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สรุปเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง”
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ มวล.-สกว.
 ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำกล่ำวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบไปด้วย ผู้อำนวยกำร
ศูนย์อำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
นักวิชำกำร และเกษตรกร และผู้เข้ำร่วมเวทีพัฒนำโจทย์วิจัยข้ำว โดยกล่ำวถึงควำมเป็นมำของโครงกำรควำม
ร่วมมือเพื่อพัฒนำงำนวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) เพื่อตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำและพัฒนำจังหวัดนครศรีธรรมรำชตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีกำร
สนับสนุนทุนวิจัยและจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้และสร้ำงทำงเลือก ในกำรประกอบอำชีพกำรยกระดับกำรดำเนิน
ชีวิตกำรสร้ำงสมดุลในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 ศูนย์อำนวยกำร เห็นพ้องกับ
มวล. - สกว.ในกำรยกประเด็น ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมรำช กำรจัดเวทีในครั้งนี้ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนในกำร
จัดประชุมจำกชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในกำรพัฒนำโจทย์วิจัย เพื่อตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของพื้นที่
 ผู้อำนวยกำร ศูนย์อำนวยกำรฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมดังกล่ำว โดยท่ำนชี้ให้ เห็นว่ำ ในอดีตพื้นที่
ลุ่มน้ำปำกพนังเป็นอู่ข้ำวอู่น้ำที่สำคัญของภำคใต้ แต่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศของโลก ทำให้ควำมอุดม
สมบูรณ์ดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไป ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน
พระรำชดำริให้มีกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง เพื่อช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
เป็นกำรพลิกฟื้นแผ่นดินลุ่มน้ำปำกพนังให้กลับมำอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงได้เกิดโครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2536 ซึ่งหลังจำกก่อสร้ำงที่ตั้งของโครงกำร
แล้วเสร็จนั้น สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จมำปฏิบัติภำรกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2550
ซึ่งท่ำนมีพระรำชดำริเกี่ยวกับเรื่องข้ำวในสองประเด็นคือ กำรส่งเสริมรำษฎรในพื้นที่น้ำจืดทำกำรเพำะปลูกข้ำวให้
มำกขึ้น เนื่องจำกเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ และขอให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวที่มี
รสชำติดี มีคุณภำพดี ซึ่งได้กันพื้นที่นำร้ำงส่วนหนึ่งให้เป็นพื้นที่ทดลอง และได้จัดตั้งสถำนีทดลองข้ำวเพื่อพัฒนำ
เมล็ดพันธุ์ที่เหมำะสม หลังจำกครั้งนั้นสมเด็จพระเทพได้ เสด็จมำทรงงำนที่พื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังอีกหลำยครั้ง และ
ครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ท่ำนได้มีพระรำชดำริเกี่ยวกับเรื่องข้ำวอีกครั้ง คือกำรให้รักษำพื้นที่ปลูก
ข้ำวให้อยู่คู่กับลุ่มน้ำปำกพนังต่อไป กำรพัฒนำโจทย์วิจัยในครั้งนี้จึงเป็นภำรกิจสำคัญในกำรสนองพระรำชดำริ ซึ่ง
ปัจจุบันศูนย์อำนวยกำรฯได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์สำขำโครงกำรพิกุลทอง ซึ่งต้องมีกำรจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงนักปฏิบัติ นักวิชำกำร เพื่อนำผลงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ลุ่มน้ำอย่ำงแท้จริง
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ดังนั้นกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำโจทย์วิจัยเรื่องข้ำวพันธุ์พื้นเมือง จึงเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ในนำมของโครงกำรวิจัยและพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง , โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำงำนวิจัยเชิง
พื้นที่ (มวล.- สกว.), สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (กปร.)
และศูนย์ อำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ได้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรพัฒนำข้ำวพันธุ์พื้นเมือง ทั้งประเด็นของกำรอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมือง กำรพัฒนำรูปแบบกำร
