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สรุปเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

ณ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ มวล.-สกว. 

 
 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำกล่ำวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบไปด้วย  ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
นักวิชำกำร และเกษตรกร  และผู้เข้ำร่วมเวทีพัฒนำโจทย์วิจัยข้ำว โดยกล่ำวถึงควำมเป็นมำของโครงกำรควำม
ร่วมมือเพ่ือพัฒนำงำนวิจัยเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) เพ่ือตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำและพัฒนำจังหวัดนครศรีธรรมรำชตั้งแต่ปี  2555 ถึงปัจจุบัน มีกำร
สนับสนุนทุนวิจัยและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้และสร้ำงทำงเลือก ในกำรประกอบอำชีพกำรยกระดับกำรด ำเนิน
ชีวิตกำรสร้ำงสมดุลในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 ศูนย์อ ำนวยกำร เห็นพ้องกับ 
มวล. - สกว.ในกำรยกประเด็น ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองนครศรีธรรมรำช กำรจัดเวทีในครั้งนี้ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนในกำร
จัดประชุมจำกชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในกำรพัฒนำโจทย์วิจัย เพ่ือตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่  

 ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์อ ำนวยกำรฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมดังกล่ำว โดยท่ำนชี้ให้เห็นว่ำ ในอดีตพ้ืนที่
ลุ่มน้ ำปำกพนังเป็นอู่ข้ำวอู่น้ ำที่ส ำคัญของภำคใต้ แต่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศของโลก ท ำให้ควำมอุดม
สมบูรณ์ดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไป ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน
พระรำชด ำริให้มีกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
เป็นกำรพลิกฟ้ืนแผ่นดินลุ่มน้ ำปำกพนังให้กลับมำอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงได้เกิดโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2536 ซึ่งหลังจำกก่อสร้ำงที่ตั้งของโครงกำร
แล้วเสร็จนั้น สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จมำปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2550 
ซึ่งท่ำนมีพระรำชด ำริเกี่ยวกับเรื่องข้ำวในสองประเด็นคือ กำรส่งเสริมรำษฎรในพ้ืนที่น้ ำจืดท ำกำรเพำะปลูกข้ำวให้
มำกขึ้น เนื่องจำกเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ และขอให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวที่มี
รสชำติดี มีคุณภำพดี ซึ่งได้กันพ้ืนที่นำร้ำงส่วนหนึ่งให้เป็นพ้ืนที่ทดลอง และได้จัดตั้งสถำนีทดลองข้ำวเพ่ือพัฒนำ
เมล็ดพันธุ์ที่เหมำะสม หลังจำกครั้งนั้นสมเด็จพระเทพได้เสด็จมำทรงงำนที่พ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอีกหลำยครั้ง และ
ครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ท่ำนได้มีพระรำชด ำริเกี่ยวกับเรื่องข้ำวอีกครั้ง คือกำรให้รักษำพ้ืนที่ปลูก
ข้ำวให้อยู่คู่กับลุ่มน้ ำปำกพนังต่อไป กำรพัฒนำโจทย์วิจัยในครั้งนี้จึงเป็นภำรกิจส ำคัญในกำรสนองพระรำชด ำริ ซึ่ง
ปัจจุบันศูนย์อ ำนวยกำรฯได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์สำขำโครงกำรพิกุลทอง ซึ่งต้องมีกำรจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงนักปฏิบัติ นักวิชำกำร เพื่อน ำผลงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ ำอย่ำงแท้จริง  
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ดังนั้นกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำโจทย์วิจัยเรื่องข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง จึงเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ในนำมของโครงกำรวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง, โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำงำนวิจัยเชิง
พ้ืนที่ (มวล.- สกว.), ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) 
และศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง ทั้งประเด็นของกำรอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง กำรพัฒนำรูปแบบกำร
ปลูกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนำโจทย์วิจัยเรื่อง “ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง นครศรีธรรมรำช” โดยเชิญนักวิจัย นักวิชำกำร หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน รวมทั้งบุคลำกรส ำคัญคือเกษตรกรมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากพื้นที่อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาโจทย์และด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช” เพ่ือประโยชน์ที่
แท้จริงแก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป  
 
