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การทดสอบพันธุขาวโดยเกษตรกรจากชุมชนอนุรักษพันธุพืชพื้นเมือง  
ต. บานน้ําเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียง จ. นาน  

 วันท่ี 18 พ.ย. 46 

วัตถุประสงค 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกันระหวางนักวิจัยและเกษตรกร ในพัฒนาและปรับปรุงพันธุ
ขาวเพื่อความพอเพียงอาหารและรายไดของครัวเรือนเกษตรกร 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตําบลนํ้าเกี๋ยนตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา อยูหางจากตัวจังหวัดนานไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก โดยเดินทางจากตัวอําเภอนานไปทางทิศ
ตะวันออก ตามถนน นาน – แมจริม ผานสะพานพัฒนาภาคเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงองคพระ
ธาตุแชแหง แยกขวาไปตามถนน หนองเตา – บานกอด ประมาณ 4 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลฝายแกว กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลนํ้าแกน กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลมวงตึ๊ดและตําบลทานาว  
กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

 
ประวัติชุมชน 

พื้นที่ตําบลน้ําเกี๋ยน เปนตําบลหน่ึงในพื้นท่ีกิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน มีพื้นที่ประมาณ 
86 ตารางกิโลเมตร มีหมูบาน จํานวนหมูบาน 5  หมูบาน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนท่ีราบสูง 
ทางทิศดานทิศตะวันออกของตําบล มีพื้นท่ีปาตนน้ําซึ่งเปนตนกําเนิดของลําน้ําเก๋ียน (รูปที่ 1) 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีประกอบอาชีพรับจาง คา
ขาย และรับราชการ สวนอาชีพเสริมของชาวบาน คือ การตีเหล็ก ทอผาพื้นเมือง ตัดเย็บเสื้อผา 
จังหวัดนานมีประชากรทั้งสิ้น 480,000  คน ในจํานวนนี้มีเกษตรกรที่ยากจนถึง 470,000 คน มีราย
ไดตํ่ากวา 1,500 บาทตอเดือน 57 บาทตอวัน  

ตําบลนํ้าเกี๋ยน มีจํานวนหลังคาเรือน 657 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,805 คน รายได
เฉลี่ยประมาณ 11,220 บาท ตอคนตอป เปนลําดับที่ 58 ของทั้งประเทศจาก 76 จังหวัด ประชากร
สวนใหญเปนคนพื้นเมืองที่อยูอาศัยสืบลูกหลานมานานรอยกวาป และนับถือศาสนาพุทธ มีเพียง 20 
ครอบครัวเทานั้นที่นับถือศาสนาคริสต มีโบสถคริสต 1 แหง ชื่อโบสถกันธาทิพยกิตติคุณ มีวัด 1 
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อางเก็บน้ํา

อางเก็บน้ํา

หมู 1

หมู 2

หมู 3

หมู 4
หมู 5

อางเก็บน้ํา
ศูนยสาธิตการตลาด

องคการบริหารสวนตําบล 
สถานีอนามัย

วัด
โรงเรียน 

แผนที่สังเขป  
ตําบลน้ําเกี๋ยน ก่ิงอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

N

แหง คือ วัดโปงคํา มีโรงเรียน 1 แหง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมตน และ
สถานีอนามัย 1 แหง 

หมอศิรินันต (สาธารณสุข) เวทีศึกษาประวัติศาสตรชุมชนโดยการทําศึกษาจากใบลาน น้ํา
เกี๋ยน มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานประมาณ ป พ.ศ. 2400 โดยกอนหนานั้นมีคนบานรองตอง บานมวง
ตึ๊ด และจากตัวอําเภอเมืองนาน คือ บานน้ําลอม บานทาลอ บานศรีบุญเรือง บานพญาภู และบาน
แสงดาว มาตั้งถิ่นฐานบริเวณบาน หมู 1 และหมู 3 จํานวนประมาณ 50 หลังคาเรอืนเพื่อทําการ 

รูปที่ 1 แผนที่สังเขปตําบลน้ําเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

เกษตร เพราะที่นี่เปนบริเวณท่ีลุมติดกับลํานํ้าและมีปาโดยรอบ จึงมีความอุดมสมบูรณมาก อีกกลุม
หนึ่งท่ีไดมาปกหลักตั้งถิ่นฐาน คือ กลุมขาทาสบริวารของผูครองนครนาน โดยคนกลุมนี้จะเขามา
ทํางานใหกับเจาผูครองนครนาน งานที่ทําคือการเลี้ยงชาง เลี้ยงมา ทําการเกษตร ปลูกขาว ปลูกผัก 
และทําเครื่องไม 

