
บทที่  5 
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองนี้ เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกพันธุขาว  เพื่อใชในการ
ปลูกของเกษตรกรในจังหวัดแพร  ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา  1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจ
เลือกพันธุขาวเพื่อใชในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัดแพร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพ
สวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ตอการเลือกพันธุขาว เพื่อใชในการปลูก 3) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะในการปลูกขาวของเกษตรกร 

 กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวในการศึกษา มีจํานวน 398 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

คือ แบบสัมภาษณเกษตรกร วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจากการใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  วิเคราะห

 โดยสถิติวิเคราะหในการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชการทดสอบแบบไดสแควร (Chi Square) 
เพื่อหาความสัมพันธระหวางสถานภาพบุคคล สภาพของพื้นที่ ราคาขาวแตละพันธ ชนิดพืชที่ปลูกหลัง
ฤดูทํานา ตอการเลือกพันธุขาวท่ีใชในการปลูก และวิเคราะหโดยบรรยายสรุปปญหาและขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรในการปลกูขาว  ที่ไดจากแบบสัมภาษณสามารถปลูกผลการวิจัยได ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  
                   ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูกขาวสวนใหญรอยละ 38.4 มีอายุระหวาง 51-60 ป โดยมี
อายุต่ําสุด 29 ป สูงสุด 71 ป อายุเฉล่ีย 49.9 ป รอยละ 73.9 เปนเพศชาย  รอยละ 42.0  จบชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  รอยละ 40.4 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  รอยละ 26.1  มีพ้ืนท่ีถือครอง 5-6 ไร และ  
7-8 ไรเฉลี่ยพื้นที่ถือครองครอบครัวละ 7.54 ไร เกษตรกรปลูกขาวเฉลี่ยปละ  4.65 ไร โดยปลูกในพื้นที่
ตนเองเฉลี่ย 4.45 ไร และปลูกในพื้นที่ของผูอ่ืนเฉลี่ย 1.13 ไร เกษตรกรผูปลูกขาวสวนใหญรอยละ 76.4 
มีแรงงานในครัวเรือน 1-2 คน โดยมีแรงงานต่ําสุด 1 คน แรงงานสูงสุด 6 คน แรงงานเฉลี่ย 2.31 คน
รายไดครอบครัวตอปของเกษตรกรสวนใหญรอยละ 61.3 มีรายไดระหวาง 20,001-50,000 บาท โดยมี
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รายไดต่ําสุด 15,000 บาท /ป สูงสุด 258,000 บาท/ป และมีรายไดเฉล่ีย 38,830.15 บาท/ป สวนชนิดขาว
ท่ีเกษตรกรบริโภคสวนใหญรอยละ 98.0 คือขาวเหนียว และรอยละ 2.0 บริโภคขาวเจา 
 
                 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกพันธุขาว และเหตุผลในการเลือกพันธุขาวที่ใชปลูก 
             ผลการศึกษาพบวา พันธุขาวที่เกษตรกรสวนใหญเลือก เปนอันดับแรก คือ กข 6  รองลงมา    
กข 10 ขาวดอกมะลิ 105 สันปาตอง 1 และ กข 15  ตามลําดับ โดยเหตุผลในการเลือกพันธุขาวนั้น    
อันดับแรกคือ ตองเปนพันธุที่ใชบริโภคในครัวเรือน รองลงมา เปนพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ดูแลรักษางาย  เปนพันธุท่ีมีราคาสูงในฤดูที่ผานมา  เปนพันธุที่มีความตานทานโรคและแมลงที่ระบาด
