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 การศกึษาวจิยัเรื่อง การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้ : กรณีการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง
ขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ มวีตัถุประสงค์เพื่อกระบวนการปลูกข้าว ความต้องการขยายพื้นที่ปลูกข้าวและ 
ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบล ไร่เก่า  อ าเภอ  สามร้อยยอด 
ตลอดจนการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารส านกังานเทศบาลต าบล
ไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด และ ผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ ในเขต 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัในครัง้นี้ 
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โครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ” 
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บทคดัย่อ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพ่ือทราบผลผลิตข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  3) เพ่ือศึกษาการยอมรับ
ของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อข้าวพันธุ์พื้นเมือง 4) เพ่ือศึกษาความต้องการขยายพ้ืนที่ปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 6 ขั้นตอนคือ 1) การเตรียมดิน 2) การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 
3) การดูแลรักษาต้นข้าว 4) การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว 5) การเก็บรักษาผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว และ 6) การ
จ าหน่ายผลผลิต   มีผลผลิตข้าวหอมดอกพะยอม เป็นข้าวเปลือก จ านวน 35 กิโลกรัม และข้าวสังข์หยด
เป็นข้าวเปลือก จ านวน 40 ถังต่อไร่  
 ผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อข้าวสังข์หยด ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.2 มีช่วงอายุระหว่าง 36-60  ปีจ านวน 177 คนคิดเป็นร้อยละ 46.1 ระดับการศึกษา 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ประกอบอาชีพ เกษตรกร/ผู้ปลูกข้าว  รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน มีจ านวนเท่าๆกันคือ128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เท่ากัน  มี  รายได้ต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 บริโภค ข้าวสังข์หยด 1  ครั้ง จ านวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3  ให้การยอมรับในการบริโภคข้าวสังข์หยด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ           

มากที่สุด  ( x  = 4.28)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ให้การยอมรับข้าวสังข์หยดโดยรวม ระดับมาก

ที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.55) รองลงมาคือ ด้านด้านรสชาติ ( x  = 4.36)  ด้านด้านขนาดบรรจุ             

( x  = 4.20) ด้านคุณลักษณะทางประสารทสัมผัส  ( x  = 4.17)  และ ด้านลักษณะทางกายภาพ               

( x  = 4.15) ตามล าดับ  เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีความต้องการขยายพื้นท่ีปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์สังข์
หยดเพ่ิมขึ้นทุกคนรวมพ้ืนที่ปลูกข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์สังข์หยดทั้ง 50 ไร่ และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนเพิ่มขึ้นจ านวน 10 คน ส่วนข้าวหอมดอกพะยอม มีผลผลิตไม่เพียงพอที่เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
 ประชากรในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องคือ สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าว จ านวน10 คน เกษตรอ าเภอสาม
ร้อยยอด จ านวน 1 คน นายกเทศมนตรี ต าบลไร่เก่า จ านวน 1คน และ สมาชิกเทศบาลต าบลไร่เก่า 
จ านวน 2 คน รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น  14 คน และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด และศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อข้าวสังข์หยดกับผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384 คนใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (IOC) 
และทดลองใช้กับผู้บริโภคท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.906 วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละของข้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคล  หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ข้าวสังข์หยดประกอบด้วยการยอมรับ 5 ด้านคือ 1) ลักษณะทางกายภาพ 2) คุณลักษณะทาง ประสารท
สัมผัส  3) ขนาดบรรจุ 4) รสชาติ และ 5) การยอมรับโดยรวม  
 
ค ำส ำคัญ 
 การอนุรักษ์  ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลไร่เก่า 
 

Abstract 
  This research used the process of the quantitative and qualitative  
approaches, their are 4 aims of the research. 1) To studied the grew process of the 
native rice. 2) To knew the product of the native rice. 3) To studied about the 
acceptation of the costumer to the native rice. 4) To studied the expanded of the rice 
grow area of the native rice of the agriculturist’s group. The research founded:  their are 
6 process to grow the  native rice of the agriculturist’s group tumbon Rai Khoa Amphur 
SamRoiYod  Prachuap Khiri Khan  Province. 1.Prepared the land to grow the rice. 2. 
Prepared the seeds of the rice. 3. Look after the rice while it growing. 4. Collected the 
rice’s seeds. 5. Take care the rice’s  seeds after collected. 6. Sell the product.  The 
product of the Dok Pa Yom rice paddy are 35 kgs , and the Sung Hyod rice paddy are 
600 kgs / rai .Most of the consumer in the Prachuap Khiri Khan Province  that prefer the 
Sung Hyod is women, 293 people in the ration of 62.2  between the age of  36-60 years 
old  177 people in the ration of 46.1. the amount of the bachelor’s degree is 177 
people  in the ration of 30.5 Occupation agriculturist, government service and 
stateenterprises/private., have the average amount  is 128 people in the ration of 33.3. 
The amount of the people who have salary between 10,001-15,000 bath, is 128 people 
in the ration of 33.3. Consume Sung Hyod 1time 147 people in the ration of  38.3 , have 
given the confess  about the over all image of the Sung Hyod rice that the rice are in 

the best level.  ( x  = 4.28) consider about the in come found out that in the best level 
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as well, average ( x  = 4.55),  secondly about the tests  (  x = 4.36), and the package  (

x = 4.20), about the quality of the sense ( x = 4.17) and and about the quality of 

physical ( x = 4.15) respectively. All of the agriculturist want to expand their area to 
grow the Sung Hyod rice, the total area is 50 rai. And their are 10 more pool the 
became the member of this project in the learning canter. But about the Dok Pa Yom 
rice; we don’t have enough seed to grow. 
 The population in this research are the agriculturist tumbon Rai Khoa Amphur 
SamRoiYod Prachuap Khiri Khan Province and the staffs. The staffs the relate to this 
research have 10 people is agriculturist tumbon Rai Khoa Amphur SamRoiYod 1 people, 
mayor of the tomboy Rai Khao 1 people and the member of the municipality 2 people 
the total is 14 people also all of them are sample group. And studied about how 
people accept about the receive the costumer that consume the Sung Hyod rice in 
Prachuap Khiri Khan Province. Decide the sample group by unknown population is 348 
people, by Stratified Random Sampling. The level of the gear that use to test is 5 gear 
quality check ( IOC ), and have an experiment with the group of people that similar to 
the sample group 30 people. The confident level is .906 and analyze the data by the 
computer program to find the frequency also the ration of the characteristic of people. 
To find the average and avoid the standard of acceptation of the costumer to the Sung 
Hyod rice, is the compose of : 1. Physical quality. 
2. Sense quality.3. Packages.4. Teste. and 5. Overall image acceptation. 
    Key word 
 Conservation , South natives  Rice , agriculturist group Tumbol ria-kao   
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 การศกึษาวจิยัเรื่อง การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้ : กรณีการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง
ขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ มวีตัถุประสงค์เพื่อกระบวนการปลูกข้าว ความต้องการขยายพื้นที่ปลูกข้าวและ 
ผลผลติขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ต าบล ไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด ตลอดจน
การยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารส านกังานเทศบาลต าบล
ไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด และ ผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ ในเขต 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัในครัง้นี้ 
 การศึกษาวิจยัครัง้นี้ ส าเรจ็ลงได้โดย“ได้รบัทุนสนับสนุนทุนวิจยัจาก ส านักบริหาร
โครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ” 
 ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในสนับสนุนทุนวจิยัรวมทัง้ความรว่มมอือย่างดยีิง่จงึขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ทีน่ี้ 
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บทคดัย่อ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2) เพ่ือทราบผลผลิตข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3) เพ่ือศึกษาการยอมรับ
ของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง4) เพ่ือศึกษาความต้องการขยายพ้ืนที่ปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี 6 ขั้นตอนคือ 1)การเตรียมดิน 2)การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 3)
การดูแลรักษาต้นข้าว 4)การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว 5)การเก็บรักษาผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว และ 6)การ
จ าหน่ายผลผลิต   มีผลผลิตข้าวหอมดอกพะยอมเป็นข้าวเปลือก จ านวน 35 กิโลกรัม และข้าวสังข์หยด
เป็นข้าวเปลือกจ านวน 40 ถังต่อไร่ 
 ผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อข้าวสังข์หยดส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.2มีช่วงอายุระหว่าง 36-60  ปีจ านวน 177 คนคิดเป็นร้อยละ 46.1ระดับการศึกษา สูง
กว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5ประกอบอาชีพ เกษตรกร/ผู้ปลูกข้าว  รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน มีจ านวนเท่าๆกันคือ128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เท่ากัน  มี  รายได้ต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 บริโภค ข้าวสังข์หยด 1  ครั้ง จ านวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ให้การยอมรับในการบริโภคข้าวสังข์หยดโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ที่สุด( x  = 4.28)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ให้การยอมรับข้าวสังข์หยดโดยรวม ระดับมากที่สุดมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด( x  = 4.55)รองลงมาคือ ด้านด้านรสชาติ( x  = 4.36)  ด้านด้านขนาดบรรจุ ( x  = 

4.20) ด้านคุณลักษณะทางประสารทสัมผัส  ( x  = 4.17)  และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( x  = 4.15) 
ตามล าดับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีความต้องการขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองพันธุ์สังข์หยด
เพ่ิมข้ึนทุกคนรวมพ้ืนที่ปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์สังข์หยดทั้ง 50 ไร่ และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้
ของชุมชนเพิ่มขึ้นจ านวน 10 คน ส่วนข้าวหอมดอกพะยอม มีผลผลิตไม่เพียงพอที่เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
 ประชากรในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องคือสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าว จ านวน10 คน เกษตรอ าเภอสาม
ร้อยยอด จ านวน 1 คน นายกเทศมนตรี ต าบลไร่เก่า จ านวน 1คน และสมาชิกเทศบาลต าบลไร่เก่า 
จ านวน 2 คน รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น  14 คน และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด และศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อข้าวสังข์หยดกับผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384 คนใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (IOC) 
และทดลองใช้กับผู้บริโภคท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.906วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละของข้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคล หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ข้าวสังข์หยดประกอบด้วยการยอมรับ 5 ด้านคือ 1) ลักษณะทางกายภาพ 2) คุณลักษณะทาง ประสารท
สัมผัส  3) ขนาดบรรจุ 4) รสชาติ และ 5) การยอมรับโดยรวม  
 
ค ำส ำคัญ 
 การอนุรักษ์  ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลไร่เก่า 
 

Abstract 
  This research used the process of the quantitative and qualitative  
approaches, their are 4 aims of the research. 1) To studied the grew process of the 
native rice. 2) To knew the product of the native rice. 3) To studied about the 
acceptation of the costumer to the native rice. 4) To studied the expanded of the rice 
grow area of the native rice of the agriculturist’s group. The research founded:  their are 
6 process to grow the  native rice of the agriculturist’s group tumbon RaiKhoa Amphur 
SamRoiYod PrachuapKhiri Khan  Province. 1.Prepared the land to grow the rice. 2. 
Prepared the seeds of the rice. 3. Look after the rice while it growing. 4. Collected the 
rice’s seeds. 5. Take care the rice’s  seeds after collected. 6. Sell the product.  
Theproduct of the Dok Pa Yom rice paddy are 35 kgs , and the Sung Hyod rice paddy 
are 600 kgs/ rai .Most of the consumer in the PrachuapKhiri Khan Province  that prefer 
the Sung Hyod is women, 293 people in the ration of 62.2  between the age of  36-60 
years old  177 people in the ration of 46.1. the amount of the bachelor’s degree is 177 
people  in the ration of30.5Occupation agriculturist, government service and 
stateenterprises/private., have the average amount  is 128 people in the ration of 33.3. 
The amount of the people who have salary between 10,001-15,000 bath, is 128 people 
in the ration of 33.3. Consume Sung Hyod 1time 147 people in the ration of  38.3 , have 
given the confess  about the over all image of the Sung Hyod rice that the rice are in 

the best level.  ( x  = 4.28) consider about the in come found out that in the best 
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levelas well, average ( x  = 4.55),  secondly about the tests  (  x = 4.36), and the 

package( x = 4.20), about the quality of the sense ( x = 4.17) and and about the 

quality of physical ( x = 4.15) respectively. All of the agriculturist want to expand their 
area to grow the Sung Hyod rice, the total area is 50 rai. And their are 10 more pool the 
became the member of this project in the learning canter. But about the Dok Pa Yom 
rice; we don’t have enough seed to grow. 
 The population in this research are the agriculturist tumbon RaiKhoa Amphur 
SamRoiYod PrachuapKhiri Khan Province and the staffs. The staffs the relate to this 
research have 10 people is agriculturist tumbon RaiKhoa Amphur SamRoiYod 1 people, 
mayor of the tomboy RaiKhao 1 people and the member of the municipality 2 people 
the total is 14 people also all of them are sample group. And studied about how 
people accept about the receive the costumer that consume the Sung Hyod rice in 
PrachuapKhiri Khan Province. Decide the sample group by unknown population is 348 
people, by Stratified Random Sampling. The level of the gear that use to test is 5 gear 
quality check ( IOC ), and have an experiment with the group of people that similar to 
the sample group 30 people. The confident level is .906 and analyze the data by the 
computer program to find the frequency also the ration of the characteristic of people. 
To find the average and avoid the standard of acceptation of the costumer to the Sung 
Hyod rice, is the compose of : 1. Physical quality. 
2. Sense quality.3. Packages.4. Teste.and 5. Overall image acceptation. 
 Key word 
 Conservation, South natives  Rice , agriculturist group Tumbolria-kao 
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ตารางที ่ 12 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการยอมรบัของผูบ้รโิภค
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ขา้วเป็นทรพัยากรทีม่สี่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการก าหนดพฤตกิรรม และแบบแผนวฒันธรรม
ของมนุษย์ โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นพชือาหารให้คนได้บรโิภคมาช้านานจนข้าวกลายเป็นสิง่ที่
ก่อให้เกิดลักษณะต่างๆ ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและเป็นพื้นฐานรองรบัให้สิ่งเหล่านี้ 
พฒันาการสู่ปจัจุบนั กระบวนการในการผลติข้าวแตกต่างกนัไปตามแต่ละสภาพภูมศิาสตร์และ
วฒันธรรม เป็นปฏบิตักิารหนึ่งของมนุษยท์ี่มต่ีอขา้วซึ่งแสดงให้เหน็ถงึววิฒันาการทางพฤตกิรรม
ของมนุษยใ์นส่วนที่เกี่ยวกบัการแสวงหาอาหารเพื่อความอยู่รอดของชวีติ และการจดัระเบยีบของ
สงัคมให้มคีวามสุข ซึ่งสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัทรพัยากร ววิฒันาการผลติขา้วที่ปฏบิตัสิบืทอดกนั
มาในทอ้งถิน่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ต่างกนั มคีวามหลากหลายเช่นเดยีวกบัววิฒันาการของสรรพสิง่ 
กล่าวคือเริ่มจากวิธีการได้มาซึ่งอาหารเชิงเดียว มาสู่การแสวงหาอาหารเชิงซ้อน คือการเก็บ
รวบรวมข้าวป่ามาเป็นอาหาร มาสู่การปลูกข้าวแบบไร่เลื่อนลอย การปลูกข้าวแบบนาหว่านการ
ปลูกขา้วแบบนาด า และการปลูกขา้วหลายครัง้ในรอบปีโดยการเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
อยา่งเป็นระเบยีบตามกฎเกณฑข์องวฒันาการ (เอี่ยม ทองด,ี 2536: 103) ตามหลกัฐานเชื่อไดว้่ามี
การปลูกขา้วในพื้นทีป่ระเทศไทยตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 6 พุทธศตวรรษที่ 13 – 16 ตรงกบัสมยั
ทวารวด ีโดยข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียวเมล็ดป้อมและเมล็ดใหญ่ ต่อมาในสมยัเชียงแสน (พุทธ
ศตวรรษที ่17 – 18) มกีารปลกูขา้วทัง้ 3 ลกัษณะคอืขา้วเหนียวเมลด็ป้อม เมลด็ใหญ่ กบัขา้วเจา้ใน
สมยัสุโขทยั และสมยัอยธุยามกีารปลกูขา้วเจา้มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที ่23 ตลาด 
ขา้วต่างประเทศต้องการขา้วเจา้มากกว่า ท าให้การปลูกขา้วเจา้เพิม่ขึน้ จงึท าให้ขา้วเหนียวเมลด็
ใหญ่สญูพนัธุไ์ป (ชนิ อยูด่ ี2531; สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ. 2538) ซึง่ในสมยัโบราณนัน้ค าว่า“ 
ขา้ว ” เรยีกว่า “ เขา้ ” บางส าเนียงของชาวทอ้งถิน่อสีานออกส าเนียงว่า “เคา้” หรอื เข่า แทน จาก
หลกัฐานทางวฒันธรรมและประเพณี น่าจะกล่าวได้ว่าข้าวเหนียวหรอืข้าวนึ่ง (ภาษาท้องถิ่นของ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมือง แต่ข้าวเจ้าเป็นพันธุ์จาก
ต่างประเทศทีช่นชัน้สงูรบัเขา้มาปลูกเพื่อบรโิภคภายหลงั จนในทีสุ่ดเป็นทีน่ิยมมากกว่าขา้วเหนียว
และค าว่า “เจา้” หรอื “ขา้วเจา้” อาจเป็นรอ่งรอยเก่าแก่ทีแ่สดงฐานะทางสงัคมว่าเป็นทีช่นชัน้สูงนิยม
บรโิภค เช่นทีน่อกเมอืงหลวงพระบางม ี“นาขา้วเจา้” ส าหรบัเจา้มหาชวีติ เป็นต้น (สุจติต์ วงษ์เทศ.
2531) ซึ่งขา้วไร่เป็นอาหารหลกัของประชากรมากกว่า 100 ล้านคนในทวปีเอเชยี เช่นเดยีวกบั
ประเทศไทย ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นชนบทห่างไกลและยากจนในแถบภเูขาต่างๆ และยงัมชีวีติอยู่ 
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ไดด้ว้ยผลผลติทีไ่ดจ้ากการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วไร่มากกว่าทีจ่ะประกอบอาชพีอื่นๆ หรอื
ปลูกข้าวเพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ส าหรบัการแลกเปลี่ยนปจัจยัที่จ าเป็น (บรบิูรณ์ สมฤทธิ,์ 2531)
โดยทัว่ไปผลผลิตข้าวไร่ในภาคเหนือ ประมาณ 300 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่งไม่พอต่อการบรโิภคใน
ครวัเรอืน ซึง่มปีระชากรเพิม่ขึน้ทุกปีท าใหเ้กดิปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมแก่เกษตรกร น ามาซึง่
ปญัหาการบุกรกุท าลายปา่เพื่อการเพาะปลูกการท าไร่หมุนเวยีน (จริาพนัธุ ์จนัทรทตั. 2531) โดยที่
พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นเทอืกเขาสูงและมพีืน้ทีร่าบและทีร่าบ
เชงิเขาส าหรบัการเกษตรประมาณ 30 เปอรเ์ซน็ต์ ของพืน้ทีป่ระมาณ 52 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นที่สูง 
(700 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเลปานกลางขึ้นไป) ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ป่าหรือ
ประมาณ 44,604,530 ไร ่ซึง่เป็นแหล่งพนัธุกรรมทีส่ าคญั และเป็นแหล่งต้นน ้าสายส าคญัต่างๆเช่น 
ปิง วงั ยม น่าน (กรมพฒันาทีด่นิ, 2541) จากสภาพทีเ่ป็นภูเขาสูงทีม่คีวามชนัตามบรเิวณไหล่เขา
และมทีีร่าบปะปนอยู่บ้าง ท าให้สภาพนาจงึเป็นนาขัน้บนัได ซึง่มอียู่ประมาณ 94,725 ไร่จากพื้นที่
ปลูกข้าวทัง้ข้าวไร่และข้าวนาประมาณ 200,000 ไร่ ถึงแม้ว่าข้าวที่สูงจะไม่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกจิของประเทศ แต่เกษตรกรกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ ทีอ่าศยัอยู่บนทีสู่ง ยงัคงมคีวามจ าเป็นใน
การปลูกขา้วบรโิภคทัง้ขา้วไร่และขา้วนา เพราะขา้วเป็นพชือาหารหลกัที่ส าคญัของกลุ่มชาตพินัธุ์
ต่างๆ และในปจัจุบันยังคงมีการขาดแคลนข้าวบริโภคในครัวเรือนแทบทุกชุมชนท าให้
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯและสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถทรงมรีะราชด ารใิห้จดัตัง้
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารใินพืน้ทีสู่งต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาทุกขแ์ก่ราษฎรอยู่เสมอทุกๆ 
ปี (ศูนยว์จิยัขา้วเชยีงใหม่. 2547) จากการศกึษาในแต่ละปีทีผ่่านมา ไดศ้กึษาถงึความพอเพยีงและ
ความขาดแคลนข้าว พบว่าบางครอบครัวจะมีข้าวพอเพียงต่อการบริโภคส าหรับสมาชิกใน
ครอบครวั แต่บางครอบครวัปรมิาณขา้วกไ็ม่พอเพยีงต่อความต้องการต้องซือ้ขา้วจากรา้นคา้โดยมี
สาเหตุมาจากจ านวนสมาชกิในครอบครวัเพิม่ขึน้แต่มพีืน้ทีท่ ากนิเท่าเดมิ หรอืเกดิฝนแลง้ มโีรคและ
แมลงท าลายต้นขา้วและจากการสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงพบว่าต้องการได้ขา้ว
พนัธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลติสูง มคีวามทนทานต่อโรคและแมลง และอยากให้มกีารถ่ายทอดความรูต้าม
วธิกีารสมยัใหม่ให้กบัเกษตรกร รวมถึงอยากให้มกีารแจกปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงแก่เกษตรกร (กรม
วชิาการ. 2525)นอกจากนัน้ในรอบ 6 ปีทีผ่่านมาเหน็ว่าประชากรส่วนใหญ่มกีารเปลีย่นแปลงการใช้
แรงงานในการประกอบอาชพีอื่นมากกว่าการเกษตร กลุ่มที่ท าการปลูกขา้วยงัเป็นเกษตรกรกลุ่ม
เดิมก็มบีางคนที่มอีายุมากต้องเลิกปลูกข้าว ส่วนวยัรุ่นหนุ่มสาวส่วนหนึ่งก าลงัเรยีนหนังสอือยู่
ต่างจงัหวดั และอกีส่วนหน่ึงมกีารอพยพออกไปหางานท าทีต่่างจงัหวดั ซึง่นอกจากนี้จากการศกึษา
ยังพบอีกว่าในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงมากมาย เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้มต่างๆ อากาศรอ้นขึน้ ฝนทิง้ช่วงมกีารตดัไมท้ าลายป่าเพิม่ขึน้ เพื่อ
เพิม่พืน้ทีป่ลกูขา้วใหพ้อเพยีงต่อการบรโิภค นอกจากนี้ยงัไดน้ าพชืเศรษฐกจิเช่น ขา้วโพด มาปลูก
แทนขา้วและในส่วนของขา้วนาอาศยัน ้าทีไ่ดม้กีารจดัวางระบบน ้าชลประทาน หรอืตดิตัง้ เครื่องสูบ
น ้าพลงัไฟฟ้าหรอืใช้น ้ามนัให้ความช่วยเหลอืแก่เกษตรกร และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็ว มกัมีการน าสารเคมมีาฉีดพ่นเพื่อก าจดัโรคและแมลงที่รบกวนต้นข้าว (อร่าม           
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คุ้มกลาง; และ มงคล พุทธวงศ์.2545) จากการศกึษาในครัง้นี้พอจะกล่าวได้ว่าสถานภาพการ
เพาะปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงในอ าเภอเฉลมิพระเกยีรตนิัน้ ยงัมเีกษตรกรทีย่งัปลูกขา้วเหล่านี้อยู่มาก 
ในแต่ละครอบครวัมจี านวนผู้อยู่อาศัย 2-6 คน โดยมหีวัหน้าครอบครวัเป็นแรงงานหลกั บาง
ครอบครวัแรงงานหลกัจะเป็นบุตร-ธดิา เพราะพ่อแม่แก่ชรามากไม่สามารถที่จะท าไร่ปลูกขา้วได้
เหมอืนตอนหนุ่ม ๆ บางครอบครวัมสีมาชกิมากถงึ 10 คน แต่มวียัท างานแค่ 1-2 คน ที่เหลอืเป็น
เดก็และคนชรา อกีประการหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทีป่ลูกขา้วส่วนใหญ่ไดร้บัการเรยีนรูว้ธิกีารปลูก
ขา้วมาจากพ่อแม่ตัง้แต่เด็กๆ ดงันัน้จะมคีวามช านาญในการปลูกข้าวมาก แต่ในปจัจุบนัยงัขาด
ความรูใ้นด้านการดูแลรกัษาต้นขา้ว ท าใหป้รมิาณขา้วที่ได้ไม่พอเพยีงแก่การรบัประทานในหนึ่งปี 
ตอ้งหารายไดจ้ากการประกอบอาชพีอื่นเพื่อน ามาซือ้ขา้วสารเหนียวทีเ่ป็นอาหารหลกั เพิม่เตมิปีละ
มากๆ (กรมพฒันาชุมชน. 2549)แนวทางหน่ึงที่จะลดปญัหาเหล่านัน้ลงได้ คอืการเพิม่ผลผลติให้
มากขึน้ เพื่อให้มปีรมิาณทีพ่อเพยีงต่อความต้องการขา้วในการบรโิภคแต่ละปี ก่อนทีจ่ะท าใหเ้กดิ
รายไดจ้ากการขาย ปจัจุบนัน้ีเกษตรกรกย็งัใชข้า้วพนัธุด์ ัง้เดมิทีเ่คยปลูกกนัมา ผลผลติทีไ่ดเ้พิม่ขึน้
หรอืลดลงตามจ านวนพืน้ที่ทีป่ลูก และตามปุ๋ ยเคมทีีใ่ส่ โดยไม่ไดค้ านึงถงึจ านวนผลผลติต่อพืน้ที่ที่
ปลกู ไมไ่ดค้ านึงถงึพนัธุท์ีใ่ชป้ลกูว่าใหผ้ลผลติในปรมิาณเท่าใด ซึง่แต่เดมิอาจเป็นพนัธุด์ทีีไ่ดร้บัการ
คดัเลอืกแบบธรรมชาตจิากบรรพบุรุษทีใ่หผ้ลผลติสูงแต่เมื่อระยะเวลาเนิ่นนานไปความแปรเปลีย่น
ทางดา้นพนัธุกรรมอาจมมีากขึน้แมข้า้วจะเป็นพชืทีด่อกเป็นดอกสมบูรณ์เพศทีม่กีารผสมตวัเองก็
ตาม แต่ก็อาจมกีารผสมข้ามก็ได้เน่ืองจากสภาพดนิฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยนไป ทัง้ฝนตก ลมแรง 
แมลงมาก ฯลฯ  

ฉะนัน้การใชพ้นัธุข์า้วทีเ่หมาะสม ปรบัตวัไดด้ ีมศีกัยภาพในการใหผ้ลผลติสูง ประกอบกบั
การจดัการทีด่ ีน่าจะเป็นทางเลอืกหนึ่งใหแ้ก่เกษตรกร มรีะบบการจดัการด ารงชพีที่ย ัง่ยนืขึน้ โดย
การศึกษาชนิดพันธุ์ที่มีอยู่เดิมกับพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รบัการคัดสรรจากที่ต่างๆ ในสภาพพื้นที่ ที่
คลา้ยคลงึกนั และมลีกัษณะทางกายภาพที่มคีวามหลากหลาย มาท าการศกึษาตามความต้องการ
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดย
การศกึษาการปลกูขา้วพนัธพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 

2. วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 
 1. เพื่อศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผู ้  ปลูกขา้ว ต าบล             
ไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 2. เพื่อทราบผลผลติขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอ
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 3. เพื่อศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง  
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 4. เพื่อศกึษาความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่ม เกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 

3. ค ำถำมกำรวิจยั 
 
 ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ใหก้ารยอมรบัขา้วสงัขห์ยด และขา้วหอมดอก
พะยอมทีเ่ป็นขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้ ของกลุ่ม เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอ
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ในระดบัใด 

 
4. ขอบเขตของโครงกำรวิจยั 

 
  การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษากระบวนการปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใตโ้ดยใชข้า้วพนัธุ ์
ขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสาม
รอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยจะศกึษาตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2556 ถงึ เดอืน กนัยายน 2557 
รวม 12 เดอืน ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการศกึษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 
  1.ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอม
ดอกพะยอม และข้าวพันธุ์ส ังข์หยด ในพื้นที่ ต าบลไร่เ ก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์การยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอม
ดอกพะยอม และขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด และความต้องการขยายพื้นที่ปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอม
ดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

2.พืน้ทีว่จิยั คอื พืน้ที่ปลูกขา้วของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 1  ต าบลไร่เก่า อ าเภอสาม
รอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

3.ประชากรในการศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอมดอกพะยอม 
และขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า   อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์และความตอ้งการขยายพืน้ทีป่ลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้ว
พันธุ์ส ังข์หยด ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัด
ประจวบคีรีข ันธ์ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์และเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยแยกตามประชากรดงันี้ 

1) สมาชกิกลุ่มผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า  จ านวน  10 คน 
2) เจา้หน้าทีเ่กษตรอ าเภอสามรอ้ยยอด  จ านวน  1 คน 
3) นายกเทศมนตร ีต าบลไรเ่ก่า  จ านวน  1 คน 
4) สมาชกิเทศบาลต าบลไรเ่ก่า  จ านวน  2 คน 
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  4.ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กระบวนการปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์คอื 

1) สมาชกิกลุ่มผู้ปลูกขา้ว ต าบลไร่เก่ารวมทัง้สิน้จ านวน 10 คน ให้
ประชากรทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  

1) เจา้หน้าทีเ่กษตรอ าเภอสามรอ้ยยอดรวมทัง้สิน้ จ านวน 1 คน ให ้
ประชากรทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

2) นายกเทศมนตรตี าบลไรเ่ก่ารวมทัง้สิน้ จ านวน 1 คนใหป้ระชากร 
ทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

4) สมาชกิเทศบาลต าบลไรเ่ก่ารวมทัง้สิน้ จ านวน 2 คนใหป้ระชากรทุกคน
เป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด โดยสรปุประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางที ่1 

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 

ประชำกร จ ำนวน
/คน 

กลุ่ม
ตวัอยำ่ง/คน 

วิธีกำร
ด ำเนินกำร 

หมำยเหต ุ

กลุ่มผูป้ลกูขา้ว 10 10 จดัการประชุม 
(focus group) 
อภปิรายผล  

ใน
การศกึษา
ให้
ประชากร
ทัง้หมดเป็น
กลุ่ม
ตวัอยา่งใน
การประชุม 
อภปิรายผล 
ดว้ย  

เกษตรอ าเภอสามรอ้ยยอด 1 1 
นายกเทศมนตรตี าบลไรเ่ก่า 1 1 
สมาชกิเทศบาลต าบลไรเ่ก่า 2 2 
รวม 14 14 

 
  5.ประชากร ในการศึกษาการยอมรับขอ งผู้ บ ริโ ภค ในจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ที่มต่ีอขา้วพืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด โดยท าการศกึษา
กับผู้บริโภคในจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (Infinite Population) (ธานินทร ์ศลิป์จารุ,2553:46)ใช้
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อประมาณค่าสดัส่วนของประชากรโดยคาดว่า สดัส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ .50 จากประชากรทัง้หมด ระดบัความเชื่อมัน่ 95  และยอมรบัค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งดงันี้ 
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สตูร =  
          

   
เมือ่  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   P = ค่าเปอรเ์ซน็ตท์ีต่อ้งการจะสุ่มจากประชากรทัง้หมด 
   e = ค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
   Z = ระดบัความเชื่อมัน่ 95% z มคี่า เท่ากบั 1.96 
แทนค่าสตูรการค านวณ ดงันี้  
 