คําวา “น้ําเกี๋ยน” ไมมีความหมายตรงตัวทั้งความหมายในภาษากลางและภาษาเหนือ แต
ชาวบานคาดการณวานาจะเปนคําที่เพี้ยนมาจากคําวา “เคี่ยน” เปนภาษาเหนือ แปลวา “กลึง” มี
การเลาสืบตอกันมาวาสมัยเม่ือรอยกวาปกอน ขาทาสบริวารของเจาเมืองนานเขามาอยูที่นี่เพื่อมา
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กลึงไม ทําเคร่ืองเรือนเครื่องใชที่บริเวณใกลๆ กับลํานํ้า เพราะมีปาไมสักอุดมสมบูรณ จึงเรียกลําน้ํา
นั้นวา ลํานํ้าเคี่ยน วันเวลาผานมาจึงเพี้ยนมาเปน “ลํานํ้าเกี๋ยน” ชาวบานบางคนก็คาดการณวา นา
จะเปนคําที่เพี้ยนมาจาก คําวา “เกียน” หรือ “เพียน” ซึ่งเปนภาษาเหนือแปลวา “เกณฑ” เพราะใน
สมัยกอนน้ัน ขาทาสบริวารที่มาเล้ียงชาง เลี้ยงมา บริเวณปาขุนน้ําเกี๋ยนในปจจุบัน เม่ือมีขาศึกก็จะ
ตองเกณฑชาง มา และไพรพลไปออกศึก จึงเรียกคนที่อาศัยอยูบริเวณนี้วา คนเกียน คนเพียน เม่ือ
เวลาผานไปก็เพี้ยนเปนเกี๋ยน ซ่ึงตามหลักฐานใบวุฒิการศึกษาของคนที่จบโรงเรียนบานน้ําเกี๋ยนเม่ือ 
70 – 80 ปกอน ชื่อวา “โรงเรียนบานน้ําเกียน” และไมมีใครทราบวาเปลี่ยนเปนโรงเรียนบานน้ํา
เกี๋ยนตั้งแตเม่ือใด 

ตอมาเมื่อมีการอยูรวมกันเปนกลุมในชุมชนกันมากขึ้น ไดมีกาสรางวัด โดยมีตํานานวามี
หงษตัวหนึ่งไดคาบแผนทองคําผานหนาหมูบาน ขณะน้ันมีกลุมชาวบานหลายคนวิ่งตามหงษ และ
พอถึงบริเวณทุงแหงหน่ึงในหมูบาน หงษตัวนั้นบินวนเวียนไปมา แลมองตาชาวบานที่วิ่งไล แลวบิน
หายลับตาไป ชาวบานจึงเชื่อวาเปนเรื่องปาฏิหารย และไดรวมกันสรางวัดขึ้น เรียกวัดน้ีวา “วัดทุง
จะแล” 

กอนป พ.ศ. 2420 ไดมีการสรางวัดขึ้นมาใหม ใชช่ือวา “วัดโปงคํา” ดวยเหตุวา คําวา 
“โปง” หมายถึงบริเวณที่เปนแอง มีน้ําซึมอยูตลอดและเปนดินเค็มที่มีความเปนกรดสูง ชาวบานมี
ความเชื่อวาบริเวณโปงแหงนี้เคยมีทองคําอยูเปนจํานวนมาก และมีผีคุมครองอยู มีตํานานที่เลาสืบ
ทอดกันมาวา เม่ือ 600 กวาปกอน ในชวงที่มีการสรางพระธาตุแชแหงไดมีการมาขุดทองที่บริเวณ
โปงคําแหงนี้ เพื่อนําไปสมทบสรางวัดพระธาตุแชแหง 

อาชีพหลักในสมัยน้ัน คือ การทําไร ทําสวน ลักษณะพื้นที่โดยรอบเปนปา ไมมีถนน มีแต
ทางเดินไปในเมือง ซึ่งจะตองใชเวลาเดินเทาประมาณ 2 ชั่วโมง มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทาง
การเกษตรระหวางคนน้ําเกี๋ยนและคนภายนอก มีการทอผาเพื่อใชเอง คนในชุมชนจะไมคอยเดิน
ทางออกจากหมูบานเพราการคมนาคมลําบาก จึงมักจะแตงงานกันในกลุมเครือญาติ หรือในหมูบาน
ดวยกันเอง ทําใหมีนามสกุลสวนใหญขึ้นตนดวยคําวา “ดี” เชน ดีปานา ดีปนตา ดีพรมกุล และสวน
ใหญเปนเครือญาติกัน ในอดีตไมคอยมีคนนอกพื้นที่มาอยูมากนัก 

