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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
               ปจจุบันการปลูกขาวในแตละภาคของประเทศไทย พันธุขาวที่นิยมปลูกมีความแตกตาง
กัน ซ่ึงอาจจะขึ้นอยูกับความตองการของตลาด  ราคาขาวแตละพันธุในปที่ผานมา ลักษณะ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ การระบาดของโรคและแมลง จํานวนพื้นที่ที่ปลูกขาวของเกษตรกรแตละ
ราย ระบบชลประทาน และคานิยมการบริโภคขาวของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ใกลเคียง 
สําหรับพันธุขาวที่นิยมปลูกในแตละภาค มีดังนี้ ภาคกลาง  พันธุ พิษณุโลก 2 ,ชัยนาท 1 ,ปทุมธาน ี1 
และสุพรรณบุรี 1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ ขาวดอกมะลิ 105 ,กข 15 ,กข 6 ,เหนียวสันปา
ตอง และเหลืองประทีว ภาคเหนือ พันธุ กข 6 ,ขาวดอกมะลิ 105 ,กข 15 ,พิษณุโลก 2 ,สุพรรณบุรี 1 
,บางแตน ,สันปาตอง 1 และกข 10 ภาคใต พันธุ เฉี้ยงพัทลุง ,เล็บนกปตานี  และสังขหยด  จาก
ขอมูลจะเห็นไดวาภาคกลางและภาคใตพันธุขาวที่เกษตรกรนิยมปลูกเปนขาวเจาทั้งหมด สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ปลูกทั้งขาวเจา และขาวเหนียว  
               การปลูกขาวในจังหวัดแพร วิธีการปลูกคลายกับหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน สวน
ใหญจะปลูกในฤดูฝน วิธีปลูกใชวิธีปกดํา รองลงมาคือหวานน้ําตม การเก็บเกี่ยวจะใชแรงงานคน 
และเครื่องเกี่ยวนวด วัตถุประสงคในการปลูกขาวของเกษตรกร มีทั้งปลูกเพื่อไวบริโภคใน
ครัวเรือน และเพื่อจําหนาย โดยมีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดประมาณ 308,735 ไร ผลผลิตประมาณ 
170,840 ตัน เกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 66,479 ราย โดยพันธุขาวที่นิยมปลูกขาวเหนียว ไดแก 
พันธุ กข 6 กข 10 และสันปาตอง 1 สวนขาวเจาไดแกพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15  
                ถึงแมจังหวัดแพรจะเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวนอยเมื่อเทียบกับหลายจังหวัดใกลเคียง
แตจังหวัดแพร ก็มีหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาในดานการปลูกขาวหลายหนวยงาน
ดวยกัน ซ่ึงไดแก ศูนยวิจัยขาวแพร ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร และ
สหกรณการเกษตร ที่สนับสนุนดานเมล็ดพันธุดี และองคความรูเร่ืองขาว  มีโรงสีขาวขนาดใหญ
หลายโรง ที่รับซื้อขาวจากเกษตรกรเพื่อจําหนายและแปรรูป ทําใหการปลูกขาวในจังหวัดแพรจึง
เปนลักษณะแบบครบวงจร  แตอยางไรก็ตาม ราคาขาวเปลือกในจังหวัดแพรไมมีความแตกตางจาก 
จังหวัดใกลเคียงมากนัก โดยราคาซื้อขายขาวในจังหวัดแพรในชวงเดือนธันวาคม ซ่ึงเปนเดือนที่มี
ผลผลิตขาวออกสูตลาดมากที่สุด ตั้งแต ป พ.ศ. 2546 – 2548  พบวาราคาขาวเปลือกเจา กับ ราคา
ขาวเปลือกเหนียว ดังนี้ คือ 7.7 : 5.6 บาท ,7.6 : 5.1 บาท ,7.3 : 6.2 บาท ตามลําดับ จากขอมูลเห็นได
วา ราคาขาวเปลือกเจา มีราคาสูงกวาราคาขาวเปลือกเหนียว  อยางไรก็ตามที่ผานมา เกษตรกร ผู
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ปลูกขาวในจังหวัดแพรยังนิยมปลูกขาวเหนียวมากกวาขาวเจามาโดยตลอด  จะเห็นไดจาก
อัตราสวนพื้นที่ปลูก ขาวเจากับขาวเหนียว ตั้งแตป พ.ศ.2545 – 2548 ดังนี้ 10,749 : 297,772 ไร , 
24,301 : 294,950 ไร ,24,188 : 290,637 ไร  ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกขาวเจาในจังหวัด
แพร มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเปนไปในลักษณะแบบชาๆ  ดังนั้น ควรมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ที่มีผลตอการเลือกพันธุขาวเพื่อใชในการปลูก 
และอัตราสวนพันธุขาวที่นิยมปลูก รวมทั้งอุปสรรคและปญหาตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สงเสริม และพัฒนาการปลูกขาว และใชประกอบในการตัดสินใจวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใน
แตละป ของศูนยวิจัยขาวแพร ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร และสหกรณที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว  ตลอดจน
ศูนยขาวชุมชน ที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ใหตรงตามความตองการของเกษตรกร ทั้งชนิดพันธุ
และปริมาณที่ใช 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจการเลือกพันธุขาวเพื่อใชในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัดแพร 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางสภาพสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรตอการ
เลือกพันธุขาว เพื่อใชในการปลูก 