แทนค่าในสตูร = 
                   

     

= 
                  

     
 

 

   = 
     

     
   =   384.16 หรอื 384 คน 

 
ในการศกึษาครัง้นี้จงึใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้จากผู้บริโภคในจังหวัดประจวบที่อยู่ในเขต อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ จ านวน 384 คนใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(stratified  random sampling) ในขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่าง แต่ละบุคคลจากผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในเขต
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ดงัตารางที ่2 

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผู้บริโภคในเขต อ ำเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์
 
ล ำดบัท่ี ผูบ้ริโภค จ ำนวนตวัอย่ำง/คน หมำยเหต ุ

1 ขา้ราชการ 128 - 
2 รฐัวสิาหกจิ 128  
3 เกษตรกร 128 - 

รวม 
 

384 - 
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5.นิยำมศพัท ์
 
 5.1 การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาพันธุ์ข้าว การขยายพ้ืนที่ในการเพาะปลูกข้าว
พ้ืนเมืองภาคใต้ประกอบด้วยพันธุ์สังข์หยดและพันธุ์ข้าวหอมดอกพะยอมที่ปลูกในพ้ืนที่หมู่ 1 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 5.2 ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ หมายถึงข้าวพ้ืนเมืองภาคใต้ประกอบด้วยพันธุ์สังข์หยด
และพันธุ์ข้าวหอมดอกพะยอมที่ปลูกในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 5.3 ข้าวสังข์หยด หมายถึง ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองพัทลุง ที่น ามาปลูกในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลไร่
เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 5.4 ข้าวหอมดอกพะยอม หมายถึง ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ที่น ามาปลูกในพ้ืนที่หมู่ 1 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 5.5 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลไร่เก่า หมายถงึกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว พนัธุส์งัข์
หยดและพนัธุ์ข้าวหอมดอกพะยอม หมู่ 1 ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 
6. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั เช่น การเผยแพรใ่นวารสาร จดสทิธบิตัร ฯลฯ และ 
หน่วยงานทีน่ าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์  

 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัคาดว่าจะไดท้ราบเกีย่วกบั 
1) สภาพเศรษฐกจิและสงัคมโดยทัว่ไปของเกษตรกรผู้ปลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า  อ าเภอสาม 

รอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
2) ปญัหาในการปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใตใ้นพืน้ที ่หมู ่1 ต าบลไรเ่ก่า  อ าเภอ 

สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ทีเ่กดิขึน้  
3) กระบวนการปลกูขา้วและผลผลติขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีป่ลกูในพืน้ที ่หมู ่1 ต าบลไรเ่ก่า   

อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ทีไ่ดร้บั 
 4) การยอมรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 5) ความต้องการขยายพืน้ที่ปลูกขา้วพนัธุ์พืน้เมอืงของกลุ่ม เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่
เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 ผลการศึกษาวิจยัครัง้น้ีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองในพื้นที่หมู่ 1 
ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามร้อยยอด  จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ทัง้ภาครฐั และเกษตรกรสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงที่เหมาะสมอนัจะเป็น
ทางเลอืกในการแก้ปญัหาภยัแล้งของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ท าให้เกษตรกร เพิม่รายได้จากการ
ปลูกขา้ว อกีทัง้สามารถน าไปเป็นขอ้มลูพื้นฐานในการวางแผน การก าหนดมาตรการแก้ไขปญัหา
ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
   การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ เอกสาร แนวคดิทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัเรือ่งทีศ่กึษาการอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้พนัธุข์า้วพืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และ
ขา้วพนัธุส์งัขห์ยดในพืน้ที ่หมู ่ 1ต าบลไรเ่ก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการศกึษาดงัรายละเอยีดต่อไปนี้    

1. แนวคดิเกีย่วกบัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืง 
2. กระบวนการปลกูขา้วไร่ 
3. กระบวนการปลกูขา้วนาสวน 
4. ประวตัคิวามเป็นมาของขา้วสงัขห์ยด 
5. ประวตัพินัธุข์า้วหอมไทย 
6. ประวตัพินัธุข์า้วหอมของต่างประเทศ 
7. แนวคดิเกีย่วกบัการยอมรบัของผูบ้รโิภค 

  8. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรกัษ์พนัธุข้์าวพื้นเมือง 
     1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรกัษ์พนัธุข้์าวพื้นเมือง 
  สุวารยี ์ศรปีณูะ (2549 : 26) ไดใ้หแ้นวคดิพืน้ฐานในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 
                 1.การอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตอ้งค านึงถงึ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทุกดา้นควบคู่กนัไป เพราะต่างกม็คีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อ
กนัอยา่งแยกไมไ่ด ้
                 2.การวางแผนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งชาญฉลาด 
ตอ้งไมแ่ยกมนุษยอ์อกจากสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมหรอืวฒันธรรม และ
ตอ้งเชื่อมโยงกบัการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และคุณภาพชวีติอยา่งกลมกลนืและตอ้ง
รกัษาไวซ้ึง่ความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กนัไป                   
                3.การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตอ้งเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัคนทุกคน
ทัง้ในเมอืงและชนบท ทัง้ประชาชนและผูบ้รหิาร ทุกคนควรตระหนกัถงึความส าคญัของทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มตลอดเวลา 
                 4.ความส าเรจ็ของการพฒันาประเทศขึน้อยูก่บัความอุดมสมบรูณ์และปลอดภยัของ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ การท าลายทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นการท าลายมรดก
และอนาคตของชาตดิว้ย 
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                 5.ประเทศมหาอ านาจทีร่ ่ารวยบรโิภคทรพัยากรอยา่งฟุ่มเฟือย และสรา้งปญัหา
สิง่แวดลอ้มมากประเทศก าลงัพฒันาทัง้หลายจงึตอ้งป้องกนัการกอบโกยทรพัยากรของประเทศ
มหาอ านาจ 
                 6.มนุษยส์ามารถน ากระบวนการเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาช่วยในการจดัการทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มได ้ แต่การจดัการนัน้ไมค่วรมุง่เพยีงเพื่อการกนิดอียู่ดเีท่านัน้ ตอ้งค านึงถงึผลดี
ทางดา้นจติใจดว้ย 
                 7.ประชากรโลกเพิม่ขึน้ บรโิภคเพิม่ขึน้ ขณะทีท่รพัยากรลดลง สิง่แวดลอ้มเพิม่
ปญัหารุนแรงโดยล าดบั เป็นหน้าทีข่องมนุษยทุ์กคนทีต่อ้งศกึษาและลงมอืปฏบิตัอินุรกัษ์และ
จดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มนบัแต่วนัน้ี เริม่ทีต่นเองและทอ้งถิ่นของตน และรว่มมอืกนั
ภายในประเทศและทัง้โลก 
 1.2 วิธีการอนุรกัษ์ 
               เกษม จนัทรแ์ก้ว (2540 : 113) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารอนุรกัษ์ ม ี8 วธิกีาร คอื 
               1.การใช ้ หมายถงึ การใชห้ลายรปูแบบ เช่น บรโิภคโดยตรง เหน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั ได้
สมัผสั การใหค้วามสะดวกสบาย และความปลอดภยัรวมไปถงึพลงังานเหล่านี้ตอ้งเป็นเรือ่งการใช้
แบบยัง่ยนื     
               2.การเกบ็กกั หมายถงึ การรวบรวม และเกบ็กกัทรพัยากรทีม่แีนวโน้มทีจ่ะขาดแคลน
ในบางเวลา หรอืคาดว่าจะเกดิวกิฤตกิารณ์เกดิขึน้บางครัง้อาจเกบ็กกัไวเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ปรมิาณทีส่ามารถควบคุมได้ 
               3.การรกัษาซ่อมแซม หมายถงึ การท าใหท้รพัยากรทีข่าดไปเป็นปญัหาเสื่อโทรม 
เป็นจุดพืน้ทีเ่ลก็ๆ สามารถท าใหพ้ืน้ทีค่นืสภาพเดมิได ้ อาจใชเ้ทคโนโลยทีีม่นุษยส์รา้งขึน้มาช่วย
ใหด้เีหมอืนเดมิ จนสามารถน าไปใชไ้ด้ 
               4.การฟ้ืนฟู หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ ต่อทรพัยากรหรอืสิง่ทีเ่สื่อมโทรมใหส้ิง่
เหล่านี้เป็นปกตสิามารเอือ้ประโยชน์ในการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปซึง่การฟ้ืนฟูตอ้งใชเ้วลาและ
เทคโนโลยเีขา้ช่วยดว้ยเสมอ 
               5.การพฒันา หมายถงึ การท าสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ การทีจ่ะพฒันาเพราะตอ้งการเรง่
หรอืเพิม่ประสทิธภิาพใหเ้กดิผลผลติทีด่ขี ึน้ การพฒันาทีด่ถีูกตอ้งนัน้ ตอ้งใชท้ัง้ความรูเ้ทคโนโลยแีละ
การวางแผนทีด่ ี
               6.การป้องกนั หมายถงึ การป้องกนัสิง่ทีเ่กดิขึน้มใิหลุ้กลามไปมากกว่าน้ี รวมไปถงึ
การป้องกนัสิง่ทีไ่มเ่คยเกดิดว้ย การป้องกนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละการวางแผนเช่นเดยีวกบัวธิกีารอนุรกัษ์
อื่น ๆ  
               7.การสงวน หมายถงึ การเกบ็ไวโ้ดยไมต่อ้งแตะตอ้งหรอืน าไปใชด้ว้ยวธิใีด ๆ กต็าม 
การสงวนอาจก าหนดเวลาทีเ่กบ็ไวโ้ดยไมใ่หม้กีารแตะตอ้งตามเวลาทีก่ าหนดไวก้ไ็ด้ 
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               8.การแบ่งเขต หมายถงึ แบ่งหรอืแบ่งกลุ่มประเภทตามคุณสมบตัขิองทรพัยากร 
สาเหตุทีส่ าคญัเพราะวธิกีารใหค้วามรูห้รอืกฎระเบยีบทีน่ ามาใชไ้มไ่ดผ้ล หรอืตอ้งการจะแบ่งเขต
ใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารอนุรกัษ์ไดผ้ล อยา่งไรกต็าม การแบ่งเขตนี้จะตอ้งมกีารสรา้งมาตรการก ากบั
ดว้ยมฉิะนัน้แลว้จะไมเ่กดิผล 
 
 
         1.3 หลกัการอนุรกัษ์ 
               1.การส ารวจคน้หา (Survey  and  identify) เป็นการส ารวจคน้หาทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นประโยชน์ สามารถน ามาใชไ้ด ้
               2.การรกัษาป้องกนั (Maintenance  and  protection) เป็นการรกัษาปกป้องไมใ่ห้
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มนัน้เสื่อมโทรมหรอืถูกท าลายหรอืเกดิมลภาวะ 
             3.การใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด (Wise  use) โดยใช้ให้ถูกประเภท ใชใ้หเ้หมาะกบั
ศักยภาพของทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมนัน้ ๆ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือใช้ให้น้อยแต่เกิด
ประโยชน์สงูสุด ใชใ้หน้านทีสุ่ด ใหค้นจ านวนมากไดร้บัประโยชน์ดว้ย 
             4.รูจ้กัใชท้รพัยากรทีม่คีุณภาพรองลงมา (Avoidance  of  the  best) เลอืกใชท้รพัยากร
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรทีม่คีุณภาพสงูสุดได้ 
             5.รูจ้กัปรบัปรงุคุณภาพ (Improvement) โดยการปรบัปรงุคุณภาพของทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มนัน้ใหด้ขีึน้เพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์ 
    6.การน าสิง่อื่นมาใชท้ดแทน (Substitution) ทรพัยากรใดทีห่ายากหรอืสิน้เปลอืง ควร
หาสิง่อื่นมาใชท้ดแทน 
   7.การน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่ (Recycle) โดยน าของเสยีหรอืของเหลอืทิง้มาผ่าน
กระบวนการผลติ เพื่อใชใ้หม่ 
               ดงันัน้ การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม จงึตอ้งรว่มมอืประสานงานกนัระหว่างฝ่ายต่าง 
 ๆจงึจะด าเนินการไดก้วา้งขวางและครอบคลุมทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มโดยส่วนรวม 