ความรวมรวมใจ รักสามัคคีกันมีมาต้ังแตในอดีต จะเห็นไดจากมีการชวยระดมแรงกันสราง
บาน โดยจะไปแจงขาวที่นายบาน เพื่อกระจายขาวแกคนในชุมชน ขอแรงไปชวยสรางบาน เวลามี
ปญหา หรือ ความขัดแยงที่เกิดขึ้น ชาวบานจะแกปญหาโดยใหนายบานชวยตัดสิน ชาวบานจะให
ความสําคัญกับผูนํา หรือนายบานคอนขางมาก ดังน้ันผูนําจึงมีความเขมแข็ง และเปนที่นับถือของ
ชุมชน ลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของคนน้ําเกี๋ยนจนเปนท่ีเลาขานตอๆ กันมาของคนชุมชนอื่นๆ คือ 
ความรักพวกพอง จริงจัง เปนนักเลง ซึ่งภาษาเหนือ เรียกวา “คนขาม” หรือคนที่มีคาถาอาคม ใน
อดีตน้ันทั้งชุมชนจะมีประมาณ 30 – 40 คน 
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ผังแสดงความสัมพันธความเปนชุมชน 

รูปที่ 2 ผังแสดงความสัมพันธความเปนชุมชน ตําบลน้ําเกี๋ยน กิ่งอ.ภูเพียง จ.นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการแกนนํา ตําบลน้ําเก๋ียน 

ประกอบดวย 

- กํานัน, ผูใหญบาน ทั้ง 5 หมูบาน 

- ผูชวยผูใหญบาน ทั้ง 5 หมูบาน 

- สารวัตรกํานัน, แพทยประจําตําบล, ผูรักษาความสงบ 

- สมาชิก อบต. ท้ัง 5 หมูบาน 

- ประธานองคกรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ต.นํ้าเกี๋ยน 

ภารกิจ 

 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนน้ําเกี๋ยน 

น้ําเกี๋ยน 

กรรมการปาชุมชน

กลุมธนาคารขาว

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

กลุมเกษตรย่ังยืน 

ผีปูยา เครือญาติ

กลุมรุนกลุมเสี่ยว

ผูใหญบาน/
กํานัน 

องคกร สอ. 

อบต. 

โรงเรียน

วัด/โบสถ 

โรงสีชุมชน

กลุมเยาวชนอนุรักษ 
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

กลุมเยาวชน

กลุมพ่ีสอนนอง

กลุมฟาใส 

กลุมกีฬาทอผา

คณะกรรมการ ปปส. 

กลุมผลิตปุยหมัก 

กลุมเล้ียงวัว 

กลุมตัดเย็บเสื้อผา 

กลุมเล้ียงหมู 

อสม. 

สภาสุขภาพ 

ศูนยสาธิตการตลาด 

กองทุนเอื้ออาทร
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หลักการทํางาน 

- ไมมีใครเปนพระเอก, ทุกคนเปนพระเอกรวมกัน 

- เสมอภาคและเทาเทียมกัน 

- ดาหนาเขาหาปญหารวมกัน, รวมทุกข-รวมสุข 
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ผังโครงสรางการเรียนรูรวมกันตําบลน้ําเกี๋ยน 

 

ที่ปรึกษาสนับสนุน 
- สวนราชการตางๆ 
- องคกรเอกชน 
- ประชาชน 
- เครือขายการเรียนรู 

คณะกรรมการกลาง 33 คน 
ประธานองคกร  ผูนําอาวุโส ผูนําธรรมชาติ ผูทรงคุณวุฒิ พระสงฆ ฯลฯ 
รองประธาน 1 กํานัน (โดยตําแหนง) 
รองประธาน 2  ประธานบริหาร อบต. (โดยตําแหนง) 
คณะกรรมการจากหมูบานละ 6 คน ประกอบดวย 
 ปกครอง (ผูใหญบาน ผูชวย) 1  
 เยาวชน 1 
 อบต. 1 
 แมบาน 1 
 ผูสูงอายุ 1 
เลขาหรือผูชวยเลขา ประธานเยาวชน (โดยตําแหนง) 

องคกรพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชน ตําบล น้ําเกี๋ยน

ฝายศึกษา สังคม วัฒนธรรม ฝายสาธารณสุข ฝายยาเสพติด และความมั่นคง ฝายอาชีพ และเศรษฐกิจ ฝายปาชุมชน และสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการ 26 คน 
อบต. จากกรรรมการกลาง 1 
จากกลุมตางๆ ในชุมชน 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน) 23 คน 

คณะกรรมการ 15 คน 
อบต. จากกรรรมการกลาง 1 
ปกครองจากกรรมการกลาง 1 
อสม. 5 
กลุมอื่นๆ 8 

