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บทคัดยอ 

 
กลุมชาวนานานแกปญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวดวยตนเอง ดวยการผสมสรางพันธุขึ้นใชเองและรวมกลุม

กันผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อขายใหกลุมอื่น แตพบปญหาพันธุปนและยังไมเปนระบบการผลิตพันธุที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจําเปน ตองวิจัยกระบวนการจัดการความรู (knowledge management) เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางเปน
ระบบ และสนับสนุนใหเกิดกลไกการทํางานรวมกันของเครือขายในพื้นที่ ใหเกิดการชวยเหลือกันในการพัฒนาระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุขาวนาน ที่สามารถพ่ึงพาตนเองไดทั้งขาวไรและขาวนา  

จากผลการดําเนินงานรวมกับศูนยเรียนรูโจโก ในมูลนิธิฮักเมืองนาน และสํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่
เปาหมาย 12 ตําบลพบวา กลุมชาวนามีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวเดิมอยูแลวตั้งแตสรางพันธุจนถึงผลิต
เมล็ดพันธุ แตยังขึ้นอยูกับตัวบุคคลและพ้ืนที่ ทั้งนี้หลังจากสนับสนุนใหเกิดกระบวนการจัดการการผลิตพันธุขาว
อยางเปนระบบ ทําใหกลุมชาวนาไดเรียนรูสาระสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุขาวคือ การเรียนรูลักษณะประจํา
พันธุเพื่อสรางพันธุใหม คัดพันธุปนและผลิตพันธุคัดและหลัก  กลุมชาวนาเห็นดวยกับกระบวนการจัดการ และ
ไดขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุเพื่อใชกันอยางทั่วถึงและจําหนายสูพื้นที่อื่น รวมทั้งจัดแบงภาระการ
ผลิตเมล็ดพันธุตามลําดับชั้นรวมกัน เครือขายในพื้นที่ไดสนับสนุนใหเกิดระบบการผลิตที่เขมแข็ง และพัฒนา
กระบวนการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ สําหรับปญหาขาดแคลนพันธุขาวไรที่รุนแรงนั้น ไดเริ่มกระบวนการ 
พัฒนาพันธุแบบพึ่งตนเอง โดยจัดหาพันธุขาวไรที่ดีใหกลุมเกษตรกร ไดทดลองปลูกและคัดไวใชเปนเชื้อพันธุขาว
ในพื้นที่ของตนและแลกเปล่ียนพันธุระหวางกันตอไป นอกจากน้ีไดสรุปกลไกความรวมมือกับเครือขายทํางานใน
พื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความยั่งยืนใหกับระบบการผลิตพันธุขาว 
 
คําสําคัญ : ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อพึ่งตนเอง  การพัฒนาระบบผลิตพันธุขาวนาน 
 
 
 
 
1สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง ตู ปณ.89 อ.เมือง จ.ลําปาง 5200   
1  Lampang Agricultural Research and Training Centre. P.O.Box 89. Amphur Muang, Lampang. 52000. 
2 มูลนิธิฮักเมืองนาน 96 ซอย 1 อรัญญาวาส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน 50000   
2  Hug Muang Nan Foundation. 96 Soi1  Aranyawat. Tumbon Nai Waeng, Amphur Muang, Nan.50000. 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 57 

Abstract 
 

Rice farmer groups in Nan province resolved their problem on the shortage of good variety 
seed by developing their own rice varieties and producing for the other groups. However, they 
experienced the problem of varietal mix-up and inefficiently seed production system. This project 
developed a process of knowledge management for rice seed production system and supported for 
the mechanism of work together between rice farmer’s networks in the focus areas for assisting the 
development of rice seed production system in Nan province that the farmers could be dependent 
on their own both upland- and lowlandrice varieties production. 

Results from the co-operation with JoKo Learning Center of Hug Muang Nan Foundation 
and Agricultural District Offices in the target area of 12 Tambons were found. The farmer groups had 
already set up their rice varietal production management following the process of varietal 
development scheme from breeding of new variety up to the production of the seed. However, the 
process was depended on individuals and on specific areas; thus, this project supported the 
process of mutual development for rice varietal breeding system. The importance knowledge of the 
farmers learning for rice varietal development was the knowing of phenotype of a rice variety for 
breeding of a new variety, detection or protection of variety contamination, and the production of 
foundation and registered seeds. The farmers agreed on this process management and extended 
production area to increase seed yield for their own usage and sell to other areas. Moreover, they 
shared and produced seed process together. The corporation network intended to support their 
production system and developed a process for seed quality assessment. For the severe problems 
on the lack of upland rice seed, the project was starting to develop a self-dependency varietal 
development by providing farmers with elite upland-rice varieties for the evaluation and selection in 
their areas for utilization and varietal exchanges in the next. Moreover, the corporation network 
planning in target area for increasing efficiency and sustainability system was concluded. 