ในพื้นที่ รอยละ  เปนพันธุที่หาซื้อพันธุไดงายในทองถ่ินและมีราคาถูก  เปนพันธุที่มีอายุสั้น เก็บเกี่ยว
ไดรวดเร็ว และ เปนพันธุดัง้เดิมที่ใชปลูกในพื้นที่  ตามลําดับ 
 
                 ตอนท่ี 3 การปฏบัิติในการปลูกขาว 
               ผลการศึกษาพบวา  แหลงน้ําที่ใชปลูกขาวในฤดูนาปรังสวนใหญรอยละ 62.5 ใชนํ้าจาก      
ลําหวยธรรมชาติ รองลงมารอยละ 31.3 ใชน้ําจากระบบชลประทาน และรอยละ 6.2 ใชน้ําจากบอตอก
นํ้าตื้น โดยที่เมล็ดพันธุขาวที่เกษตรกรใชปลูกสวนใหญ รอยละ 51.3 จากศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร 
รองลงมารอยละ 30.9 จากแปลงของเกษตรกร  รอยละ 14.3 จากศูนยวิจัยขาวแพร รอยละ 4.5 จาก
สหกรณการเกษตร และรอยละ 3.8 จากแหลงอ่ืน การเกิดโรคระบาดของขาวสวนใหญพบวา รอยละ 
77.39 เปนโรคไหม รองลงมารอยละ 41.96 โรคขอบใบแหง รอยละ 21.11 โรคถอดฝกดาบ และรอยละ 
13.82 โรคใบสีสม การระบาดของแมลงสวนใหญ รอยละ 79.65 คือเพล้ียไฟ รองลงมา รอยละ 76.13 
แมลงบั่ว รอยละ 42.21 เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล และรอยละ 3.5 แมลงไมเคยระบาด หลังจากที่เกษตรกร
เก็บเกี่ยวขาวเสร็จสวนใหญ รอยละ 70.7 ไมปลูกพืชอ่ืนเลย รองลงมารอยละ 16.8 ปลูกขาวโพด รอยละ 
8.5 ปลูกถ่ัวเหลือง และรอยละ 4.0 ปลูกยาสูบ 
              ผลการศึกษาการปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัดแพร สวนใหญ รอยละ 66.1 ปลูกไวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและเพื่อจําหนาย รองลงมารอยละ 31.2 ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพียงอยางเดียว 
และรอยละ 0.8 ปลูกเพื่อจําหนาย พันธุขาวเหนียวฤดูนาป ที่เกษตรกรนิยมปลูก อันดับแรกคือ พันธุ   
กข 6 รองลงมาคือ พันธุ กข 10 และพันธุ สันปาตอง 1 ฤดูนาปรัง พันธุขาวเหนียวที่นิยมปลูกอันดับแรก
คือ พันธุ สันปาตอง 1 รองลงมา คือ พันธุ กข 10 พันธุขาวเจาที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุ กข 15 
รองลงมาคือ พันธุ ขาวดอกมะลิ 105   
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                   ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคล สภาพพื้นที่ ราคาขาวแตละพันธุ 
และชนิดพืชท่ีปลูกหลังฤดูทํานา กับการเลือกพันธุขาวของเกษตรกร ดังนี้ 
 ความสัมพันธระหวางเพศกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา การเลือกพันธุขาว กข 6 ,
กข 10 ,สันปาตอง 1 และขาว ขาวดอกมะลิ 105 เพศชาย กับเพศหญิง การเลือกพันธุขาวไมมีความ
แตกตางกัน  สวนขาวพันธุ สันปาตอง 1 และ กข 15 เพศชาย กับเพศหญิงการเลือกพันธุขาวแตกตางกัน 
โดยเพศหญิง จะเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกมากกวาเพศชาย 
 ความสัมพันธระหวางอายุกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา การเลือกพันธุขาว กข 6 
และ กข 10 อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการเลือกพันธุขาว สวนขาว สันปาตอง 1 ,ขาวดอกมะลิ 105 
และ กข 15 อายุมีผลตอการเลือกพันธุขาวที่ใชปลูก โดยเกษตรกรที่มีอายุมากกวา 50 ป จะเลือกมากกวา
เกษตรกรที่มีอายุต่ํากวา 50 ป  