คณะกรรมการ 70 คน 
อบต. ทุกคน 10 
ปกครองทุกคน 28 
กลุมอื่นๆ ในชุมชน 32 

คณะกรรมการ 16 คน 
อบต. จากกรรรมการกลาง 1 
ปกครองจากกรรมการกลาง  
กลุมอาชีพ กองทุน ออมทรัพย 10 
กลุมอื่นๆ  

กรรมการ 53 คน 
อบต. ทุกคน 10 
ปกครองทุกคน 28 
กลุมผูใชน้ํา อื่นๆ 15 



หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม. เชียงใหม 7

วิวัฒนาการการเรียนรูของ ต. บานน้ําเก๋ียน 

ป วิวัฒนาการการเรียนรู 
2531 - 34 - ลักษณะของชุมชนตางคนตางอยู มีความสัมพันธแบบแยกหมูบานมี

ปญหา  
- มีปญหาการตัดไมทําลายปา การพนัน ยาเสพติด ยาบาระบาดใน

กลุมผูใชแรงงาน เกิดปญหาความแหงแลง ชาวบานมีหนี้สินมาก 
2534 - 36 - กอเกิด กระบวนการ บวรส. เร่ิมมีการอนุรักษปา  

- มีการแกปญหาความยากจน ยาเสพติดระบาดสูเยาวชน 
2537 - 39 - ปญหายาเสพติดถึงจุดวิกฤติ มีผูเสพยาบาจํานวนมาก นักเรียนจบ

ชั้น ม.3 โรงเรียนบานนํ้าเกี๋ยน ไมสามารถเขาเรียนตอสถานศึกษาใน
ตัวเมืองได เนื่องจากถูกมองวามาจากชุมชนที่ปญหายาเสพติดรุน
แรง เกิดโครงสรางปองกันแกไขปญหายาเสพติดแบบครบวงจร 

2539 - 40 - ขับเคลื่อนกระบวนการแกไขปญหายาเสพติดแบบครบวงจร  
- กิจกรรมกลุมเยาวชน  
- แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก 

2541  - กอเกิดองคกรพัฒนาชีวิตประชาชน ต. น้ําเกี๋ยน  
- จัดทําแผนรอยแปด มีเปาหมายรวมของชุมชน (วิสัยทัศน)  
- แกไขปญหายาเสพติดไดผล ปญหายาเสพติดเบาบาง 
- ลํานํ้าเกี๋ยนไมแหงแลง ปาขุนน้ําเกี๋ยนฟนความอุดมสมบูรณ 
- เยาวชนสอบติดระดับอุดมศึกษา  

2541 - 43 - ขับเคลื่อนประเด็นดานเศรษฐกิจ ขยายเครือขาย แสวงหาความรวม
มือ และแหลงทุนจากภายนอก รวบรวมทุนชุมชน กอเกิดธนาคารชุม
ชน  

- ยกฐานะเปน อบต. มีคณะศึกษาดูงาน  
2544 - จัดทําแผนแมบทชุมชน ตามวิสัยทัศน “กินอิ่ม นอนอุน และฝนดี” 

ความเปนมาของโรงเรียนชาวนา 

โดยแกนนําเกษตรกรผูประสานงานชาวนาตําบลบานเกี๋ยน คุณยงยุทธ ดีคํามูล 

โรงเรียนชาวนาบานนํ้าเกี๋ยนมีการปลูกทดสอบพันธุขาวจํานวน 32 พันธุ โดยการทํางานรวมกันระหวาง 
ศูนยวิจัยขาวแพร กลุมเกษตรกรบานน้ําเกี๋ยน กลุมเกษตรกรฮักเมืองนาน 
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ขั้นตอนการเตรียมงาน 

- การประสานงานชุมชน 

- การเก็บขอมูลพื้นฐานหมูบาน 

- อบรมผูนําเกษตรกร 
- คัดเลือกแปลงทดลอง 
- ทําหลักสูตรการเรียนรู 
- เตรียมเมล็ดพันธุ 

ขั้นปฏิบัติ 

- การศึกษาในแปลงทดลอง 
- การศึกษานิเวศเกษตร 

- แบบฝกหัดในแปลง 
ขั้นประเมินผล 

- วันเกษตรกร 

- การประเมินผลเกษตรกร 

- การประเมินผลเจาหนาที ่
- วางแผนครั้งตอไป 

ไดรวบรวมชาวนาที่เปนที่ผลิตขาว ซึ่งมีปญหาเกิดโรคจึงไดรวมมือกัน พันธุขาวที่ปลูกโดยทั่วไปเปน
พันธุพื้นเมือง แตปจจุบันไดหายไปมาก และตองการขาวที่ไมเปนโรค และปลูกไดดีในพื้นที่บานน้ํา กข 
8 กข 10  