          1.4 ความส าคญัของแหล่งพนัธกุรรมพืช 
                การทุ่มเทของนักวชิาการเพื่อพฒันาพนัธุพ์ชืทางการเกษตรในระยะ พ.ศ. 2493 – 
2503 หรอื การปฏวิตัเิขยีว (Green  revolution) ไดท้ าให้มกีารสรา้งสายพนัธุพ์ชืมากมายทีใ่ห้
ผลผลิตสูงแต่ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเพยีงเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถสร้าง
ผลผลติทางการเกษตรได้เพยีงพอแก่ความต้องการของประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ แต่การ
ส่งเสรมิใหเ้กษตรน าเอาสายพนัธุพ์ชื ทีใ่หผ้ลผลติสูงนี้มาเพาะปลูก ไดท้ าใหเ้กษตรกรจ านวนมาก
ละทิ้งสายพนัธุ์พชืทางการเกษตรดัง้เดมิ จนกระทัง่สายพนัธุพ์ื้นเมอืงสูญหายไปเป็นจ านวนมาก 
“การปฏวิตัเิขยีว” ได้ชกัจงูใหเ้กษตรกรในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้กว่ารอ้ยละ 80 หนัมา
ปลกูพชืสายพนัธุใ์หม่แทนสายพนัธุด์ ัง้เดมิ เกษตรกรในประเทศอนิโดนีเซยีไดล้ะทิง้การปลูกพนัธุ์
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ขา้วดัง้เดมิ และท าให้ข้าวกว่า 1,500 สายพนัธุ์สูญพนัธุ์ไปในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา สายพนัธุ์พชื
ทางการเกษตรดัง้เดมิเป็นทรพัยากรทางพนัธุกรรมที่มคีุณค่า เพราะเป็นสายพนัธุ์ที่ได้รบัการ
พัฒนามาเป็นเวลานานหลายช่วงอายุคน จนมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูก เช่น มคีวามต้านทานโรคสูง หรอืต้องการธาตุอาหารน้อย ซึ่งสามารถน าเอาไปพฒันา
พชืพนัธุใ์หม่ใหด้ขี ึน้ได้ นักวทิยาศาสตรพ์บว่ามขีา้วเพยีงสายพนัธุ์เดยีวเท่านัน้ จากขา้วทัง้หมด
มากกว่า 10,000 สายพนัธุ ์ทีม่ภีูมติ้านทานโรคดงักล่าว ซึ่งสายพนัธุด์งักล่าวนี้เป็นสายพนัธุข์า้ว
ดัง้เดมิ นอกจากนี้ การที่เกษตรกรเลกิปลูกพชืสายพนัธุ์ดัง้เดมิและหนัไปปลูกสายพนัธุ์ที่ให้ผล
ผลิตสูงเหมอืนกนัเกือบทัง้หมด ท าให้พืชที่ปลูกมคีวามสม ่าเสมอทางพนัธุกรรม (Genetically  
uniform) คอื ไม่มคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรม ท าให้มคีวามอ่อนแอทางพนัธุกรรมสูง จึง้มี
โอกาสทีจ่ะถูกท าลายโดยศตัรพูชื และสภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไดง้า่ย 
                วกิฤตการณ์ของพนัธุข์า้วในประเทศไทยกม็ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั มกีารระบาดของ
แมลง เพลี้ยจกัจัน่สีน ้าตาลเข้ามาท าลายข้าวอย่างรุนแรงเกือบทัว่ประเทศ ท าให้เกิดสภาวะ
ผลผลติของขา้วลดต ่าลงมาก ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มสีาเหตุจากขา้วพนัธุใ์หม่ทีใ่ชป้ลูกกนัอย่าง
แพรห่ลายเป็นขา้วทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุพนัธุจ์ากขา้วพนัธุด์เีพยีงไมก่ีพ่นัธุ ์ขา้วพนัธุ์ใหม่ส่วนใหญ่ที่
ปลูกในประเทศไทยจงึมพีนัธุกรรมใกล้เคยีงกนั หรอืมพีื้นฐานทางพนัธุกรรมแคบ เมื่อมแีมลงที่
สามารถเขา้มาท าลายขา้วได ้ขา้วเกอืบทุกพนัธุจ์งึไม่ต้านทานต่อการท าลายของแมลงในลกัษณะ
ทีค่ล้ายคลงึกนั เกดิการระบาดไปทัว่ในบรเิวณที่มกีารปลูกขา้วพนัธุ์ใหม่  ตวัอย่างในท านองนี้มี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ในหลายท้องที่ ที่มกีารสูญหายของเชื้อพนัธุ์ด้วยเหตุจากปลูกพืชเป็น
การคา้โดย ใชพ้นัธุท์ีม่พีืน้ฐานทางพนัธุกรรมแคบ การสูญเสยีความผนัแปรทางพนัธุกรรมนับเป็น
การสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงและเป็นภาระทีเ่สีย่งต่ออนัตราย พชืปลูกพนัธุ์ดัง้เดมิในทอ้งถิน่มกัเป็น
พนัธุ์พชืที่มคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อม ถงึแมจ้ะให้ผลผลติไม่สูงมาก แต่ก็มผีลผลติได้คงที่
สม ่าเสมอ คุณค่าของพนัธุเ์หล่าน้ีต่อมนุษยใ์นปจัจุบนัและอนาคต คอื นอกจากจะมยีนีทีต่้านทาน
ต่อโรค ยนีทีม่คีุณค่าทางอาหารและความสามารถในการปรบัตวั ต่อสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสม 
ยงัอาจมลีกัษณะทีไ่มค่าดคดิในปจัจุบนัแต่มคีุณค่าเหลอืคณานับในอนาคต สิง่เหล่าน้ีจ าเป็นต้องมี
การอนุรกัษ์เอาไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในอนาคต (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2550) 
         1.5 ความหลากหลายทางชีวภาพในการอนุรกัษ์พนัธุข้์าว 
              ขา้วปลกูทีป่ลกูในปจัจบุนัววิฒันาการมาจากขา้วป่านานกว่า 7,000 ปีมาแลว้ ต่อมาได้
วิว ัฒนาการเป็นข้าวปลูกพันธุ์ต่าง ๆ จ านวนมากซึ่งส่วนมากเป็นผลมาจากการปรับตัวให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และการคดัเลอืกของชาวนา ตลอดจนการปรบัปรุงพนัธุ์ จากการ
รวบรวมพนัธุข์า้วพืน้เมอืงในประเทศไทย ปรากฏว่ามชีื่อพนัธุข์า้วทีแ่ตกต่างกนั 5,928 ชื่อ ซึง่เคย
คาดว่าอย่างน้อยมพีนัธุ์ข้าว 3,500 ชื่อที่แตกต่างกนัทัง้ชื่อและลกัษณะเป็นที่ยอมรบักนัแล้วว่า 
การปรบัปรุงพนัธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวพนัธุ์ดีจะเป็นการเพิม่ผลผลติเพิม่คุณภาพ หรอืเพิม่ความ
ต้านทานโรค หรอืแมลงนัน้ นอกจากจะอาศยัวธิกีารปรบัปรุงพนัธุ ์ผสมพนัธุค์ดัเลอืกและทดสอบ
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พนัธุ์ที่เหมาะสม ประกอบกบัโชคช่วยแล้ว วตัถุดบิที่ส าคญัที่สุดที่จะขาดเสยีไม่ได้ คอื เชื้อพนัธุ์
ขา้ว ยิง่เชือ้พนัธุม์ฐีานทางกรรมพนัธุ ์(Genetic  base) กวา้งและแปรปรวนมากเท่าใด โอกาสและ
ความส าเรจ็ทีจ่ะไดพ้นัธุต์ามต้องการกจ็ะมมีากขึน้ ดงันัน้การเสาะแสวงหาเชือ้พนัธุแ์ปลก ๆ ใหม ่
ๆ จากแหล่งทรพัยากรเชือ้พนัธุข์า้ว (Rice  genetic  resources) มาใชใ้นการปรบัปรุงพนัธุ ์จงึมี
ความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ ความหลากหลายทางชวีภาพและแหล่งทรพัยากรขา้วปลกู มดีงันี้ 
              1.พนัธุข์า้วโบราณ (Primitive  types) พนัธุข์า้วเหลานี้ยงัมลีกัษณะดัง้เดมิอยู ่ เช่น มี
หาง รว่งงา่ย ระยะพกัตวัยาว มรีากทีข่อ้ หรอืมลีกัษณะทีน่่าสนใจทพีบบ่อย เช่น ตา้นทางแมลง 
ทนแลว้ ทนน ้าท่วม หรอืมคีวามสามารถดูดธาตุอาหารสงู พนัธุข์้าวเหล่านี้ส่วนมากหาไดต้าม
บรเิวณที ่ๆ มขีา้วปา่หรอืวชัพชืทีเ่กีย่วขอ้ง (Weed  races) ขึน้อยู ่ เช่น พนัธุข์า้วปีก พนัธุเ์บีย้ว
เตีย้ 
       2.พนัธุข์า้วลกัษณะพเิศษ (Specialty types) พนัธุข์า้วปลกูทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มนี้ส่วนมากมี
ลกัษณะเฉพาะ เช่น ต้านทานโรค ตา้นทางแมลง ทนอากาศหนาว หรอืทนดนิทีม่ปีญัหา พนัธุข์า้ว
เหล่านี้ สามารถอยูใ่นความนิยมของเกษตรกรไดท้ัง้ ๆ ทีส่่วนมากอาจมเีมลด็สัน้ หรอืคุณภาพไม่
เป็นทีน่ิยมของตลาด เช่น ขีช้า้ง หางย ีประดู่แดง นางเขยีว ก ่าด า ขา้วเหนียวด า เป็นตน้ 
   3.พนัธุข์า้วทีเ่ลกิปลกูแลว้ (Obsolete types) พนัธุข์า้วเหล่านี้แต่ก่อนอาจเป็นทีน่ิยม
อยา่งกวา้งขวางแต่ปจัจบุนัไมม่ปีลกู อาจสญูพนัธุไ์ปหรอืไมเ่ป็นทีนิ่ยมปลกู เช่น ป่ินแกว้ นอนทุ่ง 
ขาวจ าปี 
   4.พนัธุข์า้วทีป่ลกูเฉพาะถิน่ (Minor varieties) กลุ่มนี้เป็นพนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีย่งัไมไ่ดร้บั
การปรบัปรงุแต่มปีลกูมากบางทอ้งถิน่พนัธุข์า้วเหล่านี้ยงัมคีวามผนัแปรมากเกษตรกรอาจปลกูไว้
ตามความตอ้งการของตนอาจมอีายเุหมาะสมคุณภาพเมลด็ด ี หรอืทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม
เปลีย่น เช่น สงัขห์ยอด ก ่าด า มนัววั ขา้วนก เจก๊เชย ขาวพวง เขีย้วง ูขาวเศรษฐ ีเป็นตน้ 
  5.พนัธุข์า้วปลกูเป็นการคา้ (Commercial vars) โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มนี้เป็นขา้วพนัธุด์ผี่าน
การคดัเลอืกหรอืปรบัปรงุพนัธุม์าแลว้ มกีารปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ ี ใหผ้ลผลติสงู 
คุณภาพเมลด็ด ีอาจเหมาะทัง้ตลาดภายในและนอกประเทศ จงึมกีารปลกูกนัอย่างกวา้งขวาง เช่น 
ขาวดอกมะล1ิ05 เหลอืประทวิ123 นางมลเอส4 ขาวตาแหง้ 17 กข 6 กข 15 เหนียวสนัปา่ตอง 
เป็นตน้ 
 6.พนัธุข์า้วใหผ้ลผลติสงู (High – Yielding  vars) พนัธุข์า้วในกลุ่มนี้เป็นผลจากการ
ปรบัปรงุพนัธุ ์ ไดพ้นัธุข์า้วทีม่พีนัธุกรรม ตน้เตีย้ หรอืสงูปานกลาง ท าใหส้ามารถเพิม่ผลผลติได ้
อยา่งไรกด็ ี พนัธุข์า้วเหล่านี้บ่อยครัง้พบว่าขาดความตา้นทานต่อแมลงหรอืโรคทีส่ าคญั หรอืไม่
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง เช่น กข1, กข21, กข23, สุพรรณบุร6ี0, สุพรรณบุร9ี0, 
เจา้หอมคลองหลวง ปทุมธานี 1 เป็นตน้ 
   7.ขา้วสายพนัธุด์เีด่นหรอืสายพนัธุด์กั (Breeding  stocks) สายพนัธุเ์หล่านี้ไดม้าจาก
โครงการปรบัปรงุพนัธุ ์ ซึง่มลีกัษณะดหีลายอย่าง แต่ไม่สามารถน าออกขยายใหเ้กษตรกรปลกูได ้
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เป็นเพราะว่ายงัขาดลกัษณะดบีางอย่างทีต่อ้งการช่วงนัน้ จงึยงัตอ้งปรบัปรงุอกีเลก็น้อย เช่น PMI 
6624-257-1 หรอื CNT200 
   8.สายพนัธุจ์ากการเปลีย่นแปลงพนัธุกรรม(Mutants) สายพนัธุข์า้วทีท่ราบว่ามลีกัษณะ
เปลีย่นไปจากเดมิทีไ่ดม้าจากโครงการเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมอาจโดยการชกัน าดว้ยสารเคมหีรอื
รงัสโีดยทัว่ไปแลว้จะไดส้ายพนัธุท์ีอ่่อนแอ แต่กม็บีา้งทีพ่บว่ามลีกัษณะเป็นทีต่อ้งการของนกั
ปรบัปรงุพนัธุ ์ เช่น ตา้นทานโรค หรอืเปลีย่นจากขา้วจา้วเป็นขา้วเหนียว อาจแนะน าใหเ้กษตร
ปลกูไดเ้ลย หรอืใชเ้ป็นพนัธุพ์่อแมใ่นโครงการปรบัปรงุพนัธุ์ 
         1.6 การรวบรวมและการอนุรกัษ์ 
       การรวบรวมพนัธุข์า้วในประเทศไทยครัง้แรกประมาณ พ.ศ. 2540 เริม่จากการประกวด
พนัธุข์า้ว และมกีารประกวดพนัธุข์า้วตามมาอกีหลายครัง้พนัธุข์า้วทีส่่งเขา้ประกวด ไดถู้กรวบรวม
ไว้แล้วน ามาปลูกเพื่อคดัเลอืกพนัธุ์ที่มคีุณภาพเมล็ดด ีแนะน าเป็นขา้วพนัธุ์ดใีห้เกษตรกรปลูก 
ต่อมามกีารรวบรวมพนัธุข์า้วทัว่ประเทศ พ.ศ. 2593 (สงกรานต์, 2537) เพื่อน าพนัธุข์า้วพืน้เมอืง
มาคดัเลอืกหาพนัธุท์ีม่คีุณภาพเมลด็ด ีใหผ้ลผลติสงู แนะน าสู่เกษตรกร พนัธุข์า้วทีไ่ม่ไดแ้นะน าจะ
ถูกเก็บไว้ตามสถานีทดลองข้าวต่าง ๆ ต่อมาได้น ามาอนุรักษ์ไว้ที่ศูนย์วิจ ัยข้าวปทุมธานี 
สถาบนัวจิยัขา้วปจัจุบนั สถาบนัวจิยัขา้วได้รวบรวมและอนุรกัษ์เชื้อพนัธุ์ขา้วของไทยไว้จ านวน 
17,127 ตวัอย่างเชือ้พนัธุ ์แยกเป็นขา้วปลูกพืน้เมอืง (Oryza  sativa) จ านวน 16,277 ตวัอย่าง 
และเชื้อพนัธุ์ข้าวป่า 5 ชนิด จ านวน 850 ตัวอย่าง เชื้อพันธุ์ข้าวที่อนุรกัษ็ไว้ทัง้หมด 20,775 
ตวัอย่าง แยกเป็นขา้วนาสวน ขา้วขึน้น ้า ขา้วไร่ และอื่น ๆ จ านวน 11,681 , 3,898 , 902 และ 
4,294 ตามล าดับ ในจ านวนนี้ เป็นเชื้อพันธุ์ข้าวปลูกจากประเทศ 59 ประเทศจ านวน 2,922 
ตวัอย่าง ตวัอย่างขา้วทัง้หมดนี้ไดอ้นุรกัษ์ไวใ้นหอ้งอุณหภูม ิ150๐C 50๐C และ 100๐C จ านวน 
20,775 , 7,304 และ 9,519 ตวัอยา่งเชือ้พนัธุ ์ตามล าดบั 
    ขา้วแพรก่ระจายไปทัว่โลก ปจัจุบนัมคีวามหลากหลายในชนิดของขา้วอยู ่23 ชนิด เป็น
ขา้วปลกู 2 ชนิด คอื ขา้วเอเชยี (O. sativa  Linn) และขา้วอาฟรกิา (O.glaberrima Steud) ความ
หลากหลายของขา้วปลกูมมีากประมาณว่าขา้วปลกูทัว่โลกมอียา่งน้อย 120,000 พนัธุ ์ทีม่ลีกัษณะ
และชื่อแตกต่างกนั ประเทศไทยอยูใ่นเขตความผนัแปรของขา้วมขีา้วป่าแพรก่ระจาย 5 ชนิด ใน
จ านวนน้ี 2 ชนิด (O. rufipogon และ O. Nivara) เป็นบรรพบุรษุของขา้วปลกูเอเชยี ขา้วทีป่ลกูใน
ประเทศไทยเป็นขา้วปลกูเอเชยี ซึง่ววิฒันาการมาจากขา้วปา่มากกว่า 7,000 ปีมาแลว้และ
แพรก่ระจายอย่างกวา้งขวาง สามารถพบเหน็ไดท้ัว่ ๆ ไป และพบว่ามคีวามหลากหลายมากอย่าง
น้อยม ี5,928 พนัธุท์ีม่ชี ื่อและลกัษณะต่างกนั ปจัจบุนัแหล่งทรพัยากรขา้วป่าและขา้วปลกูก าลงัอยู่
ระยะอนัตราย มกีารเสื่อมพนัธุกรรม สถาบนัวจิยัขา้วไดท้ าการรวบรวมและอนุรกัษ์ทรพัยากรเชือ้
พนัธุข์า้วไทยไวใ้นอาคารศูนยป์ฏบิตักิารและเกบ็เมลด็เชือ้พนัธุข์า้วแห่งชาต ิ โดยอนุรกัษ์ใน
หอ้งควบคุมอุณหภมูแิละความชืน้ ปจัจุบนัอนุรกัษ์เชือ้พนัธุข์า้วไทยไวป้ระมาณ 17,127 ตวัอยา่ง 
และเชือ้พนัธุข์า้วดจีากต่างประเทศ 2,922 ตวัอยา่ง เพื่อไวใ้ชป้ระโยชน์ในโครงการปรบัปรงุพนัธุ์
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ขา้วและการผลติเมลด็พนัธุข์า้วต่อไป การใชป้ระโยชน์จากเชือ้พนัธุข์า้วปลกูของไทย เริม่จากการ
ใชป้ระโยชน์โดยตรงคอืการคดัเลอืกพนัธุบ์รสิุทธิ ์แลว้แนะน าส่งเสรมิใหช้าวนาใชท้ าพนัธุ ์ ต่อมาใช้
เชือ้พนัธุข์า้วไทยผสมกบัพนัธุข์า้วต่างประเทศ ท าใหไ้ดพ้นัธุข์า้วใหม ่ ๆ ทีใ่หผ้ลผลติสงูปลกูได้
ตลอดปี มคีวามตา้นทานต่อโรคและแมลงด ี ส าหรบัทรพัยากรเชือ้พนัธุข์า้วป่า ยงัมกีารน ามาใช้
ประโยชน์น้อย เพราะมขีดีจ ากดั มปีญัหาทัง้จากเชือ้พนัธุข์า้วป่าเอง และความรูค้วามสามารถใน
การน ามาใชป้ระโยชน์คาดว่าเทคโนโลยชีวีภาพจะสามารถน ามาช่วยใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากทัง้
ขา้วปลกูและขา้วปา่ใหม้ากยิง่ขึน้ (ศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานี, 2550) 
         1.7 ประเภทของแหล่งพนัธกุรรมพืชในการอนุรกัษ์พนัธุข้์าว 
    แหล่งพนัธุกรรมพชืทีม่นุษยเ์คยน ามาใชป้ระโยชน์หรอืมแีนวโน้มว่าจะมปีระโยชน์
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื พนัธุป์ลกู และพนัธุป์า่ 
               1. พนัธุป์ลกู (Cultivated  species) จ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
        1) พนัธุท์ีป่ลกูเป็นการคา้ (Commercial  variety) เป็นพนัธุม์าตรฐานทีป่ลูกในเชงิ
การคา้ มคีวามสม ่าเสมอสูง เป็นพนัธุท์ีไ่ดร้บัการปรบัปรงุพนัธุโ์ดยนกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืมอือาชพี 
ส่วนใหญ่มลีกัษณะทีส่ าคญั คอื มผีลผลติดสงูเมือ่ไดร้บัการเกษตรกรรมทีด่ ี ตอ้งใชก้ารลงทุนสงู 
แต่จดัไดว้่าเป็นพนัธุท์ีม่คีวามอ่อนแอทางพนัธุกรรม 
       2) พนัธุพ์ืน้เมอืง (Local  variety) เป็นพนัธุด์ ัง้เดมิ หรอืเป็นพนัธุป์ลกูซึง่มปีระวตัิ
ยาวนานนบัพนัปีหรอือาจเป็นลา้นปี ผ่านกระบวนการยา้ยถิน่ การอพยพ การคดัเลอืกทัง้แบบ
ธรรมชาตแิละโดยมนุษย ์ มคีวามผนัแปรทางพนัธุกรรมสงู ทัง้ภายในสายพนัธุแ์ละระหว่างสาย
พนัธุ ์สามารถปรบัตวัและอยูร่อดไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม มกัใหผ้ลผลติต ่า แต่มรีะดบั
ผลผลติดคงที ่เป็นลกัษณะของพชืในการเกษตรกรรมแบบประทงัชวีติ 
        3) สายพนัธุท์ีอ่ยูใ่นระหว่างการปรบัปรงุ (Breeding line) เป็นพนัธุท์ีไ่ดจ้ากนกั
ปรบัปรงุพนัธุพ์ชื เป็นพนัธุท์ีอ่ยูใ่นระหว่างการปรบัปรงุพนัธุ ์ (Intermediate product) เป็นสาย
พนัธุท์ีม่กัมพีนัธุกรรมแคบ เพราะมกี าเนิดมาจากพนัธุพ์ชืจ านวนน้อยเพยีงไมก่ีพ่นัธุ ์ หรอืมาจาก
ประชากรจ านวนน้อย 
        4) พนัธุอ์ื่น ๆ (Special  genetic  stock) เป็นพนัธุพ์ชืทีม่พีนัธุกรรมพเิศษอยา่งอื่น 
เช่น เป็นมวิแตนทท์ีเ่กดิตามธรรมชาต ิหรอืชกัน าใหเ้กดิ ซึง่อาจเป็นมวิเตชนัของยนี หรอืมวิเตชนั
ของโครโมโซม และมกัเกบ็รกัษาไวโ้ดยนกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ถอืไดว้่าเป็นวตัถุดบิทีม่คีุณค่า ซึง่
อาจน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้ ในจ านวนพนัธุต่์าง ๆ เหล่านี้ พนัธุท์ีป่ลกูเป็นการคา้ ซึง่รวมถงึ
พนัธุป์ลกูทีล่า้สมยั ซึง่ไมอ่ยูใ่นความนิยม แต่เป็นพนัธุท์ีม่กีารใชต่้อเนื่องกนัมาเพื่อรอพนัธุใ์หมท่ี่
จะมาปลกูทดแทน ถอืไดว้า่เป็นพนัธุท์ีม่พีนัธุกรรมด ี มคีุณค่า แต่มขีอ้จ ากดัเนื่องจากมคีวาม
สม ่าเสมอสงูและความความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพชืพนัธุอ์ื่น พนัธุท์ีไ่ดร้บัความสนใจมากทีสุ่ดคอื
พนัธุพ์ืน้เมอืง ดว้ยเหตุผล 2 ประการคอื 
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  มคีวามแปรปรวนทางพนัธุกรรมทีม่แีนวโน้มว่าจะประโยชน์อยู่มากและเป็นพวกทีม่ยีนีที่
ปรบัตวัไดด้เีป็นพวกทีม่คีวามเสีย่งต่อการสญูพนัธุไ์ดง้า่ยเมือ่มพีนัธุท์ีป่ลกูเป็นการคา้เขา้มาปลกู
ทดแทนในปจัจุบนัการใหค้วามส าคญัแก่พนัธุเ์หลา่นี้ยงัมคี่อนขา้งน้อย มกีารเกบ็รกัษาไวใ้นแหล่ง
สะสมน้อยเกนิไป ทัง้นี้เป็นเพราะในแหล่งสะสมพนัธุห์ลาแห่งยงัใหค้วามส าคญัแก่พนัธุแ์ท ้ และ
พนัธุท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาดแีลว้มพีชืหลายชนิดทีเ่กบ็รวบรวมมาจากพืน้ทีป่ลกูทีม่กีารคดัเลอืก
มาบา้งแลว้ ท าใหค้วามผนัแปรทางพนัธุกรรมลดน้อยลงแหล่งรวบรวมพนัธุส์่วนใหญ่เกบ็รกัษา
โดยการขยายพนัธุใ์นพืน้ทีข่นาดเลก็และอยูใ่กลช้ดิกบัแปลงปลกูพชืพนัธุอ์ื่น มผีลท าใหเ้กดิการสกึ
กรอ่นทางพนัธุกรรม (Genetic erosion) เนื่องจากมกีารผสมขา้ม เกดิการคดัเลอืกตามธรรมชาต ิ
และเกดิการหกัเหทางพนัธุกรรม (Genetic  drift) ทีเ่กดิจากประชากรมขีนาดเลก็ 
 2. พนัธุป์า่ (Wild  species) จ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
          1) พนัธุ์ป่าที่มนุษยน์ ามาใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นพชืพนัธุ์ป่าที่มนุษยน์ ามาใช้
ประโยชน์แต่ไม่ได้เพาะปลูกหรอืบ ารุงรกัษาการสูญเสยีแหล่งพนัธุกรรมของพชืประเภทนี้ ไม่ได้
เกดิขึน้กบัพชืชนิดต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ แต่เกดิขึน้เฉพาะกบัพชืทีม่คีุณค่ามาก ซึง่โดยธรรมชาติ
ของการคดัเลอืก มนุษยม์กัคดัเลอืกเอาเฉพาะลกัษณะทีด่ไีวใ้ชป้ระโยชน์เท่านัน้ การอุปโภคและ
บรโิภคพชืที่ดทีี่สุดเหล่านี้ มกัท าลายเมลด็หรอืต้นพชืก่อนที่พชืจะผลติเมลด็ เป็นเหตุให้เกดิการ
สูญพนัธุ์ได ้ตวัอย่างเช่น Durio  spp. ที่ปลูกในประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี มลี าด้นสูง
ประมาณ 20 เมตร ผลใช้เป็นอาหารได้ ชาวท้องถิ่นที่จะเก็บผลจ าเป็นต้องล้มต้นที่ก าลัง
เจรญิเตบิโตและใหผ้ลผลติ ไมส้กัก็จดัอยู่ในสถานการณ์เดยีวกนั ต้นที่มคีุณภาพดเีท่านัน้ทีจ่ะถูก
ตดัเอาไมไ้ปใชป้ระโยชน์ หญ้าในทุ่งหญ้าเลีย้งสตัวห์รอืพชืชนิดอื่น ทีเ่ป็นอาหารสตัวแ์ละสบืพนัธุ์
โดยอาศยัเพศ ต้นทีม่รีสชาตดิ ีกนิอร่อย จะถูกสตัวเ์ลอืกกนิมากทีสุ่ดและมกัถูกกนิไปก่อนทีจ่ะได้
มโีอกาสสรา้งเมลด็ ตวัอย่างทัง้สามกรณีนี้เป็นการคดัเลือกอย่างรุนแรงซึ่งเกดิขึน้ กบัลกัษณะที่
เป็นทีต่อ้งการมากทีสุ่ด 
          2) พนัธุ์ป่าที่มนุษยใ์ช้ประโยชน์โดยทางอ้อมเป็นพนัธุ์ป่าที่มคีวามสมัพนัธ์ทาง
เครอืญาตกิบัพนัธุป์ลูกและมลีกัษณะที่มปีระโยชน์ซึง่สามารถยา้ยและถ่ายเทยนีไปสู่เครอืญาตทิี่
เป็นพนัธุ์ปลูกได้ การถ่ายเทยนีส่วนใหญ่มกัเป็นการผสมพนัธุ์โดยกระบวนการทางเพศ แต่ถ้า
ความสมัพนัธร์ะหว่างพชื 2 ชนิดห่างกนัมากจนไมอ่าจผสมพนัธุก์นัไดก้จ็ าเป็นตอ้งใชก้ารถ่ายยนี 
            3) พนัธุ์ป่าที่มแีนวโน้มว่ามปีระโยชน์เป็นพนัธุ์ที่ยงัไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ใน
ปจัจบุนั แต่ในอนาคตมแีนวโน้มว่าจะมปีระโยชน์ ไดแ้ก่ พชืโตเรว็ พชืซึง่มสีารทีม่ปีระโยชน์ในทาง
ยา พชืพนัธุป์า่เป็นพชืกลุ่มทีไ่ดร้บัการเอาใจใส่น้อยกว่าพนัธุป์ลูก นอกจากน้ีการเพิม่ขึน้ของพืน้ที่
เพื่อการอยู่อาศยั การถากถางป่า การใช้ยาก าจดัวชัพชืประเภทออกฤทธิก์ว้าง และการเพิม่ของ
สารเคมทีีม่อีนัตรายต่อบรรยากาศ ท าใหส้ภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงและท าใหพ้ชืพนัธุป์่าเหล่าน้ี
เสีย่งต่อการถูกท าลายหรอืมคีวามหลากหลายลดน้อยลง (กรมวชิาการเกษตร, 2550) 
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 1.8 แหล่งเกบ็รวบรวมพนัธุข้์าวพื้นเมือง ได้แก่ 
    ศูนย์ปฏบิตัิการและเก็บรกัษาเมล็ดเชื้อพนัธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วจิยัข้าวปทุมธานี 
สถาบนัวจิยัขา้ว กรมวชิาการเกษตร ประเทศไทยไดเ้ริม่ด าเนินการเกบ็รวบรวมพนัธุข์า้วพืน้เมอืง
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2480 และกระท ากนัอย่างจรงิจงัเมื่อปี พ.ศ. 2493 ศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานีเกดิขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2524 ท าการอนุรกัษ์เชือ้พนัธุข์า้วของไทยไม่ใหสู้ญพนัธุ์ หรอืเสื่อมพนัธุ ์บรกิารขอ้มูล 
แลกเปลีย่นความรูแ้ละเมลด็เชือ้พนัธุก์บัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ปจัจุบนั
ศูนยฯ์แห่งนี้มพีนัธุข์า้งทัง้หมดประมาณ 22,000 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงประมาณ 
4,000 ตวัอย่างพนัธุ ์ขา้วป่าของไทย 6 ชนิด นอกนัน้เป็นขา้วพนัธุต่์างประเทศและขา้วทีเ่กดิจาก
นักปรบัปรุงพนัธุ์ ขา้วทัง้หมดเหล่านี้ก าลงัจะได้รบัการตรวจ DNA เพื่อวเิคราะหพ์นัธุ์ให้ถูกต้อง 
ยกเวน้ขา้วป่าซึง่เป็นบรรพบุรุษของขา้วไทยซึง่มชีื่อวทิยาศาสตรแ์ลว้ การเกบ็รกัษาเชือ้พนัธุข์า้ว
ของศูนยฯ์แห่งนี้ มทีัง้การเก็บระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยการเกบ็ในที่มอุีณหภูม ิ
150 องศาเซนตเิกรด  50 องศาเซนตเิกรด  และ  -10 องศาเซนตเิกรด ตามล าดบั ทัง้นี้ใหม้ี
ความชื้นสมัพนัธ์ 60% จะสามารถเก็บรกัษาเชื้อพนัธุ์ขา้วให้คงความงอกได้นาน 3-5 ปี, 20 ปี 
และ 50 ปี ตามล าดบั ธนาคารเชือ้พนัธุพ์ชืแห่งชาต ิ(The  National  Gene  bank  of  Thailand) 
เป็นศูนย์เก็บรกัษาพนัธุกรรมพชื ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
ตัง้ขึน้เมอืง พ.ศ. 2527 ศูนยน์ี้เป็นเครอืข่าวสากล มคีณะกรรมการสากลว่าด้วยพนัธุกรรมทางพชื 
(International  Board  for  Plant  Genetic  Resources – IBPGR) เป็นผูก้ ากบัดูแล มี
วตัถุประสงค์เพื่อส่วนรวมทัว่โลก เพื่อปกป้องรกัษาและแลกเปลี่ยนทรพัยากรพนัธุกรรมพชืทัง้
ภายในและต่างประเทศ ด้วยการเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและรกัษาเชื้อพนัธุกรรมพชื 
การแลกเปลี่ยนเชื้อพนัธุกรรมพชื รวมถงึการบรกิารขอ้มูลข่าวสารด้านพนัธุกรรมพชืทัง้ในและ
ต่างประเทศ และการวิจัยค้นคว้าพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานของทางราชการ ในการให้บรกิารเกบ็ฝากรกัษาเชือ้พนัธุกรรมพชืทีไ่ดจ้ากการค้นคว้า 
วจิยั ทดลองและเก็บรวบรวมในแปลงทดลองพนัธุ์พชืไม่ให้สูญพนัธุ์ หรอืสูญเสยีความงอกของ
เมลด็ไปอยา่งรวดเรว็ (กรมวชิาการเกษตร, 2550) 
2.กระบวนการปลกูข้าวไร่  
 ขา้วไร่ หมายถงึ พนัธุข์า้วทีใ่ชป้ลูกในสภาพนาทีไ่ม่มนี ้าขงัและไม่มคีนันากัน้ โดยอาศยั
น ้าฝนเพยีงอย่างเดยีว เช่นพืน้ทีต่ามไหล่เขา หรอืพืน้ทีว่่างในสวนยางปลูกใหม่ฯลฯ ต้นขา้วสูง
เฉลีย่ประมาณ 130 - 150 เซนตเิมตร ส่วนใหญ่เป็นพนัธุท์ีไ่วต่อแสง (อรพนิ วฒัเนสก์. 2547) 
ส าหรบัประเทศไทยปลูกขา้วชนิดนี้ไดด้ใีนภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้แต่มี
พืน้ทีป่ลูกไม่มากนัก (อรอนงค ์นัยวกุิล. 2547) ซึง่ขา้วไร่มทีัง้ ขา้วเหนียวและขา้วเจา้ และยงัแบ่ง
ออกไดเ้ป็นพนัธุข์า้วเบา ขา้วกลาง และขา้วหนัก ใหผ้ลผลติต ่ากว่าขา้วนาสวน (กองการขา้ว. 
2522 )จากการศกึษาพนัธุข์า้วไร่ในปี พ.ศ. 2513 - 2516 พบว่าขา้วไร่อยู่ในช่วงอายุ 80-170 วนั
และมคีวามสูงตัง้แต่ 80 - 175 เซนตเิมตร ขา้วไร่ทีต่้นสูงมากๆ ไดแ้ก่พนัธุท์ีป่ลูกบนภูเขาของ
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ประเทศไทย ขา้วไรจ่ากอาฟรกิาและฟิลปิปินสม์คีวามสงูมากกว่า 150 เซนตเิมตร ท าใหไ้ดเ้ปรยีบ
ในการแก่งแย่งกบัวชัพชื (Chang; & Vergara. 1975)ขา้วไร่ส่วนใหญ่มลีกัษณะต้นสูง มกัจะหกั
โค่นง่ายและแตกกอน้อย จงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าไร่มสีเีขยีวอ่อน กวา้งยาวและหอ้ย (droopy) ใบ
มกัมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของขา้วตน้เตีย้ (semidwarf) ช่อดอกและก้านรวงยาว ท าใหส้ะดวกใน
การเกบ็เกีย่วโดยทัว่ไปจะใหร้วงทีป่ระกอบดว้ยเมลด็ทีส่มบูรณ์ แมจ้ะอยู่ในสภาพที่ขาดน ้า ดงันัน้
มกัจะใหผ้ลผลติคงที่ ลกัษณะเมลด็ส่วนมากป้อม สัน้คุณภาพปานกลาง แต่มบีางพนัธุค์ุณภาพ
การบรโิภคด ีนอกจากน ้าขา้วไร่ส่วนใหญ่มกัมปีรมิาณโปรตนีสูง (พธักุล จนัทนมฏัฐะ, 2521; ชยั
ฤกษ์ มณีพงษ์. 2524; Chang; & Vergara. 1975) แต่ขา้วไร่ส่วนใหญ่ทีม่ลีกัษณะต้นสูง มกัจะหกั
โค่นงา่ยและแตกกอน้อย จงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหไ้ดผ้ลผลติต ่า เมื่อน ามาปลูกในสภาพนาลุ่มจะ
แตกกอน้อยลง ใบขา้วไรม่สีเีขยีวอ่อน กวา้งยาว และหอ้ย ใบมกัมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของขา้ว
ต้นเตี้ย ช่อดอกและก้านรวงยาว ท าใหส้ะดวกในการเกบ็เกี่ยวโดยทัว่ไปจะใหร้วงทีป่ระกอบดว้ย
เมลด็ทีส่มบรูณ์แมจ้ะอยูใ่นสภาพทีข่าดน ้า ดงันัน้มกัจะใหผ้ลผลติคงที่ ลกัษณะเมลด็ส่วนมากป้อม
สัน้คุณภาพปานกลาง แต่มบีางพนัธุ์คุณภาพการบรโิภคดี นอกจากนัน้ข้าวไร่ส่วนใหญ่มกัมี
ปรมิาณโปรตนีสูง (พธักุล  จนัทนมฏัฐะ. 2521; ชยัฤกษ์ มณีพงษ์. 2524; Chang; & Vergara. 
1975) แต่ขา้วไร่ส่วนใหญ่ทีม่ลีกัษณะขา้วไร่ทีก่รมวชิาการเกษตร แนะน าใหใ้ชป้ลูกในภาคเหนือ 
คอืพนัธุซ์วิแม่จนั เป็นพนัธุข์า้วเหนียว ทีม่วีนัเกบ็เกี่ยวประมาณ 15 ตุลาคม ไม่มรีะยะพกัตวั สี
ฟางก้นจุด ขนาดของขา้วกลอ้งหนา 1.81 มลิลเิมตร กวา้ง 2.24 มลิลเิมตร ยาว 7.36 มลิลเิมตร 
(ชาญ มงคล. 2536;สถาบนัวจิยัขา้ว, 2544) ลกัษณะทัว่ ไปของขา้วพนัธุซ์วิแม่จนั เป็นขา้วเหนียว
พื้นเมอืงที่ปลูกได้ทัง้ที่ดอนและที่ลุ่ม ปลูกเป็นข้าวไร่ทางภาคเหนือล าต้นมสีเีขยีว มคีวามสูง
ประมาณ 110 - 150เซนตเิมตร ซึง่ความสงูขึน้กบัความอุดมสมบรูณ์ของดนิทีป่ลูก อายุตัง้แต่ปลูก
ถงึเกบ็เกีย่วประมาณ142 - 150 วนั คอรวงยาว เมลด็ยาว คุณภาพของเมลด็คอืมขีนาดขา้วกลอ้ง
ยาว นึ่งสุกแลว้นุ่ม ใหผ้ลผลติค่อนขา้งสูงสม ่าเสมอ ผลผลติทีไ่ดป้ระมาณ 456 กโิลกรมั/ไร่ (กอง
การขา้ว. 2550: ออนไลน์)ความหลากหลายของพนัธุข์า้วพืน้เมอืงไทยนับว่าเป็นความหลากหลาย
ทางด้านพนัธุ์กรรม(genetic diversity) ลกัษณะดบีางอย่างในพนัธุ์ขา้วพื้นเมอืง เช่นความ
ต้านทานโรคและแมลงศตัรพูชืคุณภาพเมลด็หรอืความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น เป็น
ฐานพนัธุกรรมทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการปรบัปรุงพนัธุข์า้วใหไ้ดพ้นัธุด์ใีนอนาคต ถ้าพนัธุข์า้ว
พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพดหีรอืทนทานต่อสภาพแวดลอ้มดไีด้ สูญพนัธุไ์ป กจ็ะไม่สามารถสรา้งพนัธุ์
ขา้วมคีุณภาพดตีรงตามความตอ้งการของตลาดต่อไปได้ (ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต.ิ 2543) 

2.1 ลกัษณะพนัธุข้์าวไร่พนัธุพื์้นเมืองบนท่ีสงูของประเทศไทย 
จากการศกึษาทดลองปลกูเพื่อท าการทดสอบพนัธุแ์ละผสมพนัธุ์ โดย ดร.ด ารง 

ตยิวลแีละคณะ (2523) ณ สถานีเกษตรทีส่งูหนองหอย อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ สามารถ
สรปุไดด้งันี้ 
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 1. พนัธุข์า้วไร่พนัธุพ์ืน้เมอืงทีร่วบรวมไดส้่วนใหญ่มากกว่า 50 % จะเป็นพนัธุ์
ขา้วเหนียวและขนาดเมลด็ป้อมสัน้ 

 2. พนัธุข์า้วไร่พนัธุพ์ืน้เมอืงส่วนใหญ่จะมขีนาดของล าต้นสงูมากกว่า100 
เซนตเิมตร 
ขึน้ไป มอีายเุกบ็เกี่ยวระหว่าง 130 – 150 วนั 

 3. พนัธุข์า้วไร่พนัธุพ์ืน้เมอืงส่วนใหญ่มคีวามสามารถแตกกอไดต้ ่าเฉลีย่ประมาณ                  
10 หน่อต่อกอ 

 4. ผลผลติเฉลีย่ต่อต้นแตกต่างกนัมากระหว่างพนัธุ์ ไดผ้ลผลติเฉลีย่ไมก่ีก่รมัต่อกอ 
จนถงึสงูสุดได ้40 กรมัต่อกอ โดยเฉลีย่แลว้ประมาณ 10 – 20 กรมัต่อกอ 

 5. สขีองเปลอืกมสีแีตกต่างกนัออกไป ตัง้แต่สดี า เหลอืง น ้าตาลเทา และเมลด็มี
ลายปนกนัหลายส ี

 6. พนัธุข์า้วไร่พนัธุพ์ืน้เมอืงส่วนใหญ่ไมต่า้นทานต่อโรคใบจดุสนี ้าตาล (Brown 
Leaf 
Spot ) และโรคขอบใบแหง้ (Bacterial Leaf Blight) 

2.2 สภาพพื้นดินในการปลกูข้าวไร่ 
ในสภาพดนิบนพืน้ทีล่าดชนัสงู (กลุ่มชุดดนิที ่62) เป็นกลุ่มชุดดนิทีพ่บบนพืน้ที่

ลาดชนัสงูมากกว่า 35 เปอรเ์ซน็ต์ ขึน้ไป ส่วน ใหญ่พบอยูบ่นพืน้ทีส่งูภาคเหนือของประเทศไทย 
เนื่องจากดนิเหล่านี้ไมเ่หมาะในการน ามาใชท้ าการเกษตร หากมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพาะปลกู
พชืชนิดต่างๆอยา่งไมถู่กตอ้งจะเกดิปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิและการเสื่อมโทรมของดนิ
อยา่งรวดเรว็ท าใหผ้ลผลติลดลงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรรวมไป
ถงึระบบนิเวศโดยส่วนรวมจงึไมไ่ดท้ าการส ารวจและแบ่งแยกออกเป็นชุดดนิต่างๆ และเรยีก
รวมๆ ไวใ้นแผนทีด่นิว่าเป็นหน่วยแผนทีด่นิทีล่าดเชงิเขาดนิบนพืน้ทีล่าดชนัสงูจะมลีกัษณะของ
ดนิและความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหนิตน้ก าเนิดในบรเิวณ
นัน้ บางแห่งอาจเป็นดนิลกึ แต่ส่วนใหญ่มกัเป็นดนิตืน้และมเีศษหนิ กอ้นหนิ หรอืดนิหนิโผล่ 
กระจดักระจายไปทัว่ส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยปา่ไมป้ระเภทต่าง ๆ เช่น ปา่เบญจพรรณ ปา่เตง็รงั 
หรอืปา่ดงดบิ มพีืน้ทีห่ลายแห่งท าไรเ่ลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้า เนื้อดนิ
อาจพบตัง้แต่ดนิทรายจนถงึดนิเหนียวสดีนิตัง้แต่สนี ้าตาลจนถงึแดงปฏกิริยิาดนิตัง้แต่เป็นกรดจดั
ถงึเป็นด่างแก่ตลอดจนความอุดมสมบรูณ์ของดนิกจ็ะแปรผนัไปตัง้แต่ต ่าจนถงึสงู ดงันัน้การใช้
ประโยชน์ทีด่นิกลุ่มชุดดนิที่ 62 โดยทวั่ ไปจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึมาตรการจดัการพืน้ทีท่ีม่คีวาม
ลาดชนัควบคู่ไปดว้ยไดแ้ก่มาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้ามาตรการปรบัปรงุบ ารงุดนิตลอดจน
มาตรการจดัการพชืและไมย้นืตน้แบบผสมผสานกนัอย่างเหมาะสมการปลกูขา้วไร่ ใหจ้ดัท า
ขัน้บนัได จดัท าคนู ้ารอบเขา ปลกูหญา้แฝกแถวเดยีว ห่างกนั 10 เซนตเิมตร ตามแนวระดบั
ขวางตามความลาดเทของพืน้ที่ ปลกูห่างกนั 6 - 10 เมตร ขึน้อยูก่บัความลาดชนัของพืน้ที่ ปลกู
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ขา้วไรเ่ป็นแถวขวางความลาดเท ใชเ้ศษพชืคลุมดนิ (กรมพฒันาทีด่นิ. 2539) โดยทีใ่นกลุ่มดนิ
ชุดที ่62 ในภาคเหนือมปีรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ประมาณ 1280 มลิลเิมตรต่อปี การกระจายตวัของ
ฝนเป็นสิง่ส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อผลผลติของการปลกูขา้วไรใ่นเขตใชน้ ้าฝน คอืตกประมาณ 2-3 
วนัต่อครัง้ แต่ไมค่วรขาดน ้าเกนิ 20 วนั (นิชยั ไทพานิชย;์ และคนอื่นๆ. 2529) ความชืน้สมัพทัธ์
เฉลีย่ต่อปี 74 % อุณหภมูเิฉลีย่ต่อปี 27 -28 องศาเซลเซยีส วตัถุตน้ก าเนิดดนิ เกดิจากการผุพงั
สลายตวัของหนิตน้ก าเนิดชนิดต่าง ๆ ทีอ่ยูก่บัทีแ่ละบางส่วนถูกเคลื่อนยา้ยลงมาทบัถมบรเิวณที่
ลาดเชงิเขา ภมูสิณัฐาน เป็นพืน้ทีเ่หลอืคา้งจากการกดักรอ่นและภเูขาสงูชนั ความลาดเทสงูกว่า 
35 % การระบายน ้าของดนิอยูใ่นขัน้ดถีงึดเีกนิไปประโยชน์ใชใ้นการท าไรเ่ลื่อนลอย (ไร่
หมนุเวยีน) การชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิ อยูใ่นระดบัทีร่นุแรง ปรมิาณเศษหนิกรวดทีผ่วิดนิมี
ทัว่ไปปรมิาณมาก มเีนื้อทีถ่งึ 93 - 96 ลา้นไรท่ัว่ ประเทศ(กรมพฒันาทีด่นิ. 2541) ชนิดของดนิ 
(Soil types) ดนิทีเ่หมาะสมในการปลกูขา้วความเป็นดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์และมคี่าความเป็น
กรดด่าง (pH) 5.5 – 6.5 ชนิดของดนินอกจากจะมผีลเกีย่วขอ้งกบัแหล่งอาหารพชืแลว้ยงัมผีลต่อ
การควบคุมระดบัความชืน้หรอืระดบัน ้าในแปลงนาอกีดว้ยในพืน้ทีลุ่่มควรเลอืกใชข้า้วพนัธุท์ีไ่ว
ต่อแสงทีม่อีายหุนกั และตอบสนองต่อปุ๋ ยต ่า พืน้ทีด่นิเป็นทีด่อน อาศยัน ้าฝนเพยีงอยา่งเดยีว 
ควรจะปลกูขา้วไวต่อแสงทีม่อีายเุบาเนื่องจากขาดน ้าในปลายฝน จากการทดลองการใชปุ้๋ ยอตัรา
ต่างๆ พนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ105 กนัพนัธุข์า้วไมไ่วต่อช่วงแสงพบว่าการใหผ้ลผลติไมต่่างกนั 
แต่ขา้วพนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ105 ใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าพนัธุข์า้วไมไ่วต่อช่วงแสง (อนนท ์สุข
สวสัดิ.์ 2547)โปรตนีเป็นองคป์ระกอบทางเคมทีีส่ าคญัและมปีรมิาณมากเป็นทีส่อง รองจาก
คารโ์บไฮเดรต โดยไมค่ดิปรมิาณน ้าในเมลด็ขา้ว จากผลการวจิยัพบว่า สภาพแวดลอ้มในการ
ปลกูขา้วเป็นปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อปรมิาณโปรตนีในขา้ว เช่นการใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนในระยะ
ต่างๆขณะทีข่า้วเจรญิเตบิโตมผีลต่อการสรา้งโปรตนีในเมลด็ขา้วโดยเฉพาะในขณะทีข่า้วออก
ดอกจะเพิม่ปรมิาณโปรตนีในเมลด็ขา้วได ้นอกจากนี้ระยะเวลาในการปลกูทีส่ ัน้สภาพอากาศทีม่ ี
เมฆปกคลุมมากในขณะทีส่รา้งเมลด็ เช่น ฤดฝูน จะมผีลใหโ้ปรตนีในเมลด็ขา้วสงูขึน้ 
สภาพแวดลอ้มทีผ่ดิปกตบิางช่วง เช่นมเีกลอื หรอืเบสในดนิสงู อุณหภมูสิงูหรอืต ่ามาก เกดิโรค
หรอืแมลงท าลาย จะท าใหเ้มลด็ขา้วมโีปรตนีสงูขึน้ได ้และเมือ่ปรมิาณโปรตนีสงูขึน้ในเมลด็จะมี
ผลใหป้รมิาณแป้งลดลง(Juliano. 1993)ส าหรบัปรมิาณแรธ่าตุในเมลด็ขา้วทีม่อีทิธพิลจาก
ปรมิาณแรธ่าตุในดนิทีป่ลกูขา้วและการใหน้ ้าในขณะเพาะปลกูเช่นถา้ในดนิมแีรธ่าตุแคดเมยีม
มาก กจ็ะท าใหเ้มลด็ขา้วมแีรธ่าตุนี้สงูจนถงึเกณฑท์ีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคได้ (Kitagishi; & 
Yamane. 1981) 

2.3 กระบวนการปลูกข้าวไร่ 
การปลูกขา้วไร่เป็นการปลูกเมลด็ขา้วแหง้ลงบนดนิ เป็นวธิกีารปลูกหลงัจากการ