 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา การเลือกพันธุขาว    
พันธุ กข 6 , กข 10 , ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 การศึกษามีผลทําใหการเลือกพันธุขาวที่ใชปลูก
แตกตางกัน โดยเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาจะเลือกมากกวาเกษตรกร
ท่ีมีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 
 ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ปลกูกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา การเลือกขาว พันธุ 
กข 6, สันปาตอง 1,ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 พื้นท่ีปลูกขาวของเกษตรกรแตละรายมีผลทําใหการ
เลือกพันธุขาวที่ปลูกแตกตางกัน โดยเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกขาวนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร จะเลือกพันธุ
ขาวท่ีใชปลูกมากกวาเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกขาว 5 ไร สวนการเลือกขาว พันธุ กข 10  เกษตรกรที่มี
พ้ืนท่ีปลูกขาวมากกวา 5ไร จะเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกมากกวาเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกขาวนอยกวาหรือ
เทากับ    5 ไร 
 ความสัมพันธระหวางแรงงานในครอบครัวกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา การ
เลือกพันธุขาว พันธุ กข 15 แรงงานในครอบครัวไมมีผลตอการเลือกพันธุขาว สวนการเลือกขาว พันธุ 
กข 6 ,สันปาตอง 1 และขาวดอกมะลิ 105 เกษตรกรที่มีแรงงานนอยกวาหรือเทากับ 3 คน จะเลือกพันธุ
ขาวท่ีใชปลูกมากกวาเกษตรกรที่มีแรงงานมากกวา 3 คน และขาวพันธุ กข 10 เกษตรกรที่มีแรงงาน
มากกวา 3 คน จะเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกมากกวาเกษตรกรที่มีแรงงานนอยกวาหรือเทากับ 3 คน 
 ความสัมพันธระหวางรายไดครอบครัวตอปของเกษตรกรกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษา
พบวา การเลือกพันธุขาวที่ใชปลูก พันธุ กข 6 , กข 10, สันปาตอง 1, ขาวดอกมะลิ 105 และขาว  กข 15  
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เกษตรกรที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป จะเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกมากกวาเกษตรกรที่มี
รายไดมากกวา 50,000 บาท/ป 
              ความสัมพันธระหวางชนิดขาวท่ีบริโภคกับการเลือกพันธุขาว  ผลการศึกษาพบวา ชนิดขาวที่
เกษตรกรบริโภคไมมีผลตอการเลือกพันธุขาว 
 ความสัมพันธระหวางการเกิดโรคระบาดขาวกับการเลือกพันธุขาว  ผลการศึกษาพบวา  การ
เกิดโรคระบาดของขาว มีผลตอการเลือกพันธุขาว คือ ถาเกิดโรคระบาดของขาวรุนแรง เกษตรกรจะมี
การเลือกพันธุขาวท่ีใชปลูกมาก ถาเกิดโรคระบาดขาวแตไมรุนแรง เกษตรกรจะมีการเลือกพันธุขาว
ปานกลาง และถาไมเกิดโรคระบาดเลย เกษตรกรจะมีการเลือกพันธุขาวนอย 
 ความสัมพันธระหวางการเกิดแมลงศัตรูขาวกับการคัดเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา การ
ระบาดของแมลงศัตรูขาว มีผลตอการเลือกพันธุขาว คือ ถาเกิดแมลงศัตรูขาวระบาดรุนแรง เกษตรกร
จะมีการเลือกพันธุขาวท่ีใชปลูกมาก ถาเกิดแมลงศัตรูระบาดไมรุนแรง เกษตรกรจะมีการเลือกพันธุขาว