ช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถานการณ์ทั่วไป 
 พ้ืนที่นำข้ำว หรือกำรท ำนำถูกกล่ำวถึงมำกขึ้น ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่ำนมำ ในระดับนโยบำยกำรท ำนำเป็น
ปัญหำที่ถกเถียงกันค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกมีควำมเกี่ยวเนื่องกับงบประมำณ โดยสังเกตจำกโครงกำรที่ผ่ำนๆมำ    
ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรประกันรำคำข้ำว หรือโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว ทั้งนี้ในระดับปฏิบัติของเกษตรกร กำรท ำนำเป็น
ควำมคำดหวังของกำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่นำว่ำงเปล่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพำะในพ้ืนที่ๆเหมำะสม ข้ำวพันธุ์
พ้ืนเมืองจะมีโอกำส หรือแนวทำงกำรพัฒนำหรือไม่อย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำกลไกที่เกี่ยวข้อง กำรประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้ทรงคุณวุฒิในภำควิชำกำร หน่วยงำนรัฐ และเกษตรกร ทั้งในประเด็นของกำร
ผลิต กำรตลำด และนโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้องถือเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่ง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำ
ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองต่อไป ทั้งนี้จำกกำรรับฟังสถำนกำรณ์ต่ำงๆของผู้เข้ำร่วมเวทีดังกล่ำวพบว่ำมีข้อมูลที่น่ำสนใจ
เกี่ยวกับกำรท ำนำข้ำวในหลำยประเด็น ไม่ว่ำจะเป็น ข้อมูลจำกกำรส ำรวจข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.) ของ
กรมพัฒนำชุมชนพบว่ำ อำชีพส่วนใหญ่ที่ประชำกรตอบ คือกำร “ท ำนำ” ซึ่งสวนทำงกับพ้ืนที่ท ำนำที่ส่วนใหญ่เป็น 
“นำร้ำง” ประชำกรในพ้ืนที่ประกอบอำชีพอ่ืนๆเป็นหลัก กำรท ำนำจึงถูกลืมสิ่งที่น่ำเสียดำยคือกำรซื้อข้ำวจำก
ภำยนอกชุมชนเพ่ือกำรบริโภคภำยในชุมชน สถำนกำรณ์พันธุ์ข้ำวโดยภำพรวมของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 มี
กำรปลูกข้ำวพันธุ์ต่ำงๆเพียง 18 สำยพันธุ์เท่ำนั้น ซึ่งเป็นพันธุ์ข้ำวที่เป็นไปตำมนโยบำยกำรประกันรำคำและรับ
จ ำน ำข้ำว เมื่อวิเครำะห์เฉพำะข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองภำคใต้พบว่ำมีกำรปลูกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองเฉพำะบำงพ้ืนที่เท่ำนั้น   
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกค่ำนิยมในกำรบริโภคข้ำวที่มีควำมนุ่ม หอม แต่ตำมควำมเชื่อเดิมคือข้ำวพ้ืนเมืองจะเป็นข้ำวที่
หุงแล้วแข็ง และไม่มีกลิ่นหอม  อีกทั้งสถำนกำรณ์พันธุ์ข้ำวพ้ืนเมืองที่ได้รับกำรส่งเสริมให้ปลูกมำกในจังหวัด
นครศรีธรรมรำชคือข้ำวไข่มดริ้น ซึ่งมีคุณภำพใกล้เคียงกับข้ำวหอมมะลิในภำคกลำงและภำคเหนือ และข้ำวอีก
ประเภทหนึ่งที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกกรมกำรข้ำวคือข้ำวเข็มทองที่มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 529 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้ำว
สำยพันธุ์ที่มีน้ ำหนักดี ทั้งนี้กำรท ำนำข้ำวในแต่ละพ้ืนที่หำกมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนแล้วจะพบว่ำควำมคุ้มทุนของแต่
ละพ้ืนที่ย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน  
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ตัวอย่างความส้าเร็จ 

อย่ำงไรก็ดียังมีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของกลุ่มเกษตรกรต าบลนาทรายที่รวมตัวกันเพ่ือพลิกฟ้ืนนำร้ำงให้
เป็นนำข้ำวโดยกำรตั้งปณิธำนในกำรปลูกข้ำวพ้ืนเมืองอย่ำงจริงจัง แม้ว่ำในช่วงแรกของกำรลงมือท ำจะประสบ
ปัญหำข้ำวของกลุ่มนำทรำยไม่ได้รับควำมเชื่อใจจำกผู้บริโภคและต้องพ่ึงพำโรงสีในกำรขำยข้ำวท ำให้ได้รำคำที่ถูก
กว่ำกำรขำยออกของโรงสีถึงเท่ำตัว รวมทั้งปัญหำขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำกำรท ำนำแบบองค์รวมตั้งแต่เรื่องของ
กำรผลิต กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลก ำไร และกำรตลำด แต่โชคดีของกลุ่มที่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกนักวิจัย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจำก สกว.ในกำรลงพ้ืนที่ ท ำให้สำมำรถจัดกำรผลผลิตและส่งออกข้ำว
ไปยังประเทศมำเลเซียได้ส ำเร็จ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรใน อบต.นำทรำยท ำนำปีละครั้ง แบ่งเวลำที่อยู่นอกฤดูกำล
ท ำนำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหมุนเวียนอ่ืนๆ อีกหนึ่งตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นควำมร่วมมือระหว่ำงภำค
วิชำกำรและภำคเกษตรกรคือ ตัวอย่ำงโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา (สถำบันเทคโนโลยีพระจอเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์)ทีส่ร้ำงพันธุ์ข้ำวโดยมีกุศโลบำยให้ชุมชนรู้สึกรักและหวงแหน
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ และจับตลำดไปพร้อมๆกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำว โดยตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ พันธุ์ข้ำวพ้ืนเมือง
ที่พัฒนำนั้นต้องได้รำคำที่สูงกว่ำข้ำวปกติ ด้วยกำรชี้ให้เห็นสำรอำหำรที่มีประโยชน์ของข้ำวสำยพันธุ์นั้นๆ โดย
อำศัยกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธุกรรมพืชกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร น ำข้ำวพันธุ์เหลืองปะทิว ซึ่งเป็นข้ำว
พ้ืนเมืองจังหวัดชุมพรเป็นตัวน ำ มีกำรสร้ำงแปลงสำธิตในทุกอ ำเภอร่วมกับศูนย์วิจัยข้ำวนครศรีธรรมรำช เชิญ
โรงเรียนเชิญผู้น ำชุมชนมำร่วมโดยเริ่มต้นกำรปลูกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง จ ำนวน 13 สำยพันธุ์ เมื่อปลูกได้แล้วนแบ่ง
ขำยและส่วนที่เหลือน ำไปสีและแจกจ่ำยผู้สูงอำยุ สุดท้ำยน ำเมล็ดพันธุ์เหล่ำนั้นคืนในพื้นที ่และด ำเนินกำรสอนเรื่อง
กำรคัดเมล็ดพันธุ์ทีป่ัจจุบันสำมำรถส่งข้ำวทั้ง 13 สำยพันธุ์ไปจดทะเบียนได้จ ำนวน 11 สำยพันธุ์ และมีกำรพัฒนำ
โจทย์วิจัยต่อเนื่องเพ่ือเน้นสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในเชิงพำณิชย์ และ กำรแปรรูปซึ่งท ำให้ข้ำวกล้องไม่เพียงพอต่อกำรตลำด 
แม้ว่ำตั้งรำคำไว้ที่เกวียนละ 25,000 บำท แต่เกษตรกรสำมำรถน ำไปต่อยอดและขำยเองได้ประมำณเกวียนละ 
60,000 บำท นับเป็นกำรสะท้อนสิ่งที่เกษตรกรกับนักวิชำกำรต้องท ำงำนร่วมกันแล้วเกิดผลส ำเร็จอย่ำงแท้จริง 

