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การประชุมระบบการปลูกขาวแบบประณีต 
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548  

ณ หองประชุม 1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
การดําเนินการจัดประชุมระบบการปลูกขาวแบบประณีตในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

ณ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความคิดเห็นของของกลุมเกษตรกร และกลุมนักวิจัยขาวแบบประณีตทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยการประมวลภาพรวมและผลการดําเนินการขาวแบบประณีตทั้งปญหาและขอเสนอ
แนะสําคัญตอการผลิตแบบประณีตนั้น ไดมีการปรึกษาตกลงที่จะจัดงานประชุมระบบการปลูกขาว
แบบประณีตขึ้นอีก เพื่อติดตามการดําเนินงานละความกาวหนาของแตละหนวยงาน และรวมระดม
แนวความคิด เพื่อการพัฒนาและการดําเนินงานตอไป โดยมีวัตถุประสงคในการประชุม ดังนี้ 

1. เพื่อติดตามงานผลการดําเนินงานตอเนื่องในระบบการปลูกขาวแบบประณีต 
2. เพื่อหาองคกรที่รับผิดชอบประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในระบบการปลูกขาวแบบ

ประณีต 
3. เพื่อการวางแผนการดําเนินงานตอไป 

 
วาระที่ 1 : ผลการดําเนินงานปลูกขาวแบบประณีตในหนวยงานตางๆ  
Rainbow Farm  

ทดลองระบบการปลูกขาวแบบประณีตในขาวพันธุกข 6 สันปาตอง1 และหอมมะลิ105 พบวา 
หากขาวหอมมะลิ105 และกข6 มีความสูงเกินไปขาวจะทําใหขาวลม ผลผลิตและคุณภาพไมดี มี
จํานวนเมล็ดลีบมาก ซึ่งจากสังเกตขาวพันธุ กข6 พบวา ขาวจะลมเมื่อตนสูงเกินกวา 160 เซนติเมตร  
 ในป 2547 ที่ผานมาไดปลูกขาวพันธุสันปาตอง1 แบบนาหวาน พบวา การแตกกอของขาวมี
มากกวา 20 หนอ แตระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็จะยืดออกไป และปลูกขาวมะลิแดงตอในฤดูแลง ซึ่งใช
เมล็ดพันธุเพียง 500 กรัมตอไร ตนแข็งแรงดีไมมีโรค 
 ระบบการปลูกขาวแบบประณีตที่ชาวบานที่ไดรวมมือกับหนวยงานของ Rainbow Farm นั้น 
ไมไดเก็บขอมูลในเรื่องของผลผลิต แตไดมีการขายขาวใหกับ Rainbow Farm ซึ่งจากการสังเกตพบวา
ผลผลิตเพิ่มข้ึนกวาเดิมมาก 

เดิม Rainbow Farm ไดมีการรวมมือกับเกษตรกรในพื้นที่กวา 40ไร เพื่อทําการปลูกขาว
อินทรียในจังหวัดเชียงใหมอยูแลว โดยผลผลิตขาวหอมมะลิ105 (อินทรีย) จําหนายที่ราคากิโลกรัมละ 
22 บาท ซึ่งถูกกวาราคาทองตลาด 2 บาท แตไดมีความคิดที่จะผลิตขาวพันธุหอมสุพรรณบุรีเพื่อขาย
ในราคาที่ตํ่ากวา 18 บาท เพื่อเปนทางออกสําหรับผูที่ตองการบริโภคขาวอินทรียแตมีรายไดนอย 
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อาจารยอําพรรณ พรหมศิริ : ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทในภาควิชาฯไดทําการศึกษาเรื่องการตรึงไนโตรเจนในระบบ
การปลูกขาวแบบประณีตเปรียบเทียบกับระบบการปลูกขาวแบบปกติ และศึกษาการสะสมอาหารของ
แตละชวงของการเจริญเติบโต ซึ่งผลการศึกษายังอยูในระหวางการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ซึ่งจะนํามารายงานในครั้งตอไป 
 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 ชียงใหม  