เดือนพ.ค. ไดตกลงกันวาจะปลูกขาวพันธุตางๆ ไดเรียนรูรวมกันกับกลุมฮักเมืองนาน 23 คน ดอ 13 

พันธุ ดอ 5 พันธุ ท่ีมา โรงเรียนชาวนาบนบวกกอม เปนพันธุพื้นเมือง และพันธุผสมของนายหวัน กข 6 

และ ... รุนท่ี 5 และ ศูนยวิจัยขาวอุบล และแพร  
พบวาพันธุพื้นเมืองผลผลิตดี และตานทานโรคไดดี ไดตกลงกันวาตอนเชาพบกันที่แปลงนา ตอนเย็น
ประมาณ 1 ทุมไดมาพูดคุยพบกันอาทิตยละ 1 คร้ัง ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ศึกษาความสูง การ
แตกกอ การออกรวงของขาว และกอนการเก็บเก่ียว กําลังดําเนินการประเมินการพันธุขาว วัตถุประสงค
ปรับปรุงพันธุขาวโดยลดตนทุนการผลิตขาวโดยไมใชสารเคมี และมีการปลูกขาวตนเดียว พบวาตนหญา
นอยปลูก เพื่อลดการใชยากําจัดวัชพืช 

แผนผังการทดลองพันธุขาว 

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 

ขาวเสาแตก เบอร 10 

สกลนคร เบอร 9 

รูปที่ 4 โรงเรียนชาวนาบานน้ําเกี๋ยน 

รูปที่ 5 แปลงทดลอง โรงเรียนชาวนา “ขาว” บานน้ําเกี๋ยน 
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เหนียวเมืองปาย เบอร 8 

เหนียวอุบล ขาวเหนียวไทย 

เบอร 6 ขาวลาวหัก 

เบอร 5 เหนียวหอม 2 

เบอร 4 เหนียวหอม 1 

เบอร 3 เหลืองใบเล็ก 

เบอร 2 แกนประดู 
เบอร 1  

ชุดที่ 3 

ปฏิทินการปลูกพืชของเกษตรกรบานน้ําเกี๋ยน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ปลูกถ่ัว
เหลือง ถั่ว
เขียว และถั่ว
ดํา 

 เก็บ
เกี่ยว
ถ่ัว
เหลือง 

เตรียม
พื้นท่ี
ปลูก
ขาว
โพด 

หวานกลา
ขาว 

ปลูกขาวนา
ดํา 

หวานถั่วดํา 
เตรียมพื้นที่
ปลูกถั่วเขียว  

 

     เก็บเกี่ยวงา เก็บ
เกี่ยว
ขาว
โพด
ดิบ 

 เก็บ
เกี่ยว
ขาว
โพด
แหง 
ขา
วนา 

เตรียม
พื้นที่
ปลูก
ถั่ว
เหลือง

เวทีเกษตรกร 

หัวขอยอยในการเสวนา 

การผลิตขาวจะนําไปสูการตลาดเพื่ออาหารที่ปลอดภัยจะพัฒนาขึ้นหรือจะถดถอยลง  
มีโอกาสเปนไปไดในการผลิตขาวโดยการทําแบบปลอดสารพิษไดมีการทํางานในหลายพื้นที เชน 
จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่เดชอุดม ไมใชสารเคมี ผลผลิตสามารถไดถึง 800 –900 กก. ตอไร 
กิจกรรมเลือกพันธุขาวโดย 



หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม. เชียงใหม 10

พื้นท่ี ต. นํ้าฮั่ว เอาปุยชีวภาพมาใช 2 ป พบวาดินดี  
พื้นท่ีบานกอม ไมมีการใสปุย ปลูกขาวดอ หลังจากนั้นปลูกพืชหลังนา มีปุยชีวภาพและฟางขาว เศษตน
พริก หรือพืชอื่นๆ ซึ่งไมใชงบประมาณซ้ือปุย   
ชํานาญ บานเชียงราย มีการใชปุยในนาขาว ถาไมใสปุยแลวผลผลิตไมดี ปุยอินทรียไมมี วัว ควายเริ่มมี
การเลี้ยงมากขึ้น แตกอนําไมมีการใช แตประมาณหลังจากน้ัน 10  ปมีการใช 
 