ปลูกข้ำวพันธุ์พื้นเมือง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จ ำกข้ำวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำโจทย์วิจัยเรื่อง “ข้ำวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมรำช” โดยเชิญนักวิจัย นักวิชำกำร หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน รวมทั้งบุคลำกรสำคัญคือ เกษตรกรมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากพื้นที่อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาโจทย์และดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อประโยชน์ที่
แท้จริงแก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป
ช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานการณ์ทั่วไป
พื้นที่นำข้ำว หรือกำรทำนำถูกกล่ำวถึงมำกขึ้น ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่ำนมำ ในระดับนโยบำยกำรทำนำเป็น
ปัญหำที่ถกเถียงกันค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกมีควำมเกี่ยวเนื่องกับงบประมำณ โดยสังเกตจำกโครงกำรที่ผ่ำนๆมำ
ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรประกันรำคำข้ำว หรือโครงกำรรับจำนำข้ำว ทั้งนี้ในระดับปฏิบัติของเกษตรกร กำรทำนำเป็น
ควำมคำดหวังของกำรใช้ที่ดินในพื้นที่นำว่ำงเปล่ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพำะในพื้นที่ๆเหมำะสม ข้ำวพันธุ์
พื้นเมืองจะมีโอกำส หรือแนวทำงกำรพัฒนำหรือไม่อย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำกลไกที่เกี่ยวข้อง กำรประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้ทรงคุณวุฒิในภำควิชำกำร หน่วยงำนรั ฐ และเกษตรกร ทั้งในประเด็นของกำร
ผลิต กำรตลำด และนโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้องถือเป็นกลไกสำคัญประกำรหนึ่ง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำ
ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองต่อไป ทั้งนี้จำกกำรรับฟังสถำนกำรณ์ต่ำงๆของผู้เข้ำร่วมเวทีดังกล่ำวพบว่ำมีข้อมูลที่น่ำสนใจ
เกี่ยวกับกำรทำนำข้ำวในหลำยประเด็น ไม่ว่ำจะเป็น ข้อมูลจำกกำรสำรวจข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ของ
กรมพัฒนำชุมชนพบว่ำ อำชีพส่วนใหญ่ที่ประชำกรตอบ คือกำร “ทำนำ” ซึ่งสวนทำงกับพื้นที่ทำนำที่ส่วนใหญ่เป็น
“นำร้ำง” ประชำกรในพื้นที่ประกอบอำชีพอื่นๆเป็นหลัก กำรทำนำจึงถูกลืมสิ่งที่น่ำเสียดำยคือ กำรซื้อข้ำวจำก
ภำยนอกชุมชนเพื่อกำรบริโภคภำยในชุมชน สถำนกำรณ์พันธุ์ข้ำวโดยภำพรวมของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 มี
กำรปลูกข้ำวพันธุ์ต่ำงๆเพียง 18 สำยพันธุ์เท่ำนั้น ซึ่งเป็นพันธุ์ข้ำวที่เป็นไปตำมนโยบำยกำรประกันรำคำและรับ
จำนำข้ำว เมื่อวิเครำะห์เฉพำะข้ำวพันธุ์พื้นเมืองภำคใต้พบว่ำมีกำรปลูกข้ำวพันธุ์พื้นเมืองเฉพำะบำงพื้นที่เท่ำนั้น
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกค่ำนิยมในกำรบริโภคข้ำวที่มีควำมนุ่ม หอม แต่ตำมควำมเชื่อเดิมคือข้ำวพื้นเมืองจะเป็นข้ำวที่
หุงแล้ ว แข็ง และไม่มีกลิ่น หอม อีกทั้งสถำนกำรณ์พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่ได้รับกำรส่งเสริม ให้ ปลู กมำกในจังหวัด
นครศรีธรรมรำชคือข้ำวไข่มดริ้น ซึ่งมีคุณภำพใกล้เคียงกับข้ำวหอมมะลิในภำคกลำงและภำคเหนือ และข้ำวอีก
ประเภทหนึ่งที่ได้รับกำรส่งเสริม จำกกรมกำรข้ำวคือข้ำวเข็มทองที่ มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 529 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้ำว
สำยพันธุ์ที่มีน้ำหนักดี ทั้งนี้กำรทำนำข้ำวในแต่ละพื้นที่หำกมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนแล้วจะพบว่ำ ควำมคุ้มทุนของแต่
ละพื้นที่ย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน
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ตัวอย่างความส้าเร็จ
อย่ำงไรก็ดียังมีตัวอย่ำงควำมสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรตาบลนาทรายที่รวมตัวกันเพื่อพลิกฟื้นนำร้ำงให้
เป็นนำข้ำวโดยกำรตั้งปณิ ธำนในกำรปลูกข้ำวพื้นเมืองอย่ำงจริงจัง แม้ว่ำในช่วงแรกของกำรลงมือทำจะประสบ
ปัญหำข้ำวของกลุ่มนำทรำยไม่ได้รับควำมเชื่อใจจำกผู้บริโภคและต้องพึ่งพำโรงสีในกำรขำยข้ำวทำให้ได้รำคำที่ถูก
กว่ำกำรขำยออกของโรงสีถึงเท่ำตัว รวมทั้งปัญหำขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำกำรทำนำแบบองค์รวมตั้งแต่เรื่องของ
กำรผลิต กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลกำไร และกำรตลำด แต่โชคดีของกลุ่มที่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกนักวิจัย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจำก สกว.ในกำรลงพื้นที่ ทำให้สำมำรถจัดกำรผลผลิ ตและส่งออกข้ำว
ไปยังประเทศมำเลเซียได้สำเร็จ ปัจจุบันกลุ่ม เกษตรกรใน อบต.นำทรำยทำนำปีละครั้ง แบ่งเวลำที่อยู่นอกฤดูกำล
