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ประชุมเกษตรกรผูปลูกขาว ต.บานแหง อ.งาว จ.ลําปาง 
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแหง 
จํานวนผูเขารวมประชุม 53 คน 

 
การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนในตําบลบานแหง อ. งาว จ. ลําปาง 
การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนไดมีการดําเนินรวมกลุมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุดี
จากเกษตรตําบล และอบต.บานแหง อ. งาว จ. ลําปาง  ซึ่งเกษตรกรจํานวน 5 หมูบานไดดําเนินการป 2546 ตาราง
ที่ 1  และดําเนินตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงปจจุบันป 2547 ซึ่งในหมู 3 หมู 4 และ หมู 7  มีการคัดพันธุเหมือนเดิม
สวนหมู 5 และหมู 6 ซื้อเมล็ดพันธุจากที่อื่นมาปลูกดังตารางที่ 2  
 
ในป 2547 เกษตรกรใชขาวพันธุสันปาตอง 1 ทดแทนขาวพันธุ กข 10 การจัดการแปลงที่ปลูกเมล็ดพันธุมีการติด
ตามดูงานถอนตนที่มีลักษณะไมดีทิ้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกขาวธรรมดา เกษตรกรคิดวาใชเวลามากกวา เสีย
เวลาแตคุมกวาหากไดจําหนายเปนเมล็ดพันธุ ซึ่งโดยทั่วไปราคากิโลกรัมละ 12 บาท แตมีเกษตรกรบางสวนขาย
ใหกับโรงสีในราคาขาวทั่วไปกิโลกรัมละ 6 บาท 
 
ตารางที่ 1  กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน และ พันธุขาวป 2546-2547 ต. บานแหง อ. งาว จ. ลําปาง  

เมล็ดพันธุชุมชน 
หมูที่ หมูบาน 

46 47 
ชนิด การผลิตเมล็ดพันธุ 

1 บานแหงเหนือ    สรางกองทุนเมล็ดพันธุในชุมชน ไมมีการซื้อเมล็ดพันธุ
จากภายนอก จําหนายใหเกษตรกรประมาณ 3-4 ราย 

7 บานแหงเหนือ 40  สันปาตอง1 
และ กข 6 

เกษตรกรปลูกแลวเก็บเมล็ดไวเอง ซึ่งเมล็ดชุดแรกไดมา
จากเกษตรตําบล ปริมาณการผลิตไมไดจํากัดในสมาชิก
แตละรายแตขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และความสามารถใน
การจัดการ  
เมล็ดพันธุที่ไดในป 46 ไดขยายไปสูเกษตรกรในหมู 7 
ทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิก เพื่อใชปลูกในป 
47 ซึ่งจําหนายในราคากิโลกรัมละ 12 บาท  
มีการขยายขาวสันปาตอง 1 ซึ่งเกษตรกรถือวาเปนพันธุ
ดีใหสมาชิกใชมากขึ้น 

2 บานแหงใต     
3 บานรองเห็ด 40+  สันปาตอง 1  ในป 46 ไดเมล็ดพันธุ 700 กิโลกรัม ขยายไปในหมู 3 

และหมู 8 รวมแลวมากกวา 200 ราย  
ป 47 เกษตรกรเอาขาวที่ไดจากปที่แลวมาขยายตอ และมี
สมาชิกที่เปนแกนทําขาวชุมชนทําเมล็ดพันธุตอ เพื่อให
มีเมล็ดพันธุดีใชตอในปหนา 



 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2

เมล็ดพันธุชุมชน 
หมูที่ หมูบาน 

46 47 
ชนิด การผลิตเมล็ดพันธุ 

8 บานรองเห็ดพัฒนา     
5 บานแมงอน 

  
 เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุจากศูนยขาวแพร เนื่องจากไมมี

ขอมูลวาหมูบานใกลเคียงมีการผลิตเมล็ดพันธุ และไมมี
ความเชื่อถือในเมล็ดพันธุจากหมูบานอื่น 

4 บานบอฮอ 21  สันปาตอง 1 ไดขยายเมล็ดพันธุใชภายในหมูบาน 
ในปนี้เกษตรกรปลูกขาวแบบธรรมดา เนื่องจากมีความ
มั่นใจวาขาวไมปนแลว สามารถใชเปนเมล็ดพันธุในป
ถัดไปได 

6 บานทุงโปง    ไมไดใชเมล็ดจากหมูอื่น 
 
ตารางที่ 2   การดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ ป 2547  ต. บานแหง อ. งาว จ. ลําปาง 

หมูที่ การดําเนินงาน 
3 คัดพันธุเหมือนเดิม 
4 คัดพันธุเหมือนเดิม 
5 ไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต (ปุย) และใชเงินกองทุนไปซื้อเมล็ดพันธุดีมาเอง 
6 เอาเงินสวนตัวซื้อเมล็ดพันธุ แลกเปลี่ยนภายในหมูบานจากคนที่มีเมล็ดพันธุดี บางสวนซื้อมาจาก

