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การประชุมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาว ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2547 

ณ วัดบานครึ่งเหนือ ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
จํานวนผูเขารวมประชุม 5 คน 

 
 โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนเริ่มต้ังแตป 2543 โดยมีสมาชิกจํานวน 40 ราย จาก 6 
หมูบานใน ต.คร่ึง การขยายผลเริ่มในป 2544 ภายในกลุมสมาชิก จนกระทั่งป 2545 เมล็ดพันธุที่
ผลิตไดกระจายไปสูชุมชนประมาณ 100 ครัวเรือน และในป 2527  พอหลวงฉลองไดทดลองนําเอา
เมล็ดพันธุที่ผลิตไดไปจําหนายในงานคลินิกเกษตร อ.เชียงของ ซึ่งพันธุขาวที่นําไป ไดแก ขาวหอม
พิษณุโลก 1 กข 6  และ หอมนิล และพบวา ขาวพันธุหอมนิลจําหนายไดมากที่สุดประมาณ 10 
กระสอบ รวม 250 กก. โดยผูซื้อสวนใหญมาจาก จ.นาน และอ.แมขะจาน จ.เชียงราย ขาวพันธุ กข 
6 จําหนายได 4 กระสอบ รวม 100 กก. จากที่เตรียมไปทั้งสิ้น 10 กระสอบ ขาวหอมพิษณุโลก 1 
เปนขาวที่ยังไมมีคนรูจักจึงจําหนายไดเพียง 2 กระสอบ รวม 50 กก. ในป 2546 เมล็ดพันธุได
กระจายเขาสูชุมชนมากขึ้น โดยมีเกษตรกรจาก หมู 1 บานสาน มาซื้อเมล็ดพันธุจํานวนมาก 
 
การมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
 
โครงการเมล็ดพันธุขาวชุมชน ต. บานครึ่งไดรับการสนับสนุนจากรมสงเสริมการเกษตรตั้งแตป 
2543 โดยสนับสนุนพันธุขาวในพื้นที่ 200 ไร ซึ่งเกษตรกรตําบลบานครึ่งไดรวมกลุมประกอบดวย 6 
หมูบาน มีสมาชิกทั้งสิ้น 40 ราย  (ตารางที่ 1) เนื่องจากในพื้นที่ดังเกษตรกรเกษตรกรมีพื้นที่นาติด
ตอกันและเกษตรกรมีความสนใจที่รวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อชุมชนพื้นที่ ต. คร่ึง อ. เชียงของ 
จ. เชียงราย  
 
สามารถแบงประเภทของสมาชิกได 2 ประเภท  การกูเงินเปนสิ่งดึงดูดใจอยางหนึ่งใหเกษตรกร
สมัครเปนสมาชิกซึ่งสมาชิกแตละประเภทมีเงื่อนไขการกูไมเทากัน โดยประเภทที่หนึ่งถือวาเปน
สมาชิกที่ทําแปลงขยายพันธุขาวมีโอกาสกูไดไรละ 1500 บาท สวนประเภทที่สองไดแกสมาชิกทั่ว
ไปที่ไมไดทําแปลงพันธุขาว ซึ่งสามารถกูเงินจากกลุมไดไรละ 500 บาท  
 สมาชิกแบงไดออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

ประเภทที่ 1 สมาชิกผูจัดทําแปลงขยายพันธุขาว มีสิทธิกูเงินจากกองทุนไดไรละ 
1,500 บาท จํานวน 40 ราย 
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ประเภทที่ 2  สมาชิกรวมโครงการแตไมไดจัดทําแปลงพันธุขาว ใหกูไดไรละ 500 บาท 
จํานวน 50 ราย 

ตารางที่ 1  จํานวนเกษตรกรเปนสมาชิกในโครงการผลิตเมล็ดขาวชุมชน ต. คร่ึง อ. เชียงของ จ. 
เชียงราย 

หมูที่ จํานวนสมาชิก (ราย) 
หมู 2 บานครึ่งเหนือ 10 
หมู 3 บานครึ่งใต 4 
หมู 4 บานหลวง 6 
หมู 8 บานหลวงใหมพัฒนา 15 
หมู 10 บานประชาภิวัฒน 1 
หมู 11 4 

รวม 40 
 
 
แหลงเมล็ดพันธุที่ใชในการผลิตเมล็ดพันธุ 
 แหลงเมล็ดพันธุของเกษตรกรไดรับจากหลายฝายดวยกัน ทั้งที่ไดจากสวนราชการ ไดแก 
สถานีทดลองขาวพาน และศูนยวิจัยขาวแพร และ บริษัทเอกชน ไดแก บริษัทในเครือเจริญโภค
ภัณฑ และการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุภายในชุมชน ซึ่งเมล็ดพันธุของเอกชนมีราคาสูงถึง
กิโลกรัมละ 18 บาท ในขณะที่ราคาเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตภายในชุมชนราคากิโลกรัมละ 10 
บาท 
 
ป จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
แหลงเมล็ดพันธุ 

2543 40 ศูนยสนับสนุนเมล็ดพันธุและปุย 
2544 40 ศูนยสนับสนุนเมล็ดพันธุอยางเดียว 
2545 40 เกษตรกรซื้อพันธุขาวเองจากสถานีทดลองขาวพาน ไดแก พันธุ กข 6 และ กข 15 

20 สถานีทดลองขาวพาน  2546 
20 ใชเมล็ดพันธุภายในกลุม 
23 ซื้อเมล็ดพันธุจากศูนยวิจัยขาวแพร ไดแก พันธุ กข 6 และมะลิ 105 (เกษตรกร

ตองการขาวพันธุ กข 15 แตงศูนยฯยกเลิการผลิตแลว)  
2547 

17 ใชเมล็ดที่ไดจากป 46 
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เมล็ดพันธุหลัก 
40 ราย 

เมล็ดพันธุขยาย 
สมาชิกประเภทที่ 1 

40 ราย 

เมล็ดพันธุจําหนาย 
สมาชิกประเภทที่ 2 

200 ราย 

การจัดการเมล็ดพันธุขาวชุมชนของเกษตรกรตําบลครึ่ง  
เกษตรกรแตละรายจะปลูกเมล็ดพันธุหลักในพื้นที่ 2 ไร รวมมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 80 ไร 

ผลผลิตที่เหลือจะขายใหกับโรงสีตามราคาตลาดและเก็บบางสวนไวบริโภค เกษตรกรจะซื้อเมล็ด
พันธุในราคากิโลกรัมละ 12 บาท และขายคืนใหกับทางศูนยในราคากิโลกรัมละ 13 บาท หลังเก็บ
เกี่ยว 
 ปริมาณผลผลิตประมาณ 7-8 กระสอบ คิดเปน 550 กก. กรณีพอหลวงฉลองไดผลผลิต 
640 กก. ตอ ไร รวมคิดเปนเมล็ดพันธุที่ผลิตได 44,000 กก. การจัดสรรผลผลิตเกษตรกรจะนําไป
จําหนายและเก็บไวใชเปนเมล็ดพันธุในปตอไปในอัตราสวนรอยละ 50 เทากัน 
 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ป 2545 สงเมล็ดพันธุตรวจสอบจํานวน 10 ราย ผาน 8 
ราย และในป 2546 สงตรวจสอบ 5 รายผานการตรวจสอบทุกราย 
 ปจจุบันเกษตรกรยังคงมีการซื้อเมล็ดพันธุจากภายนอกทุกป ทั้งนี้เนื่องจากขาดความมั่น
ใจในเมล็ดพันธุของตนเอง และคิดวาเมล็ดพันธุของทางราชการจะมีการเจือปนนอยกวา การผลิต
เมล็ดพันธุของเกษตรกรไมไดปลูกแบบเสนเดียว เนื่องจากมีปูมาก โดยทั่วไปจะใชประมาณ 3 เสน
ตอจับ  
 
การใชแปลงรวมผลิตเมล็ดพันธุหลัก 
 กําหนดพื้นที่ทํานารวม ขาว 3 พันธุหลักที่มีการใชประโยชนมาก ไดแก กข 6 กข 15 และ
ขาวดอกมะลิ 105 ชนิดละ 1 ไร 
 

 
พันธุขาวที่ใชในตําบลครึ่ง 
พันธุขาวที่ใชในตําบลบานครึ่งหลากหลายถึง 9 พันธุ 2 พันธุเปนขาวเหนียวที่เหลืออีก 6 พันธุเปน
ขาว พันธุขาวที่ปลูกสวนใหญจะเนนเพื่อการตลาด ซึ่งกลุมไดมีการจําหนายทั้งรูปขาวสาร ขาว
กลอง และไดทําลองจําหนายเปนเมล็ดพันธุ  
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พันธุขาว ป การตลาด 
1. หอมสกลนคร 45 ใชบริโภค ลักษณะขาวสารคลายขาว กข 6 แตผลผลิตสูงกวา  
2. หอมพิษณุโลก 1 46 เมล็ดคลายมะลิ 105 
3. หอมพิษณุโลก 2 46 ปลูกเพื่อทดลองตลาด ป 47 
4. เหนียวแพร 1 46 ปลูกเพื่อการบริโภค 
5. เหนียวอุบล 46 - 
6. หอมนิล 46 มีตลาด แตตลาดไมกวางตองแปรรูปเปนขาวกลอง 
7. กข 6 46 พันธุหลักในต.บานครึ่ง เปนที่ตองการของตลาด 
8. กข 15 46 พันธุหลักในต.บานครึ่ง เปนที่ตองการของตลาด 
9. มะลิ 105 46 พันธุหลักในต.บานครึ่ง เปนที่ตองการของตลาด 
 
ความสําเร็จของกลุมเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

1. ตลาด เกษตรกรยังคิดวาการตลาดยังไมดี เนื่องจากยังจําหนายเมล็ดพันธุไมไดเต็มที่ 
2. การทํางานรวมกันการทํางานเปนกลุม 
3. การเปลี่ยนแปลงการจัดการ เชน  

- การลงแปลงปกดํา อายุกลาสั้นลง โดยทั่วไปประมาณ 30-35 วัน ไมเกิน 45 วัน 
- การตรวจแปลงเพิ่มมากขึ้น มีการถอนตนปน เดิมไมมีการถอนขาวปนออกเนื่อง

จากเสียดาย แตปจจุบันเกษตรกรถอนพันธุปนทั้งในแปลงเมล็ดพันธุและแปลง
ปลูกทั่วไป 

- เรียนรูศัตรูขาวและโรคเพิ่มข้ึน 
- การเปลี่ยนแปลงใชปุย 

 เรียนรูระยะการใสปุยที่ถูกวิธี  
 ลดปริมาณการใชปุยเคมีลงประมาณรอยละ 67 และไมมีการใชปุยเคมี
ในแปลงขาวทดลองพันธุ 
 มีการใชปุยชีวภาพมากขึ้นซึ่งเปนปุยที่ทําขึ้นเอง ตางคนตางทําไมได
รวมกันทําเปนกลุม แตเกษตรกรแตละรายจะทําเหมือนกันเนื่องจากได
ความรูมากจากโรงเรียนเกษตรกรเหมือนกัน 
 ใชปุยพืชสด เชน โสน (3 ราย)  และปอเทือง (10 ราย) ซึ่งเกษตรกรให
ความเห็นวาโสนจะทนน้ําไดดีกวาปอเทือง 

- การประชุมกอนปลูก และกําหนดขอตกลงในการตรวจแปลงเดือนละ 2 คร้ัง ทุก 2 
สัปดาห 
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4. การจัดการระบบกองทุน เชน ส่ิงจูงใจในการกูเงินของสมาชิกรายละ 1,500 บาท ตอไร ตอ
ป 

5. มีผูนําและกรรมการที่ทุมเท 
6. การสนับสนุนของอบต. เชน 

- เครื่องเย็บถุง  ราคาประมาณ 20,000 บาท 
- เครื่องอัดเมล็ดพันธุ  
- เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ  

 
ประโยชนจากการทําเมล็ดพันธุขาว 

- คุณภาพขาวดีข้ึน 
- รูจักการจัดการเมล็ดพันธุระดับหนึ่ง และรูจักพันธุขาวเพิ่มมากขึ้น จากเดิมรูจักแค 

2 พันธุ ไดแก ขาวเหมยนอง และขาวพาน 
สิ่งที่ควรปรับปรุง 

- การสนับสนุนทั้งจากชุมชนและองคกรสวนทองถิ่น 
- การตลาด 
- การจัดทําเมล็ดพันธุครบวงจร 

แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 
จากการประชุมศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวจํานวน 7 ศูนยใน อ.เชียงของ ไดมีขอเสนอทําโรงสี

ศูนยกลางของ อ.เชียงของ ประกอบดวยโรงสี 1 หลัง โรงเก็บ 2 หลัง และลานตากพื้นที่ 2 ไร ใชงบ
ประมาณมากกวา 1 ลานบาท 
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รายชื่อสมาชิกศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว ตําบลครึ่ง ที่รับเมล็ดพันธุไปทําพันธุ ป 2547 
 

พันธุขาว (กก.) ลําดับ ชื่อ-สกุล 
กข 6 มะลิ 105 หอมพิษณุโลก 

1 นางสุราณี  ชัยชาย 40 20  
2 นายอนุทิน  กันทะสอน 30 20  
3 นายสนั่น  กันทรี 20   
4 นายธวัชชัย (คํา)  ธิชาญ 20   
5 นายพิชา  แสงใจ 80   
6 นายปน  ทะเย็น 20   
7 นายใจ  ต๊ิบโคตร 20   
8 นายเลื่อน  แปงใจดี 20   
9 นายคํา  ธิชาญ 20   

10 นายเกษม  พรมนอย 20 100  
11 นายสวาท  คํารินทร 50   
12 นายผองใส  ไชยพรม 40   
13 นายจิตร  ธิชาญ 20 25  
14 นายฉลอง  คํารินทร 10  310 
15 นายสง  พรมมา 20   
16 นายอภิวัฒน  ทะเย็น 20   
17 นายรัตน 10   
18 นายกิ่งแกว  อินทํา 20 15  
19 นายสิทธิพงษ  แปงใจดี 20   
20 นายคํา  ไชยตน 25 20  
21 นายสอน  ปยะสอน 50   
22 นายกวน  ต๊ิบโคตร 50   
23 นายแกว  สมขน  40  
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ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาว ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2547 

ณ วัดบานครึ่งเหนือ ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 
1 นางพุธ  แลรเชียงกลาง 31 หมู 11  
2 สวาง  ไชยพรม 14/1 หมู 3 09-5116057 
3 ปน  ทะเย็น 26 หมู 11  
4 นายอุดดี  ออนนวน 69/1 หมู 11  
5 นายฉลอง  คํารินทร 39 หมู 2 07-1748608 

 