 
Key Words :  rice seed production system, sustainable self dependence, rice varieties production in 
 Nan 
 

บทนํา 
 
นโยบายสนับสนุนพันธุขาวจากภาครัฐ ที่ผานศูนยขยายพันธุพืช ตอบสนองความตองการของชาวนานาน

ไดเพียง 6-7% เทานั้น (ผลการประชุมกับมูลนิธิฮักเมืองนาน เม่ือวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2551) เนื่องจากพันธุขาว
ที่ผลิตไมตรงความตองการของชาวนา ชาวนาตองพึ่งตนเองโดยซ้ือขาย แลกเปล่ียนและใหยืมพันธุขาวกันและกัน 
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แตสวนใหญเมล็ดพันธุดังกลาวมีขาวพันธุอื่นปนอยูมาก กลุมชาวนานานยังไดแกปญหาดังกลาวอีกประการหนึ่ง 
คือ ไดสรางขาวพันธุใหมที่ตรงตามตองการไวใชเองไดแก พันธุเหนียวหวัน 1 และ เหนียวหวัน 2 ซึ่งเปนที่ตองการ
ของชาวนานานอยางมากประมาณ 7-8 ตันตอป แตชาวนานักปรับปรุงพันธุ ก็ไมสามารถผลิตเมล็ดพันธุไดมาก
ตามเปาหมายได เพราะมีขอจํากัดพื้นที่ แรงงานและเงินทุน ดังนั้นปญหาเหลานี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือ เพื่อใหชาวนาพึ่งตนเองใหไดเรื่องเมล็ดพันธุ สําหรับการปลูกขาวไรที่จังหวัดนานนั้นพบปญหาผลิตได
ไมพอกิน และเกษตรกรเปล่ียนไปปลูกขาวโพดไรเพื่อไดเงินมาซื้อขาวกิน ทําใหเกิดการสูญหายพันธุกรรมขาวไร
อยางมาก (ม่ิงขวัญและคณะ, 2548) 

ดวยเหตุนี้ทางโครงการ จึงไดวิจัยกระบวนการจัดการผลิต เพื่อผลักดันใหระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ของกลุมชาวนาที่มีอยูแลว ให โดยดําเนินงานรวมกับเครือขายภาคีในพื้นที่ ประกอบดวย กลุมชาวนา มูลนิธิฮัก
เมืองนาน สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่ รวมทั้งนักวิชาการจากสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดการยอมรับ
ในพื้นที่ สรางความเขมแข็งในระบบการผลิตและเกิดประสิทธิภาพในการพึ่งตนเองได ตลอดจนเกิดความรวมมือกัน
ของเครือขายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหย่ังยืนตอไป 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 

 ไดเร่ิมพัฒนากระบวนการจัดการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนาที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัดนาน โดย
มีพื้นที่เปาหมายทํางาน 12 ตําบลๆละ 1 หมูบาน และแบงตามลักษณะงานของกลุม ดังนี้ 
 1. กลุมชาวนานักปรับปรุงพันธุและผลิตพันธุคัด (3 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน) ไดแก บานหาดเค็ด  
ต.เมืองจัง และบานน้ําเกี๋ยน ต.น้ําเกี๋ยน อ. ภูเพียง และบานทุงฆอง ต.ยม อ.ทาวังผา  
 2. กลุมชาวนาในพื้นที่ผลิตพันธุหลักและขยาย (6 ตําบล ๆ ละ 1-3 หมูบาน) ไดแก ต.ถืมตอง และ ต.ดูใต 
อ.เมือง, ต.ไหลนาน และต.ขึ่ง อ.เวียงสา, ต.ปาแลวหลวง อ.สันติสุข, ต.นาปง ต.ฝายแกว และต.น้ําเก๋ียน อ.ภูเพียง, 
ต.ยม อ. ทาวังผา และ ต.เบือ อ.เชียงกลาง  
 3. กลุมผูปลูกขาวไร (4 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน) ไดแก บานหวยมอ ต.เวียง อ.เมือง, บานผาขวาง ต.บอ 
อ.เมือง, บานกิ่วมวง ต.ดูคง อ.สันติสุข และบานหวยไฮ ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง 
 สําหรับแผนการดําเนินงานวิจัยกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนา ในชวงเวลา 2 ป (เดือน
กันยายน 2551-เดือนสิงหาคม 2553) ไดกําหนดไว ดังนี้ 
 1. ประชุมเครือขายภาคีในพื้นที่ เพื่อประสานความรวมมือกันทํางาน โดยใชพื้นที่ตามแผนการพัฒนา
พันธุขาวของศูนยเรียนรูโจโก ในมูลนิธิฮักเมืองนาน และแผนงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

2. สํารวจขอมูลการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ไดปฏิบัติมาแลวของกลุมชาวนาในพื้นที่ เพื่อ 
2.1 สรางความเขาใจระบบการผลิตเมล็ดพันธุ และแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เปาหมาย 

  2.2 จัดการองคความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว ของกลุมชาวนา โดยการวิเคราะหและแยกความรู
ประสบการณ ออกเปน ความรูที่ถูกตองและสมบูรณ ความรูที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (ที่โครงการฯ จะเพ่ิมเติมให
สมบูรณ) และความรูที่ไมถูกตองหรือไมรู (ที่โครงการฯ ตองจัดอบรมใหความรูใหม) 
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  2.3 วิเคราะหจุดเดนขอจํากัดของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนา โดยวิธี SWOT 
analysis เพื่อการวางแผนแกปญหาใหตรงประเด็นและเหมาะสม 
 3. สรุปกลไกความรวมมือกับเครือขายทํางานในพื้นที่ในการพัฒนากระบวนการผลิตพันธุขาวของ
ชาวนาแบบพึ่งตนเอง เพื่อใชเปนตนแบบความรวมมือกันระหวางโครงการวิจัยกับเครือขายในพ้ืนที่ในพื้นที่ขยาย
ผลอื่นๆ ตอไป 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ขอมูลกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมายที่ผานมา 