ทำนำเป็น ทุ่งเลี้ ยงสัตว์และปลู กพืชหมุนเวียนอื่นๆ อีกหนึ่งตัว อย่ำงที่ส ะท้อนให้ เห็ นควำมร่วมมือระหว่ำงภำค
วิชำกำรและภำคเกษตรกรคือ ตัวอย่ำงโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา (สถำบันเทคโนโลยีพระจอเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์)ทีส่ ร้ำงพันธุ์ข้ำวโดยมีกุศโลบำยให้ชุมชนรู้สึกรักและหวงแหน
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ และจับตลำดไปพร้อมๆกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำว โดยตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ ำ พันธุ์ข้ำวพื้นเมือง
ที่พัฒนำนั้นต้องได้รำคำที่สูงกว่ำ ข้ำวปกติ ด้วยกำรชี้ให้เห็นสำรอำหำรที่มีประโยชน์ ของข้ำวสำยพันธุ์นั้นๆ โดย
อำศัยกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธุกรรมพืชกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร นำข้ำวพันธุ์เหลืองปะทิว ซึ่งเป็นข้ำว
พื้นเมืองจังหวัดชุมพรเป็นตัวนำ มีกำรสร้ำงแปลงสำธิต ในทุกอำเภอร่วมกับศูนย์วิจัยข้ำวนครศรีธรรมรำช เชิญ
โรงเรียนเชิญผู้นำชุมชนมำร่วมโดยเริ่มต้นกำรปลูกข้ำวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 13 สำยพันธุ์ เมื่อปลูกได้แล้วนแบ่ง
ขำยและส่วนที่เหลือนำไปสีและแจกจ่ำยผู้สูงอำยุ สุดท้ำยนำเมล็ดพันธุ์เหล่ำนั้นคืนในพื้นที่ และดำเนินกำรสอนเรื่อง
กำรคัดเมล็ดพันธุ์ทปี่ ัจจุบันสำมำรถส่งข้ำวทั้ง 13 สำยพันธุ์ไปจดทะเบียนได้จำนวน 11 สำยพันธุ์ และมีกำรพัฒนำ
โจทย์วิจัยต่อเนื่องเพื่อเน้นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในเชิงพำณิชย์ และ กำรแปรรูปซึ่งทำให้ข้ำวกล้องไม่เพียงพอต่อกำรตลำด
แม้ว่ำตั้งรำคำไว้ที่เกวียนละ 25,000 บำท แต่เกษตรกรสำมำรถนำไปต่อยอดและขำยเองได้ประมำณเกวียนละ
60,000 บำท นับเป็นกำรสะท้อนสิ่งที่เกษตรกรกับนักวิชำกำรต้องทำงำนร่วมกันแล้วเกิดผลสำเร็จอย่ำงแท้จริง

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพื้นที่
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558 นักวิจัยสถำบันวิจัยและพัฒนำนำโดย นำงสำวรัชฎำ คชแสงสันต์ ได้ลงพื้นที่
เพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ รับฟังสถำนกำรณ์ และควำมต้องกำรในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้ำนหมำก ตำบลบ้ำนเพิง
อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ข้อสรุปที่น่ำสนใจเกี่ยวกั บสถำนกำรณ์กำรปลูกข้ำวในพื้ นที่ 4 ตำบล
คือ ขนำบนำก ปำกแพรก บ้ำนเพิง ท่ำพญำ ซึ่ง จะเป็นพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำโจทย์วิจัย
พบว่ำทั้ง 4 ตำบลดังกล่ำวยังมีกำรทำนำข้ำวพันธุ์พื้นเมืองอยู่แล้ว และต้องกำรพัฒนำสร้ำงอัตลักษณ์ให้แก่ข้ำวที่มี
ลักษณะเด่นของชุมชน ในลักษณะ 1 ตำบล 1 สำยพันธุ์ โดยตาบลปากแพรกต้องการพัฒนาข้าวพันธุ์ลูกลาย
ตาบลขนาบนาก พันธุ์กาบดา ตาบลบ้านเพิง ข้าวพันธุ์ยุมหนุน และตาบลปากพญา ข้าวพันธุ์ยาโค
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สำหรับปัญหำในกำรทำนำของ 4 ตำบลที่ได้จำกเวทีเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558 ได้แก่
 ขำดแรงงำนคนรุ่นใหม่ในกำรทำนำ เนื่องจำกเกษตรกรในพื้นที่มีอำยุเฉลี่ยมำกกว่ำ 50 ปี
 เกษตรกรขำดกำรรวมกลุ่ม เนื่องจำกมีกำรทำนำแบบต่ำงคนต่ำงทำ จึงทำให้ขำดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ต่อกัน
 เกษตรกรขำดแดรงจูงใจในกำรผลิตข้ำวให้มีประสิทธิภำพ แม้จะรู้วิธีกำรในกำรปฏิบัติ เนื่องจำก
รำคำข้ำวที่ผลิตอย่ำงประณีตมีรำคำไม่แตกต่ำงจำกข้ำวที่ผลิตแบบปกติทั่วไป
 ขำดช่องทำงกำรตลำดที่จะสำมำรถรองรับกำรผลิตข้ำวพันธุ์พื้นเมืองอินทรีย์
 เกษตรกรไม่มียุ้งฉำงสำหรับเก็บข้ำวในครัวเรือนและชุมชน
 แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อกำรทำนำ
 กำรทำนำอย่ำงเดียว ไม่สำมำรถเป็นอำชีพหลักที่เลี้ยงครอบครัวของเกษตรกรให้สำมำรถดำเนิน
ชีวิตตำมปกติได้ ยกเว้นตำบลขนำบนำกที่เกษตรกรมีอำชีพหลักคือกำรทำไร่จำก และมีอำชีพกำร
ทำนำเป็นอำชีพรอง
ปัญหำกำรทำนำของ 4 ตำบลดังกล่ำวสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชำกำรที่เข้ำร่วม
ประชุมในวันที่ 1 พฤษภำคม 2558 ที่ชี้ให้เห็นว่ำ ปัจจุบันคนวัยแรงงำนหรือหนุ่มสำวส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจอำชีพกำร
ทำนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนำที่ต้องอำศัยฝนซึ่งทำได้ปีละหนึ่งครั้งระหว่ำงรอกำรเก็บเกี่ยว หำกไม่มีอำชีพอื่นรองรับ
ก็เปรียบเสมือนในช่วงนั้นต้องขำดรำยได้ในกำรดำเนินชีวิต กำรทำนำของเกษตรกรเป็นแบบปัจเจก และอยู่ภำยใต้
กำรพึ่งพิงกำรควบคุมของกลไกกำรตลำด แม้ว่ำเกษตรกรบำงกลุ่มที่เกิดกำรรวมตัวกันแล้วแต่กลุ่มที่เกิดขึ้นไม่
