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ความคิดริเริ่ม 
 เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา การคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ที่ดีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการเพ่ิมผลผลิต
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยไม่ต้องเพ่ิมทุนการผลิตในส่วนที่ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุนทั้งนี้หากได้พันธุ์ข้าวที่ดีย่อมส่งผลในการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่สูง 
มีคุณภาพเมล็ดมาตรฐาน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเห็นว่าควรรวมกลุ่ม
ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
1. การวางแผนการผลิต 
     เนื่องด้วยการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ตลาดในการขายเมล็ดพันธุ์จึงไม่กว้าง และเงินทุนมีจ านวนน้อย
ไม่สามารถรับออร์เดอร์ในจ านวนมาก ๆ ได้ จึงต้องมีการวางแผนการผลิต
และส ารวจความต้องการเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก เพ่ือให้แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
สามรถผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ  
 2. การเตรียมแปลง 
 การท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีความรู้ในการท าแปลงพันธุ์ 
และมีความพร้อมในการท าแปลงพันธุ์ เช่น การเตรียมดิน เติมธาตุอาหาร
ในดินได้อย่างสม่ าเสมอ ต้องมีแหล่งน้ าที่จะน าเข้าออกได้อย่างเพียงพอ 
และปรับหน้าดินได้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันและก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช และง่ายต่อการบริหารจัดการแปลงพันธุ์ 
3. เมล็ดพันธุ์ที่น ามาผลิตแปลงพันธุ์ 
 ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ เมล็ดพันธุ์ดี แหล่งที่มาเชื่อถือได้ มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่ดี เป็นเมล็ดพันธุ์หลักหรือขยาย เช่น น ามาจาก
กรมการข้าว และใช้สายพันธุ์ที่เป็นความต้องการตลาดปัจจุบัน 
4. การปลูก 
       การปลูกโดยใช้รถด านา วิธีนี้จะช่วยให้ลดเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ได้เยอะ 
และง่ายต่อการจัดการแปลงพันธุ์ และการเก็บตัดพันธุ์ปนในแปลงพันธุ์ 

เอกสารอ้างอิง : บทสัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ ส่งเสริม 
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5. การดูแลและการจัดการแปลงพันธุ์ก่อนเก็บเกี่ยว 
        การท าแปลงพันธุ์จะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าแปลงพันธุ์
และความรู้ด้านพันธุ์ข้าว สายพันธุ์ที่ตนเองผลิต เรื่องด้วยสายพันธุ์ข้าวแต่
ละสายพันธุ์มีจุดเด่น จุดด้อย ที่แตกต่างกันไป 
         หลังการปักด า ต้องมีการเอาน้ าเข้าแปลงนาเพ่ือควบคุมวัชพืช ถ้า
มีวัชพืชขึ้นบ้างก็ท าการก าจัดวัชพืช โดยใช้วธิีฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชหรือ
เก็บถอนก็ได้  
         หลังการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ประมาณหนึ่งสัปดาห์ สามารถปล่อยน้ าให้
แห้งได้ เพ่ือให้ข้าวแตกกอได้ดี การใส่ปุ๋ยใส่ตามความต้องการของพืช 
หลักๆ เราจะใส่ปุ๋ยจ านวน 3 ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต แต่ถ้ามีการปรับปรุงบ ารุงดินได้อย่างเพียงพอก็สามารถลด
การใช้ปุ๋ยได้  
         ส่วนด้านศัตรูพืชและโรคพืช การใช้วิธีป้องกันและเกษตรกรที่ท า
แปลงพันธุ์ส่วนใหญ่จะมีการส ารวจแปลงนาเป็นประจ าอยู่แล้ว จึงสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที  
6. การเก็บตัดพันธุ์ปน 
          การตัดพันธุ์ปนจะต้องรู้จักสายพันธุ์ของข้าวที่ปลูก จึงจะง่ายต่อ
การเก็บพันธุ์ปน แต่ส่วนใหญ่จะมีพันธุ์ปนน้อย เนื่องจากการท าแปลงพันธุ์
จะใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และได้มาตรฐาน การตัดพันธุ์ปนจะแบ่งออกเป็น 4 
ช่วง 
          ชว่งที่ 1 ช่วงระยะข้าวแตกกออายุประมาณ 25-30 วัน  
          ชว่งที่ 2 อายุข้าวประมาณ 40-50 วัน จะตัดข้าวที่มีลักษณะไม่
ตรงตามสายพันธุ์ ทั้งในกอและนอกกอข้าวออก 
          ชว่งที่ 3 ระยะข้าวออกรวง ชูรวง อายุประมาณ 65-80 วัน 
แล้วแต่สายพันธุ์ จะเก็บตัดรวงข้าวที่มีลักษณะไม่ตรงตามสายพันธุ์ เช่น 
ลักษณะของเมล็ดและความสั้นยาวของคอรวงข้าวเป็นต้น 
          ชว่งที่ 4 ระยะข้าวสุกเหลืองครึ่งรวง ก่อนการเก็บเกี่ยว เก็บตัด 
รวงข้าวที่มีลักษณะไม่ตรงตามสายพันธุ์เช่นเดิม 
7. การเก็บเกี่ยวและลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
          ก่อนการเก็บเก่ียวข้าวในแปลงพันธุ์ ต้องให้รถเก่ียวและรถเข็น
ข้าว ล้างท าความสะอาดก่อนลงแปลงนา เพื่อตัดปัญหาพันธุ์ปน เมื่อลง
เกี่ยวในแปลงนา 2-3 รอบ ให้แยกข้าวออกต่างหาก และเก็บเก่ียวข้าวใน
ระยะสุกพลับพลึง เหลือเมล็ดข้าวเขียวโคนรวง 2-3 เมล็ดพัน ความชื้น
อยู่ที2่0-24 เปอร์เซ็นต์ ก าลังดี และสุ่มตัวอย่างข้าวที่เก็บเกี่ยวมา
กะเทาะเปลือก เพ่ือดูข้าวปนและเมล็ดแดง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของ
การผลิต 
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เมล็ดพันธุ์ว่าผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านเมล็ดข้าวปนและเมล็ดข้าวแดงจะต้องไม่
เกิน 5 เมล็ดต่อ 1 กิโลกรัมของข้าวสด และน าข้าวหลังการเก็บเก่ียวไป
ลดความชื้นภายใน 24 ชั่วโมง ให้เหลือความชื้นต่ ากว่า 12 เปอร์เซ็นต์ 
เพ่ือให้ได้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
8. การคัดร่อนเมล็ดพันธุ์ 
         หลังจากท่ีได้ลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ได้ตามที่ต้องการตาม
มาตรฐานแล้ว ควรมีการเช็คพันธุ์ปนอีกครั้ง โดยการสุ่มตัวอย่างข้าวมา
ครึ่งกิโลกรัมมากะเทาะเปลือกข้าวดูว่ามีเมล็ดข้าวปนหรือข้าวแดงเกิน 5 
เมล็ดหรือไม่ ถ้าผ่านท าการคัดร่อนและบรรจุกระสอบ กระสอบละ 25 
กิโลกรัม หลังจากนั้นเราจะใช้เวลาพักเมล็ดพันธุ์ เพื่อรอการงอกของเมล็ด
พันธุ์ ประมาณ 1 เดือน แล้วแต่สายพันธุ์ หลังจากได้ก าหนดพักเมล็ดพันธุ์
จะต้องมาทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์
ไม่ต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะจ าหน่ายได้ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
     - หมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาจนเกิดความเชี่ยวชาญ 
     - มีความพยายามอดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
     - น าความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานของตัวเอง 
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