คุณ บุญรัตน ปจจัยการใชสารเคมี ขึ้นอยูหลายปจจัย เชนการดึงออกจากนา ถาจะทําขาวอินทรียได
ตองมีธาตุอาหารที่พอเพียง มีหลายวิธีการที่จะปรับปรุงเพื่อใหปลูกขาวอินทรียได และ พันธุขาวก็มีสวน
เกี่ยวของ ซ่ึงขาวพื้นเมืองมีการใชปุยนอยกวา ขาว กข 6 มะลิ ในสภาพอินทรียสูกับที่ใสปุยไมได และ
อีกประการคือการเปนโรคไหมคอรวง ดังน้ันพันธุขาวถึงแมวาจะใหผลผลิตดีในการทําขาวอินทรียตองดู
เรื่องของโรคดวย เชนพื้นท่ีบานเชียงราย มีโรคตายคอรวงมาก ดังน้ันตองดูหลายปจจัยประกอบกัน ไม
วาจะเปน ดิน ระบบการปลูกพืช ธาตุอาหาร โรคแมลง  
การปลูกผักหรือพืชอื่นๆก็เปนการตกคางสูขาวเหมือนกัน  
การผลิตขาวอินทรียเลย ตองคํานึงถึงทําอยางไรที่จะลดการใชเคมีลงแตขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มการใช
อินทรียวัตถุในดินมากขึ้นมากขึ้น เชน บางหมูบานมีระดับของขาวอินทรีย เชน อินทรีย หรือ ขาวปรับ
เปลี่ยน 
 
อ. พฤกษ ประเด็น  พันธุที่คัดทิ้งจะเก็บจากที่ไหน 

ถาจะเก็บจะเก็บอะไร จะเก็บทุกสายพันธุหรือไม หรือเก็บเฉพาะสายพันธุพื้นเมือง เชน หอมทุง x กข 6 

มีสายพันธุมากถึง 70 และคูผสมมาก ซึ่งพื้นที่บานเกี๋ยนถือไดวาเปนพื้นที่ปลูกขาวสําหรับบริโภคเปน
สวนใหญ และขาวไมพอกิน ควรตองมองประเด็นดังนี้   

1. ถาจะเก็บพันธุขาวจะเก็บพันธุอะไร พันธุพื้นเมือง หรือพันธุผสม 

2. จะเก็บที่ไหน ชุมชน หรือโรงเรียนชาวนา แตละปตองมีเวทีเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนพันธุกัน
อยางไร 

3. เก็บกี่ปถึงจะนํามาขยาย จะเก็บอยางไร ขายเปนเมล็ดพันธุ หรือเมล็ดธรรมดา 

4. การประเมิน  ลักษณะอะไรที่ชาวนาคัดไดดีท่ีสุด ความสูง แตกกอ วัดกันเองได  บางสวนอาจจะ
ตองมีเครื่องมือประเมิน ธาตุอาหาร และคุณคาทางอาหาร 

5. ขอความรวมมือจากสถาบันอื่นๆท่ีมีความรูเขารวมชวยประเมินทางวิชาการ 

ขาวอินทรียบานแกวนดีกวาที่อื่นอยางไร จุดเดน หรือขอไดเปรียบอยูที่จุดไหน (เชนมีเกษตรกรผูนํา
ถึง 22 คน มีการรวมกลุมกันดี) 

 
สนิท นายก อบต. บานเกี๋ยน เครือขายอนุรักษพันธุพืช และกลุมฮักเมืองนาน เปนการเริ่มตนการเรียนรู 
ซึ่งการเรียนรูมีคําถามหลายคําถามที่ตองคนหาและหาคําตอบ เห็นดวยที่ตองมีภาคีความรวมมือ อบต. 
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มีความพรอมที่จะประสานฝายวิชาการมาหนุนชาวบาน ซึ่งอยางไรก็ตามตองเหมาะสมกับพื้นที่ของบาน
น้ําเกี๋ยน เร่ืองขาวหรือเมล็ดพันธุ 
พันธุขาวที่ปลูกการปลูกซ้ําพื้นที่กับพันธุเดิมประมาณ 4 ป ผลผลิตเริ่มลดลง ขาวอายุยาวประมาณ 120 

วัน หาพันธุขาวอายุสั้นแลวเปลี่ยน เพื่อใหขาวดีขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนพันธุขาวในหมูบาน 
 
ประเด็นลักษณะพันธุท่ีเกษตรกรตองการในพื้นที่แตละบาน 

หมูบาน ลักษณะที่ตองการ 

น้ําเกี๋ยน 1. อายุสั้นเก็บเก่ียวประมาณ 90 วัน ปลายต.ค. 
2. ผลผลิตสูง แตกกอมาก รวงยาว 

3. ตานทานตอโรคไหมคอรวง ใบไหม และตานทานตอแมลง 
4. นุมหอม เมล็ดยาว เมล็ดขาวสารสีขาวไมแดง 
5. ลําตนแข็งแรงไมลม สูงกวา กข 10 