เข้มแข็งและไม่สำมำรถยืนด้วยตัวเองได้
นอกจำกปัญหำของเกษตรกรเองแล้ว หน่วยงำนภำครัฐรวมถึงภำควิชำกำรที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำ หรือส่งเสริมเกษตรกรได้ตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกรอย่ำงแท้จริง ซึ่งมักจะมีปัจจัยแทรกซ้อนจำก
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทั้งกำรกำรเมืองระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมทั้งขำดข้อมูลสำรสนเทศในกำร
จัดกำรปัญหำ
ข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะจำกเวที เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558 เป็นข้อเสนอแนะจำกมุมมองของเกษตรกรใน 4
ตำบล คือ ขนำบนำก ปำกแพรก บ้ำนเพิง ท่ำพญำ มีข้อสรุปดังต่อไปนี้
 เกษตรกรต้องกำรข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำรของข้ำวพันธุ์พื้นเมืองแต่ละสำยพันธุ์
 เทคนิคกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำนำเพื่อเพิ่มผลผลิต เช่นกำรจัดรูปแปลงนำ กำรใช้แหนแดงตรึง
ไนโตรเจน กำรใช้เทคนิคแห้งสลับเปียก เป็นต้น
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 กำรจัดโซนนิ่งพื้นที่ในกำรปลูกข้ำว เพื่อลดกำรปะปนของข้ำวสำยพันธุ์ต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถกำหนด
ปฏิทินในกำรทำนำร่วมกันของชุมชน และกำหนดรูปแบบกำรทำนำที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และสำยพันธุ์ข้ำว
 กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนำข้ำว เพื่อให้เกิดกำรแบ่งประโยชน์กันอย่ำงทั่วถึง สร้ำงเครือมือใน
กำรผลิตข้ำวร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมและเพิ่มอำนำจกำรต่อรองด้ำนกำรตลำด
 ควำมรู้ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกข้ำวพันธุ์พื้นเมือง
 ช่องทำงกำรตลำดในกำรจำหน่ำยข้ำวพันธุ์พื้นเมืองที่ถึงผู้บริโภคแน่นอน
 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และควำมโดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของข้ำวพันธุ์พื้นเมืองของชุมชน
 ศูนย์เครื่องมือในกำรผลิตข้ำวชุมชน เช่นเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบข้ำว
 องค์ควำมรู้ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ดีและเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ในกำรขยำยพันธุ์รุ่นต่อไป
 กำรจั ดหำและกำรจั ดกำรแหล่ งน้ำในกำรทำนำอย่ำงเพียงพอ เช่นกำรรักษำระดับน้ำคลองให้ มี
เพียงพอสำหรับกำรทำนำ กำรสร้ำงแก้มลิงธรรมชำติ สระน้ำชุมชน ระบบระบำยน้ำ เป็นต้น
 กำรปลูกฝัง/สร้ำงแรงจูงใจคนรุ่นหลังให้หันมำทำนำมำกยิ่งขึ้น โดยอำศัยกลยุทธ์ต่ ำงๆเช่น กำรให้คน
นอกเข้ำมำทำนำในชุมชนเพื่อเป็นแรงบันดำลใจให้คนในชุมชนอยำกทำนำบ้ำง กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อั ต
ลั ก ษณ์ ข้ ำ วพั น ธุ์ พื้ น เมือ งผ่ ำ นสื่ อ และกิ จ กรรมต่ ำ งๆ แกนน ำเกษตรกรเป็ น แบบอย่ ำ งในกำรท ำนำให้ ป ระสบ
ควำมสำเร็จ สำมำรถชี้ให้เห็นว่ำอำชีพทำนำเป็นอำชีพหลักที่สร้ำงรำยได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ โดยสำมำรถต่อยอด
ไปถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นแบบอย่ำงในกำรขยำยผลต่อคนในชุมชน รวมทั้งกำรเชิญชวนภำคีเครือข่ำยทุกภำค
ส่วนโดยเฉพำะหน่วยงำนรำชกำรให้เข้ำมำทำนำร่วมกับชุมชน และกำรสนับสนุนให้ ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรด้ำนกำรทำนำข้ำวพันธุ์พื้นเมือง
 กำรรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้ำวไว้กินเอง
 กำรศึกษำเรียนรู้วิถีภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้กำรทำนำของชุมชน เพื่อถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำชีพกำรทำนำ
 กำรปรับ ปรุงอำคำรโรงเรีย นบ้ำนหมำกเพื่อเป็นศูนย์รวมในกำรดำเนินกิจกรรม ภำยใต้โ ครงกำร
โรงเรียนเกษตรกร
ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรของเกษตรกรดังกล่ำวข้ำงต้น ในมุมมองของนักวิชำกำรที่เข้ำร่วมเวทีใน
วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 โดยนักวิชำกำรมองว่ำ กำรเริ่มต้นในกำรพัฒนำข้ำวพันธุ์พื้นเมืองต้องเริ่มที่
 กำรตั้งเป้ำหมำยของพื้นที่ให้ชัด ว่ำกำรทำนำข้ำวพันธุ์พื้นเมืองนั้นมีเป้ำหมำยไปในทิศทำงใด เช่น
ผลิตเพื่อบริโภค ผลิตเพื่อขำย หรือมีเป้ำหมำยทั้งสองประกำร แต่ในมุมมองของนักวิชำกำรได้สะท้อนให้เห็นว่ำ
เกษตรกรควรตั้งเป้ำหมำยในกำรผลิตข้ำวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อบริโ ภคในครัวเรือนให้เพียงพอ เมื่อเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรในครัวเรือนแล้ว