เตรยีมดนิไวแ้ล้ว ใชป้ลายไมแ้หลมกระทุง้ดนิใหเ้ป็นหลุมลกึประมาณ 2-3 เซนตเิมตร 
หรอืใชเ้สยีมทีต่่อดา้มยาว ขุดดนิใหเ้ป็นหลุมเลก็ ๆ ลกึประมาณ 2-3 เซนตเิมตร โดยใช้
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ระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 25-30 เซนตเิมตร แลว้หยอดเมลด็ขา้วลงไปใน
หลุมๆ ละ ประมาณ 5-8 เมลด็ หากพืน้ทีป่ลกูมคีวามลาดชนัไมค่วรกลบหลุม เพราะจะท า
ให้ดนิกลบหลุมปลูกแน่นเกนิไปเมื่อมฝีนตกแต่ในพื้นที่ปลูกมคีวามลาดชนัน้อยกว่า  5 
องศา ใหใ้ช้กิง่ไมล้ากผ่านหลุมทีห่ยอดเมลด็แลว้เป็นการกลบหลุม การปลูกโดยวธิกีาร
หยอดเป็นหลุมเป็นวธิทีีเ่กษตรกรนิยมมากทีสุ่ด เนื่องจากง่ายต่อการก าจดัวชัพชืและดูแล
รกัษา เป็นวธิกีารทีพ่บเหน็ไดโ้ดยทวั่ ไป การปลกูแบบนี้จะใชเ้มลด็พนัธุไ์ร่ละ6-8 กโิลกรมั 
Jodon (1963) ไดส้รุปผลการทดลองปลูกโดยการหยอดเมลด็ขา้ว ปรากฏว่าขา้วพนัธุ์
ขนาดกลาง(medium – grain) มแีนวโน้มทีจ่ะใหผ้ลผลติสูงกว่าขา้วพนัธุ์ทีม่เีมลด็ยาว 
(long – grain)และการปลูกโดยโรยเป็นแนว การปลูกวธินีี้ต้องมกีารเตรยีมดนิใหป้ระณีต 
โดยให้หน้าดนิเรยีบสม ่าเสมอกนัดี แล้วใช้ไมห้รอืคราดขดีเปิดดนิให้เป็นร่อง โดยให้
ระยะห่างของแต่ละรอ่งหรอืแถวประมาณ 25- 30 เซนตเิมตร แลว้โรยเมลด็ขา้วทนัท ีการ
โรยควรโรยใหเ้มลด็ขา้วสม ่าเสมอกนัเพื่อใหต้้นขา้วที่งอกไม่กระจุกแน่นทีใ่ดทีห่นึ่ง หาก
พืน้ทีม่คีวามลาดชนัการท ารอ่งควรใหข้วางความลาดชนั ซึง่เชื่อว่าหากปลูกขวางทางลาด
ชนัจะช่วยให้ต้นข้าวดกัตะกอนดินที่ไหลมาเมื่อฝนตก  การปลูกวธินีี้จะใช้เมล็ดพนัธุ์
ประมาณไร่ละ 10-15 กโิลกรมั ส่วนการปลูกแบบหว่าน การปลูกวธินีี้เหมาะสมส าหรบั
พืน้ที่ทีม่คีวามลาดชนัน้อยหรอืที่ราบ การเตรยีมดนิควรสบัดนิให้ละเอยีดหรอืเป็นก้อน
เลก็ๆ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนตเิมตร แลว้ปรบัผวิหน้าดนิสม ่าเสมอกนั 
แล้วหว่านเมลด็ขา้วลงไป และควรคราดหรอืกลบเมลด็ขา้วหลงัหว่านเพื่อให้เมลด็ขา้ว
ได้รบัความชื้นจากดนิ ป้องกนันกและแมลงศตัรูข้าว การปลูกวธินีี้จะใช้เมล็ดพนัธุ์
ประมาณไร่ละ 15 กโิลกรมั(ศูนยว์จิยัขา้วเชยีงใหม่. 2547) (Stansel; et al. 1965) 
(Stansel. 1975) แนะน าว่าถ้าต้องการที่จะปลูกขา้วให้ได้ผลผลติทีด่จีะต้องมัน่ ใจว่า
ในช่วงตัง้ แต่ขา้วเริม่ออกรวง (heading stage) จนกระทัง่ถงึ 10 วนัก่อนเกบ็เกี่ยว มี
ปรมิาณของพลงังานแสงมากเพยีงพอกบัความต้องการของขา้ว เพื่อการสรา้งรวงและ
เมลด็ทีส่มบรูณ์ นอกเหนือไปจากปรมิาณธาตุอาหารทีอ่ยูใ่นดนิ 

 2.4 การดแูลรกัษา 
  การใหค้ าแนะน าในการใส่ปุ๋ ยเคมใีนนาขา้วดงัน้ี ขา้วทีไ่วต่อช่วงแสง ดนินาทีเ่ป็น
ดนิเหนียว ดนิรว่น และดนิรว่นปนเหนียว ครัง้แรกใส่ปุ๋ ยสตูร 16-20-0, 18-22-0 หรอื 20-20-0 
สตูรใดสตูรหน่ึง ในอตัรา 20 กโิลกรมัต่อไร่ ครัง้ทีส่องใส่ปุ๋ ยแต่งหน้าดว้ยปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต 
15 กโิลกรมัต่อไร่ หรอืยเูรยี 6 กโิลกรมัต่อไร ่ (กองปฐพวีทิยา. 2526) หรอืใหอ้ตัราปุ๋ ยทีแ่นะน า
ส าหรบัพนัธุข์า้วทีไ่วต่อช่วงแสง ปุ๋ ยครงั ้ที ่1 สตูร 16-20-0 , 18-22-0 , 20-20-0 , 24-24-0 สตูร
ใดสตูรหน่ึง ในอตัรา 20 กโิลกรมัต่อไร่ ปุ๋ ยครงั ้ที ่2 แนะน าใหใ้ช ้แอมโมเนียมซลัเฟต (20 % N) 
ในอตัรา10 - 20 กโิลกรมัต่อไร่ หรอืแอมโมเนียมคลอไรด ์(25 % N) ในอตัรา 10 - 20 กโิลกรมัต่อ
ไร ่หรอืปุ๋ ยยเูรยี (45 % N)ในอตัรา 5 - 10 กโิลกรมัต่อไร่ (กรมวชิาการเกษตร. 2530) และการใส่
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ปุ๋ ยขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงควรใส่ปุ๋ ยหลงัจากขา้วงอกไดป้ระมาณ 25-30 วนัหลงัจากงอกเพื่อช่วยเพิม่
การแตกกอ และควรมกีารก าจดัวชัพชืไปดว้ย และการใส่ปุ๋ ยเพื่อเป็นการกระตุน้การตัง้ช่อดอก
ของตน้ขา้วในระยะเวลาทีเ่หมาะสมคอืประมาณ 60 - 70 วนั หลงัจากทีง่อกหรอืการก าจดัวชัพชื
ครัง้สุดทา้ย ส่วนในการใชส้ารเคมกี าจดัวชัพชื bifenox สามารถควบคุมวชัพชืไดด้มีวีชัพชืเหลอื
เพยีง 3.86 กรมัต่อตารางเมตร ในขณะทีไ่มก่ าจดัวชัพชืเป็นน ้าหนกัแหง้ถงึ 59.11 กรมัต่อตาราง
เมตร และมผีลท าใหม้คีวามสงู จ านวนรวงต่อตารางเมตรและน ้าหนกัเมลด็ด ี ของกรรมวธิทีีก่ าจดั
วชัพชืมแีนวโน้มสงูกว่าไมก่ าจดัวชัพชื วธิกีารปลกูแบบหว่าน หยอดหลุมและโรยเป็นแถว และ
อตัราการปลกูมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสงูของขา้ว จ านวนรวงต่อตารางเมตร น ้าหนักวชัพชืแหง้ต่อ
ตารางเมตร และน ้าหนกัขา้วเมลด็พอๆ กนั (นพรตัน์ ม่วงประเสรฐิ. 2531) 

2.5 ผลผลิตข้าวไร่ 
การปลกูขา้วเหนียวทีร่าบในระดบัความสงูไมเ่กนิ 820 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล 

ขา้วซวิเกลีย้งใหผ้ลผลติ 254 กโิลกรมัต่อไร่ จ านวนรวง 158 รวงต่อตารางเมตร วนัออกดอกอยู่
ระหว่าง 14กนัยายน ถงึ 23 กนัยายน ความสงู 140 ซม. การลม้มทีงั ้ ลม้มากและไมล่ม้ 
(สถาบนัวจิยัขา้ว. 2529)และระยะเวลาเกบ็เกีย่วทีจ่ะใหไ้ดผ้ลผลติสงูไดเ้มลด็คุณภาพด ี ตน้ขา้ว
จะตอ้งเจรญิเตบิโต ออกดอกและสุกแก่อยา่งสม ่าเสมอ เมลด็ขา้วมนี ้าหนกัสงูสุดภายใน 21 วนั 
หลงัจากทีผ่สมเกสรแลว้ ดอกขา้วทัง้รวงใชเ้วลา 7 วนั จงึผสมเกสรไดห้มด รวมเวลาประมาณ 
30 วนัหลงัออกรวงแลว้จงึเกบ็เกีย่ว(กญัญา เชือ้พนัธุ.์ 2547) เช่น ผลผลติทีไ่ดจ้ากการ
เปรยีบเทยีบผลผลติขา้วไรท่อ้งถิน่ใน ปี 2538 ทีท่ าการทดลองทีอ่ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
พบว่าขา้วแผ่ (TRI 8409178) ใหผ้ลผลติสงูสุด 460กโิลกรมัต่อไร่ รองลงมาคอื SMGC 89001-6 
FNUR 7505-10 ซวิแมจ่นั และซวิแดง ใหผ้ลผลติ428 , 398 , 387 และ 355 กโิลกรมัต่อไร ่           
(สุทดั ปินตาเสน; และคนอื่นๆ. 2539)การปลกูขา้วไรใ่นจงัหวดัน่านในปี 2522 มพีืน้ทีป่ลกู
ประมาณ 200,000 ไร ่มผีลผลติเฉลีย่ 130 กโิลกรมัต่อไร่ พนัธุท์ีส่่งเสรมิใหป้ลกูในช่วงนี้คอืพนัธุ ์
ซวิแมจ่นั (วราภรณ์ ค าบุญเรอืง.2529) จากการทดลองปลกูขา้วเหนียวในพืน้ทีร่าบนาดอน 
พบว่าพนัธุข์า้วเหนียวทีใ่หผ้ลผลติสงูกว่า26พนัธุ ์ ไดแ้ก่พนัธุซ์วิแดง พนัธุ ์ FNUR 7505-10 และ
พนัธุข์า้วแผ่ (TRI 8409178) ใหผ้ลผลติ 343 ,310 และ 307 กโิลกรมัต่อไรต่ามล าดบั 
เปรยีบเทยีบมาตรฐานพนัธุซ์วิแมจ่นัทีป่ลกูไดน้ ้าหนกั 272กโิลกรมัต่อไร่ แสดงใหเ้หน็ว่าใหผ้ล
ผลติสงูกว่าพนัธุซ์วิแมจ่นั 26 , 14 และ13 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบัและจากการทดลองทีต่ าบลทุ่ง
ชา้ง (อ าเภอทุ่งชา้ง) ขา้วพนัธุซ์วิแดง ใหผ้ลผลติ 322 กโิลกรมัต่อไรพ่นัธุข์า้วแผ่ 316 กโิลกรมัต่อ
ไร ่ ขา้วพนัธุซ์วิแม่จนั 291 กโิลกรมัต่อไร่ (สุทดั ปินตาเสน; และคนอื่นๆ. 2539) จากขอ้มลู
ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าพนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีป่ลกูในทอ้งถิน่ใหผ้ลผลติสงูกว่าพนัธุท์ีส่่งเสรมิ อาจมี
สาเหตุจากหลายประการ ทัง้สภาพทอ้งถิน่ สภาพของดนิ ช่วงแสง ความสงูของพืน้ที่ และ
ลกัษณะเด่นของพนัธุพ์ืน้เมอืงเองกไ็ด ้ ท าใหค้าดการณ์ไดว้่าน่าจะมพีนัธุท์อ้งถิน่ทีใ่หผ้ลผลติสงู
กว่าพนัธุส์่งเสรมิอกีมาก 



22 
 

3.กระบวนการปลกูข้าวนาสวน 
 การปลกูขา้วนาสวน  หมายถงึ  การปลกูขา้วนาสวน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 วธิ ีดว้ยกนั ดงันี้ 
 3.1การท านาด า  หมายถงึการปลกูขา้วในนาด า เรยีกว่า  การปกัด า ซึง่วธิกีารปลกูขา้ว
อาจแบ่งออกไดเ้ป็นสองตอนคอื 1)  การตกกลา้ในแปลงขนาดเลก็ และ 2)  ไดแ้ก่การถอดตน้กลา้
เอาไปปกัด าในนาผนืใหญ่ ดงันัน้ การปลกูแบบปกัด าอาจเรยีกว่า indirect deeding  ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้  

1. การเตรยีมดนิ 
การเตรยีมดนิส าหรบัปลกูขา้วแบบปกัด า ตอ้งท าการเตรยีมดนิดกีว่าการปลกู

ขา้วไร ่ ซึง่มกีารไถดะ การไถแปร และการคราด ปกตกิารไถ่และคราดในนาด ามกัจะใชแ้รงววั 
ควาย หรอืแทรก็เตอรข์นาดเลก็ทีเ่รยีกว่าควายเหลก็ หรอืไถ่ยนตเ์ดนิตาม ทัง้นี้เป็นเพราะพืน้ที่
นาด านัน้ไดม้คีนันาแบ่งกนัออกเป็นแปลงเลก็ ๆ ขนาดแปลงละ 1 ไร ่ หรอืเลก็กว่านี้ คนันามไีว้
ส าหรบักกัเกบ็น ้า หรอืปล่อยน ้าทิง้จากแปลงนา นาด าจงึมกีารบงัคบัน ้าในนา ไดบ้า้งพอสมควร 
ก่อนทีจ่ าท าการไถ่จะตอ้งรอใหด้นิมคีวามชือ้พอทีจ่ะไถ่ไดเ้สยีก่อน ปกตจิะตอ้งรอใหฝ้นตกจนมี
น ้าขงัในผนืนา หรอืไขน ้าเขา้ไปในนาเพื่อท าใหด้นิเปียก 

2. การไถดะ 
การไถดะ หมายถงึ การไถครัง้แรกเพื่อท าลายวชัพชืในนาและพลกิกลบัหน้าดนิ 

แลว้ปล่อยทิง้ประมาณ 1 สปัดาห ์
3. การไถแปร 
การไถแปร ซึง่หมายถงึการไถ่เพื่อตดักบัรอยไถ่ดะ ท าใหร้อยไถดะแตกออกเป็น

กอ้นเลก็ ๆ จนวชัพชืหลุดออกจากดนิการไถแปรอาจไถแปรมากกว่าหนึ่งครัง้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
ระดบัน ้าในนาตลอดจนถงึชนิดและปรมิาณของวชัพชื เมือ่ไถแปรแลว้กท็ าการคราดไดท้นัที 

4. การคราด 
การคราดกค็อืการคราดเอาวชัพชืออกจากพืน้นา และปรบัพืน้ทีน่าใหไ้ดร้ะดบั

เป็นทีร่าบเสมอกนัดว้ย นาทีม่รีะดบัเป็นทีร่าบจะท าให้ตน้ขา้วไดร้บัน ้าเท่า ๆ กนั และสะดวกแก่
การไขน ้าเขา้ออก  

5. การตกกลา้ 
การตกกลา้ หมายถงึ การเอาเมลด็เอาไปหว่านใหง้อก และใหเ้จรญิเตบิโตมาเป็น

ตน้กลา้ เพื่อเอาไปปกัด าการตกกลา้สามารถท าไดห้ลายวธิดีว้ยกนั คอื  
    5.1 การตกกลา้ในดนิเปียก  จะตอ้งเลอืกหาพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ของ

ดนิดเีป็นพเิศษ สามารถป้องกนันกและหนูทีจ่ะเขา้มาท าลายตน้กลา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี และมนี ้า
เพยีงพอต่อความตอ้งการการเตรยีมดนิกม็กีารไถดะ ไถแปร และคราด ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่
ตอ้งยกมาเป็นแปลงสงูกว่าระดบัน ้าในพืน้นานัน้ประมาณ 3-5 เซนตเิมตร ทัง้นี้เพื่อไมใ่หเ้มลด็ที่
หว่านลงไปจมน ้าและดนินัน้เปียกชุมอยูเ่สมอดว้ย จะเป็นการดยีิง่ขึน้ถ้าแปลงนี้ไดแ้บ่งออกเป็น
แปลงยอ่ยขนาดกวา้ง 50 เซนตเิมตร และมคีวามยาวขนานไปกบัทศิทางลม ระหว่างแปลงเวน้
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ช่องไวส้ าหรบัเดนิประมาณ 30 เซนตเิมตร เพื่อป้องกนัไมใ่หต้น้กลา้ถูกท าลายโดยโรคไหมห้รอื
แมลงบางชนิด เมลด็พนัธุท์ีเ่อามาตกกลา้จะตอ้งเป็นเมลด็พนัธุท์ีส่มบูรณ์ปราศจากเชือ้โรคต่าง ๆ 
ดว้ยเหตุนี้จะตอ้งท าความสะอาดเมลด็พนัธุเ์สยีก่อน โดยแยกเอามาเฉพาะเมลด็ทีส่มบรูณ์ และ
เอาเมลด็ทีไ่มส่มบูรณ์ซึง่มนี ้าหนกัเบากว่าปกตทิิง้ไป เอาเมลด็ทีต่อ้งการตกกลา้ใส่ถุงผา้ไปแช่ใน
น ้านาน 12-24 ชัว่โมง แลว้เอาขึน้มาวางไวบ้นแผ่นกระดานในทีท่ีม่ลีมถ่ายเทไดส้ะดวก และเอา
ผา้หรอืกระสอบเปียกน ้าคลุมไวน้าน 36-48 ชัว่โมง ซึง่เรยีกว่าการหุม้หลงัจากทีไ่ดหุ้ม้เมลด็ไว้
ครบ 36- 48 ชัว่โมง เมลด็ขา้วกจ็ะงอก จงึเอาไปหว่านลงแปลงกลา้ทีล่งไวก่้อนทีจ่ะหว่านเมลด็ลง
บนแปลงกลา้ ควรใส่ปุ๋ ยทีใ่หธ้าตุไนโตรเจนและฟอสฟอรสัเสยีก่อน และใชไ้มก้ระดานลบูแปลง
เพื่อกลบปุ๋ ยลงไปในดนิ หากดนิดอียูแ่ลว้กไ็ม่จ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ ย ปกตใิชเ้มลด็พนัธุจ์ านวน 40-50 
กโิลกรมั ต่อเนื้อทีแ่ปลงกลา้หนึ่งไร ่ เมือ่ตน้กลา้มอีายคุรบ 25-30 วนั นบัจากวนัหว่านเมลด็ ตน้
กลา้กจ็ะมขีนาดโตพอทีจ่ะถอนเอาไปปกัด า การตกกลา้แบบน้ีเป็นทีนิ่ยมกนัอยา่งแพรห่ลายใน
การท านาด าในประเทศไทย 

5.2 การตกกลา้ในดนิแหง้ การตกกลา้ในดนิแหง้ ในกรณีทีช่าวนาไมม่นี ้าเพยีงพอ
ส าหรบัหารตกกลา้ในดนิเปียก ชาวนาอาจท าการตกกลา้บนดนิซึง่ไม่มนี ้าขงั โดยเอาเมลด็พนัธุท์ี่
สมบรูณ์ทีย่งัไมไ่ดเ้พาะงอก ไปโรยไวใ้นแถวทีเ่ปิดเป็นรองเลก็ ๆ ขนาดแถวยาวประมาณ 1 
เมตร จ านวนหลายแถว แลว้กลบดว้ยดนิเพื่อป้องกนันกและหนู หลงัจากนัน้กร็ดน ้าแบบรดน ้าผกั
วนัละ 2 ครัง้ เมลด็กจ็ะงอกขึน้มาเป็นตน้กลา้เหมอืกบัการตกกลา้ในดนิเปียก ปกตใิชเ้มลด็พนัธุ์
จ านวน 7-10 กรมั ต่อหนึ่งแถวทีม่คีวามยาว 1 เมตร และแถวห่างหนัประมาณ 10 เซนตเิมตร 
หลงัจากโรยเมลด็และกลบดนิแลว้ ควรหว่านปุ๋ ยพวกทีใ่หธ้าตุไนโตรเจนและฟอสฟอรสัลงไปดว้ย 

5.3 การตกกล้าแบบดาปก การตกกล้าแบบดาปก การตกกล้าแบบนี้เป็นที่นิยม
ท ากนัมาก ในประเทศฟิลปิปินส ์ขัน้แรกท าการเตรยีมพืน้ทีด่นิเหมอืนกบัการตกกลา้ในดนิเปียก 
แลว้ยกเป็นแปลงสงูกว่าระดบัน ้า 5-10 เซนตเิมตร หรอืใชพ้ืน้ทีด่อนเรยีบหรอืเป็นพืน้คอนกรตี ก็
ได้ แล้วใช้กาบของต้นกล้วยต่อกันเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้า 1 เมตร และยาว
ประมาณ 1.5 เมตร ต่อจากนัน้เอาใบกลว้ยที่ไม่มกี้านกลางวางเรยีงเพื่อป ูเป็นพืน้ทีใ่นกรอบนัน้ 
ใหเ้อาดา้นล่างของใบหงายขึน้และไมม่รีอยแตกของใบ เพราะฉะนัน้ใบกลว้ยทีป่พูืน้นัน้จะต้องวาง
ซอ้นกนัเป็นทอด ๆ แลว้เอา เมลด็พนัธุ์ทีส่มบูรณ์ ซึ่งเพาะใหง้อกแต่ยงัไม่มรีากโผล่ ออกมาโรย
ลงในกรอบที่เตรยีมไว้นี้  ใช้เมลด็พนัธุ์หนัก3 กโิลกรมต่อเนื้อที่1 ตารางกโิลเมตร  ดงันัน้เมลด็
พนัธุท์ีโ่รยลงไปในกรอบจะซอ้นกนัเป็น 2-3 ชัน้ หลกัจากโรยเมลด็แลว้ จะต้องใชบ้วัรดน ้าชนิดรู
เล็กมาก รดลงในกรอบที่โรยลงในกรอบที่โรยเมล็ดวนัละ 2-3 ครัง้ ในที่สุดเมล็ดก็จะงอกและ
เจรญิเตบิโตขึน้มาเป็นตน้กลา้ ขอ้ส าคญัในการตกกลา้แบบน้ี คอื ต้องไม่ใหน้ ้าท่วมแปลงกลา้ ต้น
กล้าแบบนี้อายุประมาณ 10-15 วนั ก็พรอ้มที่จะใช้ปกัด าได้ หรอืจะเอาไปปกัด ากอละหลาย ๆ 
ตน้ ซึง่ เรยีกว่า ซมิกลา้ เพื่อใหไ้ดต้้นกลา้ทีแ่ขง็และโตส าหรบัปกัด าจรงิ ๆ ซึง่นิยมท ากนัมากใน
ภาคเหนือของประเทศไทย การทีจ่ะเอาต้นกลา้ไปปกัด า ไม่จ าเป็นต้องถอนต้นกลา้เหมอืนกบัวธิี
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อื่น ๆ เพราะรากของต้นกล้าเกาะกนัแน่นระหว่างต้น และรากก็ไม่ได้ทะลุใบกล้วยลงไปในดนิ 
ฉะนัน้ชาวนาจงึท าการม้วนใบกล้วยแบบม้วนสื่อ โดยมตี้นกล้าอยู่ภายในการม้วนก็ควรม้วน
หลวม ๆ แลว้ขนไปยงัแปลงนาทีจ่ะปกัด า 

6. ปกัด า 
   การปกัด า เมื่อต้นกล้ามอีายุประมาณ 25-30 วนั จากการตกกล้าในดนิเปียก

หรอืการตกกลา้ในดนิแหง้ กจ็ะโตพอทีจ่ะถอนเอาไปปกัด าได ้ส าหรบัต้นกลา้ทีไ่ดม้ากจากการตก
กลา้แบบดาปกนัน้ ในเมอืงไทยยงัไม่เคยปฏบิตั ิคดิว่าจะต้องมอีายุประมาณ 20 วนั จงึเอาไปปกั
ด าได้ เพราะต้นกลา้ขนาด 10-14 วนันัน้ อาจจะมขีนาดเลก็เกนิไปที่ใชป้กัด าในพื้นที่นาของเรา 
ขัน้แรกให้ถอนขึ้นมาจากแปลงแล้วมดัรวมกนัเป็นมดั ๆ ถ้าต้นกล้าสูงมากก็ให้ตดัปลายใบทิ้ง 
ส าหรบัต้นกล้าที่ได้มาจากการตกกล้าในดนิเปียก จะต้องสลดัเอาดนิโคลนที่รากออกเสยีด้วย 
แล้วเอาไปปกัด าในพื้นที่นาที่ได้เตรียมไว้ พื้นที่นาที่ใช้ปกัด าควรมีน ้ าขังประมาณ 5-10 
เซนตเิมตร เพราะตน้ขา้วอาจถูกลมพดัจนลม้พบัไดใ้นเมื่อนานัน้ไม่มนี ้าอยู่เลย ถ้าระดบัน ้าในนา
นัน้ลกึมาก ตน้ขา้วทีป่กัด าอาจจมน ้าในระยะแรก และท าใหต้น้ขา้วจะตอ้งยดืต้นมากกว่าปกต ิจน
มีผลให้แตกกอน้อย การปกัด าที่จะให้ผลผลิตสูง จะต้องปกัด าให้เป็นแถวเป็นแนว และมี
ระยะห่างระหว่างกอมากพอสมควร โดนทัว่ไปแลว้การปกัด ามกัใชต้น้สกลา้จ านวน 3-4 ต้นต่อกอ 
ระยะปลกูหรอืปกัด า 25x25 เซนตเิมตร ระหว่างกอและระหว่างแถว 

3.2 นาหว่าน 
    การปลกูขา้วนาหว่าน เป็นการปลกูขา้วโดยเอาเมลด็พนัธุห์ว่านลงไปในพืน้ที่

นาทีไ่ดไ้ถเตรยีมดนิไวโ้ดยตรง ซึง่เรยีกว่า direct seeding  การเตรยีมดนิกม็กีารไถดะและไถ
แปร ปกตชิาวนาจะเริม่ไถนาส าหรบัปลกูขา้วนาหว่านตัง้แต่เดอืนเมษายน เนื่องจากพืน้ทีน่า
ส าหรบัปลกูขา้วนาหว่านไม่มคีัน้นากัน้ จงึสะดวกแก่การไถดว้ย รถแทรก็เตอรข์นาดใหญ่ 
อยา่งไรกต็าม กย็งัมชีาวนาจ านวนมากทีใ่ชแ้รงววัและความไถนา การปลกูขา้วนาหว่านมหีลาย
วธิดีว้ยกนั เช่น การหว่านส ารวย การหว่านคราดกลบหรอืไถกลบ และการหว่านน ้าตม 

1. การไถดะ การไถดะ หมายถงึ การไถครัง้แรกเพื่อท าลายวชัพชืและพลกิกลบั
หน้าดนิ แลว้ปล่อยทิง้ไวป้ระมาณ 1 สปัดาห ์

2. การไถแปร การไถแปร ซึง่หมายถงึการไถ่เพื่อตดัรอยไถดะ ท าใหร้อยไถดะ
แตกออกเป็นกอ้นเลก็ ๆ จนวชัพชืหลุดออกจากดนิ การไถแปรอาจไถมากกว่าหนึ่งครัง้ ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บัระดบัน ้าในนาตลอดจนถงึชนิดละปรมิาณของวชัพชื เมื่อไถแปรแลว้กท็ าการคราดไดท้นัท ี

3. การหว่านส ารวย การหว่านส ารวย การหว่านวธินีี้ชาวนาจะเตรยีมดนิ ซึง่มกีาร
ไถดะและไถแปร แลว้เอาเมลด็พนัธุท์ีไ่มไ่ดเ้พาะใหง้อกหว่านลงไปโดยตรง ปกตใิชเ้มลด็พนัธุ ์ 1-
2 ถงั ต่อไร ่เมลด็พนัธุท์ีห่ว่านลงไปจะตกลงไปอยูต่ามซอกระหว่างกอ้นดนิและรอยไถ เมือ่ฝนตก
ลงมาท าใหด้นิเปียกและเมลด็พนัธุไ์ดร้บัความชืน้ และกจ็ะงอกขึน้มาเป็นตน้กลา้การหว่านวธินีี้ใช้
เฉพาะทอ้งทีซ่ึง่ดนิมคีวามชืน้พออยูแ่ลว้ 
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4. การหว่านคราดกลบหรอืไถกลบ การปลกูขา้วนาหว่านแบบคราดกลบหรอืไถ
กลบ ชาวนาจะท าการไถดะและไถแปร แลว้เอาเมลด็พนัธุท์ีย่งัไมไ่ดเ้พาะใหง้อก จ านวน 1-2 ถงั
ต่อ ไร ่ หว่านลงไปทนัท ี แลว้คราดหรอืไถกลบเมด็ทีห่ว่านลงไปอคีรัง้หนึ่ง เนื่องจากดนิมี
ความชืน้อยูแ่ลว้ เมลด็กจ็ะเริม่งอกทนัทหีลงัจากทีห่ว่านลงไป นอกจากนี้การตัง้ดว้ยของตา้นกลา้
กด็กีว่าวธิแีรกดว้ย เพราะเมลด็ทีห่ว่านลงไปถูกดนิกลบฝงัลกึลงไปในดนิ 

5. การหว่านน ้ าตม การหว่านน ้ าตม การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพื้นที่มีน ้าขงั
ประมาณ 3-5 เซนตเิมตร และพืน้ทีน่าเป็นผนืใหญ่ขนาดประมาณ 1-2 ไร่ มคีนันาเป็นแปลงการ
เตรยีมดนิก็เหมอืนการเตรยีมดนิส าหรบันาด า ซึ่งมกีารไถดะ ไถแปร และคราด เพื่อจะได้เก็บ
วชัพชืออกไปจากนา แลว้ทิ้งใหต้กตะกอนจนเหน็ว่าน ้าใสจงึเอาเมลด็พนัธุ์ จ านวน 1-2 ถงัต่อไร่
เพาะให้งอก แล้วหว่านลงไป แล้วไขน ้ าออก เมล็ดก็จะเจรญิเติบโตเป็นต้นข้าว แล้วมีการ
เจริญเติบโตอย่างข้าวอื่น ๆ ตามปกติ การหว่านแบบนี้นิยมท ากันมากในท้องที่จ ังหวัด
ฉะเชงิเทรา ทีท่ าการปลกูขา้วนาปรงั 

6. การดแูลรกัษาตา้นขา้ว ในระหว่างการเจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว ตัง้แต่การหยด
เมลด็ การปกัด า ตน้ขา้วตอ้งการน ้าและปุ๋ ยส าหรบัการเจรญิเตบิโต ในระยะทีต่น้ขา้วอาจถูกโรค
และแมลงศตัรขูา้วหลายชนิดเขา้มาท าลายตน้ขา้ว โดยท าใหต้น้ขา้วแหง้ตาย หรอืผลผลติต ่าและ
คุณภาพเมลด็ไมไ่ดม้าตรฐาน เพราะฉะนัน้นอกจากจะมวีธิกีารปลกูทีด่แีลว้ จะตอ้งมวีธิกีารดแูล
รกัษาทีด่อีกีดว้ย ผูป้ลกูจะต้องหมัน่ออกไปตรวจดตู้นขา้วทีป่ลกูไวเ้สมอ ๆ ในแปลงทีป่ลกูขา้วไร ่
จะตอ้งมกีารก าจดัวชัพชื ใส่ปุ๋ ย และพ่นยาเคมเีพื่อป้องกนัและก าจดัโรคแมลงศตัรทูีอ่าจจะเกดิ
ระบาดขึน้ได ้ในแปลงกลา้และแปลงปกัด า จะตอ้งมกีารใส่ปุ๋ ย มนี ้าเพยีงพอต่อความตอ้งการของ
ตน้ขา้ว และพ่นยาเคมป้ีองกนัก าจดัโรคแมลงศตัรขูา้ว นอกจากน้ีชาวนาจะตอ้งหมัน่ก าจดัวชัพชื
ในแปลงปกัด าอกีดว้ย เพราะวชัพชืเป็นตวัทีแ่ยง่ปุ๋ ยไปจากตน้ขา้ว ในพืน้ทีน่าหว่าน ชาวนา
จะตอ้งก าจดัวชัพชืโดยใชส้ารเคมพี่น หรอืใชแ้รงถอนทิง้ไปกไ็ด ้นอกจากนี้จะตอ้งพ่นสารเคมเีพื่อ
ป้องกนัก าจดัโรคแมลงอกีดว้ย เน่ืองจากพืน้ทีน่าหว่านมกัจะมรีะดบัน ้าลกึกว่านาด า  ฉะนัน้ 
ชาวนาควรใส่ปุ๋ ยก่อนทีน่ ้าจะลกึ ยกเวน้ในพืน้ทีน่ ้าไมล่กึมาก กใ็หใ้ส่ปุ๋ ยแบบนาด าทัว่ ๆ ไป  

7. ต้นขา้ว ลกัษณะของต้นขา้ว เมื่อเอาเมลด็ขา้วไปเพาะใหง้อก โดยแช่น ้านาน
ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ในห้องที่มอุีณหภูมปิระมาณ 25 องศาเซลเซยีส เมล็ดจะงอกภายใน 48 
ชัว่โมง โดยปุ๋ ยสขีาวเกิดขึน้ที่ปลายด้านหน่ึงของเมลด็ขา้ว ซึ่งเป็นปลายด้านที่ตดิกบัก้านดอก 
และส่วนที่งอกนัน้ก็คอื embryo หรอืคพัภะ ต่อไปก็จะมรีากและยอดโผล่ตามออกมา เมื่อเอา
เมลด็ทีเ่ริม่งอกเหล่านี้ไปปลกูในดนิทีเ่ปียก ส่วนทีเ่ป็นรากจะจะเจรญิเตบิโตลงไปในดนิส่วนทีเ่ป็น
ยอดกจ็ะสูงขึน้เหนือผวิดนิแลว้เปลีย่นเป็นใบต้นขา้วเลก็ๆ นี้ เรยีกว่า ต้นกลา้ หลงัจากต้นกลา้มี
อายปุระมาณ 40 วนั กจ็ะมหีน่อใหม่เกดิขึน้ โดยเจรญิเตบิโตออกจากตาซึง่อยู่ทีโ่คนต้น ต้นกลา้
แต่ละตน้สามารถแตกกอไดห้น่อใหม่ประมาณ 5-15 หน่อ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัพนัธุข์า้วระยะปลูก และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ แต่ละหน่อใหร้่วงขา้วหนึ่งรวง แต่ละรวงจะมเีมลด็ประมาณ 100-200 
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เมลด็ ปกตติน้ขา้วทีโ่ตเตม็ทีแ่ลว้จะมคีวามสงูจากพืน้ดนิถงึปลายรวงทีสู่งทีสุ่ดประมาณ 100-200 
เซนตเิมตร ซึง่แตกต่างไปตามชนิดของพนัธุข์า้วตลอดถงึความอุดมสมบูรณ์ของดนิและความลกึ
ของน ้า พนัธุ์ข้าวบางพนัธุ์ก็มตี้นเตี้ยภายในของต้นข้าวมลีกัษณะเป็นโพรงและแบ่งออกเป็น
ปลอ้ง ๆ ฉะนัน้ตน้ขา้วสงูจงึลม้งา่ยกว่าตน้เตีย้ 

8. เมลด็ขา้ว เมลด็ของขา้ว หมายถงึส่วนรวมทีเ่ป็นแป้งทีเ่รยีกว่า endosperm 
และส่วนทีเ่ป็น embryo ซึง่ถูกห่อหุม้ไวโ้ดย เปลอืกนอกทีเ่รยีกว่า lemma และ palea แป้ง 
endosperm เป็นแป้งทีเ่ราบรโิภค embryo เป็นส่วนทีม่ชีวีติ  และงอกออกมาเป็นต้นขา้วเมือ่เอา
ไปเพาะ การทีเ่กสรตวัผูต้กลง บนทีร่บัละอองเกสรของเกสรตวัเมยีนัน้ เรยีกว่า การผสมเกสร 
(pollination) หลกัจากการผสมเกสรเลก็น้อย ละอองเกสรตวัผูก้จ็ะงอกลงไปในก้านของเกสรตวั
เมยี เพื่อน านิวเคลยีสจากละอองเกสรตวัผูไ้ปผสมเพื่อรวมตวักบัไขแ่ละนิวเคลยีสอื่น ๆ ในรงัไข่
นิวเคลยีสทีไ่ดร้วมตวักบัไข่กจ็ะเจรญิเตบิโตเป็น embryo ส่วนนิวเคลยีสทีไ่ดร้วมตวักบันิวเคลยีส
อื่น ๆ (polarnclei) กจ็ะเจรญิเตบิโตเป็นแป้ง ทีเ่รยีกว่า endosperm หลงัจากทีไ่ดผ้สมเกสรได้
ประมาณ 30 วนั เมลด็ขา้วกจ็ะแก่พรอ้มทีจ่ะเกบ็เกี่ยวได ้ เมือ่ไดแ้กะเปลอืกทีเ่ป้น lemma และ 
palea ของเมลด็ขา้วเปลอืกทีเ่กบ็เกีย่วมากไ็ดเ้มลด็ขา้วทีเ่รยีกว่า ขา้วกลอ้ง หรอื brow rice 
เมลด็ขา้วกลอ้งมกัจะเป็นสนี ้าตาลอ่อน ๆ และเมือ่ไดผ้่าตดัเมลด็ขา้วกลอ้งออกตามความยาวและ
ศกึษาลกัษณะของมนัอย่างละเอยีด กพ็บว่าเมลด็ขา้วกลอ้งประกอบดว้ย เยือ่ชัน้นอกบาง ๆ 
เรยีกว่า pericarp layers จ านวน 2 ชัน้ ยืน่ชัน้กลางหนึ่งชัน้เรยีกว่า tegmen  และเยือ่ชัน้บาง ๆ 
อกีชัน้หน่ึงเรยีกว่า  aleurone layer ถา้ pericarplayers เป็นสแีดง เลด็ขา้วกลอ้งกจ็ะเป็นสแีดง
ส่วนภายในทีเ่ป็น endosperm  จะมลีกัษณะเป็นแป้งสขีาว หรอืใส เป็นจ านวนน้อยมากทีม่ ี
endosperm เป็นสแีดงขา้วเหนียวจะม ีendosperm เป็นสขีาวขุ่น ส่วนขา้วเจา้ม ีendosperm ใส
กว่า อยา่งไรกต็าม endosperm ของเมลด็ขา้วเจา้อาจมสีขีา้วขุน่ เกดิขึน้ทีด่า้นขา้งหรอืตรงกลาง
ของเมลด็กไ็ด ้ซึง่เรยีกว่า ทอ้งไข ่หรอืทอ้งปลาซวิ (chalkiness) 

3.3 การเกบ็เก่ียวข้าว 
   เมือ่ดอกขา้วไดบ้านและมกีารผสมเกสรแลว้หนึ่งสปัดาหภ์ายในทีห่อ้หุม้ดว้ย 

lemma และ plaea กจ็ะเริม่เป็นแป้งเหลวสขีาว ในสปัดาหท์ีส่องแป้งเหลวนัน้กจ็ะแหง้กลายเป็น
แป้งค่อนขา้งแขง็ และในสปัดาหท์ีส่ามแป้งกจ็ะเริม่แขง็ตวัมากยิง่ขึน้เป็นรปูรา่งของเมลด็ขา้ว
กลอ้ง แต่มนัจะแก่เกบ็เกีย่วได ้ ในสปัดาหท์ีส่ ีน่ับจากวนัทีผ่สมเกสรจงึเป็นทีเ่ชื่อถอืไดว้่า เมลด็
ขา้วจะแก่พรอ้มเกบ็เกีย่วไดห้ลงัจากออกดอกแลว้ประมาณ     28 – 30 วนั ชาวนาในภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ใชเ้คีย้วส าหรบัเกีย่วขา้วทลีะหลาย ๆ รวง ส่วนชาวนา
ภาคใตใ้ชเ้คยีวส าหรบัเกีย่วขา้วทลีะรวงเคยีวทีใ่ชเ้กีย่วขา้วมอียู ่2 ชนิด ไดแ้ก่ เคยีวนาสวน และ
เคยีวนาเมอืง เคยีวนาสวนเป็นเคยีววงกวา้ง ใชส้ าหรบัเกีย่วขา้วนาสวนซึง่ปลกูไว้ส าหรบัปกัด า 
แต่ถา้ผูใ้ชม้คีวามช านาญกอ็าจเอาไปใชเ้กีย่วขา้วนาเมอืงกไ็ด ้ ส่วนเคยีวนาเมอืงวงแคบและดา้ม
ยาวกว่าเคยีวนาเมอืงใชเ้กี่ยวขา้วนาเมอืง ซึง่ไดป้ลกูไวแ้บบหว่าน ขา้วทีเ่กีย่วดว้ยเคยีวไม่
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จ าเป็นตอ้งมคีอรวงขา้วยาว เพราะขา้วทีเ่กี่ยวมาจะถูกรวบมดัเป็นก า ๆ ขา้วทีเ่กีย่วดว้ยเคยีว
ชาวนาจะเกบ็ไวใ้นยุง้ฉางซึง่โปรง่ มอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และจะท าการนวดเมือ่ตอ้งการขาย 
หรอืตอ้งการสเีป็นขา้วสาร ขา้วทีเ่กีย่วดว้ยเคยีวซึง่ปลกูส าหรบัปกัด า ชาวนาจะทิง้ไวน้าจนหมด
ซงั เพื่อตากแดดใหแ้หง้เป็นเวลา 3-5 วนั ส าหรบัขา้วปลกูแบบหว่านพืน้ทีน่าแหง้ในระยะเกบ็
เกีย่ว ขา้วจงึแหง้ก่อนเกบ็เกีย่ว ขา้วทีเ่กีย่วแลว้จะกองทิง้ไวบ้นพืน้ทีน่าเป็นรปูต่าง ๆ  กนัเป็น
เวลา 5-7 วนั เช่น รปูสามเหลีย่มแลว้จงึขนมาทีล่านส าหรบันวด ขา้วทีน่วดแลว้จะถูกขนยา้ยไป
เกบ็ในยุง้ฉาง หรอืส่งไปขายทีโ่รงสทีนัทกีไ็ด้ 

3.4 ดอกข้าว 
   ดอกขา้ว หมายถงึ ส่วนทีม่เีกสรตวัผูใ้หเ้กสรตวัเมยีส าหรบัผสมพนัธุ ์ ดอกขา้ว

ประกอบดว้ยเปลอืกนอกสองแผ่นประสานกนัเพื่อหอ้หุม้ส่วนทีอ่ยูภ่ายในไว ้เปลอืกนอกแผ่นใหญ่
เรยีกว่า lemma ส่วนเปลอืกนอนกแผ่นเลก็เรยีกว่า palea  ทัง้สองเปลอืกนี้ภายนอกของมนัอาจ
มขีนหรอืไม่มขีนกไ็ด ้ ถา้ทีเ่ปลอืกนี้ไม่มขีน ทีใ่บของมนักจ็ะไม่มขีนและผวิเรยีบดว้ย ทีป่ลายสุด
ของ lemma  จะมลีกัษณะปลายแหลมยื่นออกมา เรยีกว่า หาง  (awn) พนัธุข์า้วบางพนัธุม์หีาง
สัน้และบางพนัธุม์หีางยาวลกัษณะทีไ่มต่อ้งการ เพราะท าใหเ้กบ็เกีย่วและนวดยาก นอกจากนี้
อาจท าใหผู้เ้ขา้ไปเกบ็เกีย่วเป็นแผลตามผวิหนงัไดง้่าย ทีป่ลายไดล้่างของ lemma  และ palea 
เท่านัน้ทีป่ระสานการตดิกนัอยูบ่นกา้นสัน้ ๆไ ทีเ่รยีกว่า rachilla และทีด่า้นบนของ rachilla นี้จะ
มแีผ่นบาง ๆ สองแผ่นขนาดเท่า ๆ กนั ท าหน้าที่บงัคบัให ้ lemma และ palea ดงักล่าวปิดหรอื
เปิด แผ่นบาง ๆ สองแผ่นนี้เรยีกว่า lodicules ทีฐ่านของ rachilla จะมเีปลอืกบาง ๆ อกีสองแผ่น
ขนาดเลก็กว่า lemma และ palea และมรีปูร่างค่อนขา้งยาวประกบอยูท่ีฐ่านของ lemma และ 
palea เรยีกว่า sterile lemma ซึง่ทีป่ลายดา้นของ  sterile lemma กป็ระสานตดิกนัอยูร่อบ ๆ ขอ้
ซึง่เรยีกว่า rudimentary glumes ต่อลงมากจ็ะเป็นก้าน ดอก(pedicel) ซึง่ตดิอยู่บนระแงทุตยิะ
ภมูขิองช่อดอกขา้วดงักล่าว ส่วนทีอ่ยูภ่ายในซึง่ lemma  และ palea หอ้หุม้ไวน้ัน้ ไดแ้ก่ เกสรตวั
ผู ้ (stamen) ขนาดเลก็จ านวนมาก กระเปาะน้ีตดิอยู่บนกา้นยาวเรยีกว่า filament และเชื่ออยูก่บั
ฐานของดอก ในดอกขา้วของแต่ละดอกจะมกีระเปาะเกสรตวัผูจ้ านวน 6 อนั ส่วนเกสรตวัเมยี 
ประกอบดว้ยทีร่บัละอองเกสรตวัผู ้ (stigma) ซึง่มลีกัษณะหางกระรอกขนาดเลก็จ านวนสองอนั 
แต่ละอนัมกีา้น (style) เชื่อตดิอยูก่บัรงัไข ่ (ovary) ในรงัไข่จะมขี ่ ซึง่เมิอ่ถูกผสมเกสรแลว้กจ็ะ
กลายเป็น เมลด็ จงึเหน็ไดว้่าดอกขา้วเป็นดอกชนิดทีเ่รยีกไดว้่าดอกสมบูรณ์เพศ (perfect 
flower) เพราะมเีกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยีอยูใ่นดอกเดยีวกนั ฉะนัน้ การผสมเกสร (pollination) 
เป็นจ านวนน้อยมากหรอืประมาณ 0.5-5 %  เท่านัน้ ปกตกิารผสมเกสรเกดิขึน้ภายในดอก
เดยีวกนัในเวลาเชา้ และก่อนที ่lemma  และ palea จะบานออกเลก็น้อย ดอกขา้วจะเริม่บานจาก
ปลายรวงลงมาสู่ โคนของรวงขา้ว และรวงหนึ่ง ๆ จะใชเ้วลาประมาณ 7 วนั เพื่อใหด้อกทุกดอก
ไดบ้านและมกีารผสมเกสร 
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3.5 การนวดข้าว 
    การขา้ว หมายถงึ การเอาเมลด็ขา้วออกจากรวงขา้ว แลว้ท าความสะอาดเพื่อ

แยกเมลด็ขา้วลบีและเศษฟางขา้วออกไป เหลอืไวเ้ฉพาะเมลด็ขา้วเปลอืกทีต่อ้งการเท่านัน้ ขัน้
แรกจะตอ้งขนขา้วทีเ่กีย่วจากนาออกไปกองไวบ้นลานส าหรบันวด การกองขา้วส าหรบันวดมี
หลายวธิ ีแต่หลกัส าคญัมอียู่ว่าการกองจะตอ้งเป็นระเบยีบ ถา้กองไมเ่ป็นระเบยีบมดัขา้วจะอยูส่งู 
ๆ ต ่า ๆ ท าใหเ้มลด็ขา้วไดร้บัความเสยีหายและคุณภาพต ่า ปกตจิะกองไวเ้ป็นรปูวงกลม ชาวนา
มกัจะนวดขา้วหลกัจากทีไ่ดต้ากขา้วใหแ้หง้เป็นเวลา 5-7 วนั ซึง่เมลด็ขา้วเปลอืก มคีวามชืน้
ประมาณ 13-15%  เมลด็ทีไ่ดเ้กีย่วมาใหม ่ๆ จะมคีวามชืน้ประมาณ 20-25% การนวดขา้วกใ็ช้
แรงสตัว ์ เช่น ววั ควาย ขึน้ไปเหยยีบย ้าเพื่อขยีใ้หเ้มลด็หลุดออกจากรวงขา้วทีเ่อาเมลด็ออก
หมดแลว้ เรยีกว่า ฟางขา้ว ทีก่ล่าวนี้เป็นวธิหีนึ่งของการนวดขา้ว ซึง่ทีจ่รงิแลว้การนวดขา้วมี
หลายวธิ ี เช่น การนวดแบบฟาดก าขา้วการนวดแบบใชค้ าย ่า การนวดแบบใชค้วายย ่า การนวด
โดยใชเ้ครือ่งทุ่นแรงย ่า  

3.6 การท าความสะอาดเมลด็ข้าว 
    การท าความสะอาดเมลด็ขา้ว หมายถงึ การเอาขา้วเปลอืกออกจากสิง่เจอืปน

สิง่อื่น ๆ ซึง่ท าไดโ้ดยวธิกีารต่าง ๆ ดงันี้  
 1. การสาดขา้ว  ใชพ้ลัว่สาดเมลด็ขา้วขึน้ไปในอากาศ  เพื่อใหล้มทีไ่ด้

จากการกระพอืพดัเอาสิง่เจอืปนออกไปส่วนเมลด็ขา้วเปลอืกทีด่กีจ็ะตกลงมารวมกนัเป็นกองทีพ่ืน้ 
 2. การใชก้ระดง้ฝดั  โดยใชก้ระดง้แยกเมลด็ข่าวดแีละสิง่เจอืปนใหอ้ยูค่น

ละดา้นของกระดง้ และฝดัเอาสิง่เจอืปนทิง้ วธิน้ีีจะกบัขา้วทีม่ปีรมิาณน้อยๆ  
 3. การใชเ้ครือ่งมอืสฝีดั  เป็นเครือ่งในการทุ่นแรงทีใ่ชห้ลกัการใหล้มพดั

เอาสิง่เจอืปนออกไป โดยใชแ้รงคนหมนุพดัลมในเครือ่งสฝีดันัน้ พดัลมน้ีอาจใชเ้ครื่องยนตเ์ลก็ ๆ 
หมนุกไ็ด ้วธินีี้เป็นวธิที าความสะอาดเมลด็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงู 

3.7 การตากข้าว 
    เพื่อรกัษาเมลด็คุณภาพเมลด็ขา้วใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่ป็นเวลานาน ๆ หลกัจาก

นวดและท าความสะอาดเมลด็แลว้ จงึจ าเป็นตอ้งเอาขา้วเปลอืกไปจากอกีครัง้หนึ่งก่อนทีจ่ะเอาไป
เกบ็ไวใ้นยุง้ฉาง ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดเ้มลด็ขา้วเปลอืกทีแ่หง้ และมคีวามชืน้ของเมลด็ประมาณ 13-15% 
เมลด็ขา้วในยุง้ฉางทีม่คีวามชืน้สงูกว่านี้ จะท าใหเ้กดิความรอ้นสงูจนคุณภาพขา้วเสื่อม
นอกจากนี้จะท าใหเ้ชือ้ราต่าง ๆ ทีต่ดิมากบัเมลด็ขา้วขยาดพนัธุไ์ดด้ ี จนสามารดท าลายเมลด็
ขา้วเปลอืกไดจ้ านวนมาก การตากขา้วในระยะน้ี ควรตากบนลานทีส่ามารถแผ่กระจายเมลด็ขา้ว
ใหไ้ดร้บัแสงแดดโดยทัว่ถงึกนัและควรตากไวน้านประมาณ 3-4 แดด ในต่างประเทศเขาใช่
เครือ่งอบขา้ว เพื่อลดความชืน้ในเมลด็ขา้ว ซึง่เรยีกว่า  drier โดยใหเ้มลด็ขา้วผ่านอากาศรอ้น 

 
 



29 
 

3.8 การเกบ็รกัษาข้าว 
    หลกัจากชาวนาไดต้ากเมลด็ขา้วจนแหง้ และมคีวามชืน้ในเมลด็ประมาณ 13-

15% นัน้ ชาวนากจ็ะเกบ็ขา้วไวใ้นยุง้ฉาง เพื่อไวบ้รโิภคละแบ่งขาย เมือ่ขา้วมรีาคาสงู และอกี
ส่วนหน่ึงชาวนาจะแบ่งเมลด็พนัธุ ์ ฉะนัน้ขา้วพวกนี้จะต้องเกบ็ไวเ้ป็นอยา่งด ี ไมย้กพืน้สูง้อยา่ง
น้อย 1 เมตร อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เพื่อจะไดร้ะบายความชืน้และความรอ้นออกจากยุง้ฉาง 
นอกจากนี้หลงัคาของยุง้ฉางจะตอ้งไม่ร ัว่ และสามารถกนัน ้าฝนไมใ่หห้ยดลงยุง้ฉางได ้ ก่อนเอา
ขา้วไปเกบ็ไวใ้นยุง้ฉางจ าเป็นตอ้งท าความสะอาดฉางเสยีก่อน โดยพดักวาดและพ่นดว้ยยาฆา่
แมลง (ประพาส  วรีะแพทย,์2552)   

4. ประวติัความเป็นมาของข้าวสงัขห์ยด 

 ขา้วพนัธุส์งัขห์ยด เป็นพนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีป่ลูกดัง้เดมิในจงัหวดัพทัลุง ซึง่ชาวนาไดป้ลูก
ตดิต่อกนัมายาวนาน ตัง้แต่สมยับรรพบุรุษจนถงึปจัจุบนั ซึง่เล่าขานว่ามมีานานมากกว่ารอ้ยปี 
ตัง้แต่สมยัปู่ ย่า ตา ทวด ดว้ยเป็นพนัธุข์า้วทีค่งคุณค่าในตวัของพนัธุข์า้วเองก่อใหเ้กดิความ
ผูกพนัทางวฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถิน่ เกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรมการเอื้ออาทรและปฏสิมัพนัธท์ี่
ใชเ้ป็นสื่อในการแสดงออก ซึง่ความเคารพ ศรทัธา และยกย่องผูอ้าวุโส เป็นของก านัลแก่ญาติ
ผูใ้หญ่ หรอืแขกบา้น แขกเมอืง และแขกเหรื่อทีม่าพกัเยีย่มเยอืน เป็นการแสดงถงึความพึง่พอใจ
ในการต้อนรบั พนัธุข์า้วสงัขห์ยดทีช่าวนาทัว่ไปปลูกอยู่เดมิมหีลากหลายลกัษณะ มาจากหลาย
สายพนัธุ ์ จงึท าใหข้า้วมคีวามแตกต่างกนัไม่สม ่าเสมอ ต่อมานักปรบัปรุงพนัธุข์า้วศูนยว์จิยัขา้ว
พทัลุง ไดน้ าพนัธุม์าพฒันาปรบัปรุงพนัธุไ์ดส้ายพนัธุท์ีด่ ี เป็นสายพนัธุบ์รสิุทธิต์ ัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 
และปลูกรกัษาพนัธุไ์วใ้นศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ไดน้ าเมลด็พนัธุด์ทีีค่ดัเลอืก
แล้ว ไปปลูกทดสอบผลผลติในพื้นที่แปลงนาโครงการฟารม์ตวัอย่างตามพระราชด าริ จงัหวดั
พทัลุงและเมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2546 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ เสดจ็พระราช
ด าเนินทรงเยีย่มทีโ่ครงการฟารม์ตวัอย่างฯ ครัง้นัน้ศูนยว์จิยัขา้วพทัลุงไดถ้วายขา้วซอ้มมอืพนัธุ์
สงัขห์ยดพระองค์ฯ ทรงรบั และน าให้ห้องเครื่องในพระองค์ที่พระต าหนักทกัษิณราชนิเวศน์ 
จงัหวดันราธวิาส หุงถวาย ทรงรบัสัง่ว่าอร่อย จงึมพีระราชด ารใิหฟ้ื้นฟูต่อมา จงัหวดัพทัลุง โดย
ผูว้่าราชการจงัหวดัไดส้นับสนุนให้มกีารส่งเสรมิการปลูก ตามแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาจงัหวดัใน
โครงการผลติขา้วคุณภาพดปีลอดภยัจากสารพษิครบวงจร โดยเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกขา้ว
พนัธุส์งัขห์ยด ทีพ่ฒันาปรบัปรุงพนัธุโ์ดยศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง และไดร้บัรองพนัธุข์ ึ้นทะเบยีนชื่อว่า
“สงัข์หยดพทัลุง”ในเวลาต่อมาจงึได้มกีารน าข้าวสงัขห์ยดไปเผยแพร่ตามงานต่างๆ เช่น งาน
ศูนยศ์ลิปาชพี งานแสดงสนิค้า ฯลฯ เพื่อใหป้ระชาชนรูจ้กัและขยายตลาดออกไปโดยในปี 2549 
ข้าวสงัข์หยดได้รบัการประกาศรบัรองให้เป็น “สินค้าบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์” หรอื ข้าว GI 
(Geographical Indications) ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์พ.ศ.2546 เพื่อ
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แสดงถงึทีม่าและแหล่งผลติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ โดยใชช้ื่อว่า “ขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง” ถอืเป็นขา้ว 
GI พนัธุแ์รกของประเทศไทย และเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทหน่ึงของประเทศไทย 
 4.1คณุลกัษณะและคณุค่าทางโภชนาการของข้าวสารสงัขห์ยด 
ข้าวสงัขห์ยด มคีุณค่าทางอาหารสงูกว่าขา้วพนัธุอ์ื่นๆ คอื มกีากใยอาหารสงูกว่าขา้วพนัธุอ์ื่นๆ 
จงึมปีระโยชน์ในการชะลอความแก่ นอกจากนี้มโีปรตนี ธาตุเหลก็ และฟอสฟอรสัสงูกว่าขา้วพนัธุ์
อื่นๆ ซึง่มปีระโยชน์ในการบ ารงุโลหติ บ ารงุรา่งกายใหแ้ขง็แรงและป้องกนัโรคความจ าเสื่อม และ
ยงัมสีารแอนตีอ้อกซแิดนซ ์พวก oryzanol และม ีGamma Amino Butyric Acid (GABA) ช่วยลด
อตัราเสีย่งของการเป็นมะเรง็ จงึนบัไดว้่า ขา้วพนัธุส์งัขห์ยด เป็นข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืงทีม่คีุณค่าทาง
อาหารสงู 
 คุณลกัษณะของขา้วสารสงัขห์ยด เมลด็เลก็ เรยีว ทา้ยงอน เยือ่หุม้เมลด็จะมสีแีดงถงึแดง
เขม้ เมือ่หุงสุกแลว้เมลด็ขา้วจะนุ่ม และจบัตวักนัคลา้ยขา้วเหนียว วธิกีารหุง ใหซ้าวขา้วเบาๆ 
โดยใชเ้วลาใหน้้อยทีสุ่ดเพยีงครัง้เดยีว เพื่อไมใ่หส้ญูเสยีคุณค่าของขา้ว เตมิน ้าใหท้่วมขา้ว สงู 1 
ขอ้นิ้ว เมือ่ขา้วสุกทิง้ไวใ้หข้า้วระอุ ประมาณ 5-10 นาท ี หากตอ้งการใหข้า้วแขง็หรอืนุ่มสามารถ
เตมิหรอืเพิม่น ้าไดต้ามความชอบ 
 
คณุค่าทางโภชนาการของข้าวสงัขห์ยด ต่อน ้าหนัก 100 กรมั 
 
คณุค่าทางโภชนาการ ปริมาณ หน่วย 
พลงังาน 364.2 กโิลแคลอร ี
โปรตนี 73 กรมั 
คารโ์บไฮเดรต 73.1 กรมั 
เสน้ใย 4.81 กรมั 
แคลเซยีม 13 มลิลกิรมั 
ฟอสฟอรสั 317 มลิลกิรมั 
ธาตุเหลก็ 1.4 มลิลกิรมั 
วติามนิบ1ี 0.32 มลิลกิรมั 
วติามนิบ ี2  0.01 มลิลกิรมั 
ไนอะซนิ  6.4 มลิลกิรมั 

http://www.codi.or.th/webcodi/sapa/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Ite
mid=2 