 

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพ้ืนที่ 

เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558 นักวิจัยสถำบันวิจัยและพัฒนำน ำโดย นำงสำวรัชฎำ คชแสงสันต์ ได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังสถำนกำรณ์ และควำมต้องกำรในพ้ืนที่ ณ โรงเรียนบ้ำนหมำก ต ำบลบ้ำนเพิง 
อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ข้อสรุปที่น่ำสนใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่ 4 ต ำบล 
คือ ขนำบนำก ปำกแพรก บ้ำนเพิง ท่ำพญำ ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่น ำร่องหรือพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำโจทย์วิจัย 
พบว่ำทั้ง 4 ต ำบลดังกล่ำวยังมีกำรท ำนำข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองอยู่แล้ว และต้องกำรพัฒนำสร้ำงอัตลักษณ์ให้แก่ข้ำวที่มี
ลักษณะเด่นของชุมชน ในลักษณะ 1 ต ำบล 1 สำยพันธุ์ โดยต าบลปากแพรกต้องการพัฒนาข้าวพันธุ์ลูกลาย 
ต าบลขนาบนาก พันธุ์กาบด า ต าบลบ้านเพิง ข้าวพันธุ์ยุมหนุน และต าบลปากพญา ข้าวพันธุ์ยาโค  
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 ส ำหรับปัญหำในกำรท ำนำของ 4 ต ำบลที่ได้จำกเวทีเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558 ได้แก่  

 ขำดแรงงำนคนรุ่นใหม่ในกำรท ำนำ เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่มีอำยุเฉลี่ยมำกกว่ำ 50 ปี 

 เกษตรกรขำดกำรรวมกลุ่ม เนื่องจำกมีกำรท ำนำแบบต่ำงคนต่ำงท ำ จึงท ำให้ขำดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ต่อกัน 

 เกษตรกรขำดแดรงจูงใจในกำรผลิตข้ำวให้มีประสิทธิภำพ แม้จะรู้วิธีกำรในกำรปฏิบัติ เนื่องจำก
รำคำข้ำวที่ผลิตอย่ำงประณีตมีรำคำไม่แตกต่ำงจำกข้ำวที่ผลิตแบบปกติท่ัวไป 

 ขำดช่องทำงกำรตลำดที่จะสำมำรถรองรับกำรผลิตข้ำวพันธุ์พื้นเมืองอินทรีย์  

 เกษตรกรไม่มียุ้งฉำงส ำหรับเก็บข้ำวในครัวเรือนและชุมชน  

 แหล่งน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรท ำนำ 

 กำรท ำนำอย่ำงเดียว ไม่สำมำรถเป็นอำชีพหลักที่เลี้ยงครอบครัวของเกษตรกรให้สำมำรถด ำเนิน
ชีวิตตำมปกติได้ ยกเว้นต ำบลขนำบนำกท่ีเกษตรกรมีอำชีพหลักคือกำรท ำไร่จำก และมีอำชีพกำร
ท ำนำเป็นอำชีพรอง 

ปัญหำกำรท ำนำของ 4 ต ำบลดังกล่ำวสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชำกำรที่เข้ำร่วม
ประชุมในวันที่ 1 พฤษภำคม 2558 ที่ชี้ให้เห็นว่ำ ปัจจุบันคนวัยแรงงำนหรือหนุ่มสำวส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจอำชีพกำร
ท ำนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนำที่ต้องอำศัยฝนซึ่งท ำได้ปีละหนึ่งครั้งระหว่ำงรอกำรเก็บเกี่ยว หำกไม่มีอำชีพอ่ืนรองรับ
ก็เปรียบเสมือนในช่วงนั้นต้องขำดรำยได้ในกำรด ำเนินชีวิต กำรท ำนำของเกษตรกรเป็นแบบปัจเจก และอยู่ภำยใต้
กำรพ่ึงพิงกำรควบคุมของกลไกกำรตลำด แม้ว่ำเกษตรกรบำงกลุ่มที่เกิดกำรรวมตัวกันแล้วแต่กลุ่มที่เกิดขึ้นไม่
เข้มแข็งและไม่สำมำรถยืนด้วยตัวเองได้  

นอกจำกปัญหำของเกษตรกรเองแล้ว หน่วยงำนภำครัฐรวมถึงภำควิชำกำรที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำ หรือส่งเสริมเกษตรกรได้ตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกรอย่ำงแท้จริง ซึ่งมักจะมีปัจจัยแทรกซ้อนจำก
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทั้งกำรกำรเมืองระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมทั้งขำดข้อมูลสำรสนเทศในกำร
จัดกำรปัญหำ 

ข้อเสนอแนะ 

 ส ำหรับข้อเสนอแนะจำกเวที เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558 เป็นข้อเสนอแนะจำกมุมมองของเกษตรกรใน 4 
ต ำบล คือ ขนำบนำก ปำกแพรก บ้ำนเพิง ท่ำพญำ มีข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

 เกษตรกรต้องกำรข้อมูลคุณค่ำทำงโภชนำกำรของข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองแต่ละสำยพันธุ์ 

 เทคนิคกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำนำเพื่อเพ่ิมผลผลิต เช่นกำรจัดรูปแปลงนำ กำรใช้แหนแดงตรึง
ไนโตรเจน กำรใช้เทคนิคแห้งสลับเปียก เป็นต้น 
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 กำรจัดโซนนิ่งพ้ืนที่ในกำรปลูกข้ำว เพ่ือลดกำรปะปนของข้ำวสำยพันธุ์ต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถก ำหนด
ปฏิทินในกำรท ำนำร่วมกันของชุมชน และก ำหนดรูปแบบกำรท ำนำท่ีเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และสำยพันธุ์ข้ำว 

 กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรท ำนำข้ำว เพ่ือให้เกิดกำรแบ่งประโยชน์กันอย่ำงทั่วถึง สร้ำงเครือมือใน
กำรผลิตข้ำวร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมและเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองด้ำนกำรตลำด 

 ควำมรู้ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง 

 ช่องทำงกำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองที่ถึงผู้บริโภคแน่นอน 

 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และควำมโดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองของชุมชน 

 ศูนย์เครื่องมือในกำรผลิตข้ำวชุมชน เช่นเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบข้ำว 

 องค์ควำมรู้ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ดีและเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ในกำรขยำยพันธุ์รุ่นต่อไป 

 กำรจัดหำและกำรจัดกำรแหล่งน้ ำในกำรท ำนำอย่ำงเพียงพอ เช่นกำรรักษำระดับน้ ำคลองให้มี
เพียงพอส ำหรับกำรท ำนำ กำรสร้ำงแก้มลิงธรรมชำติ สระน้ ำชุมชน ระบบระบำยน้ ำ เป็นต้น  

 กำรปลูกฝัง/สร้ำงแรงจูงใจคนรุ่นหลังให้หันมำท ำนำมำกยิ่งขึ้น โดยอำศัยกลยุทธ์ต่ำงๆเช่น กำรให้คน
นอกเข้ำมำท ำนำในชุมชนเพ่ือเป็นแรงบันดำลใจให้คนในชุมชนอยำกท ำนำบ้ำง กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อัต
ลักษณ์ข้ำวพันธุ์ พ้ืนเมืองผ่ำนสื่อและกิจกรรมต่ำงๆ แกนน ำเกษตรกรเป็นแบบอย่ำงในกำรท ำนำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ สำมำรถชี้ให้เห็นว่ำอำชีพท ำนำเป็นอำชีพหลักที่สร้ำงรำยได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัวได้ โดยสำมำรถต่อยอด
ไปถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นแบบอย่ำงในกำรขยำยผลต่อคนในชุมชน รวมทั้งกำรเชิญชวนภำคีเครือข่ำยทุกภำค
ส่วนโดยเฉพำะหน่วยงำนรำชกำรให้เข้ำมำท ำนำร่วมกับชุมชน และกำรสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรด้ำนกำรท ำนำข้ำวพันธุ์พื้นเมือง 

 กำรรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้ำวไว้กินเอง 

 กำรศึกษำเรียนรู้วิถีภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้กำรท ำนำของชุมชน เพ่ือถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 

 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำชีพกำรท ำนำ 

 กำรปรับปรุงอำคำรโรงเรียนบ้ำนหมำกเพ่ือเป็นศูนย์รวมในกำรด ำเนินกิจกรรม ภำยใต้โครงกำร
โรงเรียนเกษตรกร  

ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรของเกษตรกรดังกล่ำวข้ำงต้น ในมุมมองของนักวิชำกำรที่เข้ำร่วมเวทีใน
วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 โดยนักวิชำกำรมองว่ำ กำรเริ่มต้นในกำรพัฒนำข้ำวพันธุ์พื้นเมืองต้องเริ่มที่  

 กำรตั้งเป้ำหมำยของพ้ืนที่ให้ชัด ว่ำกำรท ำนำข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองนั้นมีเป้ำหมำยไปในทิศทำงใด เช่น 
ผลิตเพ่ือบริโภค ผลิตเพ่ือขำย หรือมีเป้ำหมำยทั้งสองประกำร แต่ในมุมมองของนักวิชำกำรได้สะท้อนให้เห็นว่ำ 
เกษตรกรควรตั้งเป้ำหมำยในกำรผลิตข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอ เมื่อเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรในครัวเรือนแล้ว  
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 หำกเกษตรกรจะต่อยอดสู่กำรขยำย จะต้องมีกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรบริโภคให้ชัดเจน และมี
วิธีกำรในกำรสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรข้ำวอย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรพัฒนำกระบวนกำรใหม่ๆในกำรจัดกำรนำข้ำว 

 เกษตรกรต้องมีกำรปรับตัวคือเป็นทั้งเกษตรกรและเป็นทั้งผู้ประกอบกำร จัดกำรตลำด เช่น แปรรูป
ข้ำว 

 เกษตรกรต้องแสดงถึงควำมต้องกำรที่ในภำควิชำกำรเข้ำมำช่วยได้ ส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆ งบประมำณ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้ำวจะท ำอย่ำงไรให้เกิดกำรประสำนทรัพยำกร (เงิน) เข้ำมำสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มำกกว่ำซื้อปุ๋ย ท้องถิ่นก็อำจจะเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่เข้ำมำมีบทบำทช่วยเหลือได้ในกำรประสำนงำน 

 กำรเปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ อย่ำงเดียวในมุมมองของกำรท่องเที่ยวอำจจะไม่เพียงพอ แต่ควรเปิดและ
พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนำโอกำสในกำรท่องเที่ยวชุมชน 

 พันธุ์ข้ำวเป็นสิ่งส ำคัญ ควรมีกำรศึกษำลักษณะพฤกษศำสตร์ของข้ำวร่วมกันกับชุมชน โดยให้คนใน
พ้ืนที่แบ่งโซนให้ชัดแล้วสร้ำงเป็นโมเดลของแต่ละพ้ืนที่ เช่นข้ำวที่อยู่ในดินเปรี้ยวมีจุดเด่นอะไร อะไรเป็นจุดขำย 

 กำรปลูกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ปำกพนังซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆมีควำมลำดเอียงและบำงที่เป็นแอ่งกระทะ 
กำรผลิตใน scale เล็กๆระดับครัวเรือน โดยเฉพำะพ้ืนที่ๆมีนำกุ้งร้ำงซึ่งส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลำนิล ใน
ครัวเรือนที่มีบ่อกุ้งมำกกว่ำ 1 บ่อบำงบ่อสำมำรถมำปรับเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวได้ (กำรปรับบ่อกุ้งให้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว) 

 กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำในภำวะที่น้ ำมีเงื่อนไข เป็นเรื่องกำรจัดกำรน้ ำ ซึ่งเป็นเรื่องภำพใหญ่ แต่หำก
เป็นเรื่องของกำรผลิต เป็นเรื่องของครัวเรือน อำจจะมีกำรส่งเสริมให้ท ำเป็นข้ำวนำปีผสมพืชอื่น 
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สรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาโจทย์วิจัยข้าว 

 

 

สรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาโจทย์วิจัย  
กระบวนกำรท ำวิจัยควรมี สำมรูปแบบคือ 
1.กำรวิจัยท้องถิ่น (ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น )  
2.วิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีบำทบำทของทั้งนักวิชำกำรกับชำวบ้ำน ชำวบ้ำนกับหน่วยงำน  
3.งำนวิจัยเทคโนโลยี  
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สรุปบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด้าเนินการต่อ 
 

 พ้ืนที่น ำร่องส ำหรับกำรด ำเนินกำรพัฒนำชุดโครงกำรวิจัยข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง คือ ขนำบนำก ปำก
แพรก บ้ำนเพิง ท่ำพญำ โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรฯ เป็นตัวแทนของรำชกำรและเชื่อมโยงกับหน่วยงำนระดับจังหวัด  

 ตัวแทนประชำชนอำจจะเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มวิสำหกิจ กลุ่มเกษตร โดยเริ่มงำนกับกลุ่มที่แข็งแรง
อยู่แล้ว ซึ่งอำจจะมีแกนหลักของภำคประชำชนที่เป็นตัวแทนต ำบล ๆละ 3 คนเข้ำมำเป็นภำคีร่วมกับมหำวิทยำลัย 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรประชุมปรึกษำหำรือร่วมกัน  

 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในนำมของสถำบันวิจัยและพัฒนำ มวล.เป็นผู้ประสำนงำนหลักในกำร
เชื่อมโยงกับ science park และหน่วยวิจัยต่ำงๆ ร่วมกับดึงนักวิชำกำรต่ำงมหำวิทยำลัยมำร่วมพัฒนำงำนวิจัย  

 หำกโจทย์วิจัยยังไมเ่ป็นไปตำมกรอบแนวคิดดังกล่ำว จะประกำศทุนต่อในปี 
 
 
หมำยเหตุ : ภำคีเครือข่ำยเพิ่มเติม 

1. ดร.อังคณำ ไสยเกื้อ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิทยำศำสตร์  
          คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

2. เครือข่ำยศุภนิมิต วิสำหกิจชุมชนบ้ำนทำบทองไสหมำก  
3. กลุ่มเกษตกรพอเพียงลุ่มน้ ำปำกพนัง สหกรณ์กำรเกษตรพระพรหม และสหกรณ์กำรเกษตร (มีครบวงจร 

ปำล์มปลำนำวัว) 
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ภำคผนวก 
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น ำเสนอสถำนกำรณ์ข้ำว โดย ดร.บุณฑรี จันทร์กลับ อำจำรย์ประจ ำส ำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์  รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
ประวัติศาสตร์ข้าวไทย  

 ข้าว ของไทยเป็นพืชอำหำรประจ ำชำติที่มีต ำนำนประวัติศำสตร์มำยำวนำน ดังหลักฐำนต่อไปนี้ 
 ภำพบันทึกกำรปลูกพืชลักษณะคล้ำยข้ำว เมื่อ 6,000 ปี ที่อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 ร่องรอยของข้ำวมำพร้อมกับอำรยธรรมไทยมำไม่น้อยกว่ำ 5,500 ปี มีหลักฐำนจำกแกลบข้ำวที่เป็น

ส่วนผสมของดินใช้เครื่องปั้นดินเผำที่บ้ำนเชียง อ ำเภอโนนนกทำ  ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอภูเวียง      ถ้ ำปุ
งฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแกลบข้ำวที่พบนี้มีลักษณะของข้ำวเหนียวเมล็ดใหญ่ที่เจริญงอกงำมในที่สูง 

 ร่องรอยกำรค้นพบดอกข้ำวป่ำวอำยุประมำณ 2,800 ปี ที่ถ้ ำทะลุ จังหวัดกำญจนบุรี  
 พ.ศ.1780 – 1981 กรุงสุโขทัย นิยมปลูกข้ำวเหนียว แต่เริ่มปลูกข้ำวเจ้ำมำกขึ้นตำมล ำดับ เกิดค ำว่ำ  “ใน

น้ ำมีปลำ ในนำมีข้ำว” 
 พ.ศ. 1893 - 2310 กรุงศรีอยุธยำตอนต้น มีกำรดูแลส่งเสริมกำรท ำนำอย่ำงจริงจัง จนเกิด “กรมนำ” 
 ช่วงกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย – กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.3) มีกำรเก็บอำกรข้ำวในภำคกลำง และมีกำร

แนะน ำพันธุ์ข้ำวจำกรำชกำร (พันธุ์พ้ืนเมืองที่มีคุณภำพ) 
 ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลำย เกิดกำรล่ำอำณำนิคมของตะวันตก ไทยเปิดเสรีกำรค้ำกับต่ำงชำติ “ข้ำว

จึงกลำยเป็นสินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญตั้งแต่นั้นมำ” 
 กรุงธนบุรี- ปัจจุบัน มีกำรปลูกข้ำวในทุกภำค  

พื้นที่ปลูกข้าวของไทยในภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พ้ืนที่ปลูกข้ำวรวม ปี  2550-2556 
 พ้ืนที่ปลูกปี 2550/51 70.187 ล้ำนไร่  
 พ้ืนที่ปลูก ปี2555/56  79.109 ล้ำนไร่  
 เพ่ิมข้ึน 8.922 ล้ำนไร่  

คิดเป็นร้อยละ 12.71 
 

พ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปี ปี 2550/51 - 2556/57 
 พ้ืนที่ปลูกปี 2550/51 57.385 ล้ำนไร่  
 พ้ืนที่ปลูกปี 2556/57 64.400 ล้ำนไร่  
 เพ่ิมข้ึน  7.015 ล้ำนไร่  

คิดเป็นร้อยละ 12.22 

 

พ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปรัง  ปี 2551- 2556 
 พ้ืนที่ปลูกปี 2551 12.801 ล้ำนไร่  
 พ้ืนที่ปลูกปี 2556  14.757 ล้ำนไร่  
 เพ่ิมข้ึน  1.956 ล้ำนไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 15.28 
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ที่มำ : ชำญพิทยำ ฉิมพำลี กรมกำรข้ำว  
 
สถานการณ์การปลูกข้าวภาคใต้ 

 
 
สถิติพ้ืนที่ปลูกข้ำวภำพรวมในภำคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช  

 
ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ซึ่งอดีตมีควำมอุดมสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่ำเป็นอู่ข้ำว อู่น้ ำของภำคใต้ สำมำรถ

ผลิตข้ำวทั้งเพ่ือกำรบริโภคภำยในจังหวัด ส่งออกจ ำหน่ำยในจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้ำนด้วย เดิมพ้ืนที่
ลุ่มน้ ำปำกพนังมีพ้ืนที่นำประมำณ 5 แสนไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่นำประมำณ 331,000 ไร่เศษ  
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พันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

  พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ชัยนาท ปทุมธานี พิษณุโลก เป็นต้น ปลูกเพ่ือจ ำหน่ำยตำมนโยบำยรับจ ำน ำ
ข้ำวของรัฐบำล แต่เกษตรกรกลับซื้อข้ำวสำรจำกนอกพ้ืนที่มำบริโภค ด้ำนบริโภคภำยในจังหวัด ค ำนวณจำกควำม
ต้องกำรบริโภคข้ำวอยู่ที่ประมำณ 104 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีประชำกรประมำณ 1.5 ล้ำน
คน มีควำมต้องกำรบริโภคข้ำวปีละประมำณ 160,000 ตัน ผลิตได้เพียง 149,242 ตัน ถือว่ำผลผลิตยังไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรบริโภคภำยในจังหวัด ยังขำดอีกจ ำนวน 10,770 ตัน  

ข้าวกาบด า ข้าวไข่มดริ้น ข้าวเข็มทอง ข้าวเล็บนก ข้าวสังข์หยด ข้าวหัวนา เป็น “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” 
ที่ปลูกมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 50 ปี ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง นครศรีธรรมรำช และใกล้เคียง รวมทั้งข้ำวสำยพันธุ์
ดังกล่ำวเป็นข้ำวที่มีกำรส่งเสริมให้ปลูกจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร  

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองคืออะไร 

ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง หมำยถึงข้ำวที่เกิดกำรจำกกำรเพำะพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้ำวที่ทนต่อสภำพดินฟ้ำ
อำกำศของแต่ละพ้ืนถิ่น ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกจำกมือ ของเกษตรกรแบบเมล็ดต่อเมล็ด ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวและ
ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ให้ลูกหลำน  

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้  

จำกกำรรวบรวมข้อมูลข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองภำคใต้ ของศูนย์วิจัยข้ำว พัทลุง ได้ท ำกำรรวบรวมพันธุ์ข้ำวพันธุ์
พ้ืนเมืองภำคใต้ไว้ประมำณ 1,997 สำยพันธุ์ และน ำมำจัดท ำเป็นหนังสือแนะน ำข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองภำคใต้ จ ำนวน 
80 สำยพันธุ์ เป็นข้ำวที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน  14  สำยพันธุ์ ดังนี้ 

 พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.ปำกพนัง ได้แก่ ข้ำวนำสวนช่อจังหวัด  
 พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.หัวไทร ได้แก่ ข้ำวนำสวนล ำหัก  
 พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.สิชล ได้แก่ ข้ำวนำสวนเหลืองหอม และข้ำวปิหลำย  
 พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.ขนอม ได้แก่ ข้ำวดอกไผ่  
 พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่พบใน อ.ท่ำศำลำ ได้แก่ ข้ำวญวณแดง, ข้ำวขำวเฒ่ำ, ข้ำวทำงหวำย,  

ข้ำวช่อก ำพรึด, ข้ำวห้องด ำ, ข้ำวแหกหญ้ำ, ข้ำวเหนียวพวงมะพร้ำว, ข้ำวช่อปลีขำว และข้ำวบี้หร้ำ  

พันธุ์ข้ำวบริเวณลุ่มน้ ำปำกพนังที่ไม่ได้ถูกบันทึกในหนังสือ 80 สำยพันธุ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองภำคใต้ 
 กำบด ำ    ไข่มดริ้น    สังข์หยด  
 ญำโค    หอมจันทร์   เล็บนก 
 ปิ่นแก้ว    ลูกลำย   ฯลฯ 
 ข้ำวเหลือง   ช่อหลุมพี  
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ตัวอย่ำง ข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองนครศรีธรรมรำช ที่เป็นที่นิยมในแถบลุ่มน้ ำปำกพนัง 
“ข้าวไข่มดริ้น” 
เป็นข้ำวเจ้ำไวต่อช่วงแสงลักษณะเด่น 

                1. ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์เล็บนกปัตตำนี ร้อยละ 18 
            2. คุณภำพเมล็ดดี มีท้องไข่น้อย ข้ำวสวยค่อนข้ำงร่วนและค่อนข้ำงนุ่ม 

พื้นที่แนะน้า    เขตปลูกข้ำวเพื่อบริโภค ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และพ้ืนที่
จังหวัดใกล้เคียงที่มีนิเวศกำรปลูกข้ำวคล้ำยกัน  
ข้อควรระวัง   อ่อนแอต่อโรคไหม้   

 “ข้าวกาบด้า”  
นิยมปลูกมำกในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ข้ำวสุกร่วน นุ่ม รสชำติดี นิยมบริโภคในรูปข้ำว

สวย ข้ำวเปลือกนิยมใช้เป็นอำหำรนกเขำและไก่ชน ปลูกได้ในฤดูนำปี ผลผลิต 550 กก./ไร่  
 

ปัญหาของการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช  

1. นโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองของรัฐไม่ครอบคลุมข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง (นโยบำยจ ำน ำข้ำว) 
2. พันธุ์ข้ำวที่น ำมำปลูกไม่ได้เป็นข้ำวพันธ์พ้ืนเมืองบริสุทธิ์ และเกษตรกรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
3. ศัตรูของข้ำวเพ่ิมมำกข้ึน 
4. วิถีแรงงำนเปลี่ยนไป แรงงำนเกษตรกรเหลือแต่คนสูงอำยุ 
5. เกษตรกรกลำยเป็นผู้จัดกำรนำ ท ำให้ภูมิปัญญำ และวัฒนธรรมดังเดิมที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกข้ำวเลือน

หำยไป 
6. เกษตรกรขำดแรงจูงใจ และมีปัญหำหนี้สิน 
7. ปัญหำระบบชลประทำน ขำดแคลนน้ ำในหน้ำแล้ง น้ ำท่วมในหน้ำน้ ำ 
8. กำรหำยไปของวัวควำยแล้วแทนที่ด้วยวัวเหล็กควำมเหล็ก เครื่องนวด รถเกี่ยว อุปกรณ์กำรท ำนำหำยไป 

เช่น แกะ 
9. กำรศึกษำไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำนำ “ค่ำนิยม” ในกำรประกอบอำชีพที่คิดว่ำ เหนื่อยน้อยกว่ำ มี

รำยได้มำกกว่ำ  
 

ปัญหาทางการตลาดของข้าวพันธุ์พื้นเมือง  

1. ชื่อข้ำวบำงสำยพันธุ์ขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท่ีไม่ใช่คนในท้องถิ่น 
2. แพ็คเกจไม่เป็นที่น่ำสนใจของผู้บริโภค 
3. ข้ำวในท้องตลำดมีรำคำถูกกว่ำ 
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แหล่งข้อมูลเรื่องขา้วไทย 
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว - ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช  
แหล่งข้อมูล : สำรสนเทศงำนวิจัยเกษตรไทย  

 กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวนำสวนนำน้ ำฝนภำคใต้ : ส ำเริง แซ่ตัน และคณะ 
ศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุง 2010 

 คุณภำพเมล็ดและโภชนำกำรของข้ำวพันธุ์ดีและข้ำวพ้ืนเมืองภำคใต้ : รุจิรำ ปรีชำ และคณะศูนย์วิจัยข้ำว
พัทลุง 2010 

 วันปลูกท่ีเหมำะสมของข้ำวหอมพันธุ์ใหม่ในภำคใต้ : อวยชัย บุญญำนุพงศ์ ศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุง 2010  
 กำรส ำรวจและประเมินคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำวของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมรำช : 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: กำรศึกษำสภำพสังคมเศรษฐกิจเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำปำก

พนัง" กรณีพ้ืนที่นำข้ำวในท้องที่ต ำบลกำระเกด ต ำบลเขำพระบำท ต ำบลท่ำขนำน ต ำบลเสือหึง 
อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 โครงกำร วัฒนธรรมข้ำว : วัฒนธรรมเกษตรกรลุ่มน้ ำปำกพนัง 
 โครงกำร จ ำแนกพันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่ำทำงโมเลกุลของข้ำว (Oryza sativa L.) ในภำคใต้ 
 โครงกำร ประสิทธิภำพของกำรผลิตข้ำวของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง : ภำยใต้โครงกำร

ยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้ 
 โครงกำร  ปริมำณสำรเคมีตกค้ำงทำงกำรเกษตรจำกกระบวนกำรปลูกข้ำวปลอดสำรเคมีและแบบใช้

สำรเคมี ต.ปำกพนังฝั่งตะวันตก อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 
 โครงกำร  เครื่องแยกสปอร์ของรำจำกเมล็ดข้ำวด้วยเทคโนโลยีไซโคลนและพลังงำนไมโครเวฟ 
 โครงกำร  กำรพัฒนำแผ่นต้ำนเชื้อรำจำกรำกผักตบชวำผสมไอธรรมชำติของน้ ำมันหอมระเหยเพ่ือยืด

อำยุกำรเก็บรักษำข้ำวเปลือกและข้ำวสำรกล้อง 

 

 

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2648
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2648
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2414
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2414
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2414
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2959
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/2959
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5347
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5347
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5347
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5403
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ตัวอย่างโครงการวิจัย (ต่อ) 

 โครงกำร  ช่องทำงกำรกระจำยข้ำวของลุ่มน้ ำปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ภำยใต้โครงกำร
ยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้ 

 โครงกำร ตลำดของข้ำวบริเวณลุ่มน้ ำปำกพนังส ำหรับตลำดในประเทศและตลำดส่งออกมำเลเซีย 
ภำยใต้โครงกำรยุทธศำสตร์ข้ำวภำคใต้ : ยุทธศำสตร์ของเกษตรกรลุ่มน้ ำปำกพนัง 

 โครงกำร  กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลตอบแทนและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจปลูกปำล์มน้ ำมันในพ้ืนที่
นำข้ำวของลุ่มน้ ำปำกพนัง 

 โครงกำร  กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตข้ำวล้มตอซังของข้ำวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์
และข้ำวปทุมธำนี 1 ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 โครงกำร กำรทดสอบกำรเลี้ ย งปลำในนำข้ำวต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง จั งหวัด
นครศรีธรรมรำช 

 โครงกำร กำรผลิตข้ำวสังข์หยดอินทรีย์ล้มตอซังในแปลงเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 โครงกำร นโยบำยเกษตรภำคใต้ โครงกำรย่อย " ระบบสำดข้ำวลงในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง" 
 โครงกำร  กำรศึกษำล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำก

พนัง กลุ่มนำข้ำว 
 โครงกำร  ล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนและแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่ม

น้ ำปำกพนัง กรณี ข้ำว 
 โครงกำร  ตัวชี้วัดทำงสังคม: กำรศึกษำสภำวะสังคม เศรษฐกิจ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำปำกพนัง 

กรณี พื้นท่ีนำข้ำวในเขตชลประทำน 
 โครงกำร  กำรศึกษำล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือกำรวิจัยและ

พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง: กลุ่มนำข้ำว 

แหล่งข้อมูลและหน่วยงานด้านข้าวภาคใต้ 

1.กรมกำรข้ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.ricethailand.go.th/home/index.php  
 

2.ศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุง     http://ptl.brrd.in.th/web/  
 

3.ศูนย์วิจัยข้ำวปัตตำนี     http://ptn.brrd.in.th/web/  
 

4.ศูนย์วิจัยข้ำวนครศรีธรรมรำช    http://nsr.brrd.in.th/web/index.php  
 

5.ศูนย์วิจัยข้ำวกระบี่     http://kbi.brrd.in.th/web/  
 

6.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวปัตตำนี    http://ptn-rsc.ricethailand.go.th/  
 

7.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวพัทลุง    http://ptl-rsc.ricethailand.go.th/  
 

8.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวสุรำษฏร์ธำนี    http://stn-rsc.ricethailand.go.th/  
 

9.สมำคมโรงสีข้ำวและกลุ่มเกษตรกรภำคใต้  http://www.southernricemillers.com/  
 

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/
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10. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  http://www.nakhonsri.doae.go.th/index900.html  
 

 