ขางนอก ตางคนตางทําไมไดรวมกลุม แตเอาเงินไปซื้อปุย 
7 คัดพันธุเหมือนเดิม 

 
ความเหมายเมล็ดพันธุชุมชน 
เกษตรกรใหความหมายเมล็ดพันธุชุมชน เปนการจัดการที่มีการรวมกลุมกัน เกษตรกรใหความสําคัญกับการเก็บ
เมล็ดพันธุขาวหลังเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ซึ่งมีผลตอการงอกของเมล็ดพันธุ ปญหาที่พบ ไดแก ปริมาณผลผลิตนอย 
เพียงพอเฉพาะในพื้นที่และขยายไดไมมาก  
 
ผลการผลิตเมล็ดพันธุชุมชนทําใหเกิดการรวมตัว มีความสามัคคี และชวยใหเกษตรกรไดรับการกระจายเมล็ด
พันธุที่ดี อยางทั่วถึง ซึ่งการจัดการตองทําเปนกลุม หากทําเดี่ยวมีผลทําใหไมไดราคา 
 
ปจจัยท่ีนําไปสูซึ่งความสําเร็จของการผลิตเมล็ดพันธุ 
เกษตรกรใหความสําคัญตอความสามัคคีและการเรียนรูวิธีการผลิตเมล็ดพันธุที่ถูกตองและถือวาเปนปจจัยที่จะนํา
ไปสูความสําเร็จของเมล็ดพันธุชุมชน 
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กลุมท่ีเขารวมประชุม 
 หมูที่ 3  จํานวน  8 คน 
 หมูที่ 4  จํานวน  6 คน 
 หมูที่ 5  จํานวน 12  คน 
 หมูที่ 6  จํานวน 12 คน 

หมูที่ 7  จํานวน 12 คน 
หมูที่ 8  จํานวน 2 คน 

 
แหลงเมล็ดพันธุขาวในตําบลบานแหง 

1. เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุเอง โดยทั่วไปเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองประมาณ 3 ป แตไมเกิน 5 ป 
ซึ่งจะทําใหขาวกลายพันธุและคุณภาพลดลง 

2. ซื้อจากสวนราชการ เชน ศูนยวิจัยขาวแพร และสถานีทดลองขาวพาน จ.เชียงราย 
3. เมล็ดพันธุชุมชน อาจเปนการจําหนายหรือแลกเปลี่ยนพันธุขาวของเกษตรกรในพื้นที่ 

 
ชนิดของเมล็ดพันธุ 

- เมล็ดพันธุคัด อยูที่ศูนยวิจัยขาว กรมวิชาการ 
- เมล็ดหลัก อยูที่ศูนยวิจัยขาว  
- เมล็ดพันธุจําหนาย สงใหศูนยขยาย 

 
กลุมทํางานเรื่องขาวที่ อ.งาว 

- ดร.บุญรัตน เอาขาวมาทดลองกับหมู 4 ซึ่งในป 2547 นี้ คุณนิทัศนจะมาปลูกวันที่ 24 ก.ค. 
จํานวน 22 พันธุ (แปลงของเกษม หมู 4) เปนงานทดลองขาวใหชาวบานคัดเลือกพันธุดี 

- และถาไดพันธุดีขึ้นมาแลวเกษตรกรจะมีโอกาสขยายเชื้อพันธุไดอยางไร เพื่อผลิตเปน “เมล็ด
ขาวชุมชน” 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทําเมล็ดพันธุชุมชน 
 ฝน ในระยะเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวมีผลตอความเสียหายของเมล็ดพันธุและเปนปจจัย
เสี่ยงที่สําคัญ  ซึ่งขั้นตอนที่สําคัญตองตากใหแหง อยางนอย 3 แดด 
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ตารางที่ 3  สิ่งที่เกิดขึ้นและปญหาในการผลิตเมล็ดพันธุชุมชน ต. บานแหง อ. งาว จ. ลําปาง 
 
หมูที่ สิ่งที่เกิดขึ้น ปญหา 

7 ไดผลผลิตมากกวาเดิม 20% เนื่องจาเมล็ดพันธุดี 
ตานทานโรคไดดี เปนเพราะพันธุสันปาตอง 1 
สามารถทําใหชุมชนมีเมล็ดพันธุที่ดีใชกัน 

ขายไดราคาถูกกวา กข 6 เปนเรื่องของพันธุ (สปต.  1 
ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท ในขณะที่กข 6 ราคากิโลกรัม
ละ 6 บาท) 
ตอนขาวออกใหมเวลานึ่งจะแฉะ 
ตอนเปนกลาถอนลําบาก รากเยอะ 