3.เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัดแพร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร ศูนยวิจัยขาวแพร และสหกรณการเกษตรที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว 
สามารถวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุในแตละป    ไดอยางมีประสิทธิภาพเมล็ดพันธุที่ผลิตตรงตาม
ความตองการของเกษตรกรทั้งชนิดพันธุ และปริมาณทําใหลดความเสี่ยงในการลงทุนผลิตเมล็ด
พันธุ ลงได  

2.ใชเปนขอมูลดานการตลาดเพื่อการกระจายเมล็ดพันธุดี ของแตละหนวยงานที่ผลิตเมล็ด
พันธุดี สามารเขาถึงเกษตรกรเปาหมายไดตรงจุด  และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3.ใชเปนขอมูลในการสงเสริม และพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกขาว  แกเกษตรใหเหมาะสม กับ
สภาพแวดลอม ของแตละพื้นที่ ในจังหวัดแพร  
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกพันธุขาวเพื่อใชในการปลูกเฉพาะ
เกษตรกรผูปลูกขาว ในจังหวัดแพร เทานั้น 
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นิยามศัพท 
เกษตรกร  หมายถึง  เกษตรกรผูปลูกขาวที่อยูในจังหวัดแพร 
รายได  หมายถึง  รายไดรวมทั้งหมดของครอบครัวซ่ึงเปนรายไดจากการเกษตร กับรายได

นอกจากการเกษตรในรอบหนึ่งป  
การเลือกพันธุขาว  หมายถึง การตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกพันธุขาว วาจะใชพันธุ

อะไร  
ขาวเจา  หมายถึง  ขาวที่เมื่อกะเทาะเปลือกออกแลวสีของเมล็ดจะเปน สีขาวใส มีแปงอะ

มิโลเปคติน เปนสวนประกอบ ประมาณ 63 - 91 %   
ขาวเหนียว  หมายถึง  ขาวที่เมื่อกะเทาะเปลือกออกแลวสีของเมล็ดจะเปนสีขาวขุน มแีปง   

อะมิโลเปคติน เปนสวนประกอบ ประมาณ 98-99 % 
ขาวเปลือก  หมายถึง ขาวที่ยงัไมผานการกะเทาะเปลือกออก 
ขาวพันธุดี  หมายถึงพันธุขาวที่ไดรับการรบัรองจากกรมวิชาการเกษตร  
การระบาดของโรค หมายถึง ความเสียหายของตนขาวที่เกิดจากการทําลายของ เชื้อรา 

แบคทีเรีย และไวรัส 
การระบาดของแมลง หมายถึง ความเสียหายของตนขาวที่เกิดจากการทําลายของ แมลงบั่ว 

เพล้ียกระโดสีน้ําตาล และเพลี้ยกระโดดหลงัขาว  
ขาวไวตอชวงแสง หมายถึง ขาวที่ตองการชวงแสงหรือชวงระยะกลางวนัสั้นกวา 12 

ช่ัวโมง เพื่อเปลี่ยนการเจริญเติบโตทรงลําตน เปนชอดอกหรือรวง และเมล็ด      
ขาวไมไวตอชวงแสง หมายถึง ขาวที่ตองการชวงแสงหรือชวงระยะกลางวันยาวกวา 12 

ช่ัวโมง เพื่อเปลี่ยนการเจริญเติบโตทรงลําตน เปนชอดอกหรือรวง และเมล็ด   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีไ้ดทําการศึกษาความสัมพันธ ระหวางตวัแปรอิสระ ( Indipendent Variables )  
และตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) 
 

ตัวแปรอิสระ                                                                           
  
   ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม                                   
      - อาย ุ                                                                                                  
      - เพศ                                                                                                       ตัวแปรตาม                                                 
      - ระดับการศึกษา                                                                 
      - รายได 
      - ขนาดพืน้ที่ปลูกขาว                                                               การตัดสินใจในการเลือกพันธุขาว 
     -  จํานวนแรงงาน                                                                                
     -  ชนิดของขาวที่บริโภคในครัวเรือน                                        
   สภาพของพืน้ท่ี 
      - การระบาดของโรคแมลง       
   ราคาขาวแตละพันธุ 
   พืชท่ีปลูกหลังฤดูทํานา 
 