ยังไมมีการทดลองโดยตรงกับงานวิจัยระบบการปลูกขาวแบบประณีต แตไดรวมมือกับ
เกษตรกรในจังหวัดพะเยาและศูนยวิจัยขาวนานในการผลิตขาวอินทรีย และจะนําระบบ SRI ไป
ทดลองกับเกษตรกรในพื้นที่ อ.บอเกลือ จ.นาน ซึ่งเปนพื้นที่สูง ขณะนี้กําลังติดตอเกษตรกรที่สนใจเขา
รวมโครงการ 
 
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
 กอนที่จะจัดตั้งเปนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกไดมีความรวมมือกับ RRAFA โดยเชิญ
สถาบันแมคเคนฯ ไปใหความรูกับเกษตรกรที่จังหวัดยโสธรในเรื่องระบบการปลูกขาวแบบประณีต ซึ่งมี
เกษตรกรในอ.กุดชุมจํานวน 30 ราย ไดนําไปปรับใชโดยเนนหลักการปลูกขาวแบบเสนเดียว และใช
กลาอายุนอย จากนั้นจึงเผยแพรไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จ.สุรินทร 
จํานวน 10 ราย จ. มหาสารคาม จํานวน 5 ราย และ จ.กาฬสินธุ จํานวน 4 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

การทดลองปลูกขาวเสนเดียวในจังหวัดสุรินทรพบวา ในชวงอายุกลา 20 วัน ขาวจะมีการแตก
กอและน้ําหนักเมล็ดดี รวมทั้งใหผลผลิตมากที่สุด แตหากใชกลาอายุนอยกวา 20 วัน จะมีวัชพืชมาก
และจัดการยาก การแตกกอรวมทั้งผลผลิตขาวไมดี  

จังหวัดยโสธรแมจะไมมีการบันทึกขอมูลแตพบวา ผลผลิตดี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ทําเกษตร
อินทรียมาตลอด แตยังมีปญหาเรื่องวัชพืช  

ระบบการปลูกขาวแบบประณีตในจังหวัดมหาสารคาม มีความเหมาะสมเนื่องจากมีพื้นที่นา
นอย เกษตรกรใชพื้นที่ปลูกประมาณ 1–2 งาน แตยังขาดการสงเสริมอยางจริงจังและตอเนื่อง  

จากการประชุมที่จังหวัดสุรินทรพบวา ขาวอินทรียและขาว SRI ไมมีความแตกตางในดานผล
ผลิต และมีปญหาวัชพืช เกษตรกรเนนการปลูกเพื่อขาย การปลูกแบบไมใชปุย หรือสารเคมี จึงทําได
งายกวาการจัดการแบบ SRI 
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นอกจากนั้นยังพบวา ระบบการปลูกขาวแบบ SRI ไมเหมาะสมสําหรับการเพิ่มผลผลิตขาวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตมุงเนนการคัดพันธุเพื่อใหไดพันธุแท เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญพึ่งพา
เมล็ดพันธุจากบริษัทเอกชนมาก มีระบบการผลิตแบบสัญญาผูกพัน (Contract farming) แบบครบวง
จร ต้ังแตเมล็ดพันธุจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว  
 การตลาดในจังหวัดยโสธรและสุรินทร สามารถทําไดดี แตมีบริษัทภายนอกมารับซื้อผลผลิต
เกษตรกรไปจําหนาย จึงทําใหเกษตรกรคํานึงถึงการจําหนายดวยตนเอง  
 
