
กลยุทธการท างานของศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไชยวัฒนา 
อ าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไชยวัฒนา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ 5,478 ไร่ โดย
มีการปลูกข้าว 2 ชนิด คือข้าวพันธุ์ กข.10 และข้าวพันธุ์ กข.6 มีจ านวนสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 80 คนในแต่ละ
ปีเกษตรกรจะต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก สมาชิกได้มีการประชุมหาแนวทาง เพ่ือ
ท าการปลูกข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้และเพ่ือจ าหน่ายให้กับสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
เกษตรอ าเภอปัว ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยกลุ่มนี้ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 กลุ่มได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึน มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ การพัฒนาใน
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจไปสู่การเป็นผู้
ประกอบกิจการในระดับสูงต่อไป 
 ศูนย์ข้าวชุมชนไชยวัฒนาเป็นศูนย์กลางในด้านการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไปสู่ชาวนาใน
ชุมชน รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ด าเนินการโดยชุมชน และได้รับการสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีเป้าหมายในการขยายผลผลิตที่ชัดเจน รวมทั้งมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
ถาวร มีชุมชนโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและเป็นผู้รับผลประโยชน์ 
ดังนั้น บทบาทของศูนย์ข้าวชุมชนจึงเป็นมากกว่าแปลงสาธิต หรือแปลงส่งเสริมข้าวธรรมดา ดังเช่นที่ได้มีการ
ด าเนินการมาแต่อดีต และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติงานศูนย์ข้าวชุมชน ดังนี้ 

        1. การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร 
   1.1 เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่มีความส าคัญ มีพ้ืนที่นาขนาดใหญ่ติดกันถ้าในเขตต าบล
เดียวกันจะช่วยให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาดังนี้ 
    1.2 ความเหมาะสมทางด้านพ้ืนที่ คือ สภาพดินและมีน้ าดีพอสมควรทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลได้
ง่ายขึ้น 
    1.3 ชุมชนหรือเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเข้าร่วมโดยเข้าใจในหลักวิธีการและ
เป้าหมายของโครงการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการเริ่มต้นควรประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือมสี่วนร่วมในการก าหนดองค์กรเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและเป้าหมายพ้ืนที่กระจายพันธุ์ข้าว 
    1.4 ตัวแทนชุมชนหรือเกษตรกรซึ่งจะใช้พ้ืนที่เป็นจุดที่ตั้งศูนย์ข้าวชุมชนควรมีบริเวณพ้ืนที่
กว้างขวางพอที่จะเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิต ปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตลอดจนเป็นสถานที่จัด
ประชุม บริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่เกษตรกร 
 

2. การจัดองค์กรเกษตรกร 
      2.1 เกษตรกรจัดท าแปลง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น 
โดยจัดตั้งเป็นองค์กรมีต าแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่



วางแผนและด าเนินการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์กระจายพันธุ์ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้าน
เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนไปในขณะเดียวกันมีการ
ก าหนดระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืนๆ เช่น การคัดเลือกต าแหน่งต่างๆ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระ
การประชุม อนุมัติ อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ การบริการงานทั่วไป ตลอดจนการ
บริหารเงินกองทุนที่ได้จากการด าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และการจัดสรรประโยชน์  

คณะกรรมการกลุ่ม มีดังนี ้
 2.2.1 นายประเสริฐ  ไชยโย ประธานฯ 
 2.2.2 นายบุญนัก  สุทธหลวง รองประธานฯ 1 
 2.2.3 นายประสิทธิ์  ศิริรัตน์ รองประธานฯ 2 
 2.2.4 นายสมพร  อุทุมพร เหรัญญิก 
 2.2.5 นายประเทือง  ชาวงิ้ว ประชาสัมพันธ์ 
 2.2.6 นายสมบูรณ์  ศิริรัตน์ เลขานุการ 
 2.2.7 นายมิตร  ศิริรัตน์  กรรมการ 

          2.2 เกษตรกรเป้าหมาย 80 คน มีการจัดท าทะเบียนเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งร่วมเป็น
สมาชิกให้ชัดเจน เพ่ือผลด้านการกระจายเมล็ดพันธุ์จากแปลงผลิตเมล็ด และจัดประชุมเพ่ือจัดข้อตกลง
เบื้องต้นในเป้าหมายกระจายพันธุ์ในปีต่อไป ว่าจะเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ใด และควรมีการพิจารณาวิธีการ
กระจายพันธุ์ข้าวร่วมกันว่าจะใช้วิธีการจ าหน่าย หรือแลกเปลี่ยน หากใช้วิธีการจ าหน่ายจะก าหนดราคาเท่าใด     
 
  3. การจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
      3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดข้าว มี 2 ประการ คือ 
   วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ในชุมชน  
   วัตถุประสงค์ที่  2 สาธิตเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice : GAP) ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย โดยอาศัยกระบวนการการโรงเรียนเกษตรกรแบบมี
ส่วนร่วม ในพ้ืนที่ การสาธิตเทคโนโลยีเพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมายรับไปปฏิบัติตามมีจุดมุ่งหมาย คือ 

1)  เพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้น 
2)  เพ่ิมคุณภาพข้าว โดยการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว และได้ผลผลิตข้าวที่ถูก

สุขอนามัย 
3)ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
   

      3.2 การเลือกชนิดพันธุ์ข้าวเพ่ือจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวควรเป็นการตัดสินใจของ
ชุมชน โดยการแนะน าของเจ้าหน้าที่พิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านพ้ืนที่และการตลาด ส่วนการใช้
เทคโนโลยีควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีถูกต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง 
      3.3 องค์กรเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น รับผิดชอบในการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว         
มีส่วนร่วมในการลงทุนค่าเตรียมดิน ค่าแรงงาน ค่าสารเคมี และค่าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท านาและผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว 
      3.4 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องจัดท าแผนให้ชัดเจนเพ่ือตรวจเยี่ยม ดูแล แนะน า และ
ช่วยเหลือด้านการท าแปลงตามหลักวิชาการ และการขยายเทคโนโลยีถูกต้องและเหมาะสมไปสู่เกษตรกร



เป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยอาจให้จุดท าแปลงเป็นจุดสาธิต และมีเกษตรกรเป็นวิทยากรเพ่ือเป็นแกนใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  4. การรวบรวมผลผลิตและการท าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
      4.1 ให้สมาชิกคัดเลือกพันธุ์ปนออก 
      4.2 ให้เกษตรกรเก็บเก่ียวข้าวในระยะที่สุกงอม 
      4.3 ให้สมาชิกนวดข้าว โดยใช้รถนวดคันเดียวกันแบบต่อเนื่อง 
      4.4 ให้สมาชิกเก็บเมล็ดพันธุ์หลักไว้ในยุ้งฉางข้าวของตนเอง โดยมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก ไม่เก็บไว้ในที่ชื้น 
      4.5 น าเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบความงอกกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ถ้าผ่านการ
ทดสอบความงอก ถึงจะน ามาบรรจุลงในกระสอบๆละ 20 กิโลกรัม 
      4.6 มีหน่วยงานกรมวิชาการรับรองเปอร์เซ็นความงอก ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปน 
      4.6 น าเมล็ดข้าวที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจัดจ าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป 
 
  5. การกระจายพันธุ์ข้าว 
      5.1 วิธีการกระจายพันธุ์ เช่น การจ าหน่าย การแลกเปลี่ยน  การให้ยืมไปปลูกแล้วคืน
ภายหลังพร้อมดอกเบี้ย 
      5.2 แนวทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
   1) เมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ได้แล้วกระจายไปสู่เกษตรกรเป้าหมายทันท ี 
   2) เมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วกระจายไปสู่ เกษตรกรเป้าหมายต่อเมื่อถึงฤดูกาล
เพาะปลูกต่อไป 
  6. การขยายผลเทคโนโลยี 
      ระหว่างการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจัดเป็นแปลงสาธิตในขณะเดียวกันจะต้องมี
การน าเกษตรกรเป้าหมายมาศึกษาเยี่ยมชม และอาศัยกิจกรรมเสริมและการสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น การอบรม 
การดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยในการเผยแพร่
เทคโนโลยีทั้งนี้จะต้องมีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีด้วย 
 
การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

           1. การเก็บรักษา 
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน   ท าหน้าที่เก็บรักษาเงินสดของกองทุน  

ทั้งนี้ ไม่ควรเก็บนานเกิน 7 วัน ให้น าฝากเข้าบัญชีธนาคารในนามกองทุนหมุนเวียนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์
ข้าวชุมชน 

1.2  ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินจากบัญชีกองทุนไว้ จ านวน 3 คน ให้ท าการเบิกเงินได้ 
ตามมติที่ประชุม 
    1.3 ให้เหรัญญิกกองทุนเป็นผู้จัดท าบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายเงินกองทุนให้เป็นปัจจุบันทุก
เดือน 
    1.4 มีการลงนามผู้รับ ผู้จ่ายเงินกองทุนไว้ในบัญชีทุกครั้ง 
    1.5 แต่งตั้งกรรมการกองทุน 1-2 คน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน และรายงานให้
คณะกรรมการกองทุนทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 



 
 

         2. การให้กู้ยืมเงิน/ปัจจัยของกองทุน 
    2.1 ควรมีก าหนดการให้กู้ยืมเงิน/ปัจจัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมของกองทุนให้สอดคล้องกับ
แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
    2.2 ให้สมาชิกยื่นค าร้องขอกู้เงิน/ปัจจัย พร้อมทั้งแสดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะ
น าไปใช้อย่างชัดเจน แล้วน าเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
    2.3 การพิจารณาความเหมาะสมควรยึดหลัก ดังนี้ พิจารณากิจกรรม/ชนิดพันธุ์ข้าวที่
ก าหนดไว้ในกิจกรรมของทุน และเป็นสมาชิกที่ขาดแคลนพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตอย่างแท้จริงเป็นอันดับ
แรก และอาจจัดให้มีการค้ าประกันซึ่งกันและกัน โดยกู้ยืมในรูปกลุ่มผู้ผลิต 
    2.4 สมาชิกได้เงินกู้เงิน/ปัจจัย ตามมติที่ประชุมให้ท าสัญญากู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐานกับ
กองทุน 
         3. การคืนเงิน/ปัจจัยกองทุน 
    3.1 ระยะเวลาส่งคืนเงิน/ปัจจัยกองทุน ควรระบุให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สมาชิกน่าจะ
ขายผลผลิตได้ 
    3.2 ก่อนถึงก าหนดส่งคืนเงินกองทุนของสมาชิก ควรประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลผลิตของสมาชิก เพ่ือวางแผนให้ความช่วยเหลือด้านการจ าหน่ายและการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว 
    3.3 การเก็บเงินคืนกองทนุ ควรด าเนินการทันทีท่ีสมาชิกจ าหน่ายผลผลิตได้ เพ่ือหมุนเวียน
ให้สมาชิกรายอ่ืน ได้มีโอกาสกู้ยืมบ้าง 
    3.4 กรณีสมาชิกไม่สามารถน าเงินส่งคืนได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการที่จะเรียกมาท าสัญญาผ่อนผันเป็นรายๆ ไป 
    3.5 จัดท าบัญชีการรับคืนเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย หากไม่มีการกู้ยืมต่อให้รีบน าฝากธนาคาร
ทันที ่
         4. การจัดท าระเบียบข้อตกลงกองทุน 
    ก าหนดบทบาทและวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนที่ทุกคนจะต้องถือ
ปฏิบัติร่วมกันในการท างานของกองทุน   เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ควรจัดท าข้อบังคับในเชิงลงโทษสมาชิกผู้ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว้ด้วย เพ่ือ
ป้องกันมิให้กองทุนสลายตัวลง  
 
 

ถอดองค์ความรู้โดย... นายกฤษณายุทธ  ณ น่าน 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
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