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 หำกเกษตรกรจะต่อยอดสู่กำรขยำย จะต้องมีกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรบริโภคให้ชัดเจน และมี
วิธีกำรในกำรสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรข้ำวอย่ำงต่อเนื่อง
 กำรพัฒนำกระบวนกำรใหม่ๆในกำรจัดกำรนำข้ำว
 เกษตรกรต้องมีกำรปรับตัวคือเป็นทั้งเกษตรกรและเป็นทั้งผู้ประกอบกำร จัดกำรตลำด เช่น แปรรูป
ข้ำว
 เกษตรกรต้องแสดงถึงควำมต้องกำรที่ในภำควิชำกำรเข้ำมำช่วยได้ ส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆ งบประมำณ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้ำวจะทำอย่ำงไรให้เกิดกำรประสำนทรัพยำกร (เงิน) เข้ำมำสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มำกกว่ำซื้อปุ๋ย ท้องถิ่นก็อำจจะเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่เข้ำมำมีบทบำทช่วยเหลือได้ในกำรประสำนงำน
 กำรเปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ อย่ำงเดียวในมุมมองของกำรท่องเที่ยวอำจจะไม่เพียงพอ แต่ควรเปิดและ
พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนำโอกำสในกำรท่องเที่ยวชุมชน
 พันธุ์ข้ำวเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีกำรศึกษำลักษณะพฤกษศำสตร์ของข้ำวร่วมกันกับชุมชน โดยให้คนใน
พื้นที่แบ่งโซนให้ชัดแล้วสร้ำงเป็นโมเดลของแต่ละพื้นที่ เช่นข้ำวที่อยู่ในดินเปรี้ยวมีจุดเด่นอะไร อะไรเป็นจุดขำย
 กำรปลูกข้ำวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ปำกพนังซึ่งเป็นพื้นที่ๆมีควำมลำดเอียงและบำงที่เป็นแอ่งกระทะ
กำรผลิตใน scale เล็กๆระดับครัวเรือน โดยเฉพำะพื้นที่ๆมีนำกุ้งร้ำงซึ่งส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลำนิล ใน
ครัวเรือนที่มีบ่อกุ้งมำกกว่ำ 1 บ่อบำงบ่อสำมำรถมำปรับเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวได้ (กำรปรับบ่อกุ้งให้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว)
 กำรปรับปรุงคุณภำพน้ำในภำวะที่น้ำมีเงื่อนไข เป็นเรื่องกำรจัดกำรน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องภำพใหญ่ แต่หำก
เป็นเรื่องของกำรผลิต เป็นเรื่องของครัวเรือน อำจจะมีกำรส่งเสริมให้ทำเป็นข้ำวนำปีผสมพืชอื่น
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สรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาโจทย์วิจัยข้าว

สรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาโจทย์วิจัย
กระบวนกำรทำวิจัยควรมี สำมรูปแบบคือ
1.กำรวิจัยท้องถิ่น (ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น )
2.วิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีบำทบำทของทั้งนักวิชำกำรกับชำวบ้ำน ชำวบ้ำนกับหน่วยงำน
3.งำนวิจัยเทคโนโลยี
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สรุปบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด้าเนินการต่อ
 พื้นที่นำร่องสำหรับกำรดำเนินกำรพัฒนำชุดโครงกำรวิจัยข้ำวพันธุ์พื้นเมือง คือ ขนำบนำก ปำก
แพรก บ้ำนเพิง ท่ำพญำ โดยมีศูนย์อำนวยกำรฯ เป็นตัวแทนของรำชกำรและเชื่อมโยงกับหน่วยงำนระดับจังหวัด
 ตัวแทนประชำชนอำจจะเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มวิสำหกิจ กลุ่มเกษตร โดยเริ่มงำนกับกลุ่มที่แข็งแรง
อยู่แล้ว ซึ่งอำจจะมีแกนหลักของภำคประชำชนที่เป็นตัวแทนตำบล ๆละ 3 คนเข้ำมำเป็นภำคีร่วมกับมหำวิทยำลัย
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรประชุมปรึกษำหำรือร่วมกัน
 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในนำมของสถำบันวิจัยและพัฒนำ มวล.เป็นผู้ประสำนงำนหลักในกำร
เชื่อมโยงกับ science park และหน่วยวิจัยต่ำงๆ ร่วมกับดึงนักวิชำกำรต่ำงมหำวิทยำลัยมำร่วมพัฒนำงำนวิจัย
 หำกโจทย์วิจัยยังไม่เป็นไปตำมกรอบแนวคิดดังกล่ำว จะประกำศทุนต่อในปี
หมำยเหตุ : ภำคีเครือข่ำยเพิ่มเติม
1. ดร.อังคณำ ไสยเกื้อ อำจำรย์ประจำสำขำวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
2. เครือข่ำยศุภนิมิต วิสำหกิจชุมชนบ้ำนทำบทองไสหมำก
3. กลุ่มเกษตกรพอเพียงลุ่มน้ำปำกพนัง สหกรณ์กำรเกษตรพระพรหม และสหกรณ์ กำรเกษตร (มีครบวงจร
ปำล์มปลำนำวัว)
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ภำคผนวก
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นำเสนอสถำนกำรณ์ข้ำว โดย ดร.บุณฑรี จันทร์กลับ อำจำรย์ประจำสำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ รำยละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์ข้าวไทย
ข้าว ของไทยเป็นพืชอำหำรประจำชำติที่มีตำนำนประวัติศำสตร์มำยำวนำน ดังหลักฐำนต่อไปนี้
 ภำพบันทึกกำรปลูกพืชลักษณะคล้ำยข้ำว เมื่อ 6,000 ปี ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี
 ร่องรอยของข้ำวมำพร้ อมกับ อำรยธรรมไทยมำไม่น้อยกว่ำ 5,500 ปี มีห ลักฐำนจำกแกลบข้ำวที่เป็น
ส่วนผสมของดินใช้เครื่องปั้นดินเผำที่บ้ำนเชียง อำเภอโนนนกทำ ตำบลบ้ำนโคก อำเภอภูเวียง ถ้ำปุ
งฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแกลบข้ำวที่พบนี้มีลักษณะของข้ำวเหนียวเมล็ดใหญ่ที่เจริญงอกงำมในที่สูง
 ร่องรอยกำรค้นพบดอกข้ำวป่ำวอำยุประมำณ 2,800 ปี ที่ถ้ำทะลุ จังหวัดกำญจนบุรี
 พ.ศ.1780 – 1981 กรุงสุโขทัย นิยมปลูกข้ำวเหนียว แต่เริ่มปลูกข้ำวเจ้ำมำกขึ้นตำมลำดับ เกิดคำว่ำ “ใน
น้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว”
 พ.ศ. 1893 - 2310 กรุงศรีอยุธยำตอนต้น มีกำรดูแลส่งเสริมกำรทำนำอย่ำงจริงจัง จนเกิด “กรมนำ”
 ช่วงกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย – กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.3) มีกำรเก็บอำกรข้ำวในภำคกลำง และมีกำร
แนะนำพันธุ์ข้ำวจำกรำชกำร (พันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณภำพ)
 ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลำย เกิดกำรล่ำอำณำนิคมของตะวันตก ไทยเปิดเสรีกำรค้ำกับต่ำงชำติ “ข้ำว
จึงกลำยเป็นสินค้ำส่งออกที่สำคัญตั้งแต่นั้นมำ”
 กรุงธนบุรี- ปัจจุบัน มีกำรปลูกข้ำวในทุกภำค
พื้นที่ปลูกข้าวของไทยในภาพรวม
พื้นที่ปลูกข้ำวรวม ปี 2550-2556
 พื้นที่ปลูกปี 2550/51 70.187 ล้ำนไร่
 พื้นที่ปลูก ปี2555/56 79.109 ล้ำนไร่
 เพิ่มขึ้น 8.922 ล้ำนไร่
คิดเป็นร้อยละ 12.71

พืน้ ที่ปลูกข้ำวนำปี ปี 2550/51 - 2556/57
 พืน้ ที่ปลูกปี 2550/51 57.385 ล้ำนไร่
 พืน้ ที่ปลูกปี 2556/57 64.400 ล้ำนไร่
 เพิ่มขึ้น 7.015 ล้ำนไร่
คิดเป็นร้อยละ 12.22

พืน้ ที่ปลูกข้ำวนำปรัง ปี 2551- 2556
 พืน้ ที่ปลูกปี 2551
12.801 ล้ำนไร่
 พืน้ ที่ปลูกปี 2556
14.757 ล้ำนไร่
 เพิ่มขึ้น 1.956 ล้ำนไร่
คิดเป็นร้อยละ 15.28
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ที่มำ : ชำญพิทยำ ฉิมพำลี กรมกำรข้ำว

สถานการณ์การปลูกข้าวภาคใต้

สถิติพื้นที่ปลูกข้ำวภำพรวมในภำคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช
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พื้นที่ปลูกข้ำวในภำคใต้
พื้นที่ปลูกข้ำว
นครศรีธรรมรำช

ปี52/53 ปี53/54 ปี54/55 ปี55/56 ปี56/57
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง ซึ่งอดีตมีควำมอุดมสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่ำเป็นอู่ข้ำว อู่น้ำของภำคใต้ สำมำรถ
ผลิตข้ำวทั้งเพื่อกำรบริโภคภำยในจังหวัด ส่งออกจำหน่ำยในจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้ำนด้วย เดิมพื้นที่
ลุ่มน้ำปำกพนังมีพื้นที่นำประมำณ 5 แสนไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่นำประมำณ 331,000 ไร่เศษ
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พันธุ์ข้าว
พันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ชัยนาท ปทุมธานี พิษณุโลก เป็นต้น ปลูกเพื่อจำหน่ำยตำมนโยบำยรับจำนำ
ข้ำวของรัฐบำล แต่เกษตรกรกลับซื้อข้ำวสำรจำกนอกพื้นที่มำบริโภค ด้ำนบริโภคภำยในจังหวัด คำนวณจำกควำม
ต้องกำรบริโภคข้ำวอยู่ที่ประมำณ 104 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีประชำกรประมำณ 1.5 ล้ำน
คน มีควำมต้องกำรบริโภคข้ำวปีละประมำณ 160,000 ตัน ผลิตได้เพียง 149,242 ตัน ถือว่ำผลผลิตยังไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรบริโภคภำยในจังหวัด ยังขำดอีกจำนวน 10,770 ตัน
ข้าวกาบดา ข้าวไข่มดริ้น ข้าวเข็มทอง ข้าวเล็บนก ข้าวสังข์หยด ข้าวหัวนา เป็น “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง”
ที่ปลูกมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 50 ปี ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง นครศรีธรรมรำช และใกล้เคียง รวมทั้งข้ำวสำยพันธุ์
ดังกล่ำวเป็นข้ำวที่มีกำรส่งเสริมให้ปลูกจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองคืออะไร
ข้ำวพันธุ์พื้นเมือง หมำยถึงข้ำวที่เกิดกำรจำกกำรเพำะพันธุ์และคั ดเลือกพันธุ์ข้ำวที่ทนต่อสภำพดินฟ้ำ
อำกำศของแต่ละพื้นถิ่น ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกจำกมือ ของเกษตรกรแบบเมล็ดต่อเมล็ด ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวและ
ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ให้ลูกหลำน
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้
จำกกำรรวบรวมข้อมูลข้ำวพันธุ์พื้นเมืองภำคใต้ ของศูนย์วิจัยข้ำว พัทลุง ได้ทำกำรรวบรวมพันธุ์ข้ำวพันธุ์
พื้นเมืองภำคใต้ไว้ประมำณ 1,997 สำยพันธุ์ และนำมำจัดทำเป็นหนังสือแนะนำข้ำวพันธุ์พื้นเมืองภำคใต้ จำนวน
80 สำยพันธุ์ เป็นข้ำวที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมรำช จำนวน 14 สำยพันธุ์ ดังนี้






พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.ปำกพนัง ได้แก่ ข้ำวนำสวนช่อจังหวัด
พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.หัวไทร ได้แก่ ข้ำวนำสวนลำหัก
พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.สิชล ได้แก่ ข้ำวนำสวนเหลืองหอม และข้ำวปิหลำย
พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.ขนอม ได้แก่ ข้ำวดอกไผ่
พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.ท่ำศำลำ ได้แก่ ข้ำวญวณแดง, ข้ำวขำวเฒ่ำ, ข้ำวทำงหวำย,
ข้ำวช่อกำพรึด, ข้ำวห้องดำ, ข้ำวแหกหญ้ำ, ข้ำวเหนียวพวงมะพร้ำว, ข้ำวช่อปลีขำว และข้ำวบี้หร้ำ

พันธุ์ข้ำวบริเวณลุ่มน้ำปำกพนังที่ไม่ได้ถูกบันทึกในหนังสือ 80 สำยพันธุ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองภำคใต้
 กำบดำ
 ไข่มดริ้น
 สังข์หยด
 ญำโค
 หอมจันทร์
 เล็บนก
 ปิ่นแก้ว
 ลูกลำย
 ฯลฯ
 ข้ำวเหลือง
 ช่อหลุมพี
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ตัวอย่ำง ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมรำช ที่เป็นที่นิยมในแถบลุ่มน้ำปำกพนัง
“ข้าวไข่มดริ้น”
เป็นข้ำวเจ้ำไวต่อช่วงแสงลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์เล็บนกปัตตำนี ร้อยละ 18
2. คุณภำพเมล็ดดี มีท้องไข่น้อย ข้ำวสวยค่อนข้ำงร่วนและค่อนข้ำงนุ่ม
พื้นที่แนะน้า เขตปลูกข้ำวเพื่อบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงที่มีนิเวศกำรปลูกข้ำวคล้ำยกัน
ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคไหม้
“ข้าวกาบด้า”
นิยมปลูกมำกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ข้ำวสุกร่วน นุ่ม รสชำติดี นิยมบริโภคในรูปข้ำว
สวย ข้ำวเปลือกนิยมใช้เป็นอำหำรนกเขำและไก่ชน ปลูกได้ในฤดูนำปี ผลผลิต 550 กก./ไร่
ปัญหาของการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวพันธุ์พื้นเมืองของรัฐไม่ครอบคลุมข้ำวพันธุ์พื้นเมือง (นโยบำยจำนำข้ำว)
พันธุ์ข้ำวที่นำมำปลูกไม่ได้เป็นข้ำวพันธ์พื้นเมืองบริสุทธิ์ และเกษตรกรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ศัตรูของข้ำวเพิ่มมำกขึ้น
วิถีแรงงำนเปลี่ยนไป แรงงำนเกษตรกรเหลือแต่คนสูงอำยุ
เกษตรกรกลำยเป็นผู้จัดกำรนำ ทำให้ภูมิปัญญำ และวัฒนธรรมดังเดิมที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกข้ำวเลือน
หำยไป
เกษตรกรขำดแรงจูงใจ และมีปัญหำหนี้สิน
ปัญหำระบบชลประทำน ขำดแคลนน้ำในหน้ำแล้ง น้ำท่วมในหน้ำน้ำ
กำรหำยไปของวัวควำยแล้วแทนที่ด้วยวัวเหล็กควำมเหล็ก เครื่องนวด รถเกี่ยว อุปกรณ์กำรทำนำหำยไป
เช่น แกะ
กำรศึกษำไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรทำนำ “ค่ำนิยม” ในกำรประกอบอำชีพที่คิดว่ำ เหนื่อยน้อยกว่ำ มี
รำยได้มำกกว่ำ

ปัญหาทางการตลาดของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
1. ชื่อข้ำวบำงสำยพันธุ์ขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคที่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น
2. แพ็คเกจไม่เป็นที่น่ำสนใจของผู้บริโภค
3. ข้ำวในท้องตลำดมีรำคำถูกกว่ำ
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แหล่งข้อมูลเรื่องข้าวไทย
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว - ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช
แหล่งข้อมูล : สำรสนเทศงำนวิจัยเกษตรไทย
 กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวนำสวนนำน้ำฝนภำคใต้ : สำเริง แซ่ตัน และคณะ
ศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุง 2010
 คุณภำพเมล็ดและโภชนำกำรของข้ำวพันธุ์ดีและข้ำวพื้นเมืองภำคใต้ : รุจิรำ ปรีชำ และคณะศูนย์วิจัยข้ำว
พัทลุง 2010
 วันปลูกที่เหมำะสมของข้ำวหอมพันธุ์ใหม่ในภำคใต้ : อวยชัย บุญญำนุพงศ์ ศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุง 2010
 กำรสำรวจและประเมินคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำวของเกษตรกรจังหวัด นครศรีธรรมรำช : จรัญ ขำวหนูนำ
และคณะ ศูนย์วิจัยข้ำว นครศรีธรรมรำช 2010
 ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของสำยพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองในภำคใต้ของไทยจำกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ
ข อ ง เ ม ล็ ด ข้ ำ ว :ก ฤ ติ ก ำ แ ก้ ว จ ำ น ง แ ล ะ ค ณ ะ ภ ำ ค วิ ช ำ ชี วิ วิ ท ย ำ ค ณ ะ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2012
 ธำตุสังกะสีในเมล็ดข้ำวพันธุ์พื้นเมืองภำคใต้ : นันทิยำ พนมจันทร์ และคณะ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2012