  

http://www.codi.or.th/webcodi/sapa/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=2
http://www.codi.or.th/webcodi/sapa/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=2
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4.2แนวทางพฒันาข้าวสงัขห์ยดพทัลงุ  
 แนวทางพฒันาขา้วสงัขห์ยดพทัลุง ปี 2553 – 2556 เป็นแนวทางการเพิม่มลูค่าขา้วสงัข์
หยด เพื่อเป็นการกระตุ้นใหผู้ผ้ลติมกีารดูแลรกัษามาตรฐานของสนิคา้ เพื่อรกัษาภาพลกัษณ์ขา้ว
สงัขห์ยดพทัลุง เป็นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมท้องถิน่เพื่อกระจายรายไดสู้่ประชาชน  และสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน การจดัประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี้ เพื่อสะท้อนถงึปญัหา
อุปสรรคในการกระบวนการผลติ ตลอดถงึสถานการณ์ทางการตลาด คุณภาพมาตรฐาน GAP 
และ GI โดยในภาคเชา้เป็นการอภปิรายเรื่อง อนาคตขา้วสงัขห์ยดพทัลุง และภาคบ่ายเป็นการ
อภปิราย เรือ่งทศิทางการพฒันาขา้วสงัขห์ยดพทัลุง ปี 2553-2556 ซึง่มกีารใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นทัง้
ขอ้เสนอแนะและขอ้วพิากษ์ ของวทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาประมาณ 200 คน ผูจ้ดัสมัมนาจะ
ได้น าขอ้มูลดงักล่าวใช้พจิารณาประกอบในการจดัท าแนวทางพฒันาขา้วสงัขห์ยดฯ  ให้ตรงกบั
ความต้องการของเกษตรกร ซึง่การจดัท าแนวทางพฒันาขา้วสงัขห์ยดพทัลุง มเีจตนาเพื่อสรา้ง
โอกาสทางเลอืกของผูป้ระกอบอาชพีใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ดใีหด้ขี ึน้ ตลอดจนรณรงคใ์หเ้กษตรกร
และประชาชนรู้คุณค่าของข้าวสงัข์หยดพทัลุงที่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัพทัลุง  โดยสรุป
สาระส าคญัของการสมัมนาได ้5 ประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 
 1.ทีป่ระชุมความเหน็ร่วมกนัว่าขา้วสงัขห์ยดพทัลุง เป็นสนิค้าที่มอีนาคตสดใส เพราะ
ความต้องการของตลาดยงัมอีกีมาก ประกอบกบัสถานการณ์ ขณะนี้ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
20,000 บาทต่อตนัส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัประมาณการว่าความต้องการของปีนี้น่าจะสูงถึง 
10,000 ตนั คาดว่าผลผลติจะไม่เพยีงพอ เพราะทางจงัหวดัยนืยนัว่าในปีเพาะปลูก2551/52 มี
พืน้ทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยดเพยีง 12,886 ไร่ ผ่านการรบัรอง GI เป็นขา้วสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง 2,045 
ไร่ ประเดน็จงึอยู่ทีว่่าจะท าอย่างไรใหเ้กษตรกรขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วสงัขห์ยดใหม้ากขึน้ ซึง่จะเป็น
โอกาของเกษตรกรในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลกูคา้ ธกส. (สกต.) ไดด้ าเนินการรบัสมคัรสมาชกิเพื่อรบัซือ้ขา้วสงัขห์ยดพทัลุงในราคา
ตนัละ 15,000 บาท ความชืน้ไม่เกนิ 25 % ซึง่ถ้าความต้องการขา้วสงัขห์ยดมมีากจะส่งผลให้
เกษตรกรมอี านาจในการต่อรองเพิม่ขึน้ 
 2. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 9 ไดจ้ดัท าแนวทางพฒันาขา้วสงัขห์ยด ปี 2553-
2556 ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร มกีารจดัท าแผนปฏบิตังิานร่วมกนั ในเรื่องของแหล่งน ้า
ชลประทาน การปรบัปรุงบ ารุงดนิ เมลด็พนัธุ ์ ตลอดจนการประสานงานดา้นการตลาด โดยการ 
Matching ระหว่างผูป้ระกอบการกบัเกษตรกรใหม้าพบกนัผลติสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการของ
ตลาด อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ให้กบัเกษตรกรมปีระเดน็ที่เกษตรกรต้องการขอให้กระทรวง
เกษตรฯ ให้ความรูด้้านกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐาน GIและ GAP ซึ่งเป็นภารกจิของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯ ทีจ่ะตอ้งด าเนินการ แต่ปญัหาของเกษตรกรอยู่ทีว่่าเมื่อผลติ
ไดม้าตรฐาน GI และ GAP แลว้ จะไดผ้ลตอบแทนสงูตามทีค่าดหวงัไวห้รอืไม่ ซึง่ประเดน็นี้ในเวที
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สมัมนามขีอ้เสนอให้มกีารจดัตัง้องค์กรขึน้มาดูแลในรูปของคณะกรรมการในการขบัเคลื่อนการ
บรหิารจดัการ ซึง่ผูจ้ดัสมัมนาจะน าเรือ่งดงักล่าวกลบัไปพจิารณาและน าเสนอต่อไป 
 3. การผลติขา้วสงัขห์ยดพทัลุงทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน GI ควบคู่กบั GAP เป็นพืน้ฐาน
เพื่อการเกษตรทีย่ ัง่ยนื ซึง่จะเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ขา้วสงัขห์ยด โดยจะส่งผลใหม้าคาขา้ว
สงัขห์ยดเพิม่สงูขึน้ เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่เกษตรกรในการผลติขา้วใหไ้ดคุ้ณภาพตามความ
ต้องการของตลาด ซึง่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จะต้องมกีารวางแผนการ
พฒันาข้าวสงัข์หยดตัง้แต่กระบวนการผลติจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อการส่งออก  และจะ
พจิารณากลไกตลาดในการสรา้งอ านาจการต่อรองโดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วสงัขห์ยด โดยให้ส่วนราชการดูแลกลุ่มผู้แปรรปูให้ได้มาตรฐานตามศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลติ และเพื่อสอดรบัการด าเนินงานของส่วนราชการซึ่งจะ
กระจายสู่เกษตรกรในพืน้ทีอ่ยา่งทัว่ถงึ 
 4. ขา้วสงัขห์ยดพทัลุงมจีดุเด่นในดา้นคุณค่าทางโภชนาการ เป็นขา้วเพื่อสุขภาพ โดย
นิยมบรโิภคในกลุ่มลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพในตลาดทีส่ามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีแ่น่นอนได ้
(Niche Market) ประเดน็อยูท่ีว่่า เมือ่สามารถยกระดบัมาตรฐานผลผลติใหม้คีุณภาพแลว้ จะท า
อยา่งไรใหร้กัษาเสถยีรภาพของระดบัราคา ซึง่จากการประมวลค าถามและความตอ้งการของ
เกษตรกรแลว้ พบว่าตอ้งการใหภ้าครฐัสนบัสนุนลานตากเพื่อลดความชืน้ ซึง่จะช่วยเพิม่ราคาให้
สงูขึน้ และตอ้งการใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์พื่อขยายตลาดตลอดจนขอใหน้ าขา้วสงัขห์ยดเขา้รว่ม
โครงการประกนัรายไดใ้นอนาคต ต่อไปดว้ย 
 5. ระดบัราคาขา้วสงัขห์ยดพทัลุง จะอยูใ่นระดบัสงูเมือ่อยูใ่นตลาดผูบ้รโิภค แต่เกษตรกร
ผูผ้ลติยงัขายขา้วเปลอืกไดร้าคาไมส่งูเท่าทีค่วร ดงันัน้กลุ่มเกษตรกรจงึตอ้งใหค้วามส าคญักบั
คุณภาพผลผลติ หากผลผลติดมีคีุณภาพ อ านาจการต่อรองจะเพิม่ตามมา และการสนับสนุน
ปจัจยัการผลติของกระทรวงเกษตรฯกจ็ะช่วยลดต้นทุนการผลติได้ แต่เมือ่พจิารณาราคาในระดบั
ผูบ้รโิภคปลายทางจะอยูใ่นระดบัสงู แต่ราคาทีเ่กษตรกรขายไดก้ลบัไมส่งูเท่าทีค่วร และเมือ่
พจิารณาส่วนต่างของราคาโดยหกัค่าใชจ้า่ยไมว่่าจะเป็นค่าแปรรปู ค่าขนส่ง ค่าการตลาด แต่ยงัมี
ส่วนเหลื่อมทีเ่ป็นก าไรเหลอือยู่ ส่วนเหลื่อมตรงน้ีควรจะไดพ้จิารณาสรา้งอ านาจการต่อรองใหแ้ก่
เกษตรกรเพิม่ขึน้ตามกลไกตลาด หรอืควรมกีารเสนอระบบแบ่งปนัสดัส่วนก าไร(Profit Sharing) 
ตามทีฝ่่ายผูแ้ทนผูป้ระกอบการโรงสเีสนอกเ็ป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ ในเรือ่งนี้ผูจ้ดัสมัมนาจะรบัไป
พจิารณาวเิคราะหเ์สนอกลไกในการสรา้งอ านาจการต่อรองใหแ้ก่เกษตรกรต่อไปขอ้สรปุทีเ่ป็นผล
ของการสมัมนาไดม้ปีระเดน็ปญัหาทีไ่ดน้ าเสนอในทีน้ี่ และไดฝ้ากใหพ้จิารณา 
ด าเนินการแกไ้ขในหลายขอ้ ทุกประเดน็ค าถาม และขอ้เสนอ ทางฝา่ยคณะผูจ้ดัสมัมนาไดจ้ด
บนัทกึไว ้
ทัง้หมด และไดส้รปุประมวลรวมได้ 5 ประเดน็ และประเดน็ค าถามทีเ่ป็นขอ้เสนอต่างๆ จะได้
น าเสนอต่อ 
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ผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรฯ ในบางประเดน็ค าถามทีเ่ป็นขอ้สงสยั ทางฝ่ายคณะผูจ้ดัสมัมนาจะรบั
ไปด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและท าการวเิคราะห์ เพื่อหาขอ้สรปุทีเ่ป็นทางออกในการแกไ้ข
ปญัหา ในบางประเดน็ทีไ่ดน้ าเสนอหากไม่ขดัต่อหลกัเกณฑต์ามกรอบของกฎหมาย และระเบยีบ
ปฏบิตัขิองทางราชการและการเสนอยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลทีแ่ถลงต่อรฐัสภา
จะไดร้บัน าไปเสนอใหม้ผีลในทางปฏบิตัต่ิอไป 
 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ระดมความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง สมัมนา
แนวทางการพฒันาข้าวสงัข์หยด เผยอนาคตสดใสเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ แต่ตดิปญัหาผลติไดไ้มเ่พยีงพอ หวงัใหเ้กดิความเชื่อมโยงการพฒันาทัง้ระบบ ตัง้แต่
การผลติ การตลาด การแปรรปูตลอดจนการส่งออกอยา่งครบวงจร แนะเกษตรกรควรรวมกลุ่มกนั
ผลติเพราะจะรกัษาคุณภาพได้ดกีว่า และเป็นการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มด้วย (สุภาพร 
พมิลลขิติ, 2556) 
 
5.ประวติัพนัธุข้์าวหอมไทย 
 ประวตัแิละความเป็นมาของพนัธุข์า้วหอมของไทยทัง้  13  พนัธุ ์
 5.1 พนัธุข้์าวเจ้าหอมไวต่อช่วงแสง   
     1.ขาวดอกมะล ิ105  เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง ตามประวตักิล่าวไวว้่ามถีิน่ก าเนิดใน
ท้องที่แหลมประดู่  อ.พนัสนิคม ติดกบั  อ.แปลงยาว  จ.ชลบุร ี นายจรูญ  ตณัฑวุฒ  ได้น ามา
ปลกูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2488 และแบ่งเมลด็บางส่วนไปปลูกทีท่่าทองหลาง  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชงิเทรา  
เนื่องจากเป็นขา้วหอมทีข่ายไดร้าคาสูง จนกระทัง่ปี พ.ศ.2493  กรมการขา้ว (ในสมยันัน้)  ไดร้ือ้
ฟ้ืนการเก็บรวบรวมพนัธุข์า้วมาคดัพนัธุก์นัใหม่  พนัธุข์าวดอกมะลเิป็นพนัธุห์นึ่งที่ถูกเกบ็รวงมา
ปลูกคดัเลอืก คดัพนัธุ์ให้บรสิุทธิ ์และประเมนิผลผลติ รวงขา้วขาวดอกมะลทิี่เก็บมาจาก อ.บาง
คลา้  โดย นายสุนทร  สหีะเนิน  ไดถู้กส่งไปปลกูคดัพนัธุบ์รสิุทธิท์ีส่ถานีทดลองขา้วโคกส าโรง  จ.
ลพบุร ี ในปี พ.ศ.2498  จ านวน 199 รวง  และรวงที ่105 เป็นสายพนัธุเ์ดยีวที่ผ่านการคดัเลอืก 
ทดสอบผลผลติ และส่งเสรมิให้ชาวนาใชเ้ป็นพนัธุป์ลูกในปี พ.ศ.2502 เป็นต้นมา  ขาวดอกมะลิ
105 หรอืที่เรยีกกนัทัว่ไปว่า  ข้าวหอมมะล ิ มชีื่อที่แท้จรงิว่าขาวดอกมะล ิ4-2-105 (เลข 4 คอื 
หมายเลขประจ าทอ้งถิน่ทีเ่กบ็รวบรวม  เลข 2 คอื  หมายเลขประจ าพนัธุข์องขา้วขาวดอกมะลทิี่
เก็บรวงจาก อ.บางคล้า และ 105 คอื รวงหรอืสายพนัธุท์ี่ 105 ของขา้วดอกมะลดิงักล่าว)  เป็น
ขา้วไวต่อช่วงแสงออกดอกประมาณวนัที ่     20 – 25 ตุลาคม ต้นสูงประมาณ 140 – 150 ซม.  
ขา้วเปลอืกมสีฟีางเมลด็เรยีวยาว ปลายเมลด็โคง้เลก็น้อย     ขา้วกลอ้งใส มคีวามเลื่อมมนั จมูก
เลก็ (ส่วนทีเ่ป็นคพัภะ)  ซึง่เป็นลกัษณะทีด่ขีองขา้วสาร เป็นขา้วมอีมโิลสต ่า (12 – 16%)  ขา้วที่
หุงสุกมลีกัษณะเหนียว นุ่ม และมกีลิน่หอม  มปีรมิาณอมโิลสต ่า (13 – 18%)  ซึง่คุณสมบตันิี้อาจ
เป็นปจัจยัหน่ึงทีเ่ป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภค พนัธุข์าวดอกมะล ิ105  มขีอ้ดตีรงทีเ่จรญิเตบิโตไดใ้นที่
นาดอนทัว่ไป  ทนต่อสภาพแหง้แลง้  ทนดนิเปรีย้วและดนิเคม็ไดด้ ี ต้านทานไสเ้ดอืดฝอยรากปม  
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แต่ไม่ต้านทานโรคและแมลงศตัรขูา้วชนิดอื่น ไดศ้กึษารายละเอยีดของขา้วหอมบางพนัธุ ์ พบว่า 
ขาวดอกมะล ิ105 มวีติามนิบ ี1 และบ ี2  21.1  และ 6.4  ไมโครกกรมั/100 กรมั  มกีรดไลซนี 
10.3%  และโปรตนี 9.5% 
 2. กข15  เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง  เป็นพนัธุข์า้วทีไ่ดม้าจากการปรบัปรงุพนัธุโ์ดยการ
ชกัน าพนัธุข์าวดอกมะล ิ 105  ใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์ลว้คดัเลอืกจนไดพ้นัธุด์ ี  ซึง่กรมวชิาการ
เกษตรประกาศใหเ้ป็นพนัธุข์ยาย (Stock seed) ในปี พ.ศ. 2521  นบัเป็นครัง้แรกของประเทศ
ไทยทีไ่ดพ้นัธุข์า้วเจา้จากกการปรบัปรงุพนัธุโ์ดยการกลายพนัธุ ์  ซึง่ด าเนินงานโดยกลุ่มงานพนัธุ
ศาสตร ์ กองการขา้ว ในปี พ.ศ.2508  โดยไดน้ าเมลด็พนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ 105  ไปอาบรงัสี
แกมมาปรมิาณ 15 และ 30 กโิลแรด  ทีส่ านกังานพลงัปรมาณูเพื่อสนัตใินประเทศไทย แลว้น า
เมลด็ขา้วทีผ่่านการอาบรงัสไีปปลกูและคดัเลอืกในระยะต่อมาทีส่ถานีทดลองขา้วพมิาย  จนคดัได้
สายพนัธุข์าวดอกมะล ิ 105’65G1U-45  ทีไ่ดม้าจากการอาบรงัส ี 15 กโิลกรมั  ซึง่แสดงลกัษณะ
ดเีด่นภายใตส้ภาพการปลกูในนาทีอ่าศยัน ้าฝนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ขา้วพนัธุน์ี้มลีกัษณะ
ดเีด่น  ตรงทีม่คีวามทนแลง้ดกีว่าพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และอายกุารเกบ็เกี่ยวสัน้กว่า 10 วนั ให้
ผลผลติสงูกว่า และมตีน้เตีย้กว่า (ประมาณ 10 ซม.) แต่ไมต่า้นทานต่อโรคและแมลงศตัรขูา้ว
เช่นเดยีวกบัพนัธุข์าวดอกมะล ิ 105  ส่วนลกัษณะของเมลด็ขา้วเปลอืก  ขา้วสาร  คุณสมบตัใิน
การหุงต้มและรบัประทาน กลิน่หอม และมคี่าอมโิลสต ่า (13 – 18%)  มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัพนัธุ์
ขาวดอกมะล ิ105 มลี าตน้อ่อน ลม้งา่ย เมลด็รว่งงา่ย ไมเ่หมาะกบันาที่ระบายน ้าออกไมไ่ด ้
 3.ขา้วเจา้หอมพษิณุโลก 1  เป็นขา้วเจา้ทีไ่ดจ้ากการผสมพนัธุแ์บบผสมผสานทางระหว่าง
ขา้วพนัธุผ์สมชัว่ที ่ 1 ของขาวดอกมะล ิ 105 และ LA29’72NFU-14-3-1-1  ใชเ้ป็นพนัธุแ์ม ่ กบั
พนัธุ ์ 1R58  จากสถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิ (IRRI) เป็นพนัธุพ์่อ (ขาวดอกมะล ิ105/LA29’NFU-
14-3-1-1//IR58)  โดยเริม่ด าเนินการผสมพนัธุใ์นปี 2525 ทีส่ถานีทดลองขา้วสุพรรณบุร ี แลว้
ด าเนินการคดัเลอืกทีศู่นยว์จิยัขา้วพษิณุโลก คดัเลอืกไดส้ายพนัธุข์า้ว SPRLR83228-PSL-32-1 
ไดผ้่านการพจิารณาเป็นพนัธุร์บัรองในปี 2541 ขา้วเจา้หอมพษิณุโลก 1 เป็นขา้วเจา้หอมไวต่อ
ช่วงแสง ออกดอกประมาณวนัที ่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจกิายน เป็นขา้วตน้สงู ความสงูประมาณ 
150 – 170 ซม. ขา้วเปลอืกสฟีางเมลด็เรยีวยาว เป็นขา้วมอีมโิลสต ่า (14 – 15%) ขา้วสุกนุ่ม
ค่อนขา้งเหนียวและมกีลิน่หอม ค่อนขา้งตา้นทานโรคไหม ้ โรคขอบใบแหง้ แต่ไม่ตา้นทานเพลีย้
กระโดดสนี ้าตาล และเพลีย้จกัจัน่สเีขยีว แนะน าใหป้ลกูในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางใน
พืน้ทีลุ่่มนาน ้าฝน 
 4.นางมลเอส-4เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง เป็นพนัธุข์า้วหอมพืน้เมอืงชื่อนางมลทีไ่ดน้ ามา
คดัเลอืกแบบคดัพนัธุบ์รสิุทธิ ์(Pureline selection)  ทีส่ถานีทดลองขา้วสนัป่าตอง จ.เชยีงใหม ่จงึ
ไดช้ื่อเพิม่เตมิต่อจากนางมล คอื เอส-4  เอส คอื ตวัยอ่ของสถานีทดลองขา้วสนัปา่ตอง (SPI)  
เลข 4  หมายถงึ ขา้วรวงที ่4  ทีเ่จา้หน้าทีก่องส่งเสรมิและเผยแร ่กรมการขา้ว เกบ็ส่งมาใหป้ลกู
ขา้วหอมพนัธุน์ี้เป็นขา้วหอมพนัธุพ์ืน้เมอืงพนัธุแ์รกทีท่างราชการน ามาปรบัปรงุพนัธุ ์ และส่งเสรมิ
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ใหช้าวนาใชเ้ป็นพนัธุป์ลกู ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2499  แต่ไมแ่พรห่ลายเหมอืนขาวดอกมะล ิ 105  พนัธุ์
นางมลเอส-4 เป็นขา้วไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณ วนัที ่26 ตุลาคม ตน้สงูประมาณ 140 ซม.  
เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง มขีนาดใหญ่กว่าขาวดอกมะล1ิ05 ขา้วกลอ้งยาว 7.8 มม. คุณภาพสดี ีท า
ขา้ว 100% ไดข้า้วทีหุ่งสุกมลีกัษณะนุ่มและมกีลิน่หอม มคี่าอมโิลสปานกลาง (23 – 26%) ไม่
ตา้นทานต่อโรคแมลงหลายชนิด เช่น โรคไหม ้ โรคขอบใบแหง้ โรคใบสสีม้ และเพลีย้กระโดดสี
น ้าตาล ขา้วพนัธุน์ี้มขีอ้ด ีคอื มคีวามทนต่อสภาพแหง้แลง้ ปลกูเป็นขา้วไรไ่ด ้ และสามารถทนน ้า
ลกึไดถ้งึ 1 เมตร 
 5.ดอกพะยอม  เป็นขา้วไร่ ไวต่อช่วงแสงทีไ่ดจ้ากการรวบรวมพนัธุข์า้วไร่ ของเจา้หน้าที่
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางระหว่างปี พ.ศ. 2502-2521  เป็นพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองที่
เกษตรกรใชป้ลกูกนัอยา่งแพรห่ลายในทอ้งถิน่ของจงัหวดันครศรธีรรมราช กระบี ่พงังา และภูเกต็ 
เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณ 30 ตุลาคม – 30 มกราคม (ปลูกต้นมถุินายน – 
ปลายสงิหาคม) กรมวชิาการเกษตรมมีตใิห้ออกขยายพนัธุ์ได้ เมื่อวนัที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2522 
เป็นขา้วไรต่น้สงูประมาณ 150 ซม. เมลด็ขา้วเปลอืกสฟ่ีาง ปลายยอดเมลด็สนี ้าตาลแดง มขีนบน
เปลอืกเมลด็ เมลด็ขา้วกลอ้งเรยีวยาว ขา้วสุกนุ่มหอม ค่าอมโิลสปานกลาง 23 – 25%  ต้านทาน
โรคไหม ้โรคใบจุดสนี ้าตาล และโรคใบขดีสนี ้าตาล เหมาะส าหรบัปลูกเป็นพชื แซมยาง หรอืปลูก
เป็นขา้วไรท่างภาคใต้ มคีอรวงยาวเหมาะส าหรบัเกี่ยวดว้ย แกระเหมาะส าหรบัปลูกในภาคใต้ ใน
พืน้ทีน่าดอน หรอืปลกูเป็นพชืแซมยาง 
 6.ปทุมธาน6ี0  เป็นขา้วเจา้นาสวนไวต่อช่วงแสง ทีค่ดัไดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างพนัธุ์
ดอกมะล7ิ0 กบั ไซนีส345 (Chinese 345) แลว้ผสมกบัไปหาพนัธุด์อกมะล7ิ0 อกี 1 ครัง้ ท าการ
ผสมและปลกูชัว่ที ่ 1 ทีส่ถานีทดลองขา้วสนัปา่ตอง ในปี พ.ศ.2501 แลว้น ามาปลกูคดัเลอืกในชัว่
ต่อๆ มาในสถานททีดลองขา้วภาคกลาง จนไดส้ายพนัธุ ์SPT’58-37-400  ไดผ้่านการพจิารณาให้
เป็นพนัธุร์บัรองในปี พ.ศ.2530 พนัธุป์ทุมธานี60 เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสงออกดอกระหว่างวนัที ่
23 ตุลาคม -  3 พฤศจกิายน  ตน้สงูประมาณ 160 ซม. แตกกอด ีล าตน้สเีขยีว ใบสเีขยีวมขีน รวง
แน่น ระแงถ้ี ่ คอรวงยาว ขา้วเปลอืกสฟีาง เมลด็เรยีวยาว เลื่อมมนั ใสแกรง่ เป็นทอ้งไข่น้อย 
คุณภาพสดี ีท าขา้ว 100% ได ้ เป็นขา้วมอีมโิลสสงู (27 – 32%) ขา้วทีหุ่งสุก นุ่มร่วน แต่มกีลิน่
หอมคลา้ยพนัธุด์อกมะล ิ70 ตา้นทานโรคกาบใบเน่า แต่ไมต่า้นทานโรคไหม ้โรคใบสสีม้ โรคขอบ
ใบแหง้ เพลีย้กระโดดสนี ้าตาล และหนอนกอ แนะน าใหป้ลกูในนาลุ่มภาคกลาง ภาคตะวนัออก
และภาคตะวนัตก 
 5.2 พนัธุข์า้วเจา้หอมไมไ่วต่อช่วงแสง  ไดแ้ก่ 
  1.ขา้วเจา้หอมสุพรรณบุร ี  เป็นขา้วเจา้นาสวน ไมไ่วต่อช่วงแสง อายปุระมาณ 
120 วนั เมือ่ปลกูโดยวธิปีกัด า ไดม้าจากการผสมพนัธุแ์บบผสมสามทางระหว่างขา้วพนัธุผ์สมชัว่
ที ่1 ของ SPR84177-8-2-2-1  และ SPR85091-13-1-1-4 เป็นพนัธุแ์ม ่กบัพนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ
105 เป็นพนัธุพ์่อ (SPR84177-8-2-2-1/ SPR85091-13-1-1-4//  ขาวดอกมะล ิ105)  โดยท าการ
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ผสมพนัธุข์า้วในปี พ.ศ. 2532  ด าเนินการผสมพนัธุแ์ละคดัเลอืกขา้วพนัธุผ์สมแบบสบืตระกูลที่
สถานีทดลองขา้วสุพรรณบุร ี คดัเลอืกไดส้ายพนัธุข์า้ว SPR89111-17-2-2-2-2 กรมวชิาการ
เกษตรมมีตริบัรองพนัธุ ์ ใหส้ายพนัธุข์า้วนี้เป็นพนัธุแ์นะน าเมือ่วนัที ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ขา้ว
เจา้หอมสุพรรณบุร ี เป็นขา้วตน้ค่อนขา้งเตีย้ ความสงูประมาณ 125ซม. กอตัง้ ล าตน้ แขง็แรงแต่
ลม้งา่ย ถา้ใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนระดบัสงู ปลอ้ง กาบใบ และใบมสีเีขยีว แต่สใีบและกาบใบ ค่อนขา้ง
อ่อน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขา้วเจา้หอมคลองหลวง 1 มขีนบนใบ ขอ้ต่อระหว่างใบและกาบใบสเีขยีว
อ่อน ลิน้ใบมรีปูรา่งแหลมสขีาว หใูบสขีาว ปลายยอดดอกสฟีาง กลบีรองดอกสฟีาง ยอดเกสรตวั
เมยีสขีาว ใบธงค่อนขา้งยาวตัง้ตรง ใบชา้ รวงยาวแน่น ระแงถ้ี ่คอรวงยาว เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง 
ปลายยอดเมลด็สฟีาง มขีนบนเปลอืกเมลด็ กลบีรองดอกสัน้สฟีาง เมลด็ขา้งกลอ้งรปูร่างเรยีว 
ยาว 7.7 มม. กวา้ง 2.1 มม. หนา 1.8 มม. ขา้วสุกนุ่มค่อนขา้งเหนียวมกีลิน่หอม เป็นขา้วมอี
มโิลสต ่า (18 – 19%) ระยะพกัตวัของเมลด็ 3 – 4 สปัดาห ์ เฉลีย่ประมาณ 600 กโิลกรมัต่อไร ่ 
น ้าหนกัขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็ ประมาณ 27.9 กรมั เป็นขา้วหอมไมไ่วต่อช่วงแสงทีใ่หผ้ลผลติ
ค่อนขา้งสงู ค่อนขา้งตา้นทานต่อโรคขอบใบแหง้ และเพลีย้กระโดยหลงัขาว ขา้วสุกนุ่มมกีลิน่หอม 
รปูร่างเมลด็เรยีวคลา้ยขาวดอกมะล ิ 105 ไมต่้านทานเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล ค่อนขา้งไมต่า้นทาน
โรคไหมใ้นบางพืน้ที ่ ลม้งา่ย ถา้ใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนสงู แนะน าใหป้ลกูในเขตพืน้ทีน่าชลประทานหรอื
นาทีค่วบคุมน ้าได ้
 2.ขา้วเจา้หอมคลองหลวง 1  เป็นขา้วเจา้นาสวน ไมไ่วต่อช่วงแสง อายปุระมาณ 120 วนั 
เมือ่ปลกูโดยวธิปีกัด า ไดจ้ากการผสมพนัธุแ์บบผสมเดีย่ว ระหว่างนางมอเอส-4  ซึง่เป็นพนัธุข์า้ว
หอมของไทยเป็นพนัธุแ์ม ่ กบั IR841-85-1-1-2  ซึง่เป็นสายพนัธุข์า้วหอมจากสถาบนัวจิยัขา้ว
นานาชาต ิ (IRRI) เป็นพนัธุพ์่อ (นางมอเอส-4/ IR841-85-1-1-2) โดยท าการผสมพนัธุใ์นปี พงศ. 
2526  ด าเนินการผสมพนัธุแ์ละคดัเลอืกขา้วพนัธุผ์สมแบบ สบืตระกูลที่สถานีทดลองขา้วคลอง
หลวง คดัเลอืกไดส้ายพนัธุ ์KLG83055-1-1-1-2-1-4  กรมวชิาการเกษตรมมีตริบัรองพนัธุใ์หส้าย
พนัธุข์า้วนี้เป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2540  ขา้วเจา้หอมคลองหลวง 1 เป็นขา้ว
พนัธุข์า้วตน้ค่อนขา้งเตีย้ ความสงูเฉลีย่ประมาณ 110 ซม. กอตัง้ ตน้แขง็แรงไมล่ม้งา่ย ปลอ้งและ
กาบใบมสีเีขยีว ใบมสีเีขยีวเขม้ มขีนบนใบ มุมของยอดแผ่นใบตัง้ตรง ลิน้ใบรปูรา่งแหลมสขีาวม ี
2 ยอด หใูบสขีาว ปลายยอดดอกสฟีาง กลบีรองดอกสฟีาง ยอดเกสรตวัเมยีสฟีาง ใบธงยาวปาน
กลางค่อนขา้งตัง้ตรง ใบแก่ชา้ รวงยาวแน่น ระแงถ้ี ่ คอรวงค่อนขา้งสัน้ เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง 
ปลายยอดเมลด็สฟีาง มขีนทีเ่ปลอืกเมลด็ กลบีรองดอกสัน้ เมลด็ขา้วกลอ้งรปูร่างเรยีว ยาว 7.8 
มม. กวา้ง 2.3 มม. หนา 1.8 มม.  ขา้วสุกนุ่มค่อนขา้งเหนียวมกีลิน่หอม เป็นขา้วทีม่อีมโิลสต ่า 
(18 – 19%) ระยะพกัตวัของเมลด็ 5 – 6 สปัดาห ์  ผลผลติเฉลีย่ประมาณ 650 กโิลกรมัต่อไร่  
น ้าหนกัขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็ ประมาณ 31.9 กรมั เป็นขา้วเจา้หอมไมไ่วต่อช่วงแสงทีใ่หผ้ล
ผลติค่อนขา้งสงู ตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจนด ีค่อนขา้ต้านทานโรคไหม ้โรคขอบใบแหง้ และเพลีย้
กระโดดหลงัขาว ขา้วสุกนุ่มมกีลิน่หอม ค่อนขา้งไมต่า้นทานเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล และเพลีย้
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จกัจัน่สเีขยีว ถา้ปลกูในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ – เมษายน อายขุา้วจะยาวมากขึน้ อายอุาจนานถงึ 
150 วนั แนะน าใหป้ลกูในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตกของประเทศ ในพืน้ทีน่า
ชลประทาน หรอืนาทีค่วบคุมน ้าได้ 
 3.ปทุมธานี 1  เป็นขา้วเจา้นาสวน ไมไ่วต่อช่วงแสง อายเุกบ็เกีย่วประมาณ 120 วนั เมือ่
ปลกูโดยวธิปีกัด า ไดจ้ากการผสมพนัธุแ์บบผสมเดีย่วระหว่างสายพนัธุข์า้วหอม BKNA6-18-3-2 
เป็นพนัธุแ์ม ่ และ PTT85061-86-3-2-1 เป็นพนัธุพ์่อ (BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1)  
โดยเริม่ด าเนินการผสมพนัธุใ์นปี พ.ศ. 2533  ทีศู่นยว์จิยัขา้วปทุมธานี ด าเนินการคดัเลอืกขา้ว
พนัธุผ์สมแบบสบืตระกูลทีศู่นยว์จิยัขา้วดงักล่าว  จนไดส้ายพนัธุข์า้ว PTT90071-93-8-1-1  กรม
วชิาการเกษตรมมีตใิหก้ารรบัรองพนัธุเ์ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  
ปทุมธานีเป็นพนัธุข์า้วตน้ค่อนขา้งเตีย้ สงู 104 – 133 ซม. ทรงกอตัง้ ล าตน้ค่อนขา้งแขง็ ปลอ้ง 
กาบใบและใบมสีเีขยีว มขีนบนใบ ใบธงยาว ตัง้ตรงปานกลาง ใบแก่ชา้ ลิน้ใบรปูร่างแหลมสขีาว 
หใูบสคี่อนขา้งขาว ยอดเกสรตวัเมยีสขีาว ยอดดอกสฟีาง กลบีรองดอกสัน้สฟีาง รวงยาว แน่น 
คอรวงสัน้ เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีางมขีนบนเปลอืกเมลด็ เมลด็ขา้วกลอ้งเรยีว ยาว 7.6 มม. กวา้ง 
2.2 มม. หนา 1.7 มม. ขา้วสุกนุ่นเหนียว มกีลิน่หอม มคี่าอมโิลสต ่า (16-18%) ระยะพกัตวัของ
เมลด็ 3 – 4 สปัดาห ์ ผลผลติเฉลีย่ประมาณ 712 กโิลกรมัต่อไร ่น ้าหนกัขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็ 
ประมาณ 27.0 กรมั ขา้วสุกหอมนุ่มเหนียวคลา้ยขาวดอกมะล ิ 105  ตา้นทานเพลีย้กระโดดสี
น ้าตาล เพลีย้กระโดดหลงัขาว โรคไหม ้โรคขอบใบแหง้ การใชปุ้๋ ยไนโตรเจนอตัราสูงจะท าใหฟ้าง
อ่อน ตน้ขา้วลม้ได ้แนะน าใหป้ลกูในพืน้ทีน่าชลประทานภาคกลาง 
 5.3พนัธุข์า้วเหนียวหอมไวต่อช่วงแสง 
     1. กข6  เป็นพนัธุข์า้วเหนียวหอมทีค่ดัไดห้ลงัจากการชกัน าพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 ให้
เกดิการกลายพนัธุ ์ โดยกลุ่มงานพนัธุศาสตร ์ กองการขา้ว ไดจ้ากการน าเมลด็พนัธุข์า้วขาวดอก
มะล ิ 105 ไออาบรงัสแีกมมาปรมิาณ 20 กโิลแรด ทีส่ านกังานพลงัปรมาณูเพื่อสนัต ิ เมือ่ปี พงศ. 
2508 ไดป้ลกูเมลด็พนัธุช์ ัว่แรก (M1) ทีส่ถานีทดลองขา้วบางเขน ส่วนเมลด็ ชัว่ที ่ 2 (M2) ส่งไป
ปลกูคดัเลอืกทีส่ถานีทดลองขา้วพมิาย คดัไดห้ลายสายพนัธุท์ีม่คีวามตา้นทานต่อโรคไหมส้งู พนัธุ ์
กข6 หรอืขาวดอกมะล1ิ05’65-G2U-68-254  เป็นสายพนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติสงูกว่าพนัธุข์าวดอกมะล ิ
105 และยงัคงลกัษณะส าคญัของพนัธุข์าวดอกมะล ิ 105 ไว ้ คอื ไวต่อช่วงแสง ทนแลง้ คุณภาพ
การหุงต้มและรบัประทานด ี มกีลิน่หอม และยงัมคีุณลกัษณะทีก่ว่าขาวดอกมะล ิ 105  คอืให้
ผลผลติสงูตา้นทานโรคไหมแ้ละโรคใบจดุสนี ้าตาลดกีว่า กรมวชิาการเกษตรไดป้ระกาศเป็นพนัธุ์
รบัรองในปี พ.ศ.2520 ลกัษณะโดยทัว่ไปของขา้วพนัธุน์ี้ คอื ตน้สงูประมาณ 150 ซม. ออกดอก
ประมาณ วนัที ่ 21 พฤศจกิายน เมลด็ขา้วเปลอืกสนี ้าตาล ขนาดของเมลด็ยาวเรยีว เช่นเดยีวกบั
ขาวดอกมะล ิ105 เมลด็ขา้วเมือ่นึ่งสุกมลีกัษณะนุ่ม หอม แต่มขีอ้ควรระวงั  ตรงทีไ่มต่า้นทานต่อ 
โรคขอบใบแหง้ โรคใบสสีม้ เพลีย้กระโดดสนี ้าตาล หนอนกอ และแมลงบัว่ อยา่งไรกต็าม พนัธุ์
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ขา้ว กข6 ยงัอยูใ่นความนิยมของเกษตรกรทัง้ทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากยงัไม่มขีา้วเหนียวพนัธุใ์หม่ๆ  ทีม่คีุณสมบตัเิหนียวนุ่มและมกีลิน่หอมมาทดแทนได้ 
 2.ขาวโปง่ไคร ้  เป็นขา้วเหนียวไวต่อช่วงแสง เป็นขา้วไร ่ เกบ็เกีย่วประมาณวนัที ่ 20 
ตุลาคม (ปลกู 20 พฤษภาคม)  เมือ่ปลกูบนทีส่งู 800 – 1,250 เมตร  จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
ไดจ้ากการรวบรวมพนัธุ ์ โดยนายวชิยั  ค าชมพ ู  นกัวชิาการเกษตรของสถานีทดลองขา้วสนัปา่
ตอง  น ามาจากแปลงเกษตรบา้นโปง่ไคร ้ต าบลโปง่แง อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ เมือ่ปี พ.ศ. 
2523 ใหห้มายเลข SPTC 80334 น าไปปลกูศกึษาพนัธุแ์ละเปรยีบเทยีบผลผลติบนทีส่งู กรม
วชิาการเกษตรมมีตริบัรองพนัธุใ์หเ้ป็นพนัธุร์บัรองใชข้ยายพนัธุไ์ด ้  เมือ่วนัที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2530  ขาวโปง่ไคร ้ เป็นขา้วไรต่น้ค่อนขา้งสงู ความสงูประมาณ 130 ซม.  ทรงกอตัง้  แตกกอ
ปานกลาง ล าตน้แขง็ไมล่ม้ง่าย ปลอ้ง กาบใบและใบมสีเีขยีว ไมม่ขีนบนใบ ขอ้ต่อระหว่างใบและ
กาบใบสเีขยีวอ่อน ใบธงยาวปานกลางและค่อนขา้งกวา้ง ใบธงจะตัง้ในระยะแรกและตกใน
ระยะใกลเ้กบ็เกีย่ว รวงยาว ระแงถ้ี ่คอรวงยาว เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง  ส่วนใหญ่ไม่มหีาง แต่อาจ
พบบางเมลด็ปลายระแงม้หีางบา้ง  ปลายยอดเมลด็เมือ่แก่สนี ้าตาลอ่อน เปลอืกเมลด็ไม่มขีน 
เมลด็ขา้วกลอ้งรปูรา่งค่อนขา้งป้อม ยาว 8.3 มม.  กวา้ง 3.1 มม.  หนา 2.1 ทท.  ขา้วสุกค่อนขา้ง
แขง็และหอมเลก็น้อย ผลผลติเฉลีย่ประมาณ 250 กโิลกรมัต่อไร ่ น ้าหนกัขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็ 
ประมาณ 46.2 กรมั  เป็นขา้วไรข่า้วเหนียวพนัธุเ์ดยีวทีส่ามารถปลกูบนพืน้ทีส่งูถงึ 1,250 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง ใหผ้ลผลบติขา้วด ี ขา้วสุกนึ่งหอมเลก็น้อย ตา้นทานต่อโรคไหม ้
ค่อนขา้งตา้นทานโรคขอบใบแหง้  ไมต่า้นทานเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล และแมลงบัว่  แนะน าให้
ปลกูในภาคเหนือตอนบนของประเทศ ในสภาพไร่ทีส่งู 
 5.4 พนัธุข์า้วเหนียวหอมไม่ไวต่อช่วงแสง 
  1.อาร ์258 (ดอสามเดอืน)  เป็นขา้วเหนียวไมไ่วต่อช่วงแสง  เป็นขา้วไรเ่กบ็เกีย่ว 
ประมาณวนัที ่ 25 กนัยายน – 15 ตุลาคม  (ปลกูกลางเดอืนพฤษภาคม – กลางเดอืนมถุินายน)  
ไดจ้ากการคดัเลอืกพนัธุข์า้วไรพ่ืน้เมอืงชื่อดอสามเดอืน และใหเ้ลขประจ าพนัธุเ์ป็นอาร ์ 258  โดย
ศูนยว์ชิาการโครงการพฒันาทีด่นิเพื่อการเกษตรภาคเหนือ สถานีพฒันาทีด่นิหา้งฉตัร จงัหวดั
ล าปาง  และคณะท างานโครงการขา้วไรท่ีส่งู  สถานีทดลองขา้วไดน้ ามาปลกูศกึษาพนัธุแ์ละ
เปรยีบเทยีบผลผลติในระหว่างปี พงศ. 2525 – 2529  กรมวชิาการเกษตรมมีตริบัรองพนัธุใ์หเ้ป็น
พนัธุร์บัรองออกใชข้ยายพนัธุไ์ด ้ เมือ่วนัที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2530  อาร ์ 258  เป็นขา้วไรต่น้
ค่อนขา้งสงู ความสงูประมาณ 110 – 140 ซม.  ทรงกอตัง้ตรง  แตกกอปานกลาง  ตน้ค่อนขา้ง
แขง็ ไมล่ม้งา่ย ปลอ้งสเีหลอืงอ่อน กาบใบและใบมสีเีขยีว ใบมขีนบา้งเลก็น้อย ขอ้ต่อระหว่างใบ
และกาบใบสเีขยีวอ่อน ใบธงยาวปานกลางค่อนขา้งกวา้ง ใบธงตกเมือ่แก่ ใบแก่ชา้ปานกลาง ยอด
ดอกสฟีาง กลบีรองดอกสเีขยีวอ่อน ยอดเกสรตวัเมยีสขีาว รวงยาวปานกลาง ระแงถ้ี ่ คอรวงสัน้ 
เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง ปลายยอดเมลด็สฟีาง มขีนทีเ่ปลอืกเมลด็ กลบีรองดอกสัน้ เมลด็ขา้วกลอ้ง
รปูร่างค่อนขา้งป้อม ยาว 7.1 มม. กวา้ง 3.3 มม. หนา 2.2 มม.  ขา้วสุกหอมนุ่ม ผลผลติเฉลีย่
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ประมาณ 250 กโิลกรมัต่อไร ่น ้าหนกัขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็  ประมาณ 34.2 กรมั  อายสุัน้เกบ็
เกีย่วไดเ้รว็ ขา้วสุกนุ่มหอม ค่อนขา้งตา้นทานโรคไหม ้ไมต่า้นทานโรคขอบใบแหง้ เพลีย้กระโดด
สนี ้าตาล และแมลงบัว่  แนะน าใหป้ลกูในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความสงูไมเ่กนิ 
1,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
 2.สกลนคร  เป็นขา้วเหนียวนาสวนไมไ่วต่อช่วงแสง อายเุกบ็เกีย่วประมาณ 117 วนั เมือ่
ปลกูในสภาพนาชลประทาน และประมาณ 127 วนั ในสภาพไรห่รอืสภาพนาน ้าฝน ไดจ้ากการ
ผสมพนัธุข์า้วแบบผสมเดีย่วระหว่าง พนัธุข์า้ว หอมอม้ เป็นพนัธุแ์ม ่ กบัพนัธุข์า้ว กข10  เป็น
พนัธุพ์่อ (หอมอม้/กข10)  โดยด าเนินการผสมทีส่ถานีทดลองขา้วขอนแก่น เมือ่ปี พ.ศ. 2525  
ปลกูคดัเลอืกขา้วพนัธุผ์สมทีส่ถานีทดลองขา้วสกลนคร (ปจัจบุนัเป็นศูนยว์จิยัขา้วสกลนคร)  จน
ไดส้ายพนัธุ ์ KKNUR82003-SKN-69-1-1  ปลกูเปรยีบเทยีบผลผลติในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ทัง้ในสภาพนาชลประทาน สภาพนาน ้าฝน และสภาพไร ่  กรมวชิาการเกษตรมมีตใิหก้ารรบัรอง
พนัธุเ์ป็นพนัธุแ์นะน า  เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2542  สกลนคร เป็นพนัธุข์า้วตน้สงูเมือ่ปลกูใน
สภาพนาน ้าฝน ความสงูประมาณ 146 ซม. แต่จะค่อนขา้งเตีย้ลงเมือ่ปลกูในสภาพนาชลประทาน
หรอืสภาพไร ่โดยมคีวามสงูประมาณ 123 – 125 ซม.  ทรงกอตัง้ ล าตน้ค่อนขา้งแขง็ ปลอ้ง กาบ
ใบและใบมสีเีขยีว มขีนบนใบ ใบธงตัง้ตรง ใบแก่ชา้ปานกลาง ลิน้ใบมลีกัษณะแหลมเป็น 2 ยอด สี
ขาว หใูบสเีขยีว ยอดเกสรตวัเมยีสขีาว ยอดดอกสฟีาง กลบีรองดอกสัน้สฟีาง รวงยาวค่อนขา้ง
แน่น เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีางมขีนทีเ่ปลอืกเมลด็ เมลด็ขา้วกลอ้งเรยีว  ยาว 7.9 มม.  กวา้ง 2.2 
มม.  หนา 1.9 มม.  ขา้วนึ่งสุกนุ่มมกีลิน่หอม ระยะพกัตวัของเมลด็ 3 สปัดาห ์ ผลผลติเฉลีย่
ประมาณ 467 กโิลกรมัต่อไร ่ในสภาพนาชลประทาน น ้าหนกัขา้วเปลอืก 1,000 เมลด็  ประมาณ 
30.9 กรมั  เป็นขา้วเหนียวไมไ่วต่อช่วงแสง ซึง่มอีายสุัน้กว่า กข10  ปรบัตวัไดด้ใีนสภาพนิเวศ
ต่าง ๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขา้วสุกนึ่งมลีกัษณะนุ่ม มกีลิน่หอมไมต่้านทานโรคไหม ้ 
โรคขอบใบแหง้ และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  แนะน าใหป้ลกูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในพืน้ทีน่า
ชลประทาน และสามารถปลูกไดใ้นสภาพนาน ้าฝน และสภาพไรใ่นพืน้ทีด่งักล่าว 
 