กลุมเกษตรกรขาวไร เปนชุมชนที่มีชาติพันธุที่หลากหลายตางกันเชน เม่ียน ขมุ ถ่ิน ลาวและคนพื้นเมือง 
ที่อยูบนภูเขาสูงและหางไกลเมือง มีพื้นความรูขาวไรจากบรรพบุรุษ และปลูกเพื่อบริโภคยกเวนบานก่ิวมวง ต.ดูคง 
อ.สันติสุข ที่ปลูกใหเหลือขายเปนเมล็ดพันธุ ดังนั้นจึงใชเปนพื้นที่ตนแบบการอนุรักษและใชพันธุขาวไร ปจจุบันนิยม
ปลูกโดยใชวิธีปลูกขาวโพดที่มีการไถเตรียมดิน ใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดวัชพืช แตยังใชวิธีกระทุงหยอดขาวแหง 
สวนใหญทิ้งพันธุพื้นเมืองที่เคยปลูกไปแลว จงึตองการพันธุทีเ่หมาะสมกับพื้นที ่ ปญหาสําคัญในการปลูกขาวไรที่
พบคือ สภาพอากาศแปรปรวน การระบาดของหนอนดวงดินและหนู 

กลุมชาวนาปรับปรุงพันธุขาวและผลิตพันธุคัด ไดสรางขาวพันธุใหมและใชกันแพรหลายคือ พันธุเหนียว
หวัน 1 และเหนียวหวัน 2 โดยนายหวัน เรืองต้ือ ในปจจุบันทุกคนยังสรางลูกผสมและทําการคัดเลือกอยูในแตละ
พื้นที่ ชาวนาปรับปรุงพันธุมีความรูเขาใจขั้นตอนปรับปรุงพันธุ และทราบปญหาการสรางพันธุ คือ ใชพื้นที่นา 
เวลาและตนทุนมากเพื่อคัดเลือกชั่วลูกผสม ชาวนามีความคิดวาควรเก็บรักษาพันธุขาวไวหลายพันธุ ใชปลูกเพื่อ
ลดความเส่ียงจากสภาพอากาศ สําหรับชาวนาบานทุงฆอง มีปญหาสรางคูผสมมากเกินไป และไมชํานาญในการ
คัดสายพันธุ จึงยังไมไดสายพันธุขาวที่ตรง ความตองการ (ผลผลิตดี อายุเบา ทนโรคไหม ตนสูงไมลม หุงกิน
อรอย)  
 สําหรับกลุมชาวนาผลิตพันธุหลักและขยาย พบวา ชาวนาทั้งหมดมีอายุเกิน 45 ป มีพื้นที่นา 2-4 ไรตอ
ครอบครัว ปลูกขาวมากกวา 20 ป ผลิตพันธุทั้งพันธุราชการ (ไดแก ขาวดอกมะลิ 105, หอมสกล และสันปาตอง 
1) และพันธุที่สรางเอง (ไดแกเหนียวหวัน  1 และ 2, ทุงฆอง 1, น้ําเก๋ียน 1) ชาวนามีตนทุนสําหรับไถเตรียมดิน 
แรงงานปลูกและเก็บเก่ียว ใชวิธีปลูกขาวตนเดียวในแปลง ที่ประหยัดเมล็ดพันธุที่ใชและ งายตอการคัดถอนพันธุ
ปนในแปลง กลุมชาวนาตองการเรียนรูวิธีตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ นอกจากนี้พบวา พื้นที่ผลิตที่ ต.ไหลนาน
และขึ่ง ใชเปนตนแบบการทํานาอินทรีย และธนาคารเมล็ดพันธุปอเทืองได ปญหาท่ีพบสวนใหญเกิดจาก ใชปุย
ไนโตรเจนสูงเกินไปทําใหตนลม และแมลงบั่วระบาด 
 เปาหมายของการปรับปรุงพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุของกลุมชาวนาทุกกลุม เนนคุณภาพหุงตมและ
ไดผลผลิตพอกินและขายสวนที่เหลือ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ ม่ิงขวัญและคณะ (2548)  
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ผลวิเคราะหจุดเดนขอจํากัดของระบบการผลิตพันธุขาว 
กลุมขาวไร เกษตรกรสนใจปลูกขาวไรเพิ่มขึ้น เพราะราคาขาวโพดไรตํ่า ไมคุมทุน อีกทั้งมีแนวคิดปลูก

ขาวไรเพื่อผลิตเปนเมล็ดพันธุขาย คุนเคยกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมจากการปลูกขาวโพด ซึ่งนาจะเกิดการ
ยอมรับพันธุและวิธีการใหมๆ ไดงาย แตพบวาพันธุขาวไรทองถ่ินและภูมิปญญาปลูกขาวไรไดสูญหายไปจํานวนมาก 
และยังไมแนใจในการใชพันธุขาวไรของทางราชการที่นํามาทดสอบ อีกทั้งเยาวชนไมสนใจปลูกขาวไร 

มีความเปนไปไดที่เกษตรกรจะผลิตเมล็ดพันธุขาวไรไวใชเอง เพราะถูกบีบใหลดพื้นที่ปลูกขาวโพดบนที่
ลาดชัน และลดการทําไรหมุนเวียนของทางราชการ ทําใหเกษตรกรตองการปลูกขาวไวกินเองเพิ่มขึ้น อยางไรก็
ตามอุปสรรคที่พบ คือ สภาพอากาศแปรปรวนมาก และความเส่ือมโทรมของพื้นที่ปลูก 