ศูนยวิจัยขาวแพร  
 ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องระบบการปลูกขาวแบบประณีต แตไดมีการปลูกขาวอินทรียรวม
กับเกษตรกร 200 รายในฤดูฝนที่ผานมา ใน 2 พื้นที่ ไดแก บานน้ําริด และบานหนองมวงไข อําเภอ
หนองมวงไข มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,000 ไร พบวา เกษตรกรประสบปญหาการจําหนายผลผลิต จาก
การตกลงกับโรงสีในการรับซื้อผลผลิตในราคาสูงกวาทองตลาดกิโลกรัมละ 1 บาท เมื่อถึงเวลา
จําหนายโรงสีมีเงื่อนไขมากในการรับซื้อขาว ทําใหเกษตรกรขายขาวไมไดนอกจากนี้ยังประสบปญหา
ขาวเหลือง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีติดตอกันเปนเวลานาน แตไดมีการใชโสนในการบํารุง
ดิน ซึ่งภาวะน้ําทวมในแตละพื้นที่ทําใหอายุการไถกลบโสนแตกตางกัน 
  
สถาบันแมคเคนฯ 
แผนการดําเนินงานของสถาบันแมคแคนในการศึกษาการปลูกขาวแบบประณีต ไดแก  

1. ทดสอบความแตกตางระหวางการปลูกขาวแบบปกติและการปลูกขาวแบบ SRI ในพื้นที่ 1 
งาน 

2. การทดลองปลูกขาวแบบ SRI ในพื้นที่ 1 งาน ในหมูบานสาขาเพิ่มการจัดอบรม และเขาสูเครือ
ขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ 

3. การฝกอบรมแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันแมคแคน และเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาค
เหนือ (ISAC) ในพื้นที่อ.พราว และอ.แมแตง 
การปลูกขาวแบบประณีตในสถานี และรวมกับเกษตรกรในหมูบานสาขา 3 จังหวัดในภาค

เหนือ พบวา การปลูกขาว SRI ในแตละพื้นที่มีการใชพันธุที่หลากหลายตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
ปญหาหลักที่พบ ไดแก วัชพืช และการจัดการน้ําเขา-ออก นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังทําไมครบวง
จร เชน การปลูกพืชบํารุงดิน หรือ การใชปุยพืชสด แตโดยทั่วไปมีการปลูกพืชหลังนา  

สถานีไดทํางานรวมกับเกษตรกรจํานวน 10 ราย ในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยมีสมาชิกในบานนิคม
แมลาวจํานวน 7 ราย   บานรวมมิตรจํานวน 2 ราย มีขนาดพื้นที่ 1 งาน และ 1 ไร เปนพื้นที่สูง ทํานา
แบบขั้นบันได และยังไมไดเก็บผลผลิต และบานสันปาปอ ต.สันสลี อ.เวียงปาเปา ซึ่งพบวามีการขยาย
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พื้นที่ปลูกขาว SRI เพิ่มข้ึนจากปแรก เกษตรกรสวนใหญไดมีการปรับใชกลาซิมอายุประมาณ 45 วัน 
โดยมีการยายปลูกครั้งแรกที่อายุ 20 วัน คร้ังที่ 2 ตอนขาวอายุ 45 วัน นอกจากนั้นยังมีการทํางานรวม
กับเกษตรกรในจังหวัดแพร จํานวน 3 หมูบาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมในปแรก ดังมีตัวอยางผลผลิต
ในพื้นที่หมูบานสาขาดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตัวอยางผลผลิตเปรียบเทียบระหวางการปลูกขาวแบบปกติและการปลูกขาวแบบประณีต 

ผลผลิต (ถัง ตอไร) พันธุขาว พื้นที่ (ไร) 
CT SRI 

มะลิ ไมระบุ 65 100 
กข 6 1.25 100 130 
กข 6 4 250 320 

 
การดําเนินงานในสถาบันแมคแคนพบวา มีปญหาการจัดการน้ําระหวางการปลูก และนกเขา

ทําลายในชวงขาวน้ํานม แผนงานตอไป ไดแก การจัดทําหนังสือแนะนําระบบการปลูกขาวแบบประณีต
จากประสบการณของเกษตรกร 
 
สหกรณนิคมสันทราย  
 กลุมผลิตขาวอินทรียมีทั้งหมดจํานวน 50 ราย แตในฤดูแลงไดลดลงเหลือ 13 ราย ในพื้น
ที่ต.ปาไผ และต.หนองหาน จํานวน 23 ไร จากการนําเสนอระบบการปลูกขาวแบบประณีตใหกับ
เกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นวาการผลิตขาวแบบประณีตมีความยุงยาก เสี่ยงตอการผลิต 
และมีขอจํากัดทางดานการดูแล และเวลา  
 ผลผลิตที่ไดจําหนายในพื้นที่ของสหกรณ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1,000 ราย นอกจากนั้นยังรับ
ผลผลิตของ Rainbow Farm บางสวนมาจําหนาย 
 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร ม. เชียงใหม ทําการ
ศึกษาเปรียบเทียบระบบการปลูกขาวแบบประณีตกับระบบการปลูกขาวแบบนาดําปกติ จากการศึกษา
องคประกอบของผลผลิต พบวา ในระบบการปลูกขาวแบบประณีตใหความสูงของตน น้ําหนักเมล็ดดี 
และความยาวของรวงขาว ดีกวาการปลูกแบบนาดําปกติ ซึ่งใหจํานวนรวงและจํานวนหนอตอกอจะสูง
กวา และจากการศึกษาผลผลิต พบวา ผลผลิตขาวในระบบการปลูกขาวแบบนาดําใหผลผลิตขาวสูง
กวาระบบการปลูกขาวแบบประณีต และขาว กข 6 ใหผลผลิตมากกวาขาวสันปาตอง 1 ในการปลูก
ขาวแบบประณีต  
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สรุป  
 

ระบบการปลูกขาวแบบประณีตในภาคเหนือมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานวิจัย 
และหนวยงานสนับสนุน ซึ่งสามารถสรางเปนเครือขายไดดังภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 เครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปลูกขาวแบบประณีต 
 
ประเด็นที่เกี่ยวของภายใตบริบทของการปลูกขาวแบบประณีต 
 ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในระบบการปลูกขาวแบบประณีตดังแสดงในภาพที่ 2 ไดแก (1) การผลิต
ขาวอินทรีย (Organic rice) ซึ่งไมจําเปนตองทําแบบ SRI แตระบบการผลิตแบบ SRI ไดสนับสนุนการ
ผลิตขาวอินทรีย โดยไมสงเสริมการใชสารเคมีที่จะทําลายจุลชีพในดิน (2) การผลิตเมล็ดพันธุ การปลูก
แบบเสนเดียวในระบบการปลูกขาวแบบ SRI สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการคัดรวง และ (3) เทคโนโลยีการผลิต เชน จํานวนตนตอหลุม การใชปุยอินทรีย การใชน้ําอยาง
ชาญฉลาด (wet-dry sequence) ซึ่งตรงกับงานของ IRRI ที่ใชน้ําอยางประหยัดและปลูกเสนเดียวแต
ไมไดใชคําวา “SRI” การใชกลาอายุนอย ซึ่งมีการกระจายอยางมาก ต้ังแต 12–45 วัน รวมถึงการปรับ
ใชกลาซิมเพื่อลดการทําลายของหอยและปู โดยยายกลาครั้งที่เมื่ออายุ 20 วัน และยายครั้งที่สองเมื่อ
อายุ 45 วัน  

ตัวอยางการใชกลาซิมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่อายุกลา 45 วัน ไดผลผลิต 120 ถัง ซึ่งถือเปน
ผลผลิตที่สูงมาก งานที่ตองดําเนินการตอไป ไดแก การติดตามจํานวนรวงในการปลูกขาวโดยการซิมก
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ลาในขาวพันธุ กข 6 และสันปาตอง 1 นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของ Rainbow Farm ซึ่งเก็บขอมูล
จํานวนรวงตอกอของขาวหอมมะลิซึ่งมีน ำหนักเบามาก พบวา ไดจํานวนรวงประมาณ 14-16 รวงตอ
กอ และไดผลผลิตประมาณ 70 ถัง 

 
ภาพที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวของภายใตบริบทการปลูกขาวแบบประณีต 
 
 นอกจากนั้นระบบการผลิตขาวแบบ SRI ยังสนับสนุนการผลิตขาวอินทรีย ดังแสดงในภาพที่ 3 
โดยมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก (1) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 (2) เครือขายเกษตรกรรม
ทางเลือก (3) Rainbow farm และ (4) ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ซึ่งลวนแลวแตเปนเปน
หนวยงานที่ไมไดมุงหวังผลกําไร ยกเวน Rainbow farm ซึ่งมีผลกําไรแตไมไดมุงเนนที่ผลกําไรสูงสุด 
และอาจจะเปนตนแบบในการขยายการผลิตขาวอินทรียไปสูระดับตําบล 

 
ภาพที่ 3 ระบบการผลิตขาว SRI ภายใตบริบทการผลิตขาวอินทรีย 
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วาระที่ 2 : การหาองคกรกลางในการติดตอประสานงาน 
การจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อการติดตอประสานงานทั้งภายในประเทศ และองคกรระหวาง

ประเทศยังไมมีความพรอมทั้งทางดานหนวยงานและการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในเบื้องตนเครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือกจะรับเปนเจาภาพในการจัดการจนกวาจะหาหนวยงานที่มีความพรอมตอไป 
 
วาระที่ 3 : แผนการดําเนินงานของแตละสถาบัน 
 ประเด็นที่ควรพิจารณาตอไปสําหรับการปลูกขาวแบบ SRI ไดแก การจัดการธาตุอาหารขาว
อยางเหมาะสมซึ่งอาจใชชุด test kit ในการตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องตน เชน คาความเปนกรดดาง 
ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณความตองการปูนขาว และประเด็นในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2548 Rainbow Farm จะทําการเกี่ยวขาว SRI นาปรัง ซึ่งปลูกตั้งแต
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548 อาจใชเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนครั้งตอไปได  
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รายชื่อผูเขารวมประชุมระบบการปลูกขาวแบบประณีต  
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548  

ณ หองประชุม 1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลํา
ดับ 

ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 

1 นาย สมบัติ เฉลิมเลี่ยมทอง 89 ม.8 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 053-817170 
2 น.ส  กาญจนา พิบูลย ศูนยวิจัยขาวแพร 054-646033 
3 น.ส. อารีรัตน กิตติศิริ เครือขายเกษตรทางเลือก 02-9527871 
4 นาง อําพรรณ พรหมศิริ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-944037(116) 
5 นาง ปริศนา หาญวิริยะพันธุ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 เชียงใหม 01-3860524 
6 น.ส. วิลาสลักษณ วองไว สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 เชียงใหม 053-284048 
7 นาย รัชกรณ อาแสง สถาบันแมคเคนฯ(สายเกษตร) 07-1882900 
8 นาย เคลาซ ปร้ินซ MRC 09-9541411 
9 นาย ตะวัน หางสูงเนิน Rainbow Farm 04-0436515 
10 Mr. S. Sregiyama Rainbow Farm  
11 นาง วิไลลักษณ กระจายวงศ สหกรณนิคมสันทรายจํากัด 053-498025-26 
12 นาย พฤกษ ยิบมันตะสิริ ศวพก. คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-944721(209) 
13 นาง ชอผกา มวงสุข ศวพก. คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-944721(208) 
14 น.ส. ลิขิต พลยศ ศวพก. คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-944721(208) 
15 นาย ศุภเชษฐ ใจวิถี ศวพก. คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-944721(208) 

 
 
 
 
 
 
 
 