6. ประวติัพนัธุ์ข้าวหอมของต่างประเทศ  
 ขา้วหอมมปีลกูแทบทุกประเทศ  ขา้วหอมทีม่ชีื่อเสยีงด ี  มรีาคาแพงทีสุ่ด  และจ าหน่าย
ไดม้ากทีสุ่ดในตลาดโลก  ไดแ้ก่  ขา้วบาสมาตจิากประเทศอนิเดยี  และปากสีถาน  ซึง่เป็นขา้ว
หอมทีม่ลีกัษณะพเิศษ  คอื  ขา้วทีหุ่งหรอืนึ่งสุก  นอกจากจะมกีลิน่หอมแลว้  ยงัมกีารขยายตวัด ี 
ขา้วสุกรว่น  นิ่ม  และมรีสชาตดิ ี กรมวชิาการเกษตรไดน้ าพนัธุข์า้วบาสมาต ิ370  มาปลกูศกึษา  
พบว่าเป็นขา้วไวต่อช่วงแสงอยา่งอ่อน (Weakly sensitive to photoperiod)  อายปุระมาณ 120 – 
135 วนั  ตน้สงูประมาณ 140 – 150 ซม.  มกีารแตกกอด ี ล าตน้ค่อนขา้งเลก็  ท าใหล้ม้ง่าย  ใบ
แคบ  รวงยาว  ระแงห้่าง  เมลด็ผอมเรยีวยาว  เปลอืกสฟีาง  เมลด็ปลายรวงมหีาง (Awn)  ขา้ว
กลอ้งยาว 7.1 – 7.55 มม.  มทีอ้งไข ่ (Chalkiness) มาก  ขา้วกลอ้งและขา้วสารขุน่คลา้ยขา้ว
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เหนียวมคีุณภาพการส ี ปานกลางถงึด ี (ไดข้า้วเตม็เมลด็ และตน้ขา้ว 32 – 53%) เป็นขา้วมี
ประมาณ อมโิลสปานกลาง (21 – 22%)  อุณหภมูแิป้งสุกปานกลาง  ความคงตวัของแป้งสุกต ่า  
มคีุณภาพในการบัประทานด ี ขา้วเมือ่หุงสุกนุ่มแต่รว่น  มกีารขยายตวัทางความยาวของขา้วสุกดี
มาก (ความยาวของขา้วสุกเป็น 2 เท่าของขา้วสาร)  และมกีลิน่หอม  ใหผ้ลผลติประมาณ 300 – 
500 กก.ต่อไร ่ เมลด็ขา้วเปลอืกมนี ้าหนกัเบา (2.1 – 2.3 กรมัต่อ 100 เมลด็)  มกีารตอบสนองต่อ
ปุ๋ ยในระดบัต ่า  ค่อนขา้งตา้นทานโรคกาบใบแหง้  และโรคไหมใ้นระยกลา้  แต่ไม่ตา้นทานโรคใบ
หงกิ  เพลีย้กระโดดสนี ้าตาล  เพลีย้กระโดดหลงัขาว  และเพลีย้จกัจัน่สเีขยีว (สถาบนัวจิยัขา้ว 
2530, 2537) ในประเทศอนิเดยี  นอกจากจะมกีารปลกูขา้วหอมบาสมาตแิลว้ ยงัมขีา้วหอมพนัธุ์
อื่น ๆ อกีประมาณ 200 พนัธุ ์  เช่น Baspatri, Badsahbhog, Ramtulsi, Sukhdas และ 
Randhunipagal  พนัธุข์า้วหอมทีป่ลกูในแต่ละทอ้งถิน่นัน้ มคีวามต่างกนัตามความนิยมหรอื
ความชอบทางดา้นลกัษณะเมลด็  และคุณภาพการหุงตม้และรบัประทานของผูบ้รโิภคในทอ้งถิน่
นัน้ เช่น ทางภาคตะวนัออกและภาคใต ้ชอบขา้วเมลด็เรยีว  มขีนาดสัน้หรอืยาวปานกลางทีหุ่งสุก
แลว้นุ่ม  ขณะทีภ่าคเหนือชอบขา้วเมลด็เรยีวยาว (Tripathi 1982)  การปรบัปรุงพนัธุข์า้วหอม
ของอนิเดยี  นอกจากจะไดพ้นัธุ ์ Basmati370 (BMT370)  แลว้ยงัมพีนัธุอ์ื่น ๆ อกี เช่น Pusa 
Basmati 1, Kasturi  และ  Mahi Suganda  ส าหรบัพนัธุข์า้วหอมของประเทศญีปุ่น่ Tomio 
(1993 a)  ไดร้ายงานว่าจากการศกึษาขา้วหอมพนัธุพ์ืน้เมอืงของญีปุ่่น 69 พนัธุ ์  มขีา้วเมลด็ยาว 
2 พนัธุ ์ มขีา้วเหนียว 10 พนัธุ ์ และขา้วแดง 2 พนัธุ ์ ทีป่ระเทศญีปุ่น่ไดม้กีารปลกูขา้วหอมอย่าง
ประปรายในส่วนต่าง ๆ ของประเทศมากกว่าพนัปีแลว้  เพื่อบรโิภคประจ าวนั  และใชใ้นโอกาส
พเิศษ เช่น พธิทีางศาสนา  งานพธิต่ีาง ๆ และตอ้นรบัแขก  ปจัจบุนัจ านวนพนัธุ ์ และการปลกูลด
น้อยลง  เนื่องจากมขีา้วพนัธุใ์หมท่ีไ่มห่อมแต่ใหผ้ลผลติสงู และคุณภาพดไีดเ้ขา้มาแทนที ่ แต่ก็
ยงัคงมขีา้วหอมปลกูอยูอ่ย่างประปรายในบางส่วนของประเทศญีปุ่่น  เช่นที ่  Tohoku, South  
kinki, South Shikoku  และ Kyushu  ปจัจบุนัชาวนาและผูบ้รโิภคไดผ้สมขา้วหอม 5-10%  
กบัขา้วไมห่อมเพื่อปรบัปรุงรสชาต ิ พนัธุข์า้วหอมทีม่ชีื่อชองประเทศญีปุ่่น  คอื พนัธุ ์ Hieri, 
Miyakaori, Haginokaori  และ Sari  Queen (Tomio 1993 b)  พนัธุข์า้วหอมทีม่ชีื่อเสยีงของ
ประเทศอื่น ๆ ไดแ้ก่  พนัธุ ์Malagkit Sungsong,  Azucena  และ  Milagrosa  ของฟิลปิปินส ์ 
พนัธุ ์ Seratus  Malam ของอนิโดนีเซยี  พนัธุ ์Goolarah  ของออสเตรเลยี  และพนัธุ ์Della ของ
อเมรกิา (งามชื่น  คงเสร,ี2546)  
 
7. แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรบัของผูบ้ริโภค 

การบรโิภคเป็นกจิกรรมสุดทา้ยของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคญั กล่าวคอื เป็น
กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการตอบสนองหรอืบ าบดัความตอ้งการใหก้บัหน่วย เศรษฐกจิต่างๆของระบบ
เศรษฐกจิ ทัง้ครวัเรอืน ธุรกจิ และรฐับาล เนื่องจากทุกๆ หน่วยจ าเป็นตอ้งไดร้บัสนิคา้และบรกิาร
มาอุปโภคบรโิภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการดว้ยกนัทัง้สิน้ 
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 7.1 ความหมายของการบริโภค 
 การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร ์ หมายถงึการใชป้ระโยชน์จากสนิคา้และ

บรกิารเพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย์ รวมถงึการน าสนิคา้และบรกิารมาใชป้ระโยชน์เพื่อการ
ผลติเป็นสนิคา้และบรกิารอื่นๆ การบรโิภคไมไ่ดห้มายความถงึการรบัประทานอาหารอย่างทีค่น
ทัว่ไปเขา้ใจแต่เพยีงอยา่งเดยีว การใชส้นิคา้อื่นๆ และการใชบ้รกิารอย่างใดอยา่งหนึ่งกค็อืการ
บรโิภคดว้ยเช่นกนั เช่น การไปพบแพทยเ์มือ่ยามเจบ็ปว่ย การพกัโรงแรม การท่องเทีย่ว การ
ขนส่ง การประกนัภยั ฯลฯ จงึสรปุไดว้่าการกระท าทัง้หลายอนัท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารอยา่งใด
อยา่งหนึ่งสิน้เปลอืงไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย ์ ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ถอืเป็นการ
บรโิภคทัง้สิน้ 
 7.2 ประเภทของการบริโภค 

 การแบ่งประเภทของการบริโภคตามลักษณะของสินค้าสามารถแบ่งเป็น                       
2 ประเภท คอื  

1. การบริโภคสินค้าไม่คงทน (nondurable goods consumption) คอืการ
บรโิภคสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วสิ่งของชนิดนัน้จะสิ้นเปลืองหรอืใช้หมดไป  การบรโิภค
ลกัษณะน้ีเรยีกว่า destruction เช่น การบรโิภคน ้า อาหาร ยารกัษาโรค น ้ามนัเชือ้เพลงิ ฯลฯ  

2. การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คอืการบรโิภค
สิ่งของอย่างใด อย่างหนึ่งโดยสิ่งของนัน้ยงัคงใช้ได้อีก การบริโภคลกัษณะนี้เรยีกว่า 
diminution เช่น การอาศยับ้านเรอืน การใช้รถยนต์ พดัลม โทรทศัน์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
ถงึแมว้่าสนิคา้คงทนเหล่านี้จะใชแ้ลว้ไม่หมดไปในทเีดยีว แต่กจ็ะค่อยๆสกึหรอไป จนในทีสุ่ด
จะไมส่ามารถน ามาใชไ้ดอ้กี  

 7.3 ปัจจยัท่ีใช้ก าหนดการบริโภค 
ถงึแมว้่าความตอ้งการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคแต่ละรายจะมคีวามแตกต่าง

กนั แต่กพ็อจะสรุปไดว้่าตวัก าหนดการบรโิภคหรอืปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้
และบรกิารโดยรวมมดีงันี้  

1.รายได้ของผู้บริโภค ระดบัรายไดเ้ป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภค 
สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั คอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้าก
จะบรโิภคมาก ถา้มรีายไดน้้อยกจ็ะบรโิภคน้อย เช่น สมมตวิ่าเดมินายขจรมรีายไดเ้ดอืนละ 5,000 
บาท และนายขจรจะใชร้ายไดไ้ปในการบรโิภครอ้ยละ 70 เกบ็ออมรอ้ยละ 30 เพราะฉะนัน้นาย
ขจรจะใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคเป็นเงนิเท่ากบั 3,500 บาท ต่อมาถา้นายขจรมรีายไดเ้พิม่ขึน้เป็น
เดอืนละ 8,000 บาท และนายขจรยงัคงรกัษาระดบัการบรโิภคในอตัราเดมิ คอืบรโิภคในอตัรารอ้ย
ละ 70 ของรายไดท้ีไ่ดร้บั นายขจรจะใชจ้่ายในการบรโิภคเพิม่ขึน้เป็น 5,600 บาท ในทางกลบักนั 
ถา้นายขจรมรีายไดล้ดลงเหลอืเพยีงเดอืนละ 3,000 บาท นายขจรจะใชจ้่ายในการบรโิภคเป็นเงนิ 
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2,100 บาท (รอ้ยละ 70 ของรายได)้ จะเหน็ไดว้่าระดบัรายไดเ้ป็นปจัจยัทีม่ผีลโดยตรงต่อระดบั
ของการบรโิภค  

2.ราคาของสินค้าและบริการ เนื่องจากระดบัราคาของสนิคา้และบรกิารเป็น
ตวัก าหนด 

อ านาจซือ้ของเงนิทีม่อียูใ่นมอืของผูบ้รโิภค นัน่คอื ถา้ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารสงูขึน้จะท าให้
อ านาจซือ้ของเงนิลดลง ส่งผลใหผู้บ้รโิภคบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารไดน้้อยลง เนื่องจากเงนิจ านวน
เท่าเดมิซือ้หาสนิคา้หรอืบรกิารไดน้้อยลง ในทางกลบักนั ถา้ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารลดลง
อ านาจซือ้ของเงนิจะเพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคสามารถบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารไดม้ากขึน้ดว้ย
เหตุผลท านองเดยีวกนักบัขา้งตน้  
  3.ปริมาณเงินหมนุเวียนท่ีอยู่ในมือ กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมเีงนิหมุนเวยีนอยูใ่น
มอืมากจะจงูใจใหผู้บ้รโิภคบรโิภคมากขึน้ และถา้มเีงนิหมุนเวยีนอยูใ่นมอืน้อยกจ็ะบรโิภคได้
น้อยลง  
  4. ปริมาณของสินค้าในตลาด ถา้สนิคา้หรอืบรกิารในทอ้งตลาดมปีรมิาณมาก 
ผูบ้รโิภคจะมโีอกาสในการจบัจา่ยใชส้อยหรอืบรโิภคไดม้าก ในทางกลบักนั ถา้มน้ีอยกจ็ะบรโิภค
ไดน้้อยตามการคาดคะเนราคาของสนิคา้หรอืบรกิารในอนาคต จะมผีลต่อการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภค กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคคาดว่าในอนาคตราคาของสนิคา้หรอืบรกิารจะสงูขึน้ ผูบ้รโิภคจะ
เพิม่การบรโิภคในปจัจบุนั (ลดการบรโิภคในอนาคต) ตรงกนัขา้ม ถา้คาดว่าราคาของสนิคา้หรอื
บรกิารจะลดลงผูบ้รโิภคจะลดการบรโิภคในปจัจุบนัลง (เพิม่การบรโิภคในอนาคต) จะเหน็ไดว้่า
การคาดคะเนราคาของสนิคา้หรอืบรกิารในอนาคตจะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบั
การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคหรอืระดบัการบรโิภคในปจัจุบนั และจะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนักบัการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคหรอืระดบัการบรโิภคในอนาคต  

5.ระบบการค้าและการช าระเงิน เป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหน่ึงทีก่ าหนดการตดัสนิใจ
ใน 

การเลอืกบรโิภคของผูบ้รโิภค กล่าวคอื ถา้เป็นระบบการซือ้ขายดว้ยเงนิผ่อน ดาวน์ต ่า ผ่อนระยะ
ยาว จะเป็นการเพิม่โอกาสในการบรโิภคใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึน้ นัน่คอื ผูบ้รโิภคสามารถบรโิภค
โดยไมต่อ้งช าระเงนิในงวดเดยีว มเีงนิเพยีงส่วนหน่ึงในการดาวน์กส็ามารถซือ้หาสนิคา้และบรกิาร
มาบรโิภคได ้โดยเฉพาะสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีาคาสงู เช่น บา้น รถยนต ์ฯลฯ ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มี
ระบบการซือ้ขายแบบเงนิผ่อน คอืผูบ้รโิภคจะตอ้งช าระเงนิค่าสนิคา้ตามราคาในงวดเดยีว ผูบ้รโิภคอาจ
ไม่สามารถซือ้หาหรอืบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ไๆด ้ 

นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ยงัมปีจัจยัอื่นๆอกีมากทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคของ
ผูบ้รโิภค ไมว่่าจะเป็นเพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา ฤดกูาล เทศกาล รสนิยมหรอืความชอบส่วนตวั
ของผูบ้รโิภค ตวัอยา่งเช่น ในเทศกาลกนิเจถา้ผูบ้รโิภครบัประทานอาหารเจ ผูบ้รโิภคจะไม่บรโิภค
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เนื้อสตัว ์โดยจะหนัมาบรโิภคพชืผกัผลไมแ้ทน หรอืในวยัเดก็ ส่วนใหญ่เดก็ๆมกัจะชอบบรโิภคลกู
อม ลกูกวาด ขนม มากกว่าเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่ (อาย)ุ เป็นตน้ 

การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิารต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บัความพอใจสงูสุดจากงบประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั 

7.4 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)  
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถงึ ความพอใจทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการบรโิภคสนิคา้หรอื

บรกิารชนิดนัน้ๆ สนิคา้หรอืบรกิารจะใหอ้รรถประโยชน์มากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัระดบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ถา้มคีวามตอ้งการมาก สนิคา้หรอืบรกิารจะให้
อรรถประโยชน์จากการบรโิภคมาก ตรงกนัขา้ม ถา้มคีวามต้องการน้อย สนิคา้หรอืบรกิารจะให้
อรรถประโยชน์จากการบรโิภคน้อย 

อรรถประโยชน์เพ่ิมและอรรถประโยชน์รวม 
            อรรถประโยชน์รวม (Total Utility : TU) หมายถงึ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทัง้หมด
ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการบรโิภคสนิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่งตัง้แต่หน่วยแรกจนถงึหน่วยทีก่ าลงั
พจิารณาในขณะนัน้ 
            อรรถประโยชน์เพ่ิม (Marginal Utility : MU) หมายถงึ อรรถประโยชน์หรอืความ
พอใจทีผู่บ้รโิภคไดร้บัเพิม่ขึน้ เมือ่บรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารชนิดนัน้เพิม่ขึน้หนึ่งหน่วย 
                                    MUn      =          TUn - TUn-1 
                                    TUn      =          U1 + U2 +…..+ Un  
หรอื                              TUn      =          MU1 + MU2 +…..+ MUn  
 โดยที ่:  MUn      =  อรรถประโยชน์เพิม่จากการบรโิภคสนิคา้หน่วยที ่n 
             Un        =  อรรถประโยชน์จากการบรโิภคสนิคา้หน่วยที ่n 
             TUn      =  อรรถประโยชน์รวมจากการบรโิภคสนิคา้หน่วยที ่n  

ความพอใจทีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคสนิคา้ในแต่ละหน่วย เรยีกว่า “ยทูลิ (Util)” 
ความสมัพนัธข์องอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย (MU) สรปุไดด้งันี้ 
“ในช่วงทีค่่า MU เป็นบวก ค่า TU จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ณ จดุทีค่่า MU เท่ากบัศูนย ์ค่า TU จะมาก
ทีสุ่ดและในช่วงทีค่่า MU เป็นลบ ค่า TU จะลดลงเรือ่ยๆ” 
 7.5 กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพ่ิม 

กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิม่ (Law of Dinimishing Marginal Utility) 
กล่าวว่าเมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งมาบรโิภคเพื่อบ าบดัความต้องการ
เพิม่ ขึน้เรื่อยๆแล้ว อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายหรอือรรถประโยชน์เพิม่ที่ได้จากสนิค้าหรอื
บริการนัน้ๆ จะลดลง จนในที่สุดเมื่อได้รบัสินค้าหรือบริการนัน้มากเกินระดับหนึ่งแล้ ว 
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย หรอือรรถประโยชน์เพิม่ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้อาจจะเท่ากบัศูนย์
หรอืตดิลบไดด้งัจะเหน็ไดจ้ากตารางต่อไปนี้  
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จากตาราง ในขณะทีย่งัไมด่ื่มน ้าอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์เพิม่ยอ่มมคี่า
เท่ากบั 0 ยทูลิ เมือ่ดื่มน ้าแกว้ที ่ 1 ผูบ้รโิภคจะไดร้บัอรรถประโยชน์เพิม่เท่ากบั 8 ยทูลิ ซึง่จะ
เท่ากบัอรรถ-ประโยชน์รวมพอด ี เนื่องจากเป็นการดื่มน ้าแกว้แรก หลงัจากนัน้ถา้ดื่มน ้าแกว้ที ่ 2 
เรือ่ยไปจนถงึแกว้ที ่ 6 ผูบ้รโิภคจะไดร้บัอรรถประโยชน์เพิม่ตามขอ้มลูจากตารางคอื 7, 5, 2, 0 
และ -2 ยทูลิตามล าดบั ท าใหอ้รรถประโยชน์รวมเพิม่เป็น 15, 20, 22, 22 และ 20 ยทูลิตามล าดบั
เช่นกนั ทัง้นี้ เนื่องจาก อรรถประโยชน์รวมจะมคี่าเท่ากบัผลรวมของอรรถประโยชน์เพิม่ทีไ่ดร้บั
จากการดื่มน ้าในแต่ละแกว้ จากตวัอยา่งจะเหน็ไดว้่าอรรถประโยชน์เพิม่ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภค
สนิคา้หรอืบรกิารชนิดใดชนิดหนึ่ง (ในทีน่ี้คอืน ้า) จะมลีกัษณะลดลงเรือ่ยๆ ซึง่เป็นไปตามกฎการ
ลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิม่ดงักล่าว นอกจากนัน้ เรายงัพบว่าจากการที่
อรรถประโยชน์รวมเท่ากบัผลรวมของอรรถประโยชน์เพิม่ ดงันัน้ตราบใดทีอ่รรถประโยชน์เพิม่ยงั
มคี่าเป็นบวก (น ้าแกว้ที ่ 1-4) อรรถประโยชน์รวมจะมคี่าเพิม่ขึน้เรือ่ยๆและจะมคี่าสงูสุด (Max 
TU) เมือ่อรรถประโยชน์เพิม่มคี่าเท่ากบัศูนย ์ (น ้าแกว้ที ่ 5) หลงัจากนัน้ เมือ่อรรถประโยชน์เพิม่
เริม่มคี่าตดิลบ อรรถประโยชน์รวมกจ็ะเริม่มคี่าลดลง (น ้าแกว้ที ่ 6) กฎการลดน้อยถอยลงของ
อรรถประโยชน์เพิม่ซึง่สมัพนัธก์บัอรรถประโยชน์รวมสามารถแสดงไดด้งักราฟ 
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7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 เกรยีงไกร เพาะเจรญิ (2546:บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการจดัการความหลากหลายทาง
ชวีภาพโดยองคก์รชุมชนในปา่โคกหนิลาด จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่าในป่าโคกหนิ
ลาดมผีลผลติจากปา่ทีห่ลากหลาย โดยพบเหด็ป่าถงึ 34 ชนิด แมลงและผลผลติของแมลง 12 
ชนิด พชืผกัป่า 23 ชนิด สตัวป์า่ 6 ชนิด ผลไม ้20 ชนิด พชืกนิหวั 2 ชนิด ส่วนหญา้ใชเ้ลีย้งสตัว์
นิยม 2 ชนิด สมนุไพร 10 ชนิด และไมพ้ชืจ านวนมาก และไมฟื้นจ านวนมาก กระบวนการจดัการ
ความหลากหลายทางชวีภาพในปา่ชุมชนโคกหนิลาดตามกฎหมายรฐัธรรมนูญระบุไวโ้ดยเฉพาะ
มาตราที ่ 46,56,79และ 290 คอืชุมชนจะตอ้งมสีทิธใินการใชป้ระโยชน์ ทัง้การบรโิภคและการ
จ าหน่ายเป็นรายได ้ การบรหิารขององคก์รจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งมี
ผูน้ าเป็นแกนน าการด าเนินกจิกรรมและสุดทา้ยคอื จะต้องมกีารจดัสรรผลประโยชน์อยา่งยตุธิรรม 
 กติตพิจน์ งามฉวแีละคณะ.(2548) การส ารวจความหลากหลายและการอนุรกัษ์พนัธุ์ขา้ว
พืน้เมอืงในอ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่าแนวทางการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืง
ม ี 5 แนวทางคอื 1) ศกึษาสณัฐานวทิยาของขา้วพืน้เมอืงทีย่งัคงปลกูอยูท่ ัง้ 13 ชื่อพนัธุ ์ เพื่อให้
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการอ้างองิหรอืศกึษาในเอกสารต่อๆ ไป 2) ศกึษา ด ี เอน็ เอ ของขา้ว
พืน้เมอืงทัง้ 13 ชื่อพนัธุซ์ึง่พบว่ารปูแบบลายพมิพ ์ ด ี เอน็ เอ มทีัง้คลา้ยคลงึกนั และแตกต่างกนั 
ท าใหไ้ดข้อ้มลูลายพมิพ ์ด ี เอน็ เอไวอ้า้งองิในการจดักลุ่ม 3) จดัท าฐานขอ้มลูขา้วพืน้เมอืงทัง้ 13 
ชื่อพนัธุ ์ ในรปูของสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ภาพ และขอ้มลูสณัฐานวทิยา 4)จดัท าบทเรยีน
วทิยาศาสตรท์อ้งถิน่ ทัง้ในระดบัประถมศกึษาตอนปลายและระดบัอุดมศกึษา และ5) ส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงในแหล่งทีป่ลกูโดยรว่มมอืกบันักวชิาการดา้นขา้วผูน้ าทอ้งถิน่และชาวนา 
 ด ารง พเิดช (2548:บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรปา่ไมใ้นเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าจนั ต าบลปา่ตงึ จงัหวดัเชยีงราย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอิยูใ่นระดบัสงู การมสี่วนรว่ม
ของประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมพ้บว่า  การมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ใน
ภาพรวมและในทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นทีป่ระชาชนมสี่วนรว่มมากทีสุ่ดไดแ้ก่ การมี
ส่วนรว่มดา้นการด าเนินการอนุรกัษ์ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการวเิคราะหแ์ละวางแผน และดา้นการ
ตดิตามประเมนิผลตามล าดบั ปจัจยัทีส่่งผลต่อการอนุรกัษ์ปา่ไมไ้ดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชพีหลกั 
รายได ้ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที ่และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอนุรกัษ์  
 ปทัมา ศริธิญัญา และคณะ (2550)ไดศ้กึษาการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลติขา้วไร่
เชงิอนุรกัษ์และคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วไรเ่พื่อการบรโิภคในครวัเรอืนพืน้ที ่ อ าเภอ บ่อเกลือ จงัหวดั
น่าน พบว่าผลการน าเทคโนโลยต่ีางๆไปประยกุตใ์ชใ้นแปลงปลกูขา้วไรเ่กษตรกรมผีลผลติขา้วไร่
เพิม่ขึน้จาก 150 กโิลกรมัต่อไรเ่ป็น 350 กโิลกรมัต่อไร ่ ส่วนการคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วไรม่คีวาม
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรจาก 15 สายพนัธุ ์ ไดจ้ านวน 3 
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สายพนัธุ ์ ไดแ้ก่1) ขา้วขาวใหผ้ลผลติเฉลีย่ 620 กโิลกรมัต่อไร ่ 2) ขา้วแคบแดง ไดผ้ลผลติเฉลีย่ 
640 กโิลกรมัต่อไร ่ 3) ขา้วน ้าเงนิใหผ้ลผลติเฉลีย่ 701 กโิลกรมัต่อไร ่ ปจัจบุนัมกีารขยายเมลด็
พนัธุท์ ัง้ในชุมชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัล าปาง ขยายผลใหก้บั
เกษตรกรทีต่อ้งการพนัธุข์า้วไรไ่ปปลกูในแปลง 
 สุพรรณ ี ชยัพพิฒัน์.(2551) ไดศ้กึษาการจดัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงของกลุ่มผลติ
เมลพ็นัธุข์า้วไร ่บา้นน ้าเยน็ ต าบลกกสะทอ้น อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย พบว่า 
วธิกีารอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืง 
 1.การจดัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงของกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่บา้นน ้าเยน็พบว่า
กลุ่มมวีธิกีารจดัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงดงันี้ 
  1.1การคดัเลอืกพนัธุม์กีารคดัพนัธุเ์มือ่ขา้วเริม่ออกรวงจะคดัเลอืกบรเิวณทีข่า้วมี
การเตบิโตดอีอกรวงสม ่าเสมอ 
  1.2 การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ ์ จะตอ้งลดความชืน้ของเมลด็พนัธุโ์ดยการตากแดด 
3-4 วนัเกบ็ในทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
  1.3 การบรโิภคมกีารเกบ็เมลด็ขา้วเปลอืกไวบ้รโิภคและแปรรปูเป็นอาหารอื่นๆใน
ครวัเรอืนเท่าๆกนั 
  1.4การจ าหน่ายมกีารจดัจ าหน่ายปลกีซือ้ขายใหก้บัคนในชุมชนหรอืหมู่บา้น
ใกลเ้คยีง และการจ าหน่ายส่งโดยขายใหก้บัส่วนราชการหรอืพ่อคา้ทัว่ไป 
  1.5 การเตรยีมพืน้ทีโ่ดยกรเผาหญา้และวชัพชืก่อนไถดะ 1 รอบไถพรวน 1 รอบ 
หลงัจากนัน้ใชปุ้๋ ยคอกหว่านใหท้ัว่พืน้ทีแ่ละใชปุ้๋ ยเคมรีองพืน้ก่อนทีจ่ะปลกูขา้วไร่ 
  1.6 การปลกูใชว้ธิกีารปลกูแบบหยอดหลุม ห่างกนั 30x30 เซนตเิมตร จ านวน
เมลด็หลุมละ 7-10 เมลด็ และการปลกูแบบโรยเป็นแถวใชเ้ครือ่งหยอดเมลด็ในการปลกู 
  1.7 การดแูลรกัษาจะตอ้งมกีารใส่ปุ๋ ย มกีารก าจดัวชัพชื และมกีารตดัพนัธุโ์ดยท า 
3 ระยะดงันี้ คอืระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะขา้วแก่ 
  1.8 การเกบ็เกีย่วใชแ้รงงานคนโดยใชเ้คยีวเกีย่วขา้ว ขา้วทีเ่กบ็ไวบ้รโิภคจะเกบ็
เกีย่วก่อนระยะพลบัพลงึ ส่วนขา้วทีใ่ชเ้ป็นเมลด็พนัธุจ์ะเกบ็เกีย่วหลงัระยะพลบัพลงึ 
  2.การจดัการกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่บา้นน ้าเยน็ พบว่า การบรหิารจดัการกลุ่มดงันี้ 
     2.1โครงสรา้งกลุ่มมกีารประชุมคดัเลอืกสมาชกิในกลุ่มมโีครงสรา้งคอื ประธาน 
รองประธาน เลขานุการ เหรญัญกิ ประชาสมัพนัธ ์และกรรมการ 
  2.2 กฎระเบยีบ มกีารก าหนดกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามทีส่มาชกิทุกคนรว่ม
เสนอและมกีารสรุปผลตามมตทิีป่ระชุม 
  2.3 การสื่อสารและการเรยีนรู ้ มกีารจดัประชุมภายในกลุ่มทุกเดอืนและมกีารจดั
ฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูานโดยสมาชกิทุกคนมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจรว่มกจิกรรมกลุ่ม 
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  2.4 มแีผนการปลกูขา้ว สมาชกิส่วนใหญ่มแีผนการปลูกขา้วเพื่อบรโิภค 100-150 
กโิลกรมัต่อปี และปลูกเพื่อใช้เป็นเมลด็พนัธุ ์30-50 กโิลกรมัต่อปี สอดคล้องกบัแนวคดิเรื่องการ
จดัการที่มสีาระว่าการจดัการเป็นเรื่องของการกระท ากิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ผู้ที่จะกระท า
กิจกรรมคอื ผู้บรหิารและสมาชกิในองค์กร สอดคล้องกบัแนวคดิเกี่ยวกบักลุ่มที่มสีาระว่ากลุ่ม
จะต้องประกอบดว้ย คณะกรรมการ สมาชกิกลุ่ม โดยมโีครงสรา้งกลุ่มมบีทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ
ในกจิกรรมกลุ่มซึง่มกีารก าหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยมสีมาชกิกลุ่มมสี่วนร่วมในการก าหนด
ขึน้ มกีารตดิต่อสื่อสารระหว่างสมาชกิภายในกลุ่ม ทุกรปูแบบและกลุ่มช่วยเกดิการตดัสนิใจรว่มกนั  
 3.การจดัการผลผลติ ของกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไรบ่า้นน ้าเยน็ พบว่ากลุ่มมกีารจดัการผลผลติดงันี้ 
  3.1การแบ่งส่วนและการควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่สมาชกิมกีารแบ่งส่วนโดย
สดัส่วนผลผลติขา้ว คอืบรโิภค 1,000 – 3,000 กโิลกรมัต่อปี จ าหน่าย 100 – 1,000 กโิลกรมัต่อปี 
และปลกูจ านวน 200 – 400 กโิลกรมัต่อปี การควบคุมคุณภาพจะตอ้งมกีารลดความชืน้ และ
ป้องกนัเชือ้ราโดยการตากแดด 3-4 วนั  
  3.2 การตลาดมกีารวางแผนการตลาด โดยการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการต่างๆ 
ประสานศูนยเ์ครอืข่ายศูนยส์่งเสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชนจงัหวดัเลย และตดิต่อกบัตลาดใน
ทอ้งถิน่ และจงัหวดัต่างๆ ทีเ่คยซือ้เมลด็พนัธุข์า้วกบักลุ่ม 
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9. กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 : แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น (x)  
เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 
     1.1   ประสบการณ์การปลกู 
     1.2   จ านวนพืน้ทีป่ลกู  
     1.3   วธิปีลกู 
     1.4   เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ทางการ
เกษตร 
     1.5   ปริมาณผลผลิตต่อไร ่  
 2. ผูบ้ริโภคในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธท่ี์มีต่อ
ข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืง 
     2.1 เพศ 
     2.2 อาย ุ
     2.3 อาชีพ 
     2.4 รายได้  
     2.5 จ านวนครัง้ท่ีบริโภค 

ตวัแปรตาม (y) 
การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้ 
1. กระบวนการปลกูขา้วพืน้เมอืง 
2. ผลผลติขา้วพืน้เมอืงทีป่ลกู 
3. การยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพืน้เมอืง 
 3.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
 3.2 คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั 
 3.3 ขนาดบรรจ ุ
 3.4 รสชาต ิ
 3.5 การยอมรบัโดยรวม 
4. ความตอ้งการขยายพืน้ทีป่ลกูขา้วพนัธุ์
พืน้เมอืงของเกษตรกร 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ตอ้งการศกึษาการอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้: 
กรณกีารปลกู ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกู
ขา้ว ต าบลไรเ่ก่า  อ าเภอ สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพื่อศกึษาการอนุรกัษ์ขา้วพนัธุ์
พืน้เมอืงภาคใต ้โดยการศกึษาใน 2 ลกัษณะ คอื การศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary 
Research) และการศกึษาวจิยัภาคสนาม (Field Study) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมรีายละเอยีดของวธิกีารด าเนินการศกึษา ดงันี้  
 
1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
  การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษากระบวนการปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใตโ้ดยใชข้า้วพนัธุ์ 
ขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสาม
รอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยจะศกึษาตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2556 ถงึ เดอืน กนัยายน 2557 
รวม 12 เดอืน ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการศกึษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 
  1.ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอม
ดอกพะยอม และข้าวพันธุ์ส ังข์หยด ในพื้นที่  ต าบลไร่ เ ก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์การยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอม
ดอกพะยอม และขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด และความต้องการขยายพื้นที่ปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอม
ดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด 
จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์

2.พืน้ทีว่จิยั คอื พืน้ทีป่ลูกขา้วของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสาม
รอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

3.ประชากรในการศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอมดอกพะยอม 
และข้าวพนัธุ์สงัข์หยด ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์และความตอ้งการขยายพืน้ทีป่ลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้ว
พันธุ์ส ังข์หยด ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เ ก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีข ันธ์ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์และเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยแยกตามประชากรดงันี้ 
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1) สมาชกิกลุ่มผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า  จ านวน  10 คน 
2) เจา้หน้าทีเ่กษตรอ าเภอสามรอ้ยยอด  จ านวน  1 คน 
3) นายกเทศมนตร ีต าบลไรเ่ก่า  จ านวน  1 คน 
4) สมาชกิเทศบาลต าบลไรเ่ก่า  จ านวน  2 คน 

  4.ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กระบวนการปลกูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์คอื 

1) สมาชกิกลุ่มผู้ปลูกขา้ว ต าบลไร่เก่ารวมทัง้สิน้จ านวน 10 คน ให้
ประชากรทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  

1) เจา้หน้าทีเ่กษตรอ าเภอสามรอ้ยยอดรวมทัง้สิน้ จ านวน 1 คน ให ้
ประชากรทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

2) นายกเทศมนตรตี าบลไรเ่ก่ารวมทัง้สิน้ จ านวน 1 คนใหป้ระชากร 
ทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

4) สมาชกิเทศบาลต าบลไรเ่ก่ารวมทัง้สิน้ จ านวน 2 คนใหป้ระชากรทุกคน
เป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด โดยสรปุประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร จ านวน
/คน 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง/คน 

วิธีการ
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ

กลุ่มผูป้ลกูขา้ว 10 10 จดัการประชุม 
(focus group) 
อภปิรายผล  

ใน
การศกึษา
ให้
ประชากร
ทัง้หมดเป็น
กลุ่ม
ตวัอยา่งใน
การประชุม 
อภปิรายผล 
ดว้ย  

เกษตรอ าเภอสามรอ้ยยอด 1 1 
นายกเทศมนตรตี าบลไรเ่ก่า 1 1 
สมาชกิเทศบาลต าบลไรเ่ก่า 2 2 
รวม 14 14 

 
   



51 
 

                      5.ประชากรในการศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอ
ขา้วพื้นเมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด โดยท าการศกึษากบัผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากร (Infinite Population) (ธานินทร ์ศลิป์จารุ,2553:46)ใชค้ านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อประมาณค่าสดัส่วนของประชากรโดยคาดว่า สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั .50 จาก
ประชากรทัง้หมด ระดบัความเชื่อมัน่ 95  และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่างได ้
5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งดงันี้ 
 

สตูร =  
          

   
เมือ่  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   P = ค่าเปอรเ์ซน็ตท์ีต่อ้งการจะสุ่มจากประชากรทัง้หมด 
   e = ค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
   Z = ระดบัความเชื่อมัน่ 95% z มคี่า เท่ากบั 1.96 
แทนค่าสตูรการค านวณ ดงันี้  
 

แทนค่าในสตูร = 
                   

     

= 
                  

     
 

 

   = 
     

     
   =   384.16 หรอื 384 คน 

 
ในการศกึษาครัง้นี้จงึใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้จากผู้บริโภคในจังหวัดประจวบที่อยู่ในเขต อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ จ านวน 384 คนใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified  random sampling)
ในขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่าง แต่ละบุคคลจากผู้บริโภคที่อยู่ ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคในเขต อ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์
 
ล าดบัท่ี ผูบ้ริโภค จ านวนตวัอย่าง/คน หมายเหต ุ

1 ขา้ราชการ 128 - 
2 รฐัวสิาหกจิ 128  
3 เกษตรกร 128 - 

รวม 
 

384 - 

  
2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้  
   1. แบบสอบถาม และแบบบนัทกึการประชุมและอภปิรายกลุ่ม (focus group) โดยใช้
เทคนิค SWOT แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นเองจากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึง่ลกัษณะของเครือ่งมอื แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้  
        ตอนท่ี 1 แบบบนัทึก ประเด็นค าถามในการจดัประชุมและอภปิรายกลุ่ม 
(focus group) เพื่อศกึษาการอนุรกัษ์พนัธุ์ขา้วพื้นเมอืงโดยการศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุ์
พื้นเมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุ์สงัข์หยด และความต้องการขยายพื้นที่ปลูกขา้วพนัธุ์
พืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุ์สงัขห์ยด ในพื้นที่หมู่ 1 ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 
ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอ  สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  
       ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์ทีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ประกอบดว้ย
การยอมรบั 5 ดา้นคอื 1) ลกัษณะทางกายภาพ2) คุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั  3) ขนาดบรรจ ุ
4) รสชาต ิและ 5) การยอมรบั โดยรวมเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2550 : 64)  ก าหนดค่าน ้าหนักมาตราส่วนข้อค าถาม
ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
          ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัมากทีสุ่ด        ให ้    5  คะแนน  
         ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัมาก       ให ้    4  คะแนน  
         ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัปานกลาง       ให ้    3  คะแนน  
        ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัน้อย        ให ้    2  คะแนน  
          ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัน้อยทีสุ่ด                  ให ้   1  คะแนน 
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        ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ     
 2.กล้องถ่ายรูป และเทปบนัทึก เพื่อใช้ประกอบการเก็บข้อมูลในขณะที่ลงพื้นที่ร่วมกับ
กจิกรรมของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ต าบลไรเ่ก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  
 วิธีการสร้างและพฒันาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 

 1. ศกึษาเอกสาร รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการสรา้งแบบบนัทกึ และแบบสอบถาม  
  2. ก าหนดรปูแบบของขอ้ค าถาม เพื่อรา่งแบบบนัทกึ และแบบสอบถาม 

 3. น าแบบบนัทกึ และแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
เทีย่งตรงเฉพาะหน้าและเชงิเนื้อหา จ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื (IOC) 
และท าการปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
  4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งแต่ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา 
  5. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน มาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู เพื่อหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Alpha Coefficient)ของ (Cronbach) (ธานินทร ์ศลิป์จาร ุ, 2550 : 309) ใชเ้กณฑค์่าความ
เชื่อมัน่ที ่0.75 ขึน้ไป ไดค้่าความเชื่อมัน่ 9.10 
 
3.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ผู้วิจ ัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้
ครอบคลุม วตัถุประสงคแ์ละประเดน็ในการศกึษา ผูว้จิยัไดไ้ดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 
2 ประเภทดงันี้ 
    1. ผู้วจิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองในการศกึษากระบวนการ
ปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองข้าวหอมดอกพะยอม และข้าวพนัธุ์สงัข์หยดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยการร่วมกจิกรรมในกระบวนการปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมอืงกับกลุ่มเกษตรกรด้วยตนเองในทุกขัน้ตอน และจดัประชุม อภิปรายผลการ
ด าเนินการเป็นระยะ โดยวธิปีระชุมกลุ่ม (Focus group) โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูใน
เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม 2557  
     2. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองในการศกึษาการยอมรบัของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ี่มต่ีอขา้วพนัธุพ์ื้นเมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัข์
หยด ประกอบด้วยการยอมรบั 5 ดา้นคอื 1) ลกัษณะทางกายภาพ 2) คุณลกัษณะทางประสารท
สมัผสั  3) ขนาดบรรจุ 4) รสชาต ิ และ 5) การยอมรบัโดยรวม โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน384 
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ฉบบั ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและรบัแบบสอบถามกลบัคนืดว้ยตนเองน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื
มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะห ์ต่อไป 
  
4.การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู และท าการ
วเิคราะหข์อ้มลู ดงัมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1. วเิคราะห์การประชุมและอภปิรายผลกลุ่ม (focus group) โดยใช้เทคนิค การ
วเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ เพื่อศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้ว
พนัธุ์สงัขห์ยด และความต้องการขยายพื้นที่ปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้ว
พันธุ์ส ังข์หยดในพื้นที่หมู่ 1 ของกลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  
จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์ 
  2.หาค่าความถี ่และ ค่ารอ้ยละของขอ้มลูคุณลกัษณะส่วนบุคคล ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด 
        3. หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรบัของผู้บรโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ี่มต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยดประกอบดว้ย
การยอมรบั 5 ดา้นคอื 1) ลกัษณะทางกายภาพ 2) คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั   3) ขนาดบรรจ ุ
4) รสชาต ิและ 5) การยอมรบัโดยรวม แลว้น าค่าคะแนนเฉลีย่มาแปลความหมาย ตามเกณฑ ์ดงันี้ 
         ค่าคะแนนเฉลีย่   4.21 – 5.00   หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัมากทีสุ่ด 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   3.41 – 4.20  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัมาก 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   2.61 – 3.40  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัปานกลาง 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   1.81 – 2.60  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัน้อย 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.80  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
5.สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ยค่าสถติดิงัต่อไปนี้ 
 5.1 ค่าความถี่ และ ค่ารอ้ยละของขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด 
  5.2 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยดประกอบดว้ย  
การยอมรบั 5 ดา้นคอื 1) ลกัษณะทางกายภาพ 2) คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั   3) ขนาดบรรจุ 
4) รสชาต ิและ 5) การยอมรบัโดยรวม แลว้น าค่าคะแนนเฉลีย่มาแปลความหมาย ตามเกณฑ ์ดงันี้ 



55 
 

         ค่าคะแนนเฉลีย่   4.21 – 5.00   หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัมากทีสุ่ด 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   3.41 – 4.20  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัมาก 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   2.61 – 3.40  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัปานกลาง 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   1.81 – 2.60  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัน้อย 
        ค่าคะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.80  หมายถงึ ยอบรบัขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิจยั 
 
   การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาการอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้ : กรณีปลูกขา้วพนัธุ์
พืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า 
อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)และ
ท าการวเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัประเดน็ค าถามในการจดัประชุมและอภปิราย
กลุ่ม (focus group) เพื่อศกึษาการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงโดยการศกึษากระบวนการปลูกขา้ว
พนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด และความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้ว
พนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ในพืน้ทีห่มู่ 1 ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ  สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด  
  ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหร์ะดบัการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ตี่อ
ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ประกอบดว้ยการยอมรบั 5 ดา้นคอื                 
1) ลกัษณะทางกายภาพ2) คุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั  3) ขนาดบรรจุ 4) รสชาต ิและ 5) 
การยอมรบัโดยรวม 
 ตอนท่ี 4 ปญัหา และขอ้เสนอแนะของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ตี่อขา้วพนัธุ์
พืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด  
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการอนุรกัษ์พนัธุ์ข้าวพื้นเมือง 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงขา้วหอมดอก
พะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด และความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอก
พะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ในพืน้ทีห่มู่ 1 ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ  
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธจ์ากการจดัประชุมและอภปิรายกลุ่ม  
 
   ขอ้มลูเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด 
ทีไ่ดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูกระบวนการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล
ไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และการประชุม อภปิรายกลุ่ม (focus group)
ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว  จ านวน 10 คน และผูเ้กี่ยวขอ้งคอื 1) เกษตรอ าเภอสามรอ้ยยอด 
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จ านวน 1 คน 2) นายกเทศมนตรตี าบลไร่เก่า จ านวน 1 คน 3) สมาชกิเทศบาลต าบลไร่เก่า 
จ านวน 2 คน อ าเภอ  สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์รวมทัง้สิน้ 14 คน ดงันี้ 
 

1. การปลูกข้าวสงัขห์ยด โดยการท านาหว่านน ้าตม มีขัน้ตอนการปลูกดงัน้ี 
 

 การปลูกขา้วสงัขห์ยดของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เป็นการปลูกดว้ยวธิหีว่านน ้าตมซึง่เป็นการปลูกขา้วโดยเอาเมลด็พนัธุข์า้ว
สงัขห์ยด หว่านลงไปในพืน้ทีน่าทีไ่ดไ้ถเตรยีมดนิไวโ้ดยตรง ซึง่เรยีกว่า direct seeding  การ
เตรยีมดนิกม็กีารไถดะและไถแปร ปกตกิลุ่มเกษตรกรจะเริม่ไถนาส าหรบัปลูกขา้วนาหว่านตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2556  เนื่องจากพืน้ทีน่าส าหรบัปลูกขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล
ไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธน์ี้ส่วนใหญ่นอกจากอาศยัน ้าฝนตามฤดูกาล
แลว้ยงัสามารถใชน้ ้าชลประทานทีไ่หลผ่านทีน่าไดอ้กีดว้ย จงึสะดวกแก่การท านาเพื่อปลูกขา้วปี
ละ สอง ครัง้คอื นาปรงั และนาปี การปลูกขา้วขา้วสงัขห์ยดแบบการท านาหว่านน ้าตม มขี ัน้ตอน
ดงันี้ 
 1. การเตรียมดิน 
 การเตรยีมดนิส าหรบัปลูกขา้วสงัขห์ยดแบบการท านาหว่านน ้าตม เกษตรกรท าการ
เตรยีมดนิโดยการไถดะ การไถแปร และการคราด ดว้ยรถขนาดเลก็ทีเ่รยีกว่าไถ่ยนต์เดนิตาม 
ทัง้นี้เป็นเพราะพืน้ทีน่าด านัน้ไดม้คีนันาแบ่งกนัออกเป็นแปลงเลก็ๆ ขนาดแปลงละ 1 ไร่ หรอืเลก็
กว่านี้ คนันามไีวส้ าหรบักกัเกบ็น ้า หรอืปล่อยน ้าทิง้จากแปลงนา ก่อนทีจ่ะท าการไถ่จะต้องรอให้
ดนิมคีวามชืน้พอทีจ่ะไถ่ไดเ้สยีก่อน ปกตจิะต้องรอใหฝ้นตกจนมนี ้าขงัในผนืนา หรอืปล่อยน ้าจาก
คลองชลประทานเขา้นาเพื่อท าใหด้นิเปียก 
   1.1การไถดะ ครัง้แรกเพื่อท าลายวชัพชืและพลกิกลบัหน้าดนิ แลว้ปล่อย
ทิง้ไวป้ระมาณ 1 สปัดาห ์
   1.2. การไถแปร เป็นการไถ่เพื่อตดัรอยไถดะ ท าใหร้อยไถดะแตก
ออกเป็นก้อนเลก็ ๆ จนวชัพชืหลุดออกจากดนิ การไถแปรหนึ่งครัง้ แลว้กท็ าการคราดไดท้นัที 
   1.3 การคราดเอาวชัพชืออกจากพืน้นา และปรบัพืน้ทีน่าใหไ้ดร้ะดบัเพื่อ
เป็นทีร่าบเสมอกนัจะท าใหต้้นขา้วไดร้บัน ้าเท่า ๆ กนั และสะดวกแก่การเกบ็ขงัน ้าเขา้ออก 
 2. การเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าวปลูก  
 การเตรยีมเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดก่อนปลูกแบบการหว่านน ้าตมเกษตรกรด าเนินการ
ตามภูมปิญัหาทอ้งถิน่ทีเ่คยสบืทอดกนัมาดงัต่อไปน้ี  
   2.1การคดัเลอืกเมลด็พนัธุเ์พื่อใหไ้ดเ้มลด็พนัธุท์ีส่มบูรณ์และไม่มเีมลด็
พนัธุข์า้วชนิดอื่นปนมากบัเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดทีต่้องการปลูกโดยน าเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดที่
เป็นขา้วปลูกลา้งน ้าและคดัแยกเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดทีล่อยน ้าออกทิง้ไปเนื่องเป็นเมลด็ลบี  
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   2.2 แช่เมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดในน ้าคา้งคนื 1 คนื แลว้น าขึน้ผึง่ใหแ้หง้
บ่มโดยