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ภาคผนวก 
 

แบบสมัภาษณการวิจัย เพื่อการคนควาแบบอิสระ 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกพันธุขาวเพือ่ใชในการปลกูของเกษตรกรในจังหวัดแพร 

โดย 
นายชาติ  พานเหล็ก 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
วัน / เดือน / ป ที่สัมภาษณ........................................................................ 
ช่ือผูสัมภาษณ........................................................................................... 
ช่ือผูใหขอมูล ( นาย / นาง / นางสาว )...................................................... 
บานเลขที่ ...............หมู ..................ตําบล...............................อําเภอ...................................จังหวดั
แพร 
 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงใน            หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกบัความเปน
จริง 
ตอนที่1  ลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม และอื่นๆ  ของเกษตรกร 
 
1.  เพศ 
              ชาย                        หญิง 
2.  อายุ.............................ป (นับจํานวนปเต็ม) 
3.  สําเร็จการศึกษาสูงสุด 
                ไมไดเรียนหนังสือ 
                ประถมศึกษาปที่ 4 หรือเทียบเทา 
                ประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
                 มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 
                มัธยมศึกษาปที่6 หรือเทียบเทา 
                อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
                ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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                  สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)..................................................................  
4.  พื้นที่การถือครองที่ดินทั้งหมด......................ไร(ไรภาษี)  (รวมสวนที่เปนที่อยูอาศยัดวย) 
5.  พื้นที่ที่ใชในการปลูกขาว ..............................ไร (ไรภาษี) 
                เปนที่ดินของตนเองทั้งหมด.................ไร (ไรภาษี) 
             เปนที่ดินของผูอ่ืน.................................ไร (ไรภาษี) 
6.  จํานวนแรงงาน 
     6.1 แรงงานในครอบครัว รวม......................คน 
            ชาย........................คน 
            หญิง......................คน 
    6.2  แรงงานจาง จํานวน...................... คน ( จางประจํา ) 
7.  รายไดเฉลีย่ตอปของครอบครัว ( ป 2550 ที่ผานมา )...............................บาท 
     7.1  รายไดจากการปลูกขาว........................................บาท 
     7.2  รายไดเสริมนอกจากการปลูกขาว...................................บาท 
8.  ชนิดขาวที่ ครอบครัวของทานนิยมใชบริโภค 
                 ขาวเหนียว 
                 ขาวเจา 
 
ตอนที่ 2  การตัดสินใจเลือกพันธุขาวของเกษตรกร 
1. การเลือกพนัธุขาว 
 

ระดับการเลือกพันธุขาว 
พันธุขาว 

มาก ปานกลาง        นอย 
1. กข 6    
2. กข 10    
3. สันปาตอง 1    
4. ขาวดอกมะลิ 105    
5. กข 15    
6. พันธุอ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
    1.................................................................... 
    2.................................................................... 
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2.  ความคิดเหน็ของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลือกพันธุขาว  
 

ระดับการตัดสนิใจเลือกพันธุขาว 
เหตุผลในการเลือกพันธุขาว 

มาก ปานกลาง        นอย 
1. เปนพันธุที่ใชบริโภคในครัวเรือน    
2. เปนพันธุทีม่ีราคาสูงในฤดูผานมา    
3. เปนพันธุทีม่ีความตานทานโรคและแมลง ที่  
    ระบาดในพืน้ที่  

   

4. เปนพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีน่า และ     
    ดูแลรักษางาย 

   

5. เปนพันธุทีห่าเชื้อพันธุไดงายในทองถ่ินราคา 
    ไม แพง     

   

6. เปนพันธุทีม่ีอายุส้ันเก็บเกี่ยวไดเร็ว สามารถ  
   ปลูกพืชอ่ืนไดทันฤดูกาล 

   

7. เปนพันธุดั้งเดิมที่ใชปลูกในพื้นที ่    
8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
     
1....................................................................... 
     
2...................................................................... 
     
3..................................................................... 

   

               
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิในการปลูกขาว 
 
1.  ทานปลูกขาวฤดูไหนบาง  
                ฤดูนาป (ตั้งแตเดอืนพฤษภาคม – พฤศจิกายน) 
               ฤดูนาปรัง (ตั้งแตเดือน ธันวาคม – เมษายน ) 
                   ทั้งฤดูนาป และนาปรัง  
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2.  ลักษณะพืน้ที่ปลูกขาวของทานเปนอยางไร 
                   เปนที่ลุมน้ําทวมเปนประจํา 
                   เปนที่ลุมสามารถระบายน้ําได 
                   เปนทีดอน  
3.  พื้นที่ปลูกขาวของทานมีลักษณะดนิประเภทใด 
                   ดินเหนยีว 
                   ดินรวน 
                   ดินรวนปนทราย 
                   ดินทราย  
4.  ในการปลกูขาว ทานใชน้ําจากแหลงไหน 
      4.1  ฤดูนาป 
                         ลําหวยธรรมชาติ                         ระบบชลประทาน (อางเก็บน้ํา , เขื่อน) 
                         บอตอกน้ําตืน้  (10 – 20 เมตร) 
      4.2  ฤดูนาปรัง          
                         ลําหวยธรรมชาติ                         ระบบชลประทาน (อางเก็บน้ํา , เขื่อน) 
                         บอตอกน้ําตืน้ (10 – 20 เมตร) 
5.  ทานปลูกขาวโดยวิธีไหน และใชเมล็ดพันธุขาวกีก่ิโลกรัม ตอ ไร 
      5.1  หวาน 
                          หวานสํารวย (หวานในพื้นที่ที่แหง)  ใชเมล็ดพันธุ ................................กิโลกรัม/ไร 
                          หวานน้ําตม (หวานในพื้นที่ที่ทําเทือกแลว) ใชเมล็ดพันธุ.....................กิโลกรัม / 
ไร 
      5.2  ปกดํา  
                          ปกดําดวยแรงงานคน  ใชเมล็ดพันธุ..............................กิโลกรัม / ไร 
                          ปกดําดวยเครื่องปกดํา  ใชเมล็ดพันธุ.............................กิโลกรัม / ไร 
      5.3  หยอด 
                           หยอดแหง (หยอดเปนหลุมในสภาพดินแหง) 
                           หยอดน้ําตม (หยอดเปนจุดๆในพื้นที่ที่ทําเทือกแลว) 
6.   ในป  2549  ทานปลูกขาวพันธุอะไร และไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทาไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
       6.1  ฤดูนาป 
         6.1.1  ขาวเหนียว                                       
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                           กข 6   พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                       
                                    กข 10   พื้นที่...........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                                     
                                    สันปาตอง 1   พื้นที.่..........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                              
                         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................พื้นที่...........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย.................กก. / 
ไร                       
        6.1.2   ขาวเจา 
                       ขาวดอกมะลิ 105   พืน้ที่..........ไร ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร            
                                    กข 15   พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                       
                                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............พื้นที่.......ไร ผลผลิตเฉลี่ย................กก. / ไร  
       6.2  ฤดูนาปรัง 
                                    กข 10   พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                       
                                    สันปาตอง 1  พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                       
                         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉลี่ย................กก. / ไร                   
 7.   ในป 2550 ที่ผานมาทานปลูกขาวพนัธุอะไรและไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทาไร(ตอบไดมากกวา    
        1 ขอ ) 
       7.1  ฤดูนาป 
         7.1.1  ขาวเหนียว                                       
                           กข 6   พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                       
                                    กข 10   พื้นที่...........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                                      
                                    สันปาตอง 1   พื้นที.่..........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                               
                         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................พื้นที่...........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...............กก. / ไร                    
            7.1.2   ขาวเจา 
                       ขาวดอกมะลิ 105   พืน้ที่..........ไร ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                       
                                    กข 15   พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                       
                                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................พื้นที่.......ไร ผลผลิตเฉลี่ย................กก. / ไร                  
       7.2  ฤดูนาปรัง 
                                    กข 10    พื้นที่...........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                       
                                    สันปาตอง 1   พื้นที.่..........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                       
                         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉลี่ย................กก. / ไร                   
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8.   ปตอไป (2551) ทานตองการปลูกขาวพนัธุอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
       8.1  ฤดูนาป 
         8.1.1  ขาวเหนียว                                       
                           กข 6   พื้นที่...........ไร  ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                                     
                                    กข 10  พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                                      
                                    สันปาตอง 1  พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                            
                        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร 
            8.1.2   ขาวเจา 
                       ขาวดอกมะลิ 105   พืน้ที่..........ไร ผลผลิตเฉลี่ย...................กก. / ไร                       
                                    กข 15   พื้นที่...........ไร ผลผลิตเฉล่ีย...................กก. / ไร                       
                                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................พื้นที่.......ไร ผลผลิตเฉลี่ย................กก. / ไร                  
      8.2  ฤดูนาปรัง 
                                    กข 10   พื้นที่...........ไร 
                                    สันปาตอง 1   พื้นที.่..........ไร 
                         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................พื้นที่...........ไร 
9.  ในการปลกูขาวทานใชเมล็ดพันธุจากแหลงไหน 
                 ศูนยวิจยัขาวแพร 
                 ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร 
                 สหกรณการเกษตร 
                 เมล็ดพันธุจากแปลงขาวของตัวเองในฤดูที่ผานมา 
                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 
10.  พื้นที่ปลูกขาวของทานเคยเกิดโรคระบาดของขาวบางหรือไม 
        10.1  เคย เกิดบางป 
                    โรคไหม ( เปนแผลสีเทาคลายรูปตา )                 โรคขอบใบแหง ( ขอบใบจะแหง )  
                   โรคใบสีสม ( ใบเหลืองปนสมลําตนเตี้ย )              โรคถอดฝกดาบ หรือโรคหลาว  
        10.2  เคยเกิด 1 ป เวน 1 ป 
                    โรคไหม ( เปนแผลสีเทาคลายรูปตา )                 โรคขอบใบแหง ( ขอบใบจะแหง )  
                   โรคใบสีสม ( ใบเหลืองปนสมลําตนเตี้ย )            โรคถอดฝกดาบ หรือโรคหลาว  
        10.3  เคยเกิดทกุป 
                    โรคไหม ( เปนแผลสีเทาคลายรูปตา )                 โรคขอบใบแหง ( ขอบใบจะแหง )  
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                   โรคใบสีสม( ใบเหลืองปนสมลําตนเตี้ย )              โรคถอดฝกดาบ หรือโรคหลาว           
        10.4             ไมเคยเกดิโรคระบาด 
11.  พื้นที่ปลูกขาวของทานแมลงศัตรูขาวเคยระบาดหรือไม (เลือกแมลงศัตรูไดมากกวา 1 ชนิด) 
        11.1  เคยเกิดบางป         เพล้ียไฟ             เพล้ียงกระโดสีน้ําตาล             แมลงบั่ว 
        11.2 เคยเกิด 1 ป เวน 1 ป           เพล้ียไฟ             เพล้ียงกระโดสีน้ําตาล             แมลงบั่ว 
        11.3 เคยเกิดทุกป       เพล้ียไฟ             เพล้ียงกระโดสนี้ําตาล             แมลงบั่ว 
        11.4           ไมเคยเกิดโรคระบาด 
12.  วัตถุประสงคในการปลูกขาวของทานเพื่ออะไร 
                 ไวบริโภคในครัวเรือนเพียงอยางเดียว  (ไมตองตอบขอที่ 13 ) 
                 ไวบริโภคในครัวเรือน และเพื่อจําหนาย  
                  เพื่อจําหนายอยางเดียว 
13.   ในปที่ผานมา (2550) ทานขายขาวเปลือก ราคากิโลกรัมละเทาไหร 
      พันธุ........................................ราคากิโลกรัมละ...............บาท 
         พันธุ........................................ราคากิโลกรัมละ...............บาท 
 14.   พ้ืนที่ปลูกขาวของทานหลังจากเกี่ยวขาวเสร็จทานปลูกพืชอะไร 
                    ถ่ัวเหลือง 
                    ขาวโพด 
                    ยาสูบ 
                    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
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ตอนที่ 4  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
1.  ปญหาดานการผลิต     
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
   ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  ปญหาดานการตลาด     
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3.  ปญหา อ่ืนๆ (โปรดระบุ )     
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

 



 105

ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล                            นายชาติ  พานเหล็ก 
 
วัน เดือน ปเกิด                    8 มิถุนายน  พ.ศ. 2511 
 
ประวัติการศึกษา                 -    สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนไชยปราการ              
                                                  อําเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2528 

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย 
เกษตรกรรมเชียงใหม  อํา เภอสันปาตอง  จังหวัด เชียงใหม                 
ปการศึกษา 2532 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขา
สงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ      
ปการศึกษา 2545 

ประสบการณในการทํางาน 
 

- พ.ศ. 2528 – 2542 เจาพนักงานปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  

- พ.ศ. 2543  เจาพนักงานการเกษตร  2 ศูนยขยายพันธุพืชที่ 18 
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

- พ.ศ. 2544  เจาพนักงานการเกษตร 2 ศูนยขยายพันธุพืชที่ 14 แพร 
จังหวัดแพร 

- พ.ศ. 2545 - 2550  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวแพร 

- พ.ศ. 2551 นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ศูนยเมล็ดพันธุขาวพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 
  
                
 
 