6 ใชพันธุขาวที่ดี ไดผลผลิตมากขึ้น น้ําหนักดี แตละคนทํานาแตกตางกัน บางคนที่นาลุมที่สูง พันธุขาว
ไมคอยสมบูรณเหมือนกันทุกคน แตถาคนไหนขาวไมคอย
สมบูรณจะแลกเปลี่ยนกันตามพื้นบานที่เคยทํามากอน 

4 ไดผลผลิตเพิ่ม 
ตานทานโรคไดดี 
ลําตนแข็งแรง เก็บเกี่ยวงาย 
ทําใหเกิดการรวมตัวกันของชุมชน 

ระยะเวลาการปลูกสั้น (3 ปขึ้นไปมักกลายพันธุ) 
ถอนตนกลาลําบาก 

3, 8 ลดคาใชจายในการซื้อพันธุจากที่อื่น 
มีเมล็ดพันธุที่ดีใชในชุมชน 
เพิ่มผลผลิตและไดราคาดีที่เปนที่ตองการของ
ตลาด 

ความไมไววางใจในชุมชน 
ไดราคาไมเปนไปตามเปาหมาย 
ไมมีองคกรรองรับวาเปนเมล็ดพันธุดี 

5 ไดผลผลิตเพิ่มขึ้นมากและตานทานโรคไดดี ถอนกลา 
3 ปขึ้นไปจะเปลี่ยนพันธุ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมเกษตรกรผูปลูกขาว ต.บานแหง อ.งาว จ.ลําปาง 
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแหง อ.งาว จ.ลําปาง 
 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 

1 นายอิ่นแกว  มาลัยวัลย 116 ม.3  
2 นายใจ  โกเมนทร 124 ม.3  
3 นายปน  ใจจันทร 44 ม. 3  
4 นายประดิษฐ  วันดี 59 ม.3  
5 นายแกวมา  สมภาร 58 ม.3  
6 นายเปลี่ยน  เทพวัง 127 ม.3  
7 สรอย  โพธิ์แกว 188 ม.3  
8 นายลําเนา  ใจจันทร 191 ม.3  
9 นายเกษม  กลาหาญ 147 ม.4 06-2053574 
10 นางจู  เสียงใส  209 ม.4  
11 คําอาย  เสียงใส 170 ม.4  
12 วุน  บุญแท 57 ม.4  
13 รบ  กลาหาญ 172 ม.4  
14 นางมาลัย  เปงพะยอม 84 ม.4 07-1886018 
15 นายจันทรคํา  คําปน 72 ม.5  
16 นายลวน  อนุมัติ 3 ม.5  
17 นายปฐม  วันดี 74 ม.5  
18 นางจําป  ขวัญยืน 25 ม.5  
19 นางวิภา  วังของ 21/1 ม.5  
20 นางอุทิน  เกียทอง 41 ม.5  
21 นางมอนแกว  กิจสินธิ 131/1 ม.5  
22 นางคําปน  ชมเชย 121 ม.5  
23 นางอําพัน  ขวัญยืน 27/1 ม.5  
24 นางสมบูรณ  ฟนเพียร 112/1 ม.5  
25 นายสนั่น  ปงผล 114 ม.5  
26 นายตา  เสียงทา 53 ม.5  
27 นายสมเกียรติ  งามสะอาด 4 ม.6 09-9322592 
28 นายบุญมี  ปญญาแสน 29 ม.6  
29 นายผัด  สายปญญา 2 ม.6  
30 นายทงไชย  ลาดปะละ 40 ม.6  
31 นายสลัด  ทาวมณี 16 ม.6  
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 
32 นายคราญ  สุยาลังกา 28 ม.6  
33 นายสุรเดช  ธิปละ 66 ม.6  
34 นายสุวิช  เมฆอากาศ 46 ม.6  
35 นายสมบูรณ  กันทะวงศ 32 ม.6  
36 นายแดง  คําอุน 57 ม.6  
37 ขจร  ลาดปะละ 50 ม.6  
38 นายสมประสงค  แสงคํา 70 ม.6  
39 นายเกษม  คํานิล 112 ม.7  
40 นายผัด  ใจจิต 121 ม.7  
41 นางศรีวรรณ  จักรแกว 110 ม.7  
42 กวน  กองนาก 140 ม.7  
43 นางทองทิพย  บัวผัน 31 ม.7  
44 นางสมจิต ศักดิ์ภูวดล 87 ม.7 054-261418 
45 นางหมุด  เชียงทอง 87 ม.7  
46 นายปริท  แสงอนันต 45 ม.7 01-7654950 
47 นายสิน  จันทรผา 72 ม.7 01-0303285 
48 สมพิศ  แสงอนันต 45 ม.7  
49 คนึงนิล  ลือโสภา 53 ม.7  
50 อัมพร  สรอนสนธ 166 ม.7  
51 นายศรี  ไมกินหอม 187 ม.8  
52 นายประสิทธิ  เมืองงาว 38 ม.8 01-9934296 
53 นายอุทัย   บําเพ็ญ กรรมการ/เลขานุการศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี 
06-1925119 

 
 
 