6. ใชน้ํานอย ทนแลง 
7. สามารถพัฒนาพันธุตอไปได สามารถปลูกไดหลังจากปที่ 4 

เชียงราย 1. เมล็ดเล็กยาว ขาว 

2. กลิ่นหอม อรอย 

3. ลําตนแตกกอดี ลําตนแข็ง ตานทานโรคไมมีโรค 

4. ผลผลิตมาก รวงยาว เมล็ดใหญ 
5. ตนไมสูงมากหรือเตี้ยมาก ประมาณเทาคอ 

6. ตองการขาวออกกอน ขาวดอ (ตองปรึกษากลุมอื่น เนื่องจากมีปญหาเรื่อง
นก) 

บานกอม 1. อายุสั้น แข็งแรง เม็ดยาว 

2. หอมนุม 

3. ผลผลิตสูง 
4. ตนสูง เนื่องจากตองการฟาง เพื่อปลูกพืชอื่น 

5. ตองการขาวดอ นํ้ามีปญหา มีพืชท่ีปลูกตอหลังจากขาว เกี่ยวประมาณ 
ตนตุลาคม 

พันธุเบอร 4 และ 6 หอมสกลนครก็ชอบ 

หาดเค็ด ?และ
โจโก? 

1. จํานวนเมล็ดตอรวงมาก ตองเมล็ดซอนกันไมใชยาวลงมา  (เบอร 5 เลา
แตกของชุมชน) เมล็ดเล็ก ยาว 

2. หุงแลวหอม  
3. ตนขาวต่ํา (นาลุมประมาณ 75 ซม) นาลุม ตนสูงประมาณ 120 ซม 
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4. ตานทานโรคไหม 
5. อายุสั้นประมาณ 75-90 วัน สวนขาวนาลุม เก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน 

6. ตลาดตองการขาวเมล็ดเหมือน กข 6 ตองการกอแข็งแรงแตรวง
เหมือนกข 6 

 
 
ลักษณะที่เหมาะตองการสรุปโดยรวม 

1. อายุสั้น 

2. รวงชอบแบบซอน เชนพันธุ เลาแตกของชุมชน 

3. แกนประดู เหลืองใบเล็ก ตานทานโรค  
4. ความสูงทุกพันธุใชได 
5. แตกกอ เลาแตก แตกกอ 10 กอ 

6. เมล็ดยาว เล็ก แกนประดู และเหนียวหอม 2  เบอร 9 และ 8 
  
นักผสมพันธุของชุมชน 

1. การผสมพันธุทําอยางไร ในเม่ือของดีมีอยูกระจัดกระจายในแตละพันธุ  
ตองใหมาชวยกันมาเลือกขนาดเนื่องจากขนาดหลากหลายตองมีหลายคนมารวมตัดสินใจรวม
กัน ซึ่งจะเอาแบบที่คนหมูมากทํา 

2. พันธุท่ีเก็บแลวอาจจะไปดูขาวดอ ที่เก็บไปแลว ไดแก ชุดที่ 1 18 21 22 23  34  35  26  27  28  
29  30  

3. ลักษณะ ความนุม และขาวหอม คัดเลือกจากขาวดอที่เก็บเกี่ยวไปแลว ขาวที่ชอบเชน ขาวหอม
สกลนคร คอนขางจะเปนพันธุท่ีเกษตรกรเลือกแลว 

4. กลุมขาวดอ 14 เบอรลักษณะที่ตองการมีลักษณะอยางไร 
หอมสกลนคร ไมไวแสง เมล็ดคุณบุญรัตนนํามาใหคุณ สํารวย 80 กก. 
หอมสกลนครตองการปรับปรุงลําตนของหอมสกลนครจะดีมาก โดยนายหวัน  

 
อนาคตในเรื่องอื่นความรวมมือในอนาคต โจทยรวมในการพัฒนาเครือขายและแผนรวมกัน 

1. ศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ กับเมล็ดธรรมดา บานเก๋ียน 

2. ความตองการพันธุขาวดอ 

บานนํ้าเกี๋ยน 

• มีผลตอพืชปลูกหลังจากขาว คือถั่วเหลืองแตมีปญหาเนื่องจากมีปญหาเร่ืองน้ําในปน้ี  
• นาปตองมีผลผลิตมากกวานาดอ ใชนํ้ามากกวาขาวดอ  ทิศทางของอบต. ประมาณ 100 ไร 

เพื่อเรียนรูความหลากหลายเมล็ดพันธุในสวนของ อบต. 
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หาดเพชร  
• การเลือกขาวดอขาวป ก็ยังเปนการเสี่ยง ซึ่งคาดวาจะเหมือนปนี้คือน้ํานอย แตถาปหนาน้ํามาก 

