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว พ.ศ. 2549 
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2.7 คุณภาพมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุข้าว (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 มาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พ.ศ. 2552 

มาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุ 
% เมล็ดสุทธิ 
ไม่นอ้ยกวา่ 

% ส่ิงเจือปน
ไม่เกิน 

เมล็ดอ่ืนๆ ไม่เกิน ขา้วแดง ไม่เกิน  
% ความงอก
ไม่นอ้ยกวา่ 

% ความช้ืน
ไม่เกิน 

เมล็ดพนัธ์ุท่ีน าไปจดัท าแปลง
ขยายพนัธ์ุ 

98 2 5 เมล็ดใน 500 กรัม 0 เมล็ดใน 500 กรัม 80 14 

จดัซ้ือเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขยาย 95 5 15 เมล็ดใน 500 กรัม 5 เมล็ดใน 500 กรัม 85 15 
ปรับปรุงสภาพเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขยาย 

98 2 15 เมล็ดใน 500 กรัม 5 เมล็ดใน 500 กรัม 85 12 

เมล็ดพนัธ์ุขยาย 98 2 15 เมล็ดใน 500 กรัม 5 เมล็ดใน 500 กรัม 80 14 
จดัซ้ือเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่าย 95 5 20 เมล็ดใน 500 กรัม 10 เมล็ดใน 500 กรัม 85 15 
ปรับปรุงสภาพเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
จ  าหน่าย 

98 2 20 เมล็ดใน 500 กรัม 10 เมล็ดใน 500 กรัม 85 12 

เมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่าย 98 2 20 เมล็ดใน 500 กรัม 10 เมล็ดใน 500 กรัม 80 14 

ท่ีมา : ระเบียบกรมการขา้ว วา่ดว้ยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พ.ศ. 2552

33  
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2.8 ก าหนดมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุข้าว (Rice Seed Standard) พ.ศ. 2557 

เน่ืองจากกรมการขา้วได้ด าเนินการปรับมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้วชั้นพนัธ์ุขยายและชั้นพนัธ์ุ
จ  าหน่าย เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้วของกรมการขา้วให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั และเพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติั กรมการขา้วจึงใหย้กเลิกมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้วตามระเบียบ
กรมการข้าว ว่าด้วยมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุข้าว พ.ศ. 2552 และก าหนดมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้วใหม่ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 ก าหนดมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (Rice Seed Standard) พ.ศ.2557 

ส่วนประกอบ ชั้นพนัธ์ุหลกั ชั้นพนัธ์ุขยาย ชั้นพนัธ์ุจ  าหน่าย 

เมล็ดพนัธ์ุบริสุทธ์ิ  
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

98 98 98 

ขา้วแดง 
ไม่เกินจ านวน 

ไม่มี 1 เมล็ด ใน 500 กรัม 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 

ขา้วพนัธ์ุอ่ืนปน 
ไม่เกินจ านวน 

1 เมล็ด ใน 1,000 กรัม 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 

ส่ิงเจือปน 
ไม่เกินร้อยละ 

2 2 2 

ความงอก 
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

80 80 80 

ความช้ืน 
ไม่เกินร้อยละ 

14 14 14 

หมายเหตุ - ในเมล็ดพนัธ์ุชั้นพนัธ์ุหลกัขา้วเจา้ ไม่ใหมี้ขา้วเหนียวปน 
- ในเมล็ดพนัธ์ุชั้นพนัธ์ุหลกัขา้วเหนียว ใหมี้ขา้วเจา้ปนไม่เกินจ านวน 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 

ท่ีมา : ประกาศกรมการขา้ว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (Rice Seed Standard) พ.ศ.2557 
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2.9 ล าดับช้ันเมลด็พนัธ์ุ  

การจดัล าดบัชั้นเมล็ดพนัธ์ุหรือประเภทของเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุแต่ละชั้นพนัธ์ุ โดยแต่ละประเทศจะให้ความหมายไม่เหมือนกนั
ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีโครงการ
ขยายพันธ์ุข้าวตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยกรมการข้าว โดยได้สร้างหลักเกณฑ์และวิธีการของงาน
ขยายพันธ์ุสากลมาดัดแปลง ปรับปรุงและใช้มาจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งชั้ นเมล็ดพันธ์ุออกเป็น                
5 ประเภท ดงัน้ี 

2.9.1 เมล็ดพนัธ์ุจากรวง (Panicle Seed)  
คือ เมล็ดพนัธ์ุท่ีไดเ้ก็บรวงมาจากพนัธ์ุหรือสายพนัธ์ุท่ีไดม้าจากแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุ 

และตอ้งเป็นพนัธ์ุท่ีคณะกรรมการวิจยัและพฒันาของกรมการขา้วประกาศให้เป็นเมล็ดพนัธ์ุ
รับรองหรือพนัธ์ุแนะน า 
2.9.2 เมล็ดพนัธ์ุคดั (Breeder Seed)  

คือ เมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากเมล็ดพนัธ์ุจากรวงโดยการปลูกรวงต่อแถวและไดรั้บการควบคุม
ตรวจพนัธ์ุอย่างถ่ีถว้น ดว้ยความร่วมมือระหว่างนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชและเจา้หน้าท่ีผลิตเมล็ด
พนัธ์ุ เพื่อใหไ้ดพ้นัธ์ุท่ีบริสุทธ์ิตรงตามพนัธ์ุ เมล็ดพนัธ์ุคดัผลิตโดยศูนยว์ิจยัขา้ว กรมการขา้วใน
ทุกปี เพื่อน าไปปลูกเป็นพนัธ์ุหลกัในปีต่อไป 
2.9.3 เมล็ดพนัธ์ุหลกั (Foundation Seed)  

คือ เมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการปลูกดว้ยเมล็ดพนัธ์ุคดัดว้ยวิธีการของนกัปรับปรุงพนัธ์ุของ
กรมการขา้ว เมล็ดพนัธ์ุหลกัผลิตโดยศูนยว์ิจยัของกรมการขา้วทุกปี เพื่อน าไปปลูกเป็นพนัธ์ุ
ขยายในปีต่อไป 
2.9.4 เมล็ดพนัธ์ุขยาย (Stock Seed หรือ Registered Seed)  

คือ เมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการปลูกดว้ยเมล็ดพนัธ์ุหลกัโดยเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุร่วมกบั
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ปฏิบติัตามวิธีการท่ีได้รับค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วของกรมการขา้ว 
2.9.5 เมล็ดพนัธ์ุจ าหน่าย (Multiplication Seed หรือ Certified Seed)  

คือ เมล็ดพนัธ์ุท่ีได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพนัธ์ุขยาย โดยเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ปฏิบติัตามวิธีการท่ีไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วของกรมการขา้ว เพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่ายให้ชาวนาทัว่ไปปลูกท าพนัธ์ุ (เอก
สงวน, 2544: 74-75) 
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2.10 ประโยชน์จากการใช้เมล็ดพนัธ์ุดี  

การเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดีของเกษตรกรในการเพาะปลูกยอ่มใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า
หลายประการ ดงัน้ี 

2.10.1 ใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีไดผ้ลผลิตคุณภาพดีตรงตามสายพนัธ์ุ 
2.10.2 ใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีไดผ้ลผลิตสูง 
2.10.3 ใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีลดปัญหาการปลูกซ่อมหรือปลูกใหม่ 
2.10.4 ใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีลดปัญหาวชัพืช โรค แมลง ศตัรูพืชต่างๆ 
2.10.5 ลดตน้ทุนการผลิต 
2.10.6 ลดความเส่ียงความเสียหายทางเศรษฐกิจ(กรมการขา้ว, 2553) 

ตารางท่ี 7 ขอ้ดีของการใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีและขอ้เสียของการใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ 
เมล็ดพนัธ์ุดี เมล็ดพนัธ์ุไม่มีคุณภาพ 

1. ใหผ้ลผลิตสูง มีคุณภาพ 1. ใหผ้ลผลิตต ่า ไม่มีคุณภาพ 
2. ตรงตามพนัธุกรรม 2. มีความแปรปรวน 
3. ใชเ้มล็ดพนัธ์ุปลูกนอ้ย 3. ตอ้งใชเ้มล็ดพนัธ์ุปลูกมาก 
4. ไม่เสียเวลาปลูกซ่อม เพราะปลูกคร้ังเดียว 4. เสียเวลาปลูกซ่อม เมล็ดงอกไม่สม ่ าเสมอ 

ปลูกล่าชา้เพราะตอ้งปลูกหลายคร้ัง 
5. ประหยดัเงินซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ 5. ตอ้งลงทุนซ้ือเมล็ดพนัธ์ุมาก 
6. ไม่ส้ินเปลืองค่าจา้งแรงงาน 6. ส้ินเปลืองค่าจา้งแรงงาน 
7. อตัราความงอกสูง มีความแขง็แรง ตั้งตวัเร็ว 7. มีความแขง็แรงต ่า ตั้งตวัชา้ 
8. ทนทานและปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได้
ดี 

8. อ่อนแอ แปรปรวนกบัสภาพแวดลอ้ม 

9. ไม่ เป็นแหล่งของโรค แมลง ว ัชพืชและ
ศตัรูพืชต่างๆ 

9. เป็นแหล่งของโรค แมลง วชัพืชและศตัรูพืช
ต่างๆ 

(กรมการขา้ว, 2553) 
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2.11 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกร โดยมีความแตกต่าง
กนัในแต่ละจุดมุ่งหมายของการศึกษา ผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

จากงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชน ในจงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาจากตวัแปรต่างๆ ในปัจจยัดา้นสภาพพื้นฐานของเกษตรกร ปัจจยั
ดา้นสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปัจจยัดา้นสภาพภูมิศาสตร์ พบวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว ได้แก่ รายได้รวมทั้ งครอบครัว ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และประสบการณ์การ
ฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงมีอิทธิพลทางบวกต่อปริมาณผลผลิต แสดงวา่ยิ่งให้ความส าคญักบัตวั
แปรทั้ ง 5 มากเท่าใด ปริมาณผลผลิตและระดบัความส าเร็จก็จะยิ่งเพิ่มข้ึนตามไปด้วย (ธัญวรัตน์, 
2550) ซ่ึงสัมพนัธ์กับงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกรท านา อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ทางด้านสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษา อายุการเป็น
สมาชิก ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องกลุ่ม การมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม การสนบัสนุนจากเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริม เน้ือท่ีถือครอง มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุ่ม โดยสมาชิกท่ีมีเน้ือท่ีถือครองมากจะ
ได้รับการสนับสนุนจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมเป็นอย่างดี(สุริยา, 2541)โดยสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จ ากดั  
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ หน่วยงานราชการให้ความส าคญัในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม มี
ผูน้ าท่ีมีความสามารถ มีความเอาใจใส่ในการวางแผน และตั้งใจท างานอยา่งจริงจงั สมาชิกไดรั้บการ
ฝึกอบรมตลอดจากเจา้หน้าท่ี มีการหากองทุนให้สมาชิก หาตลาดเพื่อจ าหน่ายน ้ านม และลกัษณะ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศเหมาะสมกบัการเล้ียงโคนม(สนธยา, 2545) และงานวิจยัของ(จนัทิวา, 2549) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมบ้านป่าตึงห้วยหม้อ จ ากัด อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จ  านวนแรงงานจา้ง ปัจจยัทางดา้นสังคมและอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ อาชีพนอกภาคการเกษตร การเคยมีต าแหน่งภายในกลุ่มสหกรณ์ การพบปะกบัเจา้พนกังานทาง
การเกษตร และต าแหน่งผูน้ าทางสังคม มีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนม 

ทางด้านงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเล้ียงปลานิลของ
เกษตรกร ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประสบการณ์ในการเล้ียงปลา ขนาดพื้นท่ีบ่อ
เล้ียงปลา จ านวนบ่อท่ีใช้เล้ียงปลา รายได้ทั้ งหมดของครัวเรือน ภาวะหน้ีสิน และการติดต่อกับ
เจา้หนา้ท่ีท่ีชมรมเล้ียงปลา มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความส าเร็จในการเล้ียงปลานิล
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ของเกษตรกร(กิตติพงศ,์ 2550) ในส่วนงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
กลุ่มยุวเกษตรกร ในจงัหวดัปราจีนบุรี เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และจิตวิทยา กบัความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิของสมาชิกและขนาดของกลุ่มยุวเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสมาชิกกลุ่มท าให้สมาชิกเกิดแรงผลกัดนัและมี
ความปรารถนาท่ีจะได้รับผลส าเร็จในการด าเนินงาน ตลอดจนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอนัสูงสุดตามตอ้งการ นอกจากน้ียงัพบอีกวา่กลุ่มยุวเกษตรกรท่ีมีขนาดเล็กจะมีการประสบ
ความส าเร็จในระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขนาดของกลุ่มท่ีเล็กสมาชิกทุกคนมีโอกาสร่วมงานใน
กลุ่ม และมีโอกาสแสดงความสามารถต่างๆ ให้กบักลุ่ม เกิดความสามคัคีรักใคร่กลมเกลียวจนจน
สามารถร่วมกันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้ (ดุจเด่ียว, 2542) และงานวิจยัของ
(พรหมพนัธ์ุ, 2543) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับความส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เง่ือนไขของความส าเร็จในกลุ่มข้ึนอยู่กบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา ปัจจยัด้านสังคม ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร การด ารงต าแหน่งสังคม และปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้รวม 
รายไดน้อกภาคการเกษตร รายไดจ้ากกการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละการด าเนินธุรกิจส่วนรวมของกลุ่ม  

ในงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของสมาชิกสหกรณ์ในอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการปฏิบติัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่ ตน้ทุนการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัวิธีการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุ โดยสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงและมีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วสูงจะมี
วธีิการปฏิบติัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสูงท่ีถูกตอ้งดว้ย และปัจจยัดา้นการติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืน
และประสบการณ์การฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการปฏิบติัในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยเช่นกนั(สุพฒัน์, 2546) และงานวิจยัของ(สิริพร, 2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละหลกัการด าเนินงานตามโครงการฯ และการเขา้
ร่วมผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ประสบการณ์
ในการท านา ประสบการณ์ในการฝึกอบรม รายไดจ้ากผลผลิตขา้ว รายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วพนัธ์ุดี รายไดร้วมของครอบครัว จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การ
ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิตตามโครงการฯในด้านความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์และ
หลักการด าเนินงานตามโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กับการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ส่วนอาย ุ
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ประสบการณ์ในการฝึกอบรม พื้นท่ีปลูกขา้ว ผลผลิตรวม รายได้จากผลผลิตข้าว รายได้นอกภาค
การเกษตร จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และการเขา้ร่วมผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วในโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
พนัธ์ุดี ทางด้านงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ี
เกษตรกรผลิตให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 7 จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ
(ความช้ืน ความงอกและพนัธ์ุปน) ไดแ้ก่ เพศ อายขุองเกษตรกร ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 และปัจจยัดา้นการเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนมีความสัมพนัธ์ในระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 0.01(นิตยา, 2543) 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
ล าปาง ท่ีได้รับการประเมินจดัชั้นเกษตรกรในล าดับเกรด A หรือมีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 90 
คะแนน ข้ึนไป และเกษตรกรท่ีได้รับการประเมินจดัชั้นในล าดบัต ่ากว่าเกรด A หรือมีคะแนนการ
ประเมินต ่ากวา่ 90 คะแนน ในฤดูการผลิต ฤดูฝน ปี 2556 (ขา้วนาปี) ซ่ึงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ ขาว
ดอกมะลิ 105 จ านวน 103 ราย ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ กข6 จ านวน 165 ราย และผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
พนัธ์ุ กข41 จ านวน 169 ราย จ านวนประชากรทั้งหมด 437 ราย ตามบญัชีรายช่ือของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ขา้วล าปาง ท าการสุ่มตวัอย่างประชากรโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (ธัญวรัตม์  สุทธิ
วนานุรักษ,์ 2548 อา้งอิงจาก Yamane 1997) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรจ านวน 209 ราย และเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (systematic random sampling) (ประคอง, 2542) ดงัน้ี 
 
              

    n   =  
   

 

    =   
 
    =  209 
 
  e   คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
  N  คือ ขนาดของมวลประชากร 
  n   คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N 

1 + Ne2 

437  

1+(437)(0.05)2 
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ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมา เพื่อน าไปสัมภาษณ์
เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ซ่ึงได้รับการประเมินจดัชั้น
เกษตรกรในล าดับเกรด A และต ่ากว่าเกรด A โดยค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ของ
เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ขอ้เสนอแนะ ในการด าเนินการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

และขอ้มูลการประเมินจดัชั้นเกษตรกรฤดูการผลิต ฤดูฝน ปี 2556 โดยเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของ
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางเป็นผูป้ระเมินเกษตรกรตามบญัชีรายช่ือศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ผูว้ิจยัได้น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง(Content Reliability) และความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) หลงัจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์ไปทดสอบสัมภาษณ์กบัเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
ล าปางท่ีไม่ไดถู้กเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 10 ราย เพื่อน าแบบสัมภาษณ์นั้นมาปรับปรุงแกไ้ข
ก่อนน าไปสัมภาษณ์จริง 

การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ล าดบัการประเมิน  
จดัชั้นเกษตรกร 

จ านวนประชากร  
(ราย) 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
(ราย) 

พนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 เกรด A 86 41 
ต ่ากวา่เกรด A 17 8 

พนัธ์ุ กข6 เกรด A 109 52 
ต ่ากวา่เกรด A 56 27 

พนัธ์ุ กข41 เกรด A 129 62 
ต ่ากวา่เกรด A 40 19 

รวมทั้งหมด 437 209 
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3.3 กำรรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 
3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัปรับปรุง

เรียบร้อยแลว้ น าไปสัมภาษณ์เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และ
ขอ้มูลการประเมินจดัชั้นเกษตรกรฤดูการผลิต ฤดูฝน ปี 2556 โดยเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วล าปางเป็นผูป้ระเมินเกษตรกรตามบญัชีรายช่ือศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสาร ส่ิงตีพิมพ์และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยั 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป คือ 

1. สถิ ติพรรณนา ร้อยละ(Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย(Arithmetic mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าต ่ าสุด(Minimum) ค่าสูงสุด(Maximum) เพื่อใช้วิ เคราะห์ข้อมูลพื้ นฐาน       
ของประชากร และขอ้มูลส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของเกษตรกร 

2. สถิติวิเคราะห์ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
(Statistic Package for the Social Science Research ; SPSS for Windows) เป็นการวเิคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระหลายตวั    
วา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใดกบัตวัแปรตาม และมีระดบัความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตามมากนอ้ยเพียงใด  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interviews) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences /SPSS) โดย
แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางประกอบการอธิบาย แบ่งออกเป็น 4 ตอนตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรท่ี
เป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของ
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ในฤดูการผลิตฤดูฝน ปีการผลิต 2556 มีทั้งส้ิน 
437 ราย ท าการสุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 0.5 ไดก้ลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี จ  านวน 209 ราย ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

1.1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางทั้งหมด 209 คน เป็นเพศชาย 165 คน และ

เป็นเพศหญิง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 และ 21.10 ตามล าดบั (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 9   จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
เพศ 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ชาย 165 78.90 
หญิง 44 21.10 

รวม 209 100.00 

2. อายุ 
เกษตรท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางส่วนใหญ่มีอายโุดยเฉล่ีย 56.38 ปี โดยส่วนใหญ่มี

ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี  ร้อยละ 50.70 รองลงมามีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 61 – 70 ปี ร้อยละ 25.80 
และช่วงอายุระหว่าง 41 -50 ปี ร้อยละ 18.20 ท่ีเหลือเกษตรกรมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 41 ปี และมีช่วงอายุ
มากกวา่ 71 ปี ร้อยละ 2.40 และ 2.90 ตามล าดบั (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
อาย ุ

อายุ  จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 41 ปี 5 2.40 
41 – 50 ปี 38 18.20 
51 – 60 ปี 106 50.70 
61 – 70 ปี 54 25.80 
71 ปี ข้ึนไป 6 2.90 

รวม 209 100.00 
อายสูุงสุด   89 ปี  อายตุ  ่าสุด 35 ปี 
อายเุฉล่ีย  56.38 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  7.76 

3. ระดับการศึกษา 
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกทั้งหมด 209 ราย จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จ านวน 154 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.70 จบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษา จ านวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.50 และ
การศึกษาอ่ืนๆ เช่น ปวท., มศ.5 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 นอกจากน้ีจบการศึกษาใน 
ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน      ร้อยละ 
ประถมศึกษา 154 73.70 
มธัยมศึกษา 45 21.50 
อุดมศึกษา 1 0.50 
อ่ืนๆ 9 4.30 
รวม 209 100.00 
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4. ประสบการณ์ในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 11.91 ปี โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์

ในช่วงต ่ากวา่ 6 ปี ร้อยละ 29.20 รองลงมาในช่วง 6 – 10 ปี ร้อยละ 24.04  ช่วง 11 - 15 ปี ร้อยละ 17.20 
ช่วง 16-20 ปี ร้อยละ 14.80 ช่วง 21-25 ปี ร้อยละ 8.10 และ 26 ปีข้ึนไปร้อยละ 6.20 (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ 
ประสบการณ์  จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 6 ปี  61 29.20 
6 – 10 ปี 51 24.04 
11 – 15 ปี 36 17.20 
16 – 20 ปี  31 14.80 
21 – 25 ปี 17 8.10 
26 ปี ข้ึนไป 13 6.20 

รวม 209 100.00 
สูงสุด   36 ปี  ต ่าสุด 1 ปี 
เฉล่ีย  11.91 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  8.089 

1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

1. พืน้ทีป่ลูกข้าว 
เกษตรกรมีพื้นท่ีในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวมเฉล่ีย 14.42 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ี

การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวมอยูร่ะหวา่ง 10 – 19 ไร่ ร้อยละ 39.7 จ านวน 83 ราย รองลงมาต ่ากวา่ 10 ไร่ 
ร้อยละ 36.8 ไร่ จ านวน 77 ราย 

ส าหรับพื้นท่ีนาของตวัเองเฉล่ียท่ี 8.18 ไร่ โดยมีพื้นท่ีสูงสุด ในช่วงต ่ากวา่ 10 ไร่ ร้อยละ 65.6 
จ  านวน 137 ราย รองลงมาคือช่วง 10 -19 ไร่ ร้อยละ 26.8 จ  านวน 56 ราย 

ส าหรับพื้นท่ีนาเช่าเฉล่ียท่ี 6.23 ไร่ โดยมีพื้นท่ีการเช่าสูงสุด ในช่วงต ่ากว่า 10 ไร่ ร้อยละ75.6 
จ านวน 158 ราย รองลงมาคือช่วง 10 – 19 ร้อยละ 14.8 จ านวน 31 ราย (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
พื้นท่ีการปลูกขา้ว 

พืน้ทีป่ลูกข้าว (ไร่) จ านวน ร้อยละ 

1. พืน้ทีร่วมทั้งหมด   
ต ่ากวา่ 10 ไร่ 77 36.8 
10 – 19 ไร่ 83 39.7 
20 – 29 ไร่ 27 12.9 
30 – 39 ไร่ 11 5.3 
40 – 49 ไร่ 6 2.9 
50 ไร่ ข้ึนไป 5 2.4 

รวม 209 100.0 
สูงสุด   79 ไร่  ต ่าสุด  2 ไร่ 
เฉล่ีย  14.42 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  11.71 
   
2. พืน้ทีข่องตนเอง   

ต ่ากวา่ 10 ไร่ 137 65.6 
10 – 19 ไร่ 56 26.8 
20 – 29 ไร่ 8 3.8 
30 – 39 ไร่ 6 2.9 
40  ไร่ ข้ึนไป 2 1.0 

รวม 209 100.0 
สูงสุด  44 ไร่  ต ่าสุด  0 ไร่ (ไม่มีพื้นท่ีนาเป็นของตนเอง เกษตรกรเช่าท่ีนาเพื่อการ 
                                                              ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วทั้งหมด) 
เฉล่ีย  8.18 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  7.59 
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ตารางท่ี 13 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
พื้นท่ีการปลูกขา้ว (ต่อ) 

พืน้ทีป่ลูกข้าว (ไร่) จ านวน     ร้อยละ 

3. พืน้ทีเ่ช่า   
ต ่ากวา่ 10 ไร่ 158 75.6 
10 – 19 ไร่ 31 14.8 
20 – 29 ไร่ 12 5.7 
30 – 39 ไร่ 4 1.9 
40 – 49 ไร่  3 1.4 
50 ไร่ 1 .5 
รวม 209 100.0 

สูงสุด   55 ไร่    ต  ่าสุด  0 ไร่(ไม่มีพื้นท่ีนาเช่า เกษตรกรมีท่ีนาเพื่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
                                                              ขา้วเป็นของตนเองทั้งหมด) 
เฉล่ีย  6.23 ไร่    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.25 

2. พนัธ์ุข้าว 
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วพนัธ์ุ กข41 ร้อยละ 38.8 จ านวน 81 ราย รองลงมาปลูกขา้วพนัธ์ุ  

กข6 ร้อยละ 37.8 จ านวน 79 ราย และขา้วพนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 23.4 จ านวน 49 ราย (ตาราง
ท่ี 14) 

ตารางท่ี 14 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
พนัธ์ุข้าว จ านวน ร้อยละ 
กข6 79 37.8 

ขาวดอกมะลิ 105 49 23.4 
กข41  81 38.8 
รวม  209 100.0 
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3. แรงงาน 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงานเฉล่ียท่ี 1.95 คน โดยมีแรงงานในการผลิตส่วนใหญ่ท่ี 2 คน      

ร้อยละ 81.80 จ านวน 171 ราย รองลงมา 1 คน ร้อยละ 12.90 จ านวน 27 ราย 
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ียท่ี 1.77 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือนสูงสุด ท่ี 2 คน ร้อยละ 75.10 

รองลงมา 1 คน ร้อยละ 23.40  
แรงงานจากการจา้งเฉล่ียท่ี 0.18 คน โดยไม่มีการจา้งแรงงานภายนอกสูงสุด ร้อยละ 86.60 

รองลงมามีจา้งแรงงานจ านวน 1 คน ร้อยละ 10.50 (ตารางท่ี 15) 

ตารางท่ี 15 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
จ านวนแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

จ านวนแรงงาน จ านวน         ร้อยละ 

1. แรงงานทั้งหมด   
1 คน 27 12.90 
2 คน 171 81.80 
3 คน 6 2.90 
4 คน 4 1.90 
5 คน 1 0.50 
รวม 209 100.00 

สูงสุด  5 คน  ต ่าสุด  1 คน 
เฉล่ีย  1.95 คน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.526 

2. แรงงานในครัวเรือน 
  

1 คน 49 23.40 
2 คน 157 75.10 
3 คน 2 1.00 
4 คน 1 0.50 
รวม 209 100.00 

สูงสุด  4 คน  ต ่าสุด  1 คน 
เฉล่ีย  1.77 คน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.505 
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ตารางท่ี 15 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
จ านวนแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (ต่อ) 

จ านวนแรงงาน จ านวน          ร้อยละ 

3. แรงงานจ้าง   
ไม่มี 181 86.60 
1 คน 22 10.50 
2 คน 4 1.90 
3 คน 1 0.50 
4 คน 1 0.50 
รวม 209 100.00 

สูงสุด  4 คน    ต ่าสุด  ไม่มีแรงงานจา้ง 
เฉล่ีย  0.18 คน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.521 

4. ต้นทุนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 
เกษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวมเฉล่ีย 3,959.20 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรมี

ตน้ทุนการผลิตรวม ในช่วง 4,001 - 4,500 บาทต่อไร่ ร้อยละ 43.50 รองลงมาในช่วง 3,501 - 4,000 
บาทต่อไร่  ร้อยละ 24.40 

โดยเกษตรกรมีตน้ทุนดา้นเมล็ดพนัธ์ุขา้วปลูกเฉล่ีย 233.15 บาทต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมี
ตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุท่ี 251 บาทต่อไร่ ข้ึนไป ร้อยละ 48.50 รองลงมาคือช่วง 201- 250 บาทต่อไร่ ร้อยละ
25.80 

ตน้ทุนดา้นการปลูกขา้วเฉล่ีย 1,231.82 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการปลูกขา้ว
ท่ี 1,200 บาทต่อไร่ ร้อยละ 43.10 รองลงมาคือ 1,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 23.40  

ตน้ทุนดา้นการดูแลรักษารวมตน้ทุนดา้นการใชส้ารเคมีทางการเกษตรและตน้ทุนในการตรวจ
ตดัพนัธ์ุปน เฉล่ีย 1,425.81 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการดูแลในช่วง 1,000 – 1,500 
บาทต่อไร่ ร้อยละ 47.80 รองลงมาในช่วง 1,501-2,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 32.10 

ตน้ทุนดา้นการเก็บเก่ียว เฉล่ีย 1,068.42 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการเก็บเก่ียว
ท่ี 800 บาทต่อไร่ ร้อยละ 37.90 รองลงมาคือ 1,100 บาทต่อไร่ ร้อยละ 16.30 (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม

ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

ต้นทุนในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  จ านวน             ร้อยละ 

1. ต้นทุนในการผลติข้าวรวม   
ต ่ากวา่ 3,001 บาทต่อไร่ 9 4.30 
3,001 – 3,500 บาทต่อไร่ 33 15.80 
3,501 – 4,000 บาทต่อไร่ 51 24.40 
4,001 – 4,500 บาทต่อไร่ 91 43.50 
4,501 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 25 12.00 

รวม 209 100.00 
สูงสุด  4,953 บาทต่อไร่               ต ่าสุด  2,840 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  3,959.20 บาทต่อไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  462.51 
   
2. ต้นทุนด้านเมลด็พนัธ์ุข้าวปลูก   

ต ่ากวา่ 151 บาทต่อไร่ 1 0.50 
151 – 200 บาทต่อไร่ 53 25.40 
201 – 250 บาทต่อไร่ 54 25.80 
251 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 101 48.30 

รวม 209 100.00 
สูงสุด 290 บาทต่อไร่  ต ่าสุด  138 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  233.15 บาทต่อไร่    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  45.45  
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ตารางท่ี 16 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม

ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (ต่อ) 

ต้นทุนในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  จ านวน              ร้อยละ 

3. ต้นทุนด้านการปลูกข้าว   
ต ่ากวา่ 1,001 บาทต่อไร่ 49 23.40 
1,001 – 1,200 บาทต่อไร่ 90 43.10 
1,201 – 1,400 บาทต่อไร่ 27 12.90 
1,401 – 1,600 บาทต่อไร่ 42 20.10 
1,601 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 1 0.50 

รวม 209 100.00 
สูงสุด  1,850 บาทต่อไร่     ต ่าสุด 1,000 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  1,231.82 บาทต่อไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 175.01 

4. ต้นทุนด้านการดูแลรักษารวม 
  

ต ่ากวา่ 1,001 บาทต่อไร่ 29 13.90 
1,001 – 1,500 บาทต่อไร่ 100 47.80 
1,501 – 2,000 บาทต่อไร่ 67 32.10 
2,001 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 13 6.20 

รวม 209 100.00 
สูงสุด 2,300 บาทต่อไร่                ต ่าสุด  600 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  1,425.81บาทต่อไร่             ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  390.00 
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ตารางท่ี 16 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม

ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (ต่อ) 

ต้นทุนในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  จ านวน             ร้อยละ 

5. ต้นทุนการใช้สารเคมี   
ต ่ากวา่ 301 บาทต่อไร่ 13 6.20 
301 – 500 บาทต่อไร่ 40 19.10 
501 – 700 บาทต่อไร่ 71 34.00 
701 – 900 บาทต่อไร่ 14 6.70 
901 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 71 34.00 

รวม 209 100.00 
สูงสุด  1,200 บาทต่อไร่     ต ่าสุด 250 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  731.84 บาทต่อไร่    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 261.32 

 
6. ต้นทุนในการตรวจคัดพนัธ์ุปน 

 

ต ่ากวา่ 501 บาทต่อไร่ 38 18.20 
501 - 700 บาทต่อไร่ 93 44.50 
701 - 900 บาทต่อไร่ 57 27.30 

901 – 1,100 บาทต่อไร่ 20 9.60 
1,101 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 1 0.50 

รวม 209 100.00 
สูงสุด  1,200 บาทต่อไร่               ต ่าสุด  300 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  693.97 บาทต่อไร่               ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  161.97 
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ตารางท่ี 16 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม

ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (ต่อ) 

ต้นทุนในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  จ านวน ร้อยละ 

7. ต้นทุนในการเกบ็เกี่ยว   
ต ่ากวา่ 801 บาทต่อไร่ 73 34.90 
801 - 950 บาทต่อไร่ 2 1.00 

951 – 1,100 บาทต่อไร่ 60 28.70 
1,101 – 1,250 บาทต่อไร่ 22 10.50 
1,251 – 1,400 บาทต่อไร่ 28 13.40 
1,401 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 24 11.50 

รวม 209 100.00 
สูงสุด  1,500  บาทต่อไร่             ต ่าสุด  800 บาทต่อไร่ 
เฉล่ีย  1,068.42 บาทต่อไร่           ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  243.48 

 

5. รายได้จากการขายเมลด็พันธ์ุคืนให้กบัศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 
เกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุคืนให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางเฉล่ียท่ี 112,501.78 

บาทต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดใ้นช่วง ต ่ากว่า 100,001 บาทต่อครัวเรือน ร้อยละ 
61.70 รองลงมาในช่วง 100,001 – 200,000 บาทต่อครัวเรือน ร้อยละ 26.30 (ตารางท่ี 17) 

เม่ือเปรียบเทียบรายได้จากการขายเมล็ดพนัธ์ุคืนต่อไร่ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
เมล็ดพนัธ์ุคืนให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางเฉล่ียท่ี 8,266.24 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้
สูงกว่า 10,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 34.45 รองลงมามีรายได้ในช่วง 8,001-10,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 
25.84 (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 17 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ระดบัรายไดก้ารขายเมล็ดพนัธ์ุคืนใหศู้นยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางต่อครัวเรือน 

รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุคืน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 100,001 บาทต่อครัวเรือน 129 61.70 

100,001 – 200,000 บาทต่อครัวเรือน 55 26.30 
200,001 – 300,000 บาทต่อครัวเรือน 12 5.70 
300,001 – 400,000 บาทต่อครัวเรือน 6 2.90 
400,001  บาทต่อครัวเรือน ข้ึนไป 7 3.30 

รวม 209  100.00 
สูงสุด   667,165 บาทต่อครัวเรือน ต ่าสุด 0 บาทต่อครัวเรือน (ไม่มีการขายเมล็ดพนัธ์ุคืน
     เน่ืองจากเมล็ดพนัธ์ุขา้วไม่ผา่นมารฐานจดัซ้ือคืน) 
เฉล่ีย  112,501.78 บาทต่อครัวเรือน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 102,944.85 

ตารางท่ี 18 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ระดบัรายไดก้ารขายเมล็ดพนัธ์ุคืนใหศู้นยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางต่อไร่ 

รายได้จากการขายเมลด็พนัธ์ุคืน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 4,000 บาทต่อไร่ 35 16.75 
4,001 – 6,000 บาทต่อไร่ 22 10.52 
6,001 – 8,000 บาทต่อไร่ 26 12.44 
8,001 – 10,000 บาทต่อไร่ 54 25.84 
10,000 บาทต่อไร่ ข้ึนไป 72 34.45 

รวม 209  100.00 
สูงสุด   22,240  บาทต่อไร่  ต ่าสุด 0 บาท (ไม่มีการขายเมล็ดพนัธ์ุคืนใหศู้นยฯ์) 
เฉล่ีย  8,266.24 บาทต่อไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4,279.94 

6. ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ 
เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ท่ี 631.16 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ีย

ต่อในช่วง 651-750 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ38.30 รองลงมาในช่วง 551 – 650 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 
30.10 (ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ระดบัผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 451 กิโลกรัมต่อไร่ 10 4.80 
451 – 550 กิโลกรัมต่อไร่ 39 18.70 
551 – 650 กิโลกรัมต่อไร่ 63 30.10 
651 – 750 กิโลกรัมต่อไร่ 80 38.30 
751 – 850 กิโลกรัมต่อไร่ 16 7.70 
851 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนไป 1 0.50 

รวม 209  100.00 
สูงสุด   890 กิโลกรัมต่อไร่ ต ่าสุด 389 กิโลกรัมต่อไร่ 
เฉล่ีย  631.16 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 99.88 

1.3 ปัจจัยทางสังคม 

1. ประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
เกษตรโดยส่วนใหญ่มีประสบการการฝึกอบรมร้อยละ 99.5 มีเพียงร้อยละ 0.5 ท่ีไม่เคยไดรั้บ

การฝึกอบรม (ตารางท่ี 20) และโดยเฉล่ียเกษตรกรไดรั้บการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 10.51 
คร้ัง ส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมในช่วง 1-5 คร้ัง ร้อยละ 32.21 รองลงมาในช่วง 6-10 คร้ัง ร้อยละ 
26.92 (ตารางท่ี 21) 

ตารางท่ี 20 จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการ
ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคย 1 0.50 
เคย(คร้ังต่อปี) 208 99.50 

รวม 209 100.00 
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ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ระดบัความถ่ีของการเขา้รับการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ความถี่ (คร้ัง) จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 6 คร้ัง 67 32.21 
6 – 10 คร้ัง 56 26.92 
11 – 15 คร้ัง 35 16.83 
16 – 20 คร้ัง 31 14.90 
21 – 25 คร้ัง 12 5.77 
26 – 30 คร้ัง 6 2.88 
31 คร้ังข้ึนไป 1 0.48 

รวม 208 100.00 
สูงสุด  32 คร้ัง  ต ่าสุด 1 คร้ัง 
เฉล่ีย  10.51 คร้ัง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  7.106 

2. ต าแหน่งในกลุ่ม 
ส าหรับต าแหน่งในกลุ่มพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุดร้อยละ 63.20 

กรรมการ ร้อยละ 24.90 รองประธานกลุ่มร้อยละ 3.80 และเป็นประธานกลุ่มร้อยละ 8.10 (ตารางท่ี 22) 

ตารางท่ี 22 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ต าแหน่งในกลุ่ม 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ประธานกลุ่ม 17 8.10 
รองประธานกลุ่ม 8 3.80 

กรรมการ 52 24.90 
สมาชิก 132 63.20 
รวม 209 100.00 
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3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 
เกษตรกรมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางเฉล่ียท่ี 11.33 ปี โดยส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 29.70 รองลงมาคือช่วง 6-10 ปี ร้อยละ 24.90 
(ตารางท่ี 23) 

ตารางท่ี 23 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ระดบัระยะเวลาการเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 
ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 6 ปี 62 29.70 
6 – 10 ปี 52 24.90 
11 – 15 ปี 37 17.70 
16 – 20 ปี 32 15.30 
21 – 25 ปี 18 8.60 
26 – 30 ปี 3 1.40 
31 ปี ข้ึนไป 5 2.40 

รวม 209 100.00 
สูงสุด  36 ปี  ต ่าสุด 1 ปี 
เฉล่ีย  11.33 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.410 

4. การได้รับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร 
วิเคราะห์การได้รับขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางไดจ้ดัท า

และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ไปสู่เกษตรกร ภายในระยะเวลา 6 เดือน ไดด้งัน้ี  

4.1 การได้รับข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี จากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง พบวา่ ความถ่ีของการไดรั้บข่าวสารของเกษตรกรมากท่ีสุด คือ 1 คร้ัง จ  านวน 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ 2 คร้ัง จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ความถ่ี 3 คร้ัง 
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และไม่ไดรั้บข่าวสาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ซ่ึงค่าเฉล่ียใน
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมฯคือ 1.11 คร้ังต่อ 6 เดือน  

4.2 การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี จากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น จดหมายข่าว 
ใบปลิว วารสาร พบวา่ เกษตรกรไม่ไดรั้บข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 78 
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และรองลงมาได้รับข่าวสารจ านวน 1 คร้ัง จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7  และได้รับข่าวสาร
จ านวน 2 คร้ัง จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ซ่ึงค่าเฉล่ียในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์
คือ 0.26 คร้ังต่อ 6 เดือน  

4.3 การได้รับข่าวสารเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุ จากการประชุม/อบรมพบว่า 
เกษตรกรได้รับขอ้มูลข่าวสารในช่วงความถ่ี 1 คร้ัง จ  านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ
ไม่ไดรั้บข่าวสาร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  และในช่วงความถ่ี 2 คร้ัง จ  านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.9 ซ่ึงค่าเฉล่ียในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์คือ 0.94 คร้ังต่อ 6 เดือน  

4.4 การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ จากนิทรรศการ/งานรณรงค์ พบว่า 
เกษตรกรไม่ไดรั้บข่าวสารจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาในช่วงความถ่ี 1 คร้ัง จ  านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ซ่ึงค่าเฉล่ียในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากนิทรรศการ/งานรณรงค ์คือ 0.44 
คร้ังต่อ 6 เดือน  

4.5 การได้รับข่าวสารเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุ จากเกษตรกรรายอ่ืนๆพบว่า 
เกษตรกรไม่ไดรั้บข่าวสารจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาในช่วงความถ่ี 1 คร้ัง จ  านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4  ในช่วงความถ่ี 2 คร้ัง จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และความถ่ี 3 คร้ัง 
จ  านวน 2 คน ร้อยละ 1.0 ซ่ึงค่าเฉล่ียในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเกษตรกรรายอ่ืนๆคือ 0.32 คร้ังต่อ 
6 เดือน  

4.6 การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ
พบวา่ เกษตรกรไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 รองลงมาในช่วงความถ่ี 2 
คร้ัง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  ซ่ึงค่าเฉล่ียในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งอ่ืนๆ คือ 0.01 คร้ังต่อ 6 
เดือน (ตารางท่ี 24) 

 

 

 

 

 

 



 

60 

ตารางท่ี 24 จ านวนและร้อยละการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกร ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

ข้อมูลข่าวสารทีเ่กษตรกรได้รับ 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับ
ข่าวสาร 

ได้รับข่าวสาร 
1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 2 
(1.00) 

184 
(88.00) 

22 
(10.50) 

1 
(0.50) 

ส่ือส่ิงพิมพเ์ช่น จดหมายข่าว วารสาร 163 
(78.00) 

37 
(17.70) 

9 
(7.30) 

- 

การประชุม/ อบรม 19 
(9.10) 

184 
(88.00) 

6 
(2.90) 

- 

นิทรรศการ/ งานรณรงค ์ 117 
(56.00) 

92 
(44.00) 

- - 

เกษตรกรรายอ่ืนๆ 162 
(77.50) 

30 
(14.40) 

15 
(7.20) 

2 
(1.00) 

แหล่งอ่ืนๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ 208 
(99.50) 

- 
1 

(0.50) 
- 

5. การติดต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริมของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง (คร้ัง/ฤดูกาลผลติ) 
เกษตรกรโดยเฉล่ียมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 4.15 คร้ังต่อ

ฤดูกาล และพบวา่มีการติดต่อมากท่ีสุด 4 คร้ัง ร้อยละ 75.60 รองลงมาคือ 5 คร้ัง ร้อยละ 9.10 (ตารางท่ี 
25) 
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ตารางท่ี 25 ความถ่ีในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 
ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
2 คร้ัง 1 0.50 
3 คร้ัง 17 8.10 
4 คร้ัง 158 75.60 
5 คร้ัง 19 9.10 
6 คร้ัง 11 5.30 
7 คร้ัง 2 1.00 
8 คร้ัง 1 0.50 
รวม 209  100.00 

สูงสุด 8 คร้ัง  ต ่าสุด 2 คร้ัง  
เฉล่ีย  4.15 คร้ัง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.737 

6. ลกัษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกลุ่ม 
การมีส่วนร่วมในกลุ่มของเกษตรกรใน 3 ลกัษณะ พบว่าเกษตรกรมีการเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม 

ร้อยละ 98.10 ไม่เขา้ร่วมร้อยละ 1.90 การตรวจคดัพนัธ์ุปน มีการเขา้ร่วมร้อยละ 95.20 ไม่เขา้ร่วมร้อย
ละ 4.80 และการให้ความร่วมมือในกิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่ม มีการเขา้ร่วมร้อยละ 98.10 และไม่เขา้ร่วม
ร้อยละ 1.90 (ตารางท่ี 26 ) 

โดยเม่ือเปรียบเทียบการเขา้ร่วมกิจกรรมพบวา่มีเกษตรกรเขา้ร่วมทั้ง 3 กิจกรรมร้อยละ 92.80 
เขา้ร่วม 2 กิจกรรม ร้อยละ 5.70 และเขา้ร่วมเพียง 1 กิจกรรม ร้อยละ1.4 (ตารางท่ี 27) 
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ตารางท่ี 26 จ านวนและร้อยละการมีส่วนร่วมในกลุ่มของเกษตรกร 

ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
จ านวน (ร้อยละ) 

เข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่เข้าร่วม
กจิกรรม 

ประชุมกลุ่ม 205 
(98.10) 

4 
(1.90) 

ตรวจตดัพนัธ์ุปน 199 
(95.20) 

10 
(4.80) 

การใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่ม 205 
(98.10) 

4 
(1.90) 

ตารางท่ี 27 จ านวนและร้อยละการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร 
การเข้าร่วมกจิกรรม จ านวน               ร้อยละ 

1 กิจกรรม 3 1.40 
2 กิจกรรม 12 5.70 
3 กิจกรรม 194 92.80 

รวม 209 100.00 
สูงสุด 3 กิจกรรม  ต ่าสุด 1 กิจกรรม  
เฉล่ีย  2.91กิจกรรม  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.328 

ตอนที่ 2   ผลการประเมินความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์
เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางไดรั้บการประเมินจดัชั้น 
โดยการให้คะแนนจากเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง หลงัจากเสร็จส้ินฤดูการผลิต เพื่อประเมิน
คุณภาพเกษตรกรทั้งคุณภาพดา้นการปฏิบติัและดา้นคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรผลิต จ านวน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. % การขายคืนใหแ้ก่ศูนยฯ์   30 คะแนน 
2. คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ   30 คะแนน 
3. ความร่วมมือ   30 คะแนน 
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3.1 การประชุม  10 คะแนน 
3.2 การปฏิบติัตามค าแนะน า 20 คะแนน 

4. ความซ่ือสัตย ์   10 คะแนน 
รวมทั้งส้ิน                100 คะแนน 

และจัดเกรดเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ A, B, C และ D ตามล าดับคะแนนท่ีได้รับการ
ประเมิน โดยพบว่า เกษตรกรไดเ้กรด A ร้อยละ 74.20, เกรด B ร้อยละ 13.80,  เกรด C ร้อยละ 6.70 
และเกรด D ร้อยละ 5.30 ส่วนการวดัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
ของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุข้าวล าปาง ก าหนดเกณฑ์การวดัเป็น 2 ระดับ คือประสบความส าเร็จ และไม่
ประสบความส าเร็จ โดยวดัจากผลการประเมินจดัชั้นเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรท่ีไดรั้บการประเมินจดั
ชั้นในล าดบัเกรด A หรือไดค้ะแนนการประเมิน 90 คะแนนข้ึนไป ถือวา่ประสบความส าเร็จในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว จ านวนร้อยละ 74.20 และเกษตรกรท่ีได้รับการประเมินจดัชั้นในล าดบัต ่ากว่า  
เกรด A ถือวา่ไม่ประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จ านวนร้อยละ 25.80 (ตารางท่ี 28) 

ตารางท่ี 28 จ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามความส าเร็จของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของ
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 
ล าดับช้ันเกรด จ านวน ร้อยละ 

เกรด A (ประสบผลส าเร็จ) 155 74.20 
ต ่ากวา่เกรด A (ไม่ประสบผลส าเร็จ) 54 25.80 

รวม 209 100.00 

ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความความส าเร็จในการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าวของเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ขา้วของเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุข้าวล าปาง ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจยัทาง
สั งคมศาสต ร์  (Statistic Package for the Social Science Research ; SPSS for Windows) เป็ นก าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวั
แปรอิสระหลายตวั วา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ) กบัตวั
แปรตามและมีระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด  
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การวิเคราะห์คร้ังน้ีใช้ตวัแปรอิสระทั้งหมด 11 ตวัแปร โดยแบ่งเป็นปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
พื้นท่ีปลูกขา้ว แรงงานทั้งหมด ตน้ทุนการผลิตต่อไร่ รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไร่ ผลผลิต
เฉล่ียต่อไร่ ปัจจยัทางดา้นสังคม ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าว การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมของศูนยฯ์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร ส่วนตวัแปรตาม คือ 
คะแนนในการประเมินจดัชั้นเกษตรกรท่ีไดรั้บคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป หรือไดร้ะดบัชั้นเกรด A 

ผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ พบว่าเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 56.38 ปี ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา มีพื้นท่ีปลูกขา้วรวม 14.42 ไร่ มี
แรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 1.95 คน มีตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 3,959.20 บาท
ต่อไร่ มีรายได้จากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 8,266.24 บาทต่อไร่ ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 631.16 
กิโลกรัมต่อไร่ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 10.51 คร้ัง มีการไดรั้บ
ข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 3.07 คร้ัง การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้ว 4.15 คร้ัง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร 2.91 คร้ัง (ตารางท่ี 29) 

ตารางท่ี 29 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
n = 209 

ตัวแปร X S.D. 
1. อาย ุ 56.38 7.755 
2. ระดบัการศึกษา 7.68 2.862 
3. พื้นท่ีปลูกขา้ว 14.42 11.709 
4. แรงงานทั้งหมด 1.95 0.526 
5. ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไร่ 3,959.20 462.509 
6. รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไร่ 8,266.24 4,279.937 
7. ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไร่ 631.16 99.882 
8. ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 10.51 7.106 
9. การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 3.07 1.407 
10. การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 4.15 0.737 
11. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร 2.91 0.329 
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เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กันสูงกว่า 0.80 ท่ีจะก่อเกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง 
(Multicollinearity) อนัเป็นการละเมิดขอ้สมมุติฐานท่ีก ากบัเทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยพหุ  

โดย ตวัแปรตาม   Y  = ความส าเร็จของเกษตรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
   a  = ค่าคงท่ี 
   b1…11 = ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

แต่ละตวักบัตวัแปรตาม 

 ตวัแปรตน้ X1 = อาย ุ
   X2 = ระดบัการศึกษา 
   X3 = พื้นท่ีปลูกขา้ว 

X4 = แรงงานทั้งหมด 
X5 = ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X6 = รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X7 = ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X8 = ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัขา้ว 
X9 = การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 
X10 = การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X11 = การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร 

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัตวัแปรตาม 
 

ตวั
แปร 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Y 1.000 .041 -.067 .132* .290** .006 .561** .201* .183* .113 .317** .368** 
X1  1.000 -.390** -.126* .020 .079 -.030 .097 .114 -.071 .007 .132* 
X2   1.000 .138* .047 -.087 -.120* -.062 -.035 .049 .005 -.131* 
X3    1.000 .267** -.202** -.134* -.030 .142* .344** .415** .096 
X4     1.000 .048 .074 .009 .017 .187* .168* .199* 
X5      1.000 .131* .523** -.153* .067 -.241** .032 
X6       1.000 .338** .109 .080 .137* .089 
X7        1.000 -.101 .229** .006 .074 
X8         1.000 .343** .272** .107 
X9          1.000 .476** .086 
X10           1.000 .412** 
X11            1.000 

หมายเหตุ  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05,  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ระหวา่งตวัแปรอิสระ 11 ตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามคือความส าเร็จใน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พบวา่ มีตวัแปรอิสระเพียง 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน รายได้
จากการขายเมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่ม
ของเกษตรกรโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณเท่ากบั 0.685 และการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระทั้ง      
4 ตวั ได้แก่ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน รายได้จากการขายเมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
ล าปาง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร จะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จใน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วประมาณร้อยละ 46.94 และถา้พยากรณ์คะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วจะมีความคลาดเคล่ือน 12.869 คะแนน(ตารางท่ี 31) 

ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ตัวพยากรณ์ b t Sig 

อาย ุ 0.003 0.054 0.957 
ระดบัการศึกษา 0.008 0.156 0.876 
พื้นท่ีปลูกขา้ว 0.204 2.535 0.012 
จ านวนแรงงาน 5.275 2.932 0.004 
ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว -0.057 -1.087 0.278 
รายไดก้ารขายเมล็ดพนัธ์ุใหก้บัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 0.020 10.432 0.000 
ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 0.000 -0.003 0.998 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 0.076 1.459 0.146 
การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี -0.036 -0.659 0.511 
การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนย ์ 0.069 1.106 0.270 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร 14.665 5.267 0.000 

ค่าคงที ่ 12.677 1.544  
R = 0.685, R2 = 0.469, SEE = 12.869,  F =6.435, sig of F = 0.012 
 

โดยสามารถพยากรณ์คะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นสมการถดถอยพหุความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วไดด้งัน้ี 
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จากสมการ Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9 + b10x10 + b11x11 

เม่ือ  Y  =  ความส าเร็จของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
 A  =  ค่าคงท่ี 

b1…11 = ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวักบั 
ตวัแปรตาม 

X1 = อาย ุ
 X2 = ระดบัการศึกษา 
 X3 = พื้นท่ีปลูกขา้ว 

X4 = แรงงานทั้งหมด 
X5 = ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X6 = รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X7 = ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X8 = ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัขา้ว 
X9 = การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 
X10 = การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 
X11 = การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร 

เขียนสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

  Y  = a + b3x3 + b4x4 + b6x6 + b11x11 

ความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว = 12.677 + 0.204 (พื้นท่ีปลูกข้าว) + 5.275(จ านวนแรงงาน
ทั้งหมด) + 0.02(รายไดก้ารขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้กบัศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง) + 14.665(การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร) 
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จากสมการอธิบายไดว้า่  
ถา้พื้นท่ีปลูกขา้วเปล่ียนแปลง 1 คะแนน จะท าให้คะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

เปล่ียนแปลง 0.204 คะแนน โดยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  
ส าหรับจ านวนแรงงานถา้มีการเปล่ียนแปลง  1 คะแนน จะท าให้คะแนนความส าเร็จในการ

ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปล่ียนแปลง 5.275 คะแนน โดยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  
ส่วนรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง หากมีการเปล่ียนแปลง   

1 คะแนน จะท าให้คะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวเปล่ียนแปลง 0.02 คะแนน โดย
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

และการมีส่วนรวมกันในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกร หากมีการเปล่ียนแปลง         
1 คะแนน  จะท าให้คะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปล่ียนแปลง 14.665 คะแนน โดย
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

ตอนที่  4  ผลการวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ทีเ่ป็นสมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยมีประเด็นปัญหา 6 ด้าน ได้แก่
ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาดา้นเทคโนโลยีและวิธีการผลิต 
ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติ ปัญหาดา้นโรค-แมลง โดยมีการใหเ้กณฑใ์นการวดัระดบัปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 

มีปัญหามาก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 คะแนน 
มีปัญหาปานกลาง  ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.67 – 2.33 คะแนน 
มีปัญหานอ้ย  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.66 คะแนน    

ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พบว่า ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้าน
การตลาด ปัญหาดา้นเทคโนโลยีและวิธีการผลิต ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติ และปัญหาดา้นโรคแมลง
ศตัรูขา้ว อยู่ในระดบัปัญหาน้อย โดยเกษตรกรให้ความส าคญักบัปัญหาดา้นแรงงานมากกว่าปัญหา
ด้านอ่ืนๆ รองลงมาคือปัญหาด้านการคลาด และปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว ตามล าดับ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จ าแนกตาม
ปัญหา อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

ปัญหา 
ระดับของปัญหา (ร้อยละ) 

เฉลีย่ SD 
แปล
ผล มาก ปานกลาง น้อย 

1. ปัญหาดา้นแรงงาน 4 
(1.90) 

84 
(40.20) 

121 
(57.90) 

1.44 0.53 นอ้ย 

2. ปัญหาดา้นการตลาด 0 
(0.0) 

81 
(38.80) 

128 
(61.20) 

1.38 0.49 นอ้ย 

3. ปัญหาดา้นโรค-แมลงศตัรูขา้ว 1 
(0.5) 

58 
(27.80) 

150 
(71.80) 

1.29 0.46 นอ้ย 

4. ปัญหาดา้นเงินทุน 0 
(0.0) 

37 
(17.70) 

172 
(82.30) 

1.17 0.38 นอ้ย 

5. ปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละวธีิ    
     การผลิต 

0 
(0.0) 

8 
3.80 

201 
96.20 

1.04 0.19 นอ้ย 

6. ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติ 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

209 
(100) 

1.00 0 นอ้ย 

เฉล่ีย    1.22 0.34 นอ้ย 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

เกษตรกรเกือบทุกรายท่ีท าการสัมภาษณ์ ประมาณร้อยละ 95 ให้ขอ้มูลด้านราคารับซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุขา้วคืนของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางตรงกนัวา่ ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางน่าจะเพิ่มราคารับซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุคืนสูงกว่าราคาปัจจุบัน เน่ืองจากปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว
ค่อนขา้งสูงกวา่เดิมมาก และการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในแต่ละขั้นตอนตอ้งใชค้วามพิถีพิถนั และความ
เอาใจใส่ในกระบวนการผลิตมากกว่าการปลูกขา้วโดยทัว่ไปมาก ดงัเช่น เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นทุ่งม่านเหนือ ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ กข6 กล่าววา่ “ราคาเมล็ดพนัธ์ุท่ีศูนยฯ์ รับซ้ือ ควร
เหมาะสมกบัตน้ทุนท่ีลงทุนไป”  

และเกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 87 ท่ีท าการสัมภาษณ์ ยงัให้ขอ้แนะน าด้านเป้าหมาย
การรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนว่า ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางควรรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผ่านคุณภาพคืน
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ทั้งหมด โดยซ้ือเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ดงัเช่น เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นม่อนเขา
แกว้ ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ กข6 “ศูนยฯ์ น่าจะซ้ือขา้วคืนทั้งหมด เพราะสมาชิกกลุ่มสามารถผลิต
เมล็ดพนัธ์ุไดเ้กินเป้าหมาย และคุณภาพดีอยูแ่ลว้” ส่วนเกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นน ้ าโทง้ 
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 กล่าวว่า “ข้าวท่ีเหลือ ศูนย์ฯ น่าจะซ้ือคืนทั้ งหมด”             
ซ่ึงเหมือนกบัเกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นฮ่องกอก ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 
105 ใหค้  าแนะน าวา่ “เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเหลือเก็บไว ้อยากใหศู้นยฯ์ ซ้ือไปทั้งหมด” 

และมีค าแนะน าดา้นอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นใหม่ ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
พนัธ์ุ กข6 ให้ค  าแนะน าว่า “ศูนยฯ์ ควรเพิ่มความรู้ดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุแก่สมาชิกรายใหม่ให้มาก 
และให้ความรู้เพิ่มเติมดา้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การลดตน้ทุนการผลิต” ค าแนะน าของเกษตรกร
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นน ้าโทง้ ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ กข41 “สมาชิกควรมีความพร้อมในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุมากกวา่น้ี และมีความตั้งใจในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุใหม้าก เจา้หนา้ท่ีควรเขา้ตรวจแปลงถ่ี
กวา่น้ี และตรวจทุกระยะ เพื่อคดักรองสมาชิกท่ีไม่เอาใจใส่ และขอใหศู้นยฯ์ เพิ่มเป้าหมายการผลิตใน
ปีต่อไป เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเหลือเมล็ดพนัธ์ุไว ้” ดา้นเกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นศรีหมวด
เกลา้ ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ กข41 ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมดา้นคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุดงัน้ี “สมาชิกบางคน
ท าดี บางคนท าไม่ดี แต่ผลตรวจสอบกลบัไม่เหมือนกบัท่ีท า” 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกร    
ท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
พนัธ์ุดีของเกษตรกรศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล  ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคมกบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเป็นสมาชิกศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง จงัหวดัล าปาง รวมทั้งส้ิน 209 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคม (Statistical Package for the Social Sciences /SPSS) แล้วใช้เคร่ืองมือทางสถิติ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ
ในการด าเนินกิจกรรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง โดยใช้สถิติในการ
พรรณนาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติวิเคราะห์ โดยท าการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวั
แปรอิสระหลายตวั วา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใด กบัตวัแปรตามและมีระดบั
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้4 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

1.1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ทั้งหมด 209 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

165 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 มีอายโุดยเฉล่ีย 56.38 ปี โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 51-60 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 50.70 อายุสูงสุดอยูท่ี่ 89 ปี ต ่าสุดท่ี 35 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาสูงสุดท่ี 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ีย 11.91 ปี โดยส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในช่วง ต ่ากวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.20 โดยเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วสูงสุดท่ี 36 ปี และมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต ่าสุดท่ี 1 ปี  

1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

เกษตรกรมีพื้นท่ีในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวมเฉล่ีย 14.42 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีใน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวมอยู่ระหว่าง 10 – 19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.7 จ  านวน 83 ราย มีพื้นท่ีผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วสูงสุดท่ี 79 ไร่ และมีพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต ่าสุดท่ี  2 ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีนาของตวัเอง
เฉล่ียท่ี 8.18 ไร่ เกษตรกรมีพื้นท่ีนาเป็นของตวัเองสูงสุดในช่วงต ่ากว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.6 
จ  านวน 137 ราย ส าหรับพื้นท่ีนาเช่าในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีพื้นท่ีเฉล่ียท่ี 6.23 ไร่ โดยมีพื้นท่ีการ
เช่าสูงสุดในช่วงต ่ากวา่ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ75.6 จ านวน 158 ราย  

เกษตรกรท าการปลูกขา้วจ านวน 3 พนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุ กข6, กข41 และขาวดอกมะลิ 105 โดย
พบว่า พนัธ์ุข้าวท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกคือ ข้าวพนัธ์ุ กข41 คิดเป็นร้อยละ 38.8 จ านวน 81 ราย 
รองลงมาปลูกพนัธ์ุ กข6 คิดเป็นร้อยละ 37.8 จ านวน 79 ราย และขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 
23.4 จ  านวน 49 ราย ซ่ึงตามเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง มีเป้าหมาย
ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุ กข41 มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุ กข6 และเป้าหมาย
ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 นอ้ยท่ีสุด 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเฉล่ียท่ี 1.95 คน โดยมีแรงงานในการ
ผลิตส่วนใหญ่ท่ี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 จ านวน 171 ราย โดยเป็นแรงงานในครัวเรือนเฉล่ียท่ี 1.77 
คน มีแรงงานในครัวเรือนสูงสุด ท่ี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10 และมีแรงงานจากการจา้งเฉล่ียท่ี 0.18 
คน โดยไม่มีการจา้งแรงงานภายนอกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 86.60  

ส าหรับตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วรวม พบวา่เกษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
รวมเฉล่ีย 3,959.20 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตรวม อยูใ่นช่วง 4,001-4,500 บาท
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ต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.50 ซ่ึงตน้ทุนในการผลิตขา้วประกอบด้วย ตน้ทุนด้านเมล็ดพนัธ์ุขา้วปลูก
เฉล่ีย 233.15 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ี 251 บาทต่อไร่ ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 48.50 ตน้ทุนดา้นการปลูกขา้ว พบวา่มีตน้ทุนเฉล่ีย 1,231.82 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีตน้ทุนการปลูกขา้วท่ี 1,200 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.10 ส่วนตน้ทุนด้านการดูแลรักษา
แปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พบว่า มีตน้ทุนรวมเฉล่ีย 1,425.81 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มี
ตน้ทุนการดูแลรักษาแปลงอยูใ่นช่วง 1,000 – 1,500 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.80 ซ่ึงตน้ทุนดา้นการ
ดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ประกอบดว้ยตน้ทุนการใช้สารเคมีทางการเกษตร เฉล่ียท่ี 731.84 
บาทต่อไร่ และตน้ทุนในการตรวจตดัพนัธ์ุปนเฉล่ียท่ี 693.97 บาทต่อไร่ ส่วนตน้ทุนดา้นการเก็บเก่ียว
ผลผลิตเฉล่ียท่ี 1,068.42  บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการเก็บเก่ียวท่ี 800 บาทต่อไร่ 
ร้อยละ 37.90  

ส่วนรายได้จากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง พบว่า เกษตรกรมี
รายไดเ้ฉล่ียท่ี 112,501.78 บาทต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดใ้นช่วง ต ่ากว่า 100,000 
บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 61.70 และเกษตรกรมีรายไดต้ ่าสุดท่ี 0 บาท เน่ืองจากไม่มีการขาย
เมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้แก่ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง เพราะเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตไดไ้ม่ผา่นมาตรฐานการ
จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืน ส่วนเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้ศูนยฯ์ สูงสุดท่ี 667,165 
บาทต่อครัวเรือน เม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง
เป็นจ านวนบาทต่อไร่ พบวา่ เกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนเฉล่ียท่ี 8,266.24 บาทต่อ
ไร่ โดยมีเกษตรกรท่ีมีรายได้จากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนสูงสุดท่ี 22,240 บาทต่อไร่ และต ่าสุดท่ี       
0 บาท เน่ืองจากเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรผลิตไดไ้ม่ผ่านมาตรฐานการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืน ท าให้ไม่
สามารถขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางได ้และเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการ
ขายเมล็ดพนัธ์ุข้าวคืนในช่วง 10,000 บาทต่อไร่ ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.45 รองลงมาอยู่ในช่วง 
8,001– 10,000 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.84 ในส่วนของผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวเฉล่ียต่อไร่อยู่ท่ี 
631.16 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ียต่อในช่วง 651-750 กิโลกรัมต่อไร่ 

1.3 ข้อมูลด้านสังคม 

เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ร้อยละ 99.5 หรือ 
208 คน และมีเพียง 1 ท่ีไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม เน่ืองจากเป็นเกษตรกรรายใหม่และในช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมเกษตรกรรายนั้นไม่สามารถเขา้รับการฝึกอบรมได ้โดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางก าหนดให้
มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีฤดูการผลิตละคร้ัง และโดยเฉล่ียเกษตรกรไดรั้บ
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การฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 10.51 คร้ัง ส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมในช่วง 1-5 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 32.21  

ส าหรับต าแหน่งในกลุ่ม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
63.20 รองลงมาเป็นกรรมการกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 24.90 ต าแหน่งรองประธานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
3.80 และเป็นประธานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 8.10 โดยเกษตรกรมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกของศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางเฉล่ียท่ี 11.33 ปี มีเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกศูนยฯ์ นานท่ีสุด 36 ปี ซ่ึงเป็นเกษตรกร
กลุ่มแรกในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และมีเกษตรกรเป็นสมาชิกศูนยฯ์ สั้น
ท่ีสุดเพียง 1 ปี ซ่ึงเป็นเกษตรกรรายใหม่ท่ีเขา้ร่วมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว หรือเป็นเกษตรกรท่ีเขา้มา
ทดแทนกลุ่มเกษตรกรรายเก่า  

การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ในรอบ 6 เดือน 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ส่ือส่ิงพิมพ์ ประชุม/อบรม นิทรรศการ/งานรณรงค ์
เกษตรกรรายอ่ืนๆ และอ่ืนๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ โดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางมีการประชาสัมพนัธ์
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วทุกเดือน และในส่วนของกรมการขา้วมีการส่งข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุขา้วไปยงั
ประธานกลุ่มทุกไตรมาส ซ่ึงมีเกณฑ์การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นเกณฑ์ท่ีนอ้ย อาจเป็นเพราะการรับ-
ส่งขอ้มูลข่าวสารการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวพนัธ์ุดียงัไม่ทัว่ถึง ช่องทางท่ีเกษตรกรสามารถรับข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกเป็นช่องทางท่ีศูนยฯ์ เขา้ถึงไดย้าก เช่น วทิย ุโทรทศัน์  

ส าหรับการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง พบว่า เกษตรกรมีการ
ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเฉล่ียท่ี 4.15 คร้ังต่อฤดูการผลิต โดยพบว่ามีการติดต่อมากท่ีสุด 4 คร้ัง ร้อยละ 
75.60 ซ่ึงเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีสามารถพบเจา้หนา้ท่ีได ้4 คร้ังต่อฤดูการผลิต คือ การประชุมจ่าย
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว การประชุมตรวจตดัพนัธ์ุปนและดูแลรักษาแปลง การประชุมวิทยาการก่อนและหลงั
การเก็บเก่ียวพร้อมจ่ายกระสอบปอเพื่อบรรจุเมล็ดพนัธ์ุ และการประชุมสรุปผลการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
เพื่อคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในฤดูถดัไป 

ส่วนการมีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของเกษตรกร พบว่า เกิดข้ึนใน 3 ลักษณะ 
ไดแ้ก่ การประชุมร่วมกบักลุ่มและศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง การร่วมมือในการตรวจตดัพนัธ์ุปน และ
การให้ความร่วมมือกบักลุ่มในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การร่วมปรับปรุงท่ีท าการกลุ่ม โดยพบวา่ เกษตรกร
มีการเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม ร้อยละ 98.10 ไม่เขา้ร่วมร้อยละ 1.90 การตรวจตดัพนัธ์ุปน มีการเขา้ร่วม
ร้อยละ 95.20 ไม่เขา้ร่วมร้อยละ 4.80 และการให้ความร่วมมือในกิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่ม มีการเขา้ร่วม
ร้อยละ 98.10 และไม่เขา้ร่วมร้อยละ 1.90  
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์
เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

การวดัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
ล าปาง วดัจากคะแนนผลการประเมินหลงัจากเสร็จส้ินฤดูการผลิตในแต่ละฤดู ซ่ึงเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
ของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง เป็นผูใ้ห้คะแนนเกษตรกรแต่ละรายท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้แก่ศูนยฯ์ 
โดยใหค้ะแนนทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. % การขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนใหแ้ก่ศูนย ์จ านวน 30 คะแนน 
หากเกษตรกรขายเมล็ดพนัธ์ุข้าวคืนแก่ศูนยฯ์ 90-100 % เทียบกับเป้าหมายการผลิต 

เกษตรกรจะได้รับคะแนนการประเมินด้านน้ี 30 คะแนน เต็ม ซ่ึงคะแนนการประเมินจะ
ลดหลัน่ไปตามร้อยละการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืน 
 2. คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จ านวน 30 คะแนน 

หากเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรผลิตไดรั้บผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วล าปาง ในเกรด A เกษตรกรจะไดรั้บคะแนนการประเมินดา้นน้ี 30 คะแนน เต็ม ซ่ึง
คะแนนจะลดหลัน่กนัไปตามเกรดคุณภาพท่ีไดรั้บ 
3. ดา้นความร่วมมือ จ านวน 30 คะแนน 

แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ  
(1) การเขา้ร่วมประชุม จ านวน 10 คะแนน  

โดยเกษตรท่ีเขา้ร่วมประชุมครบ จ านวน 4 คร้ัง/ใน 1 ฤดูการผลิต จะไดรั้บ
คะแนนดา้นน้ีเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงคะแนนจะลดหลัน่ไปตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 
(2) การปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 20 คะแนน  

โดยแบ่งคะแนนตามกระบวนการผลิตออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
(2.1) การปลูก     5 คะแนน 
(2.2) การดูแลรักษา   5 คะแนน 
(2.3) การตดัพนัธ์ุปน   5 คะแนน 
(2.4) การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 5 คะแนน 

หากเกษตรกรสามารถปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีจ านวน 4 ดา้นขา้งตน้ครบ และ
มีประสิทธิภาพ เกษตรกรจะได้รับคะแนนจากการประเมินเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงคะแนนจะ
ลดหลัน่ไปตามวธีิการปฏิบติัของเกษตรกรแต่ละคน 
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4. ดา้นความซ่ือสัตย ์จ  านวน 10 คะแนน 
หากเจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ พิจารณาแลว้เห็นวา่เกษตรกรรายท่ีท าการประเมินมีความซ่ือสัตยใ์น

ดา้นการน าเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพตามท่ีศูนยฯ์ ตรวจวิเคราะห์มาขายคืน ไม่น าขา้วอ่ืนมา
สวมสิทธ์ิ หรือเม่ือเห็นวา่ขา้วท่ีตนเองผลิตมีคุณภาพทางกายภาพไม่เหมาะสม ไม่น ามาขายคืน
ใหแ้ก่ศูนย ์เกษตรกรรายนั้นจะไดรั้บคะแนนการประเมินดา้นน้ีเตม็ 10 คะแนน 

เม่ือรวมคะแนนในแต่ละด้านแล้ว ได้ผลคะแนนรวมตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป หรือ ไดรั้บการ
ประเมินจดัชั้นเกษตรกรในล าดบัเกรด A ถือว่าเป็นเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว ส่วนเกษตรกรท่ีไดรั้บคะแนนรวมต ่ากวา่ 90 คะแนน หรือไดรั้บการประเมินจดัชั้นเกษตรกร
ในล าดบัต ่ากวา่เกรด A ถือวา่เป็นเกษตรกรท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  

ซ่ึงจากการวิจยั พบวา่มีเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยละ 74.20 
และไม่ประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยละ 25.80 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าวของเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของ
เกษตรกร ท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล คืออายุ
และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว ส่วนปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจ คือ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงานทั้งหมด และรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนใหศู้นยฯ์ 
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในทิศทางเดียวกนั ส่วนตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ข้าว ไม่ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และปัจจัยด้านสังคม คือ 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวพนัธ์ุดี การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุข้าวล าปาง ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ส่วนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายใน
กลุ่มของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในทิศทางเดียวกนั โดย
สรุปคือมีเพียง 4 ปัจจยั จากทั้งหมด 11 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ข้าว ของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวล าปาง โดยมีผลกับความส าเร็จอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
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คืนให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และการมีส่วนร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกร 
ในทิศทางเดียวกนั และมีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณเท่ากบั 0.685 

ในการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ไดแ้ก่ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน รายไดจ้าก
การขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และการมีส่วนร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ 
ภายในกลุ่มของเกษตรกร จะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วประมาณร้อยละ 
46.94 และถา้พยากรณ์คะแนนความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจะมีความคลาดเคล่ือน 12.869 
คะแนน โดยปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยั คือ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืน
ให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และการมีส่วนร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกร มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทิศทางเดียวกนั โดยอธิบายไดว้า่ หากพื้นท่ีปลูกขา้วมีการเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีการเพิ่มจ านวนแรงงานในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วคืนให้ศูนย์ฯ เพิ่มข้ึน และเกษตรกรมีการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม ทั้ง 3 ลักษณะ
กิจกรรม จะมีผลท าใหเ้กษตรกรมีแนวโนม้ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วส าเร็จเพิ่มข้ึนนัน่เอง 

ตอนที่  4  ผลการวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ทีเ่ป็นสมาชิกของศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พบว่า ปัญหาทั้ง 6 ดา้น คือ ปัญหา
ดา้นเงินทุน ปัญหาดา้นแรงงาน ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิธีการผลิต ปัญหา
ดา้นภยัธรรมชาติ และปัญหาดา้นโรคแมลงศตัรูขา้ว อยูใ่นระดบันอ้ย โดยเกษตรกรให้ความส าคญักบั
ปัญหาดา้นแรงงานมากท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัสูงอายุ ท  าให้ก าลงัแรงในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท าไดไ้ม่เตม็ท่ี จึงตอ้งพึ่งแรงงานจา้งเพิ่มมากข้ึน หรือในเกษตรกรบางรายหนัไปพึ่ง
เทคโนโลยกีารผลิตขา้วมากข้ึน เช่น การปลูกขา้ว เกษตรกรเร่ิมให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีการปลูก
ขา้วโดยใช้รถปลูกขา้วแบบปักด ามากข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยเกษตรกรประหยดัแรงงานจา้งปลูกไดม้าก 
และลดตน้ทุนดา้นการปลูกขา้วไดด้ว้ย อีกหน่ึงกรณีคือเกษตรกรให้ความส าคญักบัรถเก่ียวนวดขา้ว
มากข้ึน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใชร้ถเก่ียวนวดขา้วเพื่อลดตน้ทุนดา้นการจา้งแรงงานเก่ียวนวด 
ซ่ึงปัจจุบนัค่าจา้งแรงงานค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีการปรับตวัตามนโยบายค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า 300 
บาท และการปรับตวัด้านราคาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ส าหรับเกษตรกรบางกลุ่มบ้านท่ีไม่สามารถน า
เทคโนโลยีการผลิตเขา้มาใชไ้ด ้เน่ืองจากตอ้งการน าฟางขา้วท่ีไดจ้ากการนวดขา้ว มาเป็นวสัดุในการ
ท าประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ต่อไป เช่น การน าฟางข้าวเป็นเช้ือเพลิงในการเผาเคร่ืองป้ันดินเผาของ
เกษตรกรกลุ่มบา้นม่อนเขาแกว้ หรือการน าเศษฟางมาเป็นวสัดุในการเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายไดเ้สริม
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หลงัฤดูการท านา หรือแมก้ระทัง่การน าฟางขา้วเป็นอาหารแห้งหรือวสัดุรองพื้นส าหรับสัตวเ์ล้ียงของ
เกษตรกรเอง  ปัญหาท่ีเกษตรกรให้ความส าคญัรองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการตลาด ซ่ึงเกษตรกร
หลายรายมกัมีปัญหาดา้นน้ีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรผลิตไดมี้จ านวนมากเกิน
กว่าเป้าหมายการผลิต หรือในเกษตรกรบางรายท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวไม่ได้คุณภาพ ท าให้ไม่ผ่าน
มาตรฐานการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืน การแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรคือ รวมกลุ่มกนัขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบั
โรงสีหรือพ่อคา้คนกลาง เพื่อให้ไดเ้มล็ดพนัธ์ุจ  านวนมากมีอ านาจในการต่อรองราคากบักลุ่มผูค้า้ ท  า
ใหไ้ดร้าคาการขายไม่ต่างจากราคาท่ีขายคืนใหก้บัศูนยฯ์ มากนกั ในส่วนปัญหาดา้นโรคและแมลงศตัรู
ขา้ว เม่ือเกษตรกรประสบปัญหาดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าท่ีของศูนยฯ์ คอยให้ค  าแนะน าปรึกษาและ
ติดตามผล เพื่อป้องกนัแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้ลุล่วงไปได้ โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านต่างๆ 
เกษตรกรให้ความส าคญัในระดบัน้อย เน่ืองจากเกษตรกรแต่ละรายสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได้
เอง ไม่ไดส้ร้างปัญหาในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

ส่วนขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ต่อกระบวนการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 87 ตอ้งการให้ศูนยฯ์ รับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ี
ผลิตไดแ้ละผ่านมาตรฐานการจดัซ้ือคืนทั้งหมด โดยเกษตรกรประมาณร้อยละ 95 มีขอ้เสนอแนะว่า
ศูนยฯ์ น่าจะเพิ่มราคาในการรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้สูงกวา่ปัจจุบนั เน่ืองจากเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว มีการลงทุนทั้งด้านเงินทุนและก าลงัแรงในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ได้คุณภาพ ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนท่ีสูงกวา่ตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรทัว่ไป ส่วนขอ้เสนอแนะส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วดา้นอ่ืนๆ เช่น ตอ้งการให้ศูนยฯ์ อบรมให้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วแก่สมาชิกรายใหม่ให้
มากข้ึน และเพิ่มความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพเพื่อลดตน้ทุนการผลิตขา้ว  

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวล าปาง เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม               
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตร ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่มี 4 ปัจจยัท่ีมี
ผลกบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุข้าวล าปาง  
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ คือ พื้นท่ีปลูกขา้ว จ านวนแรงงาน และรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืน
ใหศู้นยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง และปัจจยัทางสังคม คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของ
เกษตรกร ซ่ึงมีผลในทิศทางเดียวกบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยอธิบายไดด้งัน้ี  
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1. พื้นท่ีปลูกขา้ว จากการวิจยัพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ของเกษตรกรในทิศทางเดียวกนั โดยหากเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีการเพิ่มพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วให้เหมาะสม ไม่เกินก าลงัความสามารถในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของตนเองแลว้ จะท าให้เกษตรกรมี
แนวโน้มประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วได ้ซ่ึงงานวิจยัของ(สิริพร,2549) พบว่าพื้นท่ี
ปลูกขา้วมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี  แต่
ไม่มีความสัมพนัธ์กับการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี และไม่มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัตาม
วิธีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี  ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ และงานวิจยัของ(สุพฒัน์, 2546) ท่ีศึกษาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของ
สมาชิกสหกรณ์ในอ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ พบว่าขนาดของพื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัวิธีปฏิบติัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของสมาชิกสหกรณ์แต่อย่างใด โดยในกรณี
ตัวอย่างของเกษตรกรผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวล าปาง พบว่า 
เกษตรกรบางรายท่ีประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เร่ิมจากการเป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือ
ครองในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพียงไม่ก่ีไร่ เม่ือไดรั้บความรู้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี และเพิ่มขีด
ความสามารถในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ สะสมประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วทั้งจาก
แหล่งความรู้วชิาการและเกษตรกรรายอ่ืนๆ จากนั้นจึงปรับเพิ่มพื้นท่ีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยไม่เกิน
ก าลังความสามารถของตนเอง ทั้ งด้านก าลังแรงงาน ต้นทุนการผลิต เกษตรกรกรรายดังกล่าวก็
สามารถประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วได ้

2. จ านวนแรงงาน จากการวิจยัพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ของเกษตรกรในทิศทางเดียวกนั โดยหากเกษตรกรมีการเพิ่มจ านวนแรงงานในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
และจ าเป็น จะส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ท าให้เกษตรกรมีแนวโน้มประสบ
ความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วได ้เช่น หากเกษตรกรเพิ่มจ านวนแรงงานในการตรวจตดัพนัธ์ุ
ปน หรือระดมแรงงานซ่ึงอาจจะเป็นแรงงานในครัวเรือน หรือแรงงานภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ร่วมกนัตรวจตดัพนัธ์ุปน จะท าให้สามารถตรวจตดัพนัธ์ุปนไดล้ะเอียดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีก
ทั้งยงัช่วยลดระยะเวลาการตดัพนัธ์ุปนให้สั้นลง ส่งผลให้ไดเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีลกัษณะตรง
ตามพนัธ์ุ โดยในกรณีตวัอย่างของเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว สมาชิกเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีจ านวนมากท่ีสุด 2 คน และเป็น
เกษตรกรท่ีค่อนขา้งเป็นผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นเกษตรกรตวัหลกัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เม่ือกระบวนการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วถึงช่วงเวลาท่ีตอ้งใช้จ  านวนแรงงานท่ีมากข้ึน เกษตรกรก็จะจา้งแรงงานเพิ่มในแต่
ละช่วงเวลาให้เหมะสม เช่น จา้งแรงงานในการตรวจตดัพนัธ์ุปน จา้งแรงงานเพื่อปลูกขา้ว เก่ียวขา้ว 
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ขนส่งเมล็ดพนัธ์ุ หรือแมก้ระทัง่ใช้เคร่ืองทุนแรงในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ทั้งรถปลูก รถเก่ียว
นวด ในเกษตรกรบางรายท่ีมีเงินลงทุนค่อนขา้งสูง เกษตรกรกรก็จะใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
เป็นเคร่ืองทุ่นแรงอีกทางหน่ึง โดยเกษตรกรเหล่านั้น มีรถปลูกขา้วแบบปักด าไวใ้ชใ้นการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วโดยเฉพาะ หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรับจา้งเกษตรกรรายอ่ืนท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วกบัศูนย ์
เป็นการหารายไดเ้สริมอีกทางหน่ึง  ในส่วนการจา้งแรงงานเก็บเก่ียวหากมีการจา้งในจ านวนมากจะท า
ให้ระยะเวลาการเก็บเก่ียวสั้ นลง ส่งผลดีต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว(วลัลภ, 2540) และจากการศึกษา
ของ(นิตยา, 2543) การใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพเมล็ด
พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีเกษตรกรผลิตให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 7 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเห็นต่างกบั
(สุพฒัน์, 2546) จากการศึกษาพบวา่แรงงานในครอบครัว ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวิธีปฏิบติัในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว ของสมาชิกสหกรณ์ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุข้าวคืนให้ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวล าปาง จากการวิจัยพบว่า              
มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรในทิศทางเดียวกัน โดย
เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปางมากข้ึน ก็จะท าให้มี
แนวโน้มประสบผลส าเร็จได้มากข้ึน ซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเป็นผลเน่ืองมาจากการมีผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วท่ีดี มีคุณภาพ มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ีสูงข้ึน โดยเกิดจากการท่ีเกษตรกรมีความสามารถดูแลรักษา
ระบบการผลิตขา้วได้เป็นอย่างดี และประสบการณ์ ทกัษะท่ีดีในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุส่งผล
ส่งเสริมให้กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีระบบมากข้ึน เม่ือกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นไป
อยา่งมีระบบ ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วก็จะมีคุณภาพดีตามไปดว้ย ท าใหส้ามารถขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้
ศูนยฯ์ ในระดบัราคาท่ีสูงข้ึนตามระดบัคุณภาพ ส่งผลให้รายไดข้องเกษตรกรสูงข้ึน ท าให้เกษตรกรมี
เงินทุนส าหรับลงทุนในการผลิตในฤดูถดัไป อีกทั้งรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วคืนให้ศูนยฯ์ ยงั
เป็นก าลงัแรงใจให้เกษตรกรมีก าลงัใจในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไปดว้ย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
(ธัญวรัตน์ , 2550)  ท่ีกล่าวว่ารายได้รวมของครอบครัวเกษตรกรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ี มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนใน
จงัหวดัล าพูน และในงานวจิยัของ(สิริพร, 2549) เป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่รายได้
จากผลผลิตขา้วมีความสัมพนัธ์กบัการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี และมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้
ร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีตามโครงการฯ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติัตามวิธีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีมี
ความสัมพนัธ์กบัการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตามวธีิการผลิต
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เมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี  และไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีตามโครงการฯ 

4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกร จากการวจิยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์
กับความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวของเกษตรกรในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกรถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึง ท่ีท าให้กลุ่มของ
เกษตรกรหรือแม้แต่ตวัเกษตรกรเองประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วได้ ซ่ึงพบว่ายิ่ง
เกษตรกรเขา้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัมากข้ึน ในรูปแบบ 3 กิจกรรม คือ การร่วมประชุม การร่วม
ตรวจตดัพนัธ์ุปน และการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในกลุ่ม กิจกรรมร่วมกนัเหล่าน้ีก็จะเป็นตวักระตุน้
ให้เกษตรกรมีความพยายามในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว รวมทั้งการดูแลรักษากระบวนการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน รวมไปถึงเกษตรกรก็จะมีก าลงัใจในกระบวนการผลิต โดยเห็นวา่
ตัวเกษตรกรเองไม่ได้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแบบล าพัง ยงัมีเกษตรกรรายอ่ืนๆ ทั้ งภายในกลุ่มและ
ภายนอกกลุ่ม คอยให้ค  าแนะน าปรึกษา หรือเป็นตวัอยา่งในการกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี
ได ้การรวมตวัเป็นกลุ่มผูผ้ลิต การร่วมกนัซ้ือขายผลผลิต ร่วมกนัวางแผนและด าเนินกิจกรรมการผลิต  
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลร่วมกนั เม่ือเกษตรกรมีส่วนร่วมก็จะท าใหมี้ก าลงัใจในการผลิตเป็น
ผลให้เกิดความส าเร็จของกลุ่มได้(สุริยา, 2541)  โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ(น าชัย, 2536) ว่า
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกรณีตวัอย่างของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว สมาชิกศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง ท่ีมีความ
ร่วมมือในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วร่วมกนั คือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วพนัธ์ุดีร่วมกนั โดยเกษตรกรวางแผนในการะบวนการผลิตตั้งแต่การคดัเลือกเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าว คดัเลือกพื้นท่ีท่ีท าการปลูกเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เลือกพนัธ์ุข้าวท่ีจะผลิต วางแผนการปลูกให้
สอดคลอ้งกบัจ านวนแรงงานในทอ้งถ่ิน วางแผนการเก็บเก่ียวให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
การจดัการผลิตท่ีเหลือจากการขาย หรือแมก้ระทัง่ผลผลิตท่ีเหลือจากกระบวนการทางการเกษตร เช่น 
ฟางขา้ว เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดรั้บผลประโยชน์จากการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วอยา่งเต็มท่ี และเสริมสร้าง
คุณภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพไดใ้นอนาคต ตวัอยา่งของการมีส่วนร่วมในการกิจกรรม
ต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกร เช่น เม่ือถึงระยะเวลาการปลูกขา้วกลุ่มเกษตรกร จะมีการรวมกลุ่มกนั
เพื่อช่วยการปลูกขา้ว หรือรวมกลุ่มกนัจา้งรถปลูกขา้วซ่ึงค่าจา้งจะถูกกวา่การปลูกโดยใชแ้รงงานคน
มาก ต่อมาเม่ือขา้วเร่ิมเขา้สู่ระยะออกดอก-แทงรวง กลุ่มเกษตรกรจะมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจตดัพนัธ์ุ
ปนร่วมกนั โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรตามพื้นท่ีการปลูกขา้วแต่ละจุด ให้ครอบคลุมทั้งหมด  เพื่อ
ร่วมกนัตรวจคดั ตดัพนัธ์ุปนให้ถ่ีถว้นมากท่ีสุด เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดีมีคุณภาพ ตรง
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ตามสายพนัธ์ุมากท่ีสุด และเม่ือถึงระยะเวลาการเก็บเก่ียวเกษตรกรจะมีการรวมตวักันอีกคร้ังเพื่อ
ร่วมกนัเก่ียวขา้ว หรือจา้งรถเก่ียวนวดขา้วเพื่อร่วมกนัดูแลจดัการผลผลิตใหเ้ป็นผลส าเร็จ  

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 

1. จากผลการวิจยัพบวา่ พื้นท่ีปลูกขา้ว มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วควรปรับเพิ่มพื้นท่ีปลูกขา้วของเกษตรกรเอง 
ให้เหมาะสมกับความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีของตนเอง เพื่อเพิ่มแนวโน้ม
ความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวของเกษตรกร และศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าวล าปางควรพิจารณา 
คดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีท่ีเกษตรกรท่ีขอปรับเพิ่มพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัความสามารถในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรเอง หากเกษตรกรมีความสามารถในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี แต่
พื้นท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรขอปรับเพิ่มนั้น ไม่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว หรือเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ ศูนยฯ์ ควรพิจารณาให้เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง และศูนยฯ์ ควร
พิจารณาถึงเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของศูนยฯ์ ในแต่ละฤดูการผลิตดว้ย หากมีการปรับเพิ่ม
พื้นท่ีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว แต่ไม่สามารถปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในฤดูการผลิตได ้
ศูนยฯ์ ควรปรับลดเป้าหมายการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืนของเกษตรกรแต่ละรายลง หรือปรับลดพื้นท่ีการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรรายอ่ืนท่ีไม่สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุได้ตามเป้าหมายการผลิตของ
ตนเองได ้  

2. ในการวิจยัพบว่า แรงงานทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นเพื่อให้เกษตรกรมีแนวโน้มประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
มากข้ึน เห็นควรให้เกษตรกรเพิ่มจ านวนแรงงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของกระบวนการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าว ตวัอย่างเช่น การเพิ่มจ านวนแรงงานในการตรวจตัดพนัธ์ุปน การจ้างแรงงานใน
ช่วงเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิตเพื่อลดความเส่ียงดา้นคุณภาพผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว หรือแมแ้ต่การใช้
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพื่อเป็นเคร่ืองมือทุ่นแรงในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยเกษตรกรควรใช้
เคร่ืองทุ่นแรงเม่ือมีความจ าเป็นเท่านั้น ใชเ้ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุแต่ละ
ช่วง และมีก าลงัเงินทุนท่ีเหมาะสมในการจา้งงาน 

3. ผลการวิจัยพบว่า รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุข้าวคืนให้ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวล าปาง               
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นเพื่อเพิ่มแนวโน้ม
ความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกร ศูนย์ฯ ควรพิจารณาปรับเพิ่มราคาการรับซ้ือเมล็ด
พนัธ์ุขา้วคืนจากเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ให้เหมาะสมกบัตน้ทุนท่ีเกษตรกรลงทุนไป หรือปรับ
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เพิ่มเป้าหมายการรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืนจากเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลิตไดเ้พิ่มมากข้ึน  
โดยเม่ือศูนยฯ์ ปรับเพิ่มเป้าหมายการรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืนสูงข้ึน เกษตรกรก็จะสามารถขายเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วคืนให้ศูนยฯ์ ไดจ้  านวนมากข้ึนตามเป้าหมายท่ีปรับเพิ่ม เม่ือเกษตรกรขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วไดม้ากข้ึน 
เกษตรกรก็จะมีรายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุคืนให้ศูนยฯ์ เพิ่มข้ึนดว้ย ส่งผลให้เกษตรกรมีแนวโน้ม
ประสบความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพิ่มข้ึน 

4. และจากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มของเกษตรกร              
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายใน
กลุ่มของเกษตรกร มีอยู่ 3 รูปแบบกิจกรรม คือ การเข้าร่วมประชุมทั้ งกับกลุ่มผูผ้ลิตเองและการ
ประชุมร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง การมีส่วนร่วมในการตรวจตดัพนัธ์ุปนร่วมกบัสมาชิกกลุ่ม 
และการให้ความร่วมมือในกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในกลุ่มเกษตรกรเอง เช่น การร่วมมือท าความสะอาด
พื้นท่ีและจดัระเบียบท่ีท าการกลุ่ม การขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนในนามกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ เม่ือเกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าวทั้ง 3 รูปแบบกิจกรรมมากข้ึน     
จะท าให้เกษตรกรมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเกษตรกรเอง หรือระหวา่งกลุ่มเกษตรกรไดม้ากข้ึน 
โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั ทั้งการสร้างสานสัมพนัธ์ระหว่างกนั การสอบถามแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งความรู้ด้านวิธีการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ไดคุ้ณภาพ การเพิ่มผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรู
ข้าวของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี โดยการกระท าเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกษตรกรมีแนวโน้มประสบ
ความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมากข้ึนเช่นกนั อีกทั้งการรวมตวัเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว การร่วมกนัวางแผนและด าเนินกิจกรรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายผลร่วมกนั รวมถึงการร่วมกนัรับซ้ือหรือขายผลผลิตท่ีเหลือจากการกระบวนการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว เม่ือเกษตรกรมีส่วนร่วมแบบน้ี ก็จะท าให้เกษตรกรมีก าลงัใจในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เป็น
ผลใหเ้กิดความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกรได ้ 

5. จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีค่อนขา้ง
น้อย ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐทั้งศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ส านักงานเกษตร หรือภาคเอกชน ควรเพิ่มการ
จดัส่งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีการผลิตท่ีใหม่ๆ เก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ให้ถึงมือ
เกษตรกรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้มากข้ึน โดยควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
วิธีการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี  ในช่องทางท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกท่ีสุด เช่น ดา้นวิทย ุโทรทศัน์  แก่เกษตรกรให้มากข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรยงัขาดการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วอยูม่าก 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยต่อไป 

1. ควรจะศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ขา้วล าปางเพิ่มเติม 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของพนัธ์ุขา้ว ท่ีท าให้เกษตรกรประสบความความส าเร็จใน
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อใหเ้กิดขอ้มูลท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 

3. ควรมีการวิจยัถึงความตอ้งการส่ือของเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว ว่าตอ้งการมากน้อย
เพียงใด เพราะข่าวสารในดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีมีนอ้ยมาก 

4. ควรท าการศึกษา วดัระดับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวพนัธ์ุดี             
ท่ีถูกตอ้งเพิ่มเติมดว้ย 

5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของ
ศูนยเ์พิ่มเติม  
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          . 2554. “แนวทางการใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วเพื่อลดตน้ทุนการผลิต”. ข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ปีท่ี 4 

ฉบบัท่ี 16 กรกฎาคม – กนัยายน 2554: ส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

          . 2556. องค์ความรู้เร่ืองขา้ว การผลิตขา้วคุณภาพดี. กรุงเทพมหานคร: ส านักส่งเสริมการผลิต

ขา้ว. พิมพค์ร้ังท่ี 1. 82 หนา้ 

          . 2557. การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว. กรุงเทพมหานคร: ส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว. 102 หนา้ 

กิตติพงศ ์ ค  าคง. 2550. “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการเล้ียงปลานิลของเกษตรกร ในอ าเภอสัน

ทราย จงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 

สาขาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

จนัทิวา  อินตา. 2549. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมบา้นป่าตึงห้วยหมอ้ จ ากดั อ าเภอ

สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ดุจเด่ียว  วงศ์ภกัด์ิ. 2542. “ปัจจยัท่ีมีความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร ในจงัหวดั

ปราจีนบุรี”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา

ส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ธัญวรัตม์  สุทธิวนานุรักษ์. 2548. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิต

เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัล าพูน”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นิตยา ชยัค า. 2543. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีเกษตรกรผลิตให้ศูนย์

ขยายพันธ์ุพืชท่ี 7 จังหวดัเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณ ฑิ ต  (เกษตรศาสตร์) ส าขาวิชาส่ ง เส ริมการเกษตร บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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น าชยั  ทนุผล. 2536. “รายงานผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและไม่ส าเร็จของกลุ่มเกษตรกร

ในจงัหวดัเชียงใหม่”. สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้

ประคอง กรรณสูต. 2542. สถิติเพื่อการวจิยัทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : 
ด่านสุทธาการพิมพ ์

ประพาส  วีระแพทย.์ 2555. ความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองขา้ว. ส านกัวิจยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว. ISBN: 

978-974-403-850-0 

พรหมพนัธ์ุ  เชษฐธง. 2543. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร อ าเภอสัน

ก าแพง จังหวดัเชียงใหม่”. การค้นควา้แบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

มาฆะสิริ เชาวกุล. 2556. “สถานการณ์ เมล็ดพนัธ์ุข้าวของประเทศไทย การผลิต ควบคุม รับรอง

คุณภาพมาตรฐาน และการใช้”. เอกสารประกอบการเสวนางานเมล็ดพนัธ์ุดี วิถีสหกรณ์ 

วนัท่ี 9-10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จงัหวดัปทุมธานี 

วัลลภ   สั น ติประชา. 2540 . เทคโนโลยี เมล็ ดพัน ธ์ุ . ส งขล า : ภาควิช าพื ชศาสต ร์ . คณ ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

วิลาศ  วิชญะเดชา.  2556. “การผลิตและการจัดการคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว  รองรับสถานการณ์

ปัจจุบนั”. เอกสารประกอบการเสวนางานเมล็ดพนัธ์ุดี วิถีสหกรณ์ วนัท่ี 9-10 กรกฎาคม 

2556 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จงัหวดัปทุมธานี.  
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สนธยา  ตันมูล. 2545. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ของสหกรณ์

การเกษตรไชยปราการ จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาศึกษา
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ส่งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่” . วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร
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สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สุภาลกัษณ์  ชยัอนนัต.์ 2544. “เทคโนโลยท่ีีส าคญัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว”. เอกสารประกอบการอบ

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชุมชน ปี 2544. วนัท่ี 7-8 
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แบบสัมภาษณ์ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของเกษตรกร  
ท่ีเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

ผูท้  าการวจิยั นางสาวพีรนุช  ค  าหลา้ รหสันกัศึกษา 550832048 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาส่งเสริม
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

.                                                               . 

วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์.......................................................................แบบสัมภาษณ์เลขท่ี..................... 
ผูใ้หข้อ้มูล......................................................................เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................ 
เป็นสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้น............................................................................................... 

ค าช้ีแจง 1. โปรดกรอกขอ้มูลให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงและสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของท่าน 
ข้อมูลเหล่าน้ีจะน าไปใช้เพื่อการวิจัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน
ทางดา้นส่งเสริมการเกษตร 

2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย / หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด  

ส่วนที่ 1  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิกกลุ่ม
ผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว ศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล 
1.1 เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง 
1.2 อาย ุ  ……………...............ปี 
1.3 ระดบัการศึกษา 
 (   ) ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ (   ) ระดบัประถมศึกษา (   ) ระดบัมธัยมศึกษา 
 (   ) ระดบัอุดมศึกษา (   ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................  
1.4 ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว……………...............ปี 

2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
2.1 พื้นท่ีปลูกขา้ว รวมทั้งหมด..................ไร่ เป็นของตนเอง.......................ไร่ เช่า....................ไร่ 
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2.2 พนัธ์ุขา้วปลูก (   ) กข 6 (   ) ขาวดอกมะลิ 105  (   ) กข 41 
2.3 แรงงานท่ีใชใ้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว รวมใชแ้รงงานทั้งหมด.............................คน 
     แรงงานในครัวเรือน............................คน แรงงานจา้ง...............................คน 
2.4 ตน้ทุนในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
 2.4.1 ตน้ทุนดา้นเมล็ดพนัธ์ุขา้วปลูก............................................................................บาท/ไร่ 
 2.4.2 ตน้ทุนดา้นการปลูกขา้ว(ตกกลา้-ปลูกเสร็จส้ิน)..................................................บาท/ไร่ 
 2.4.3 ตน้ทุนดา้นการดูแลรักษา 
   (1) ตน้ทุนการใชส้ารเคมีทางการเกษตร..............................................บาท/ไร่ 
   (2) ตน้ทุนในการตรวจตดัพนัธ์ุปน.......................................................บาท/ไร่ 

 2.4.4 ตน้ทุนดา้นการเก็บเก่ียว....................................................................................บาท/ไร่ 
2.5 รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุคืนใหก้บัศูนยฯ์…………………………………….บาท 
2.6 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่………………….………….กิโลกรัม/ไร่ 

3. ปัจจยัดา้นสังคม 
3.1 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตขา้ว 
 (   ) ไม่เคยฝึกอบรม (   ) เคยฝึกอบรม...............................คร้ัง  
3.2 ต าแหน่งในกลุ่ม 
 (   ) ประธานกลุ่ม (   ) รองประธานกลุ่ม (   ) กรรมการ (   ) สมาชิก 

(   ) อ่ืนๆ ระบุ............................... 
3.3 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง……………...............ปี 
3.4 การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี (ภายในระยะเวลา 6 เดือน) 
 (   ) ไม่ไดรั้บข่าวสาร 
 (   ) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง  ………………คร้ัง 
 (   ) ส่ือส่ิงพิมพเ์ช่น จดหมายข่าว ใบปลิว วารสาร  ………………คร้ัง 
 (   ) ประชุม/ อบรม     ………………คร้ัง 
  (   ) นิทรรศการ/ งานรณรงค์    ………………คร้ัง 
 (   ) เกษตรกรรายอ่ืนๆ     ………………คร้ัง 
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ...........................................   ………………คร้ัง 
3.5 การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของศูนยฯ์……………...............คร้ัง/ฤดูการผลิต 
3.6 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกลุ่ม 
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กิจกรรม เขา้ร่วมกิจกรรม ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 
1. ประชุมกลุ่ม   
2. ตรวจตดัพนัธ์ุปน   
3. การใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่ม   

ส่วนที่ 2  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
ร่วมกบัศูนย์เมลด็พนัธ์ุข้าวล าปาง 

1. ปัญหาอุปสรรคในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว (ใหขี้ดเคร่ืองหมาย / ในช่องคะแนน 1-3) 
    ใหค้ะแนนความส าคญัของปัญหาตามหมายเลข 1-3 โดย  

หมายเลข 1 เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญันอ้ย  
หมายเลข 2 เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัปานกลาง 

      หมายเลข 3 เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัมาก 

ท่ี ปัญหา 
ระดบัของปัญหา 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอ้ย 
1 

1 ปัญหาดา้นเงินทุน เช่น เงินลงทุน ราคาปัจจยัการผลิต    
2 ปัญหาดา้นแรงงาน เช่น จ านวนแรงงาน ค่าจา้งแรงงาน     
3 ปัญหาดา้นการตลาด เช่น ราคาการจ าหน่าย     
4 ปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละวธีิการผลิต เช่น ขั้นตอนการ

ผลิต 
   

5 ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุฝน ลูกเห็บ     
6 ปัญหาดา้นโรค-แมลงศตัรูขา้ว     
7 ปัญหาดา้นอ่ืนๆ

.......................................................................................... 
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ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่านท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว ้ณ ท่ีน้ี  
นางสาวพีรนุช  ค  าหลา้/ ผูว้จิยั 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ –นามสกุล  นางสาวพีรนุช  ค  าหลา้ 

วนั เดือน ปี เกดิ  31 กรกฎาคม 2527 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2534   ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลล าปาง เขลางรัตน์อนุสรณ์ 

   ปีการศึกษา 2540    มธัยมศึกษา โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ปีการศึกษา 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) ส าขาพืชสวน    
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน พ.ศ.2550-2555   นกัเกษตร ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วล าปาง 

พ.ศ.2555-2556      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ เมืองพะเยา  กรมส่ งเส ริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ขา้วล าปาง กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
 

 
 

 
   

 