กลุมขาวนา มีจุดเดนชัดเจนที่มีผูนําชาวนาและชาวนานักปรับปรุงพันธุ ที่มีประสบการณ และมุงม่ันที่
จะพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุเพ่ือพึ่งตนเอง มีผลงานสรางขาวพันธุใหมใชเอง มีเครือขายในพื้นที่ที่ถือ
ประเด็นการอนุรักษเชื้อพันธุขาวไวใชที่เขมแข็ง กลุมชาวนาคุนเคยกับการปกดํากลาตนเดียวที่เปนขั้นตอนสําคัญ
ของการผลิตพันธุคัดและหลัก มีองคกรภาคประชาชนคือ มูลนิธิฮักเมืองนานที่ทํางานในพ้ืนที่มานานหลายปแลว 
อีกทั้งบางพื้นยังอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมขาวจะชวยใหเยาวชนรุนใหมภูมิใจและม่ันใจในอาชีพทํานา 

อยางไรก็ดีมีขอจํากัดการใชพื้นที่และเสียเวลามากในการสรางพันธุของชาวนา ไมไดใชลักษณะพันธุเพื่อ
ถอนพันธุปนและคัดสายพันธุตามเปาหมาย ระบบการผลิตแยกกระจายเฉพาะพ้ืนที่และขึ้นอยูกับความพอใจของเกษตรกร 
ขาดการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ อาจมีปญหาขาวเร้ือในพื้นที่ปลูกหลายพันธุ 

โอกาสพัฒนาระบบการผลิตเปนไปไดเนื่องเพราะมีศูนยเรียนรูบานโจโก ในมูลนิธิฮักเมืองนาน ที่เกาะติด
พื้นที่และกลุมชาวนาใหการยอมรับสูง อีกทั้งสวนราชการในพื้นที่ใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ 
นอกจากนี้ยังไดรับรวมมือแลกเปล่ียนพันธุและความรูจากนักวิชาการปรับปรุงพันธุขาว 

อุปสรรคตอการพัฒนาระบบที่พบคือ แตละสวนราชการท่ีทําการวิจัยตางคนตางเขาไปทํางานในพื้นที่ 
อาจสรางความสับสน และไมเกิดประโยชนที่แทจริงตอกลุมชาวนา ภาครัฐไดเปดชองใหบริษัทเอกชนผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวนั้น ยังแกปญหาไมตรงจุด เพราะพันธุขาวที่ผลิตนั้น ไมใชพันธุที่ชาวนาตองการ และอาจสงผลตอนโยบาย
ศูนยขาวชุมชนเพ่ือพึ่งตนเองในพื้นที่ 
 
ผลประเมินความรูของกลุมผูปลูกขาวไรและนา ในระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

จากผลการประเมินความรูตามขั้นตอนการผลิตพันธุขาว พบวา กลุมผูปลูกขาวไร มีความรูชัดเจนในขั้นตอน
การปลูกขาวไร และตั้งใจใชเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดไรแบบเกษตรเคมีมาใชกับขาวไร มีความรูไมสมบูรณใน
การบํารุงรักษาดินใหอุดมสมบูรณ และการปองกันกําจัดศัตรูขาวไร มีความรูนอยในประเด็นการคัดเลือกใชพันธุ
ขาวไรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน 

สําหรับกลุมชาวนาปรับปรุงพันธุ มีความรูชัดเจนในประเด็นการรวบรวมพันธุขาวเพื่อใชสรางพันธุใหม 
หลักการคัดพันธุพอแมเพื่อสรางคูผสม และวิธีการผสมพันธุเพื่อสรางสายพันธุคูผสมใหม มีความรูไมสมบูรณใน
ประเด็นการคัดเลือก ทดสอบและประเมินสายพันธุคูผสมช่ัวตางๆ และการเก็บรักษาสายพันธุคูผสมช่ัวตางๆ มี
ความรูนอยในประเด็นความรูการรับรองพันธุและสิทธิบัตร 
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 สวนกลุมชาวนาผลิตพันธุ มีความรูชัดเจนในประเด็นวิธีการปลูกและดูแลแปลงพันธุ มีความรูไมสมบูรณ
ในประเด็นการคัดพันธุใหบริสุทธิ์ การเก็บรักษาพันธุหลักและขยาย และการทําพันธุจําหนาย มีความรูนอยในประเด็น
การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ และการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ 
 ไดวางแผนปฏิบัติเพื่อควบคุมระบบการผลิตเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพ โดยการเติมความรูการบันทึก
ลักษณะประจําพันธุเพื่อใชคัดถอนพันธุปนในแปลง เปนขอมูลกําหนดลักษณะสายพันธุจากคูผสม และควบคุม
ความบริสุทธิ์ของพันธุ ซึ่งไดดัดแปลงแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาว ของกรมการขาว (อางโดย อรอนงค, 
2550) พรอมกับทําคูมือแนะนําการบันทึก เพื่อใหชาวนาใชงาย ปฏิบัติตามระยะการเจริญเติบโตสําคัญบางระยะ
ของขาว (Yoshida, 1981) สําหรับพันธุราชการนั้นจะใชขอมูลลักษณะประจําพันธุที่มีอยูแลว (วิชา, 2544) ซึ่ง
ขณะนี้กําลังนําไปใชในพื้นที่โครงการอยู นอกจากนี้จะจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวทั้งในแปลง
และหลังเก็บเก่ียวโดยใหกลุมเปนผูตรวจสอบกันเอง รวมทั้งสนับสนุนใหเครือขายชาวนาในพื้นที่รวมกันผลิตเมล็ด
พันธุขาวใหเปนระบบเดียวกันเพื่อการผลิตในปริมาณมากและเปนการผลิตเพื่อขายเปนเมล็ดพันธุใหกับจังหวัดอื่น 
 
ผลการจัดกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนานานในพื้นที่ 12 ตําบลเปาหมาย 

เม่ือการเปรียบเทียบ แผนการผลิตเมล็ดพันธุของกลุมชาวนาเมื่อส้ินสุดโครงการ (ฤดูฝนป พ.ศ. 2553) 
กับผลการผลิตเมล็ดพันธุกอนเริ่มโครงการ (ฤดูฝนป พ.ศ. 2551) จะเห็นไดวา มีการขยายพื้นที่ผลิตจาก 217 ไร
เปน 1,266.5 ไร (เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 485 หรือเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 258.5) ผลผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวเพิ่มขึ้นจาก 184,650 กิโลกรัมในป พ.ศ.2551 เปน 237,131 กิโลกรัม ในป พ.ศ.2552 (เพิ่มขึ้นรอยละ 
28.42) โดยยังคงมีความหลากหลายของพันธุขาวเฉล่ีย 3 พันธุตอตําบล พันธุที่นิยมผลิตในระดับพันธุขยายคือ 
กข.6 ตานไหมเบอร 2 และเหนียวหวัน กลุมชาวนายังไดจัดแบงพื้นที่เพื่อผลิตระดับพันธุหลักและขยาย ที่ขึ้นอยูกับ
พันธุขาว และแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนจากเกษตรตําบล ทั้งนี้ปริมาณเมล็ดพันธุที่ผลิตได
สวนใหญ จะมีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนระหวางกลุมกันเอง ซึ่งยังมีความตองการเมล็ดพันธุจากกลุมชาวนา
ในพื้นที่อื่นๆ อีก 

ในป พ.ศ. 2552 สวนราชการในพื้นที่ เร่ิมใหการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขยายเชน ต.น้ําแกน อ.ภูเพียง 
ที่ อบต.สนับสนุนงบประมาณ เพื่อกระจายพันธุขาวใหหมูบาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลของความรวมมือสนับสนุน
ทั้ง 4 ภาคคือ ชาวนา ราชการในพื้นที่ ศูนยโจโก และนักวิชาการ  

ชาวนาปรับปรุงพันธุที่บานหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง (พันธุเหนียวหวัน 1 และ 2), ต.น้ําเก๋ียน อ.ภูเพียง 
(พันธุน้ําเกี๋ยน 1) และต.ยม อ.ทาวังผา (พันธุทุงฆอง 1) ไดรวมในระบบการผลิตโดยจัดแบงพื้นที่นา เพื่อปลูกรักษา
ความบริสุทธิ์พันธุของตน ทั้งในระดับพันธุคัดและหลัก และขายใหกับกลุมผลิตพันธุขยาย นอกจากนี้มีการคัด
พันธุขาวไรทองถิ่นเพื่อผลิตเปนพันธุหลักที่ ต. ฝายแกว อ.ภูเพียงและต.น้ําแกน อ.ภูเพียง อีกทั้งในบางพื้นที่ได
พัฒนาเปนแหลงอนุรักษพันธุทองถ่ินของตัวเอง (7-9 พันธุ) ไดแกพื้นที่ ต.ปาแลวหลวง อ.สันติสุข และต.นาปง 
อ.ภูเพียง อยางไรก็ตามในพื้นที่เปาหมายทั้ง 12 ตําบล ยังไดผลิตเมล็ดพันธุขยายที่เปนพันธุราชการดวยไดแก 
ขาวดอกมะลิ 105, หอมสกล, สันปาตอง 1 และ กข.10 

จากผลการดําเนินงานภายใน 2 ป มีสมาชิกจากตําบลอื่นที่เขาโครงการ 3 ตําบลคือ ต.น้ําแกน ต.ทา
นาว และมวงต๊ิด ของ อ.ภูเพียง อีกทั้งในแตละตําบลเดิม ยังมีกลุมชาวนาในหมูบานใหมเขารวมเพิ่มขึ้น ไดแก 
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ในประเด็นการคัดพันธุใหบริสุทธิ์ การเก็บรักษาพันธุหลักและขยาย และการทําพันธุจําหนาย มีความรูนอยในประเด็น
การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ และการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ 
 ไดวางแผนปฏิบัติเพื่อควบคุมระบบการผลิตเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพ โดยการเติมความรูการบันทึก
ลักษณะประจําพันธุเพื่อใชคัดถอนพันธุปนในแปลง เปนขอมูลกําหนดลักษณะสายพันธุจากคูผสม และควบคุม
ความบริสุทธิ์ของพันธุ ซึ่งไดดัดแปลงแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาว ของกรมการขาว (อางโดย อรอนงค, 
2550) พรอมกับทําคูมือแนะนําการบันทึก เพื่อใหชาวนาใชงาย ปฏิบัติตามระยะการเจริญเติบโตสําคัญบางระยะ
ของขาว (Yoshida, 1981) สําหรับพันธุราชการนั้นจะใชขอมูลลักษณะประจําพันธุที่มีอยูแลว (วิชา, 2544) ซึ่ง
ขณะนี้กําลังนําไปใชในพื้นที่โครงการอยู นอกจากนี้จะจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวทั้งในแปลง
และหลังเก็บเก่ียวโดยใหกลุมเปนผูตรวจสอบกันเอง รวมทั้งสนับสนุนใหเครือขายชาวนาในพื้นที่รวมกันผลิตเมล็ด
พันธุขาวใหเปนระบบเดียวกันเพื่อการผลิตในปริมาณมากและเปนการผลิตเพ่ือขายเปนเมล็ดพันธุใหกับจังหวัดอื่น 
 
ผลการจัดกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนานานในพื้นที่ 12 ตําบลเปาหมาย 

เม่ือการเปรียบเทียบ แผนการผลิตเมล็ดพันธุของกลุมชาวนาเมื่อส้ินสุดโครงการ (ฤดูฝนป พ.ศ. 2553) 
กับผลการผลิตเมล็ดพันธุกอนเริ่มโครงการ (ฤดูฝนป พ.ศ. 2551) จะเห็นไดวา มีการขยายพื้นที่ผลิตจาก 217 ไร
เปน 1,266.5 ไร (เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 485 หรือเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 258.5) ผลผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวเพิ่มขึ้นจาก 184,650 กิโลกรัมในป พ.ศ.2551 เปน 237,131 กิโลกรัม ในป พ.ศ.2552 (เพิ่มขึ้นรอยละ 
28.42) โดยยังคงมีความหลากหลายของพันธุขาวเฉล่ีย 3 พันธุตอตําบล พันธุที่นิยมผลิตในระดับพันธุขยายคือ 
กข.6 ตานไหมเบอร 2 และเหนียวหวัน กลุมชาวนายังไดจัดแบงพื้นที่เพื่อผลิตระดับพันธุหลักและขยาย ที่ขึ้นอยูกับ
พันธุขาว และแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนจากเกษตรตําบล ทั้งนี้ปริมาณเมล็ดพันธุที่ผลิตได
สวนใหญ จะมีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนระหวางกลุมกันเอง ซึ่งยังมีความตองการเมล็ดพันธุจากกลุมชาวนา
ในพื้นที่อื่นๆ อีก 

ในป พ.ศ. 2552 สวนราชการในพื้นที่ เร่ิมใหการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขยายเชน ต.น้ําแกน อ.ภูเพียง 
ที่ อบต.สนับสนุนงบประมาณ เพื่อกระจายพันธุขาวใหหมูบาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลของความรวมมือสนับสนุน
ทั้ง 4 ภาคคือ ชาวนา ราชการในพื้นที่ ศูนยโจโก และนักวิชาการ  

ชาวนาปรับปรุงพันธุที่บานหาดเค็ด ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง (พันธุเหนียวหวัน 1 และ 2), ต.น้ําเก๋ียน อ.ภูเพียง 
(พันธุน้ําเกี๋ยน 1) และต.ยม อ.ทาวังผา (พันธุทุงฆอง 1) ไดรวมในระบบการผลิตโดยจัดแบงพื้นที่นา เพื่อปลูกรักษา
ความบริสุทธิ์พันธุของตน ทั้งในระดับพันธุคัดและหลัก และขายใหกับกลุมผลิตพันธุขยาย นอกจากนี้มีการคัด
พันธุขาวไรทองถิ่นเพื่อผลิตเปนพันธุหลักที่ ต. ฝายแกว อ.ภูเพียงและต.น้ําแกน อ.ภูเพียง อีกทั้งในบางพื้นที่ได
พัฒนาเปนแหลงอนุรักษพันธุทองถ่ินของตัวเอง (7-9 พันธุ) ไดแกพื้นที่ ต.ปาแลวหลวง อ.สันติสุข และต.นาปง 
อ.ภูเพียง อยางไรก็ตามในพื้นที่เปาหมายทั้ง 12 ตําบล ยังไดผลิตเมล็ดพันธุขยายที่เปนพันธุราชการดวยไดแก 
ขาวดอกมะลิ 105, หอมสกล, สันปาตอง 1 และ กข.10 

จากผลการดําเนินงานภายใน 2 ป มีสมาชิกจากตําบลอื่นที่เขาโครงการ 3 ตําบลคือ ต.น้ําแกน ต.ทา
นาว และมวงต๊ิด ของ อ.ภูเพียง อีกทั้งในแตละตําบลเดิม ยังมีกลุมชาวนาในหมูบานใหมเขารวมเพิ่มขึ้น ไดแก 
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ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง (7 หมูบาน) และ อ.เชียงกลาง (7 หมูบาน ใน 6 ตําบลใหม) นอกจากนี้กลุมชาวนาในพื้นที่
เปาหมายไดเสนอความตองการ ที่จะเรียนรูเพื่อพึ่งตนเองไดดานการพัฒนาพันธุ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ 
และการทํานาอินทรีย ซึ่งเปนแนวทางที่เครือขายภาคีจะไดดําเนินการตอไป  
 
บทบาทหนาที่ของคณะผูวิจัย กับศูนยเรียนรูโจโก และกลุมชาวนาในกระบวนการผลิตพันธุขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางคณะผูวิจัยในโครงการ เจาหนาที่ของศูนยเรียนรูโจโก 
 และกลุมชาวนา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนานาน 
 

การประสานความรวมมือกันระหวางคณะผูวิจัยกับเจาหนาที่ของศูนยเรียนรูโจโก ในมูลนิธิฮักเมืองนาน 
(ภาพที่ 1) จะเห็นวา ทางโครงการเปนเสมือนพี่เล้ียง ที่ใหทั้งความรู กระตุนและสนับสนุน ใหเกิดผลเชิงปฏิบัติ
ของกลุมชาวนาตามเปาหมาย ในขณะเดียวกันเปนวทิยากรใหการอบรมใหความรูทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติ
ใหกับเจาหนาที่ศูนยเรียนรูโจโก เพื่อนําไปถายทอดใหกับกลุมชาวนาในพ้ืนที่ (Training for the trainer) โดยมุง
แกไขและพัฒนาขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุที่กลุมชาวนายังเขาใจผิด หรือรูไมสมบูรณเทานั้น สวนศูนยเรียนรูโจโก 
ซึ่งเปนองคกรที่ทํางานดานขาวรวมกับกลุมชาวนาในพื้นที่มานานจนเปนที่ยอมรับเชื่อถือของกลุมชาวนานานยอม 
จะทราบประเด็นปญหาในแตละพื้นที่เปาหมายไดชัดเจน ดังนั้นแผนการดําเนินงานโครงการไดถูกกําหนดเพื่อแกไข
ปญหาโดยใชขอมูลจากศูนยเรียนรูโจโกเปนพื้นฐาน อาจกลาวไดวา ทางโครงการวิจัยเขาไปชวยเสริมแรง/หนุน
เสริมใหเกิดประสิทธิภาพการดําเนินงานผลิตเมล็ดพันธุขาว ทั้งสวนเจาหนาที่ศูนยโจโกและกลุมชาวนาที่กําลัง
ดําเนินการอยูนั่นเอง  

พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

มองเห็นผลสําเร็จและเขารวม
กลุมเพื่อเรียนรู 

เสริมแรงพัฒนา และถายทอดองคความรู 

โครงการวิจัยฯ 

ศูนยเรียนรูโจโก 
ในมูลนิธิฮักเมืองนาน 

กลุมชาวนานอก
โครงการ 

แจงปญหาและความตองการ
เรียนรูของชาวนาในพ้ืนที ่

หนุนเสริมความรูที่เหมาะสมกับพื้นที ่

ติดตามประเมินผล เสริม/ปรับความรู จัดประชุม
เพื่อพัฒนาความคิดพึ่งตนเอง ใหรางวัลกระตุน

ความสนใจและความมั่นใจ 

กลุมขาวไร 
กลุมชาวนาปรับปรุงพันธุ 
กลุมชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ 
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อาจกลาวไดวา การกําหนดบทบาทหนาที่ทํางานกันดังกลาว ทําใหเกิดการยอมรับและรวมกันทํางาน
กันเปนทีมเพื่อเปาหมายเดียวกัน ไมทําใหเกิดความสับสนการทํางานในพ้ืนที่ และเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนา 
การผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมชาวนานาน ซึ่งรูปแบบแผนงานตามหนาที่บทบาทดังกลาว ไดรับความสนใจ
สํานักงานเกษตรอําเภอ และเจาหนาที่เกษตรตําบลในพื้นที่อยางมากและขอเขารวมเปนเครือขายทํางานในพื้นที่ 
เพื่อชวยผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์และนําไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ในฤดูฝน 2553 นี้ 
 
กลไกการขับเคล่ือนระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธการทํางานรวมกันของเครือขายภาคีเพื่อขับเคล่ือนระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว (ภาพที่ 2) จะ
เห็นวา คณะผูวิจัยในโครงการและสวนราชการในพื้นที่ เปนเสมือนแรงผลักดันภายนอกใหเกิดการขับเคล่ือนระบบ 
ในขณะที่ศูนยเรียนรูโจโก เปนชนวนที่ทําใหเกิดการจุดระเบิดภายในระบบ ทําใหกลุมชาวนาตามช้ันการผลิตเมล็ดพันธุ 
เกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระบบและมีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่
ของระบบการผลิตไปสูการเปนศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนแบบพึ่งตนเอง บนเสนทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เปน
ระบบเกษตรอินทรียในอนาคต 
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ภาพที่ 2 กลยุทธการทํางานรวมกันระหวางเครือขายภาคีในพื้นที่เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาว
 เพื่อพึ่งพาตนเองของกลุมชาวนานาน 
หมายเหตุ   * = เชื่อมงานและแลกเปลี่ยน/ถายทอดความรูกันเอง          = แลกเปล่ียนความรูรวมกัน 
                  = เติมเสริมความรู/สนับสนุน/ประเมิน/ควบคุมกลุมเปาหมายในระบบ โดยใชองคความรู
ภายนอกระบบ กระตุน/ผลักดันใหเกิดพลังการขับเคล่ือนภายในที่เกิดจากการทํางานรวมกันของกลุมดวยกันเอง 
  = กลุมที่มีความรูประสบการณสรางองคความรูใหกลุมใหมไดเรียนรู 
 

ภายในระบบการผลิตฯ (ภาพที่ 2) ประกอบดวย กลุมชาวนาต้ังแตปรับปรุงพันธุ พันธุคัด หลักและขยาย 
ที่มีความเชื่อมโยงขั้นตอนการผลิตตามชั้นเมล็ดพันธุ มีผูนําชาวนาหรือชาวนากาวหนา เปนผูควบคุมคุณภาพ
เมล็ดพันธุในพื้นที่ของตนเอง (รวมทั้งกลุมขาวไร) สําหรับเจาหนาที่ศูนยเรียนรูโจโก จะเขาไปติดตามชวยแกปญหา
และเสริมเติมความรูที่จําเปนในการผลิตในพื้นที่ รวมทั้งเปนศูนยกลางการรวบรวมเมล็ดพันธุตางๆ ของกลุมชาวนา
เพื่อชวยจัดการจําหนายไปสูพื้นที่อื่นๆ ทั้งในและนอกจังหวัดนาน นอกจากนี้คณะผูวิจัยไดจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิด

ขับเคลื่อนไปสูระบบเกษตรอินทรีย 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เจาหนาที่ศูนยเรยีนรูโจโก * 

สงพันธุคัด 
กลุมชาวนาปรับปรุงพันธุและพันธุคัด * 

รวบรวมไวใช / จําหนายเมล็ดพันธุ 

ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

การทํางาน 
จากคณะผูวิจัย 
ในโครงการ  

แลกเปลี่ยน/เรียนรูรวมกัน 
เพื่อพัฒนาระบบผลิต 

ตรวจ  /ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ (farmer inspectors) 

ผูนําชาวนา /ชาวนากาวหนา * 
ความสนับสนุนจาก

เครือขายราชการในพื้นที ่

เติมความรูใหเขมขน 
(training of the trainers) 

กลุมชาวนาผลิตเมล็ดพันธุหลัก/ขยาย * 

กลุมขาวไร * 

เสริมความรู/ติดตามงานในพืน้ที ่
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รวมกันระหวางเจาหนาที่ศูนยเรียนรูโจโกและกลุมชาวนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการผลิตไดดวยตนเอง ใน
ขณะเดียวกันมีการติดตามประเมินผลการเรียนรูของกลุมชาวนา เพื่อเสริมเติมสวนที่ขาด/ตอยอดใหสมบูรณ ตลอดจน
พัฒนาผูนําชาวนา ใหสรางองคความรูใหมดวยตนเอง (พัฒนากระบวนความคิดเชิงวิจัย) จนสามารถถายทอดใน
กลุมกันเองได (farmer to farmers) และใหควบคุมระบบการผลิตพันธุ (farmer inspectors) ทั้งนี้ ไดปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เปาหมาย 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
กระบวนการจัดการผลิตเมล็ดพันธุขาวไดดําเนินการไปตามผลการวิเคราะหจุดเดนขอจํากัดในแตละ

พื้นที่เปาหมาย โดยเนนการเพิ่มเติมความรูในประเด็นสําคัญที่ขาดไป อีกทั้งอาศัยการพัฒนากลไกความรวมมือ
ของเครือขายในพื้นที่ (กลุมชาวนา/สวนราชการ/ศูนยเรียนรูโจโก) เพื่อสรางความเขมแข็งใหระบบการผลิตของ
กลุมชาวนาที่มีอยูเดิม ทําใหกลุมชาวนาไดความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักการสรางพันธุและผลิตเมล็ดพันธุคัด หลัก
และขยาย (รวมทั้งกลุมขาวไรดวย) มีความตองการเรียนรูและใชลักษณะประจําพันธุขาวเพื่อการสรางพันธุใหม
และคัดพันธุปนในขั้นตอนการผลิตพันธุคัดและหลัก รวมทั้งตองการจัดตั้งกลุมผูตรวจสอบพันธุปนในพื้นที่ของตนเอง 
เพื่อควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุทั้งในแปลงและหลังเก็บเกี่ยว สวนกลุมเกษตรกรผูขาวไร ไดสายพันธุขาวไรดีเดน
เพื่อนําไปปลูกและคัดไวใชเปนเชื้อพันธุและแลกเปล่ียนพันธุระหวางกันตอไป 

จากผลการวิจัยกระบวนการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวแบบพึ่งตนเองในพื้นที่ 12 ตําบล ทําให
ชาวนามีเมล็ดพันธุขาวดีไวใชเพิ่มขึ้นรอยละ 28.42 (237,131 กิโลกรัม ในป พ.ศ.2552) มีพื้นที่ผลิตเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4 เทาเม่ือเทียบกับปพ.ศ. 2551 (จาก 217 ไรเปน1,266.5 ไร) ทําใหชาวนามีเมล็ดพันธุขาวที่ตองการไวใช 
และยังแบงขายรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวยซึ่งก็ยังไมเพียงพอจําหนายใหกับพื้นที่อื่นๆ  กลุมชาวนาที่รวม มีการจัดแบง
บทบาทหนาที่ผลิตพันธุคัด หลักและขยาย โดยมีเครือขายในพ้ืนที่สนับสนุนและเปนที่ปรึกษา เพื่อควบคุมคุณภาพ
เมล็ดพันธุ จนเปนที่ยอมรับในกลุมชาวนาพื้นที่อื่นๆ ที่จะสงผลใหเกิดศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนที่พึ่งตนเองได
อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้มีผลทําใหสวนราชการในพื้นที่ (อบต., อบจ. และสวนราชการจังหวัด) สนับสนุนงบประมาณ
ผานสํานักงานเกษตรเพื่อขยายพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ และใหกลุมชาวนาจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุขาวระดับตําบล 
สวนแผนการพัฒนากระบวนการผลิตที่เครือขายในพ้ืนที่เห็นชอบรวมกันจะทําตอไป คือ การสรางวินัยการผลิต
และพัฒนาจิตสํานึกทํางานรวมกัน การแบงปนผลประโยชนของแตละชั้นกลุมการผลิต การควบคุมประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพลําดับชั้นเมล็ดพันธุ รวมทั้งเห็นวา ลักษณะการพัฒนาระบบการผลิตนั้น ควรมุงไปในแนวทาง
พึ่งตนเอง ที่ผลิตไวใชกอน หากเหลือจึงนํามารวมกันขาย โดยไมใชเปนการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อขายเปนรายไดหลัก 
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