เปนขาวอายุสั้น แตน้ํามากก็จะเปนการเสี่ยวเหมือนกัน ซ่ึงเจาของนาตองรูวาพันธุไหนจะเหมาะ
กับท่ีนาตัวเอง กอนที่จะเปลี่ยนพันธุเลยทีเดียว 

• การเก็บเมล็ดพันธุถาปลูกศูนยวิจัยหรือหองเย็น แลวประมาณ 3 ปพันธุขาวอาจจะปรับตัวไมทัน
ตอสภาพแวดลอม ซึ่งนาจะเก็บพันธุขาวในชุมชน เพื่อหมุนเวียนมาปลูกปตอปใหเปนพันธุที่
บริสุทธิ์ และจําหนายตอเกษตรกร 

ตรงกอง 
• ขาวลูกผสมรุนที่ 3 แตมีผูสนใจมาก กข 10 กับลูกผสม ตอนนี้ยังแบงพันธุกัน ตนสูง ตนปาน

กลาง ตนเตี้ย ซึ่งกลุมเกษตรกรทําการปรับปรุงตอไป 
 
คําถาม 

• เกษตรกรจะทําเมล็ดพันธุประมาณ 1-2 ตัน จะถูกกวาและดีกวาซื้อจากศูนยหรือไม 
ขอเสนอแนะจากนักวิชาการ 

• ที่ไดปจจุบันไดมีเมล็ดพันธุเพื่อชุมชน ซึ่งเกษตรกรก็ไดรวมกลุมอยูแลวก็สามารถทําได ขอที่
ควรระวัง คือขาวปนขาวจาว คือเก็บเมล็ดสุมมาบดดู วามีขาวจาวปนหรือไม 

• คุณเกรียงไกรกลุมเกษตรกรมีความคัดเลือกเมล็ดพันธุ มีความสามารถ ชุมชนเขมแข็ง ซึ่งชุม
ชนผลิตเพื่อใชในชุมชนไมจําเปนตองใชไปซื้อศูนยขาวแพร หรืออื่นๆ 

ขอสังเกต 

1. สมาชิกมีสนใจที่ปรับปรุงขาวพอสมควร เชน หวั๋น บานเกี๋ยน แตตองดูวาเราจะทําหนา
ท่ีอะไรใหดีที่สุดเนื่องจากเราทําไมหมด ไมมีกําลัง เชน กข 6 x พันธุพื้นเมือง และอีก
หมู มี กข 10 x พันธุพื้นเมือง ซึ่งฐานพันธุกรรมแคบ เกษตรกรที่เกงเลือกลักษณะที่
ชอบ และรวมมือกับหนวยงานที่คัดเลือกเพื่อจะไดพันธุที่เร็วขึ้น ประหยัดเวลา  

2. เรงจํานวนปใหเร็วขึ้นซึ่งจริงๆจะใชเวลาถึง 4 ป ถึงจะคัดได 
3. ในระดับตําบล มีจังหวัดมารวม ผูวา อบต. ไดเขารวมกับจังหวัดในการที่ใหเสริมการ

ขาดแคลนขาวอยางไร ในระดับบนหรือระดับจังหวัด  
4. ทางศูนยวิจัยขาว ยินดีสนับสนุนคูผสมที่ศูนยมีหลายคู ใชเทคนิคหองมืดชวยในการ

ออกดอก ซึ่งชวยเรง F5 ปหนาก็จะเปน F6 ซ่ึงยินดีใหความรวมมือและการตรวจสอบ
การตานทานแมลงยินดีที่จะตรวจสอบใหในการตานทานแมลง 

5. เกษตรอินทรีย ตองมีการนําสิ่งตางๆลงไปเหมือนกัน สนับสนุนพืชหลังนา เชน พันธุถั่ว
ฝกยาวสีแดง ท่ีสถานีวิจัยพืชสวน สามารถติดตอได 
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เกษตรกรท่ีไดใบประกาศจากการเขารวมโรงเรียนชาวนา 

1. ยงยุทธ ดีคําวงษ 
2. อํานวย ใจจันทร 
3. อนงค เขื่อนคํา 

4. คิด ดีบุตร 
5. อํานาจ  
6. เกต 

7. บุญชู ดีพรมกุล 

8. ศรี มีสุดา 

9. ถนอม ดีสม 

10. พรสถิตย อุดอาย 

11. อ. ประคอง ดีจันลา 

12. บุญหยวน ดีคําวง 
13. พิสูตร เขียนเรือน 

14. จรินทร ดีอินตา 

15. ตอย ใจจันทร 
16. สันต สอนสีดา 

17. สุภาพ ใจจันทร 
18. ระงับ ดีพูนตา 

19. คําดี ศรีใส 

20. ถวน คําเพื่องฟู 
21. ประยุทธ ดีฟายคํา 

 
 