ปานกลาง และถาแมลงศัตรูไมระบาดเลย เกษตรกรจะมีการเลือกพันธุขาวนอย 
               ความสัมพันธระหวางราคาขาวกับการเลือกพันธุขาวที่ปลูก ผลการศึกษาพบวาการเลือกพันธุ
ขาว  กข 6  ราคาขาวไมมีผลตอการเลือกพันธุขาว สวน ขาวพันธุ กข 10 สันปาตอง 1 ขาวดอกมะลิ 105 
และ กข 15  ราคาขาวมีผลตอการเลือกพันธุขาว โดย ถาราคาขาวต่ํากวาหรือเทากับ 10 บาท / กิโลกรัม 
เกษตรกรจะมีการเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกมากกวาราคาขาว สูงกวา 10 บาท / กิโลกรัม 
 ความสัมพันธระหวางการปลูกถ่ัวเหลืองหลังเกี่ยวขาวกับการเลือกพันธุขาวท่ีปลูก  ผล
การศึกษาพบวา การปลูกถ่ัวเหลืองหลังเกี่ยวขาวไมมีผลตอการเลือกพันธุขาว 
              ความสัมพันธระหวางการปลูกขาวโพดหลังเกี่ยวขาวกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา 
การปลูกขาวโพดหลังการเกี่ยวขาวมีความสัมพันธกับการเลือกพันธุขาว คือ ถาหลังเกี่ยวขาวเกษตรกรที่
ปลูกขาวโพด จะมีการเลือกพันธุขาวนอยกวาเกษตรกรที่ไมปลูกขาวโพดหลังเกี่ยวขาว 
              ความสัมพันธระหวางการปลูกยาสูบหลังเกี่ยวขาวกับการเลือกพันธุขาว ผลการศึกษาพบวา 
การปลูกยาสูบหลังเกี่ยวขาวมีความสัมพันธกับการเลือกพันธุขาว คือ ถาหลังเกี่ยวขาวเกษตรกรที่ปลูก
ยาสูบจะเลือกพันธุขาว มากกวาเกษตรกรที่ไมปลูกยาสูบหลังเกี่ยวขาว        
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  ตอนที่ 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัดแพร 
 ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัด
แพร พบวา เกษตรกรประสบกับปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําท่ีจะใชในการปลูกขาวโดยเฉพาะฤดูแลง  
ตนทุนการปลูกขาวสูง เพราะมีการใชปจจัยการผลิตจํานวนมาก เชน ปุย สารเคมี คาจางแรงงาน รวมทั้ง
เกษตรกรประสบกับปญหาการระบาดของโรคและแมลง ขาดแคลนเมล็ดพันธุดีที่จะใชในการปลูก 
และหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวนําไปจําหนายใหกับพอคา ราคาที่ไดไมแนนอน มีราคาต่ํา 
และพอคาคนกลางใชชองวางของระบบกลไกลตลาดกดราคา 
 เกษตรกรผูปลูกขาวตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือในดานขุดลอกคลองสงน้ํา สํารวจพื้นที่
เพื่อสรางอางเก็บน้ําเพิ่ม จัดหาปจจัยการผลิต เชน ปุย สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลง ที่มีราคาถูกไว
บริการใหเฉพาะเกษตรกร ใหนักวิชาการที่มีความรู ความชํานาญดานขาวอบรมใหความรูแกเกษตรกร 
ในดานการปองกันกําจัดโรคและแมลง รวมทั้งใหหนวยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ ผลิตเมล็ดพันธุใหมี
ปริมาณเพียงพอตรงตามพันธุที่เกษตรกรตองการ และใหรัฐบาลประกันราคาขาวกอนการเก็บเกี่ยวทกุป 
โดยจัดหาจุดรับจํานําขาวใหครอบคลุมพื้นที่การปลูกขาว 
 
อภิปรายผล 
 
              จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่เกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรตัดสินใจเลือกพันธุขาวแตละ
พันธุที่ใชปลูกนั้น มีหลายปจจัยดวยกัน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลดังนี้ 
              พันธุ กข 6  เปนพันธุท่ีเกษตรกรในจังหวัดแพรเลือกปลูกมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรสวน
ใหญบริโภคขาวเหนียว  ซึ่งพันธุ กข 6 เปนขาวเหนียวที่มีคุณภาพดี เมื่อนึ่งสุก นุม หอม ประกอบกับ
เหตุผลอันดับแรกในการเลือกพันธุขาวคือเปนพันธุที่บริโภคในครัวเรือน รองลงมาคือเปนพันธุที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึง ขาวพันธุ กข 6 มีลักษณะเดนคือ ทนแลง และพื้นที่ของจังหวัดแพร
บางสวนแหงแลงสามารถปลูกขาวไดเฉพาะนาปเทานั้น หลังจากเก็บเกี่ยวขาวสวนใหญจะไมปลูกพืช 
และบางสวนปลูกถ่ัวเหลือง ถาเกษตรกรปลูกขาวพันธุ กข 6  จะไมมีผลตอพืชที่ปลูกหลังฤดูทํานาแต
อยางใด ยกเวนปลูกยาสูบเทานั้น แตอยางไรก็ตามเนื่องจากขาวพันธุ กข 6 มาจากพันธุขาวดอกมะลิ 
105  ซึ่งถาปลูกติดตอกันนานๆหลายปโดยที่ไมมีการตรวจตัดพันธุอ่ืนที่ปนอาจทําใหขาวกลายพันธุได 
ดังนั้นควรตรวจตัดพันธุปนในแปลงนาทุกป หรือไมตองเปลี่ยนเชื้อพันธุใหม            
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                พันธุ กข 10 เปนพันธุท่ีเกษตรกรเลือกมากเปนอันดับสองรองจาก พันธุ กข 6 เปนขาวเหนียว
ไมไวตอชวงแสง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ใหผลผลิตสูง คุณภาพขาวสุกนึ่ง  นุม  สามารถปลูกไดทั้งฤดูนา
ป และนาปรัง จากการศึกษาพบวา พื้นที่ท่ีปลูกยาสูบหลังการเก็บเกี่ยวขาว เกษตรกรนิยมปลูกมาก 
ถึงแมจะมีลักษณะคอนขางออนแอตอโรคไหมซึ่งเปนโรคที่พบมากที่สุดในจังหวัดแพร และไม
ตานทาน     เพล้ีกระโดสีนํ้าตาล ซ่ึงพบมากเปนอันดับสอง รองจากเพลี้ยไฟ แตเกษตรกรยังนิยมปลูก 
เนื่องจากเปนแหลงท่ีโรคและแมลงไมระบาด และหลังจากเก็บเกี่ยวขาวสามารถปลูกยาสูบไดทันตอ
เวลา รวมท้ังการปลูกยาสูบสามารถทํารายไดใหกับเกษตรกรมากกวาการปลูกขาวพันธุ สันปาตอง 1 
เปนพันธุที่เกษตรกรเลือกเปนอันดับสี่ เปนขาวเหนียวไมไวตอชวงแสง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ใหผลผลิต
สูงตานทานตอโรคและแมลงไดดีกวาทุกพันธุ คุณภาพขาวสุกนึ่ง จะดอยกวา พันธุ กข 6 และ กข 10  
ทําใหเกษตรกรไมคอยนิยมปลูกเพื่อบริโภค แตจะนิยมปลูกเพื่อจําหนาย ดังนั้นจะเห็นไดวาฤดูนาปรัง 
ซ่ึงเปนฤดูที่เกษตรกรในจังหวัดแพรสวนใหญปลูกขาวเพื่อจําหนาย นิยมปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง 
มากกวาพันธุ กข 10 เพราะมีความตานทานโรคและแมลงไดดี และดูแลรักษางาย 
               พันธุ ขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุที่เกษตรกรเลือกเปนอันดับสาม รองจากพันธุ กข 6 กข 10 
เปนขาวเจาไวตอชวงแสง ปลูกไดเฉพาะฤดูนาปเทาน้ัน คุณภาพการหุงตมนุม และมีกล่ินหอมกวาขาว
พันธุ กข 15  จากการศึกษาพบวาเหตุผลที่เกษตรกรในจังหวัดแพรเลือกปลูกนอย เนื่องจากเปนพันธุที่
เกษตรกรไมนิยมบริโภค และพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกรมีนอยเฉล่ียเพียง 4.65 ไร ไมเพียงพอที่จะ
ปลูกขาวหลายชนิดพันธุได แตเนื่องจากเปนพันธุท่ีมีราคาสูง กวาพันธุอื่น ประกอบกับพื้นท่ีของ
เกษตรกรบางรายเปนท่ีลุมน้ําทวมถาปลูกพันธุ กข 6 ซ่ึงมีลักษณะหักลมงาย จะทําใหในขณะกําลังออก
รวง ถาถูกพายุพัดจะทําใหตนขาวลม สภาพเชนนี้ไมเหมาะกับการปลูกขาวพันธุอ่ืน แตพันธุ ขาวดอก
มะลิ 105 ซึ่งมีลําตนแข็งไมลมงายสามารถปลูกได ดังนั้นจ฿งมีเกษตรกรบางสวนนิยมปลูก 
               พันธุ กข 15 เปนพันธุที่เกษตรกรเลือกเปนอันดับสุดทาย  เปนขาวเจาไวตอชวงแสง ปลูกได
เฉพาะฤดูนาป คุณภาพการหุงตม นุม แตมีกล่ินหอมนอย อายุการเก็บเกี่ยวสั้นกวา พันธุขาวดอกมะลิ 
105 ราคาจําหนายสูงกวาขาวเหนียว ปลูกในที่ลุมได เชนเดียวกับพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 จึงทําใหมี
เกษตรกรในจังหวัดแพรบางสวนนิยมปลูก 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
                1. จากผลการศึกษา พบวาเหตุผลอันดับแรกเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพรตัดสินใจเลือก
สงเสริมสหกรณ,กรม.  จะมีราคาสูงกวาก็ตาม เกษตรกรยังคงเลือกปลูกมากกวาพันธุอ่ืน ประกอบกับ
พ้ืนท่ีถือครองและพื้นท่ีปลูกขาวของเกษตรกรมีนอย ไมเพียงพอที่จะปลูกขาวเพ่ือจําหนายอยางเดียว 
ดังนั้น หนวยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุในจังหวัดแพร ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร ศูนยวิจัยขาวแพร และ
สหกรณการเกษตร    ควรกําหนดเปาหมายการผลิตเมล็ดพันธุใหตรงกับความตองการของเกษตรกร คอื 
พันธุ กข 6 ควรมีเปาหมายการผลิตมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ กข 10 ขาวดอกมะลิ 105 สันปา
ตอง 1 และ กข 15 ตามลําดับ 
               2. เกษตรกรบางรายหลังจากเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ ปลูกยาสูบ  ซึ่งจะปลูกในชวงเดือนพฤศจิกายน 
และการเลือกพันธุขาวสวนใหญจะเปนพันธุ กข 10 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวส้ัน สามารถปลูกยาสูบไดทันตอ
เวลา แตเนื่องจากขาวพันธุ กข 10 ไมตานทานตอโรคไหม และเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ถาเกิดโรคและ
แมลงระบาดในพื้นท่ี ควรเปลี่ยนพันธุที่มีความตานทาน ซ่ึงไดแก พันธุ สันปาตอง 1 แทน 
                3. หนวยงานของรัฐควรใหความสนใจในดานการฝกอบรมเกษตรกรเพิ่มความรูใหกับเกษตร
ในเร่ืองเกี่ยวกับโรคและแมลง ใหมาก และครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดแพร รวมทั้งสํารวจพ้ืนที่เพื่อสราง
อางเก็บน้ํา และเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําท่ีมีอยูใหมากขึ้น ซึ่งปญหาเรื่องน้ําเปนปญหาเดิมๆที่
เกษตรกรในจังหวัดแพรประสบมาโดยตลอด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพรัตน (2546) กลาว
วา แหลงน้ําเพื่อชลประทานในจังหวัดแพรมีไมเพียงพอ รวมทั้งขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากแหลงน้ําเหลานี้ไมสามารถกักเก็บน้ําไดปริมาณท่ีมากเพียงพอตอความตองการ
ใชน้ําเพื่อการเกษตร 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 
                  1. ควรมีการศึกษาการเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกของเกษตรกรในจังหวัดแพร ทุกๆ 5 ป เพื่อ
สรางความเชื่อมั่น ใหกับหนวยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว ที่จะผลิตเมล็ดพันธุไดตรงกับความตองการ
ของเกษตรกรทั้งชนิดพันธุและปริมาณ  
              2. หนวยงานท่ีผลิตเมล็ดพันธุขาวควรมีการศึกษาการเลือกพันธุขาวที่ใชปลูกของเกษตรกรใน
จังหวัดใกลเคียง โดยเฉพาะจังหวัดที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลตอเปาหมายการผลิตและ
ปริมาณการจําหนาย 
 