ตัวอย่างโครงการวิจัย
 โครงกำร ยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้ : ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวภำคใต้
 โครงกำร ยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้ (นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ)
 โครงกำรวิจัย "ตัวชี้วัดทำงสังคม: กำรศึกษำสภำพสังคมเศรษฐกิจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำปำก
พนัง" กรณีพื้นที่นำข้ำวในท้องที่ตำบลกำระเกด ตำบลเขำพระบำท ตำบลท่ำขนำน ตำบลเสือหึ ง
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
 โครงกำร วัฒนธรรมข้ำว : วัฒนธรรมเกษตรกรลุ่มน้ำปำกพนัง
 โครงกำร จำแนกพันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่ำทำงโมเลกุลของข้ำว (Oryza sativa L.) ในภำคใต้
 โครงกำร ประสิ ทธิภ ำพของกำรผลิ ตข้ำวของเกษตรกรในพื้น ที่ลุ่มน้ำปำกพนัง : ภำยใต้โครงกำร
ยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้
 โครงกำร ปริมำณสำรเคมีตกค้ำงทำงกำรเกษตรจำกกระบวนกำรปลูกข้ำวปลอดสำรเคมีและแบบใช้
สำรเคมี ต.ปำกพนังฝั่งตะวันตก อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช
 โครงกำร เครื่องแยกสปอร์ของรำจำกเมล็ดข้ำวด้วยเทคโนโลยีไซโคลนและพลังงำนไมโครเวฟ
 โครงกำร กำรพัฒนำแผ่นต้ำนเชื้อรำจำกรำกผักตบชวำผสมไอธรรมชำติของน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืด
อำยุกำรเก็บรักษำข้ำวเปลือกและข้ำวสำรกล้อง
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ตัวอย่างโครงการวิจัย (ต่อ)
 โครงกำร ช่องทำงกำรกระจำยข้ำวของลุ่มน้ำปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ภำยใต้โครงกำร
ยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้
 โครงกำร ตลำดของข้ำวบริเวณลุ่มน้ำปำกพนังสำหรับตลำดในประเทศและตลำดส่งออกมำเลเซีย
ภำยใต้โครงกำรยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้ : ยุทธศำสตร์ของเกษตรกรลุ่มน้ำปำกพนัง
 โครงกำร กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลตอบแทนและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจปลูกปำล์มน้ำมันในพื้นที่
นำข้ำวของลุ่มน้ำปำกพนัง
 โครงกำร กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตข้ำวล้มตอซังของข้ำวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์
และข้ำวปทุมธำนี 1 ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช
 โครงกำร กำรทดสอบกำรเลี้ ย งปลำในนำข้ ำ วต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช
 โครงกำร กำรผลิตข้ำวสังข์หยดอินทรีย์ล้มตอซังในแปลงเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมรำช
 โครงกำร นโยบำยเกษตรภำคใต้ โครงกำรย่อย " ระบบสำดข้ำวลงในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง"
 โครงกำร กำรศึกษำลำดับควำมสำคัญของปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปำก
พนัง กลุ่มนำข้ำว
 โครงกำร ลำดับควำมสำคัญของปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนและแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่ม
น้ำปำกพนัง กรณี ข้ำว
 โครงกำร ตัวชี้วัดทำงสังคม: กำรศึกษำสภำวะสังคม เศรษฐกิจ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำปำกพนัง
กรณี พื้นที่นำข้ำวในเขตชลประทำน
 โครงกำร กำรศึกษำลำดับควำมสำคัญของปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน เพื่อกำรวิจัยและ
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง: กลุ่มนำข้ำว
แหล่งข้อมูลและหน่วยงานด้านข้าวภาคใต้
1.กรมกำรข้ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.ศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุง
3.ศูนย์วิจัยข้ำวปัตตำนี
4.ศูนย์วิจัยข้ำวนครศรีธรรมรำช
5.ศูนย์วิจัยข้ำวกระบี่
6.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวปัตตำนี
7.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวพัทลุง
8.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวสุรำษฏร์ธำนี
9.สมำคมโรงสีข้ำวและกลุ่มเกษตรกรภำคใต้

http://www.ricethailand.go.th/home/index.php
http://ptl.brrd.in.th/web/
http://ptn.brrd.in.th/web/
http://nsr.brrd.in.th/web/index.php
http://kbi.brrd.in.th/web/
http://ptn-rsc.ricethailand.go.th/
http://ptl-rsc.ricethailand.go.th/
http://stn-rsc.ricethailand.go.th/
http://www.southernricemillers.com/

~ 16 ~

10. สำนักงำนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

http://www.nakhonsri.doae.go.th/index900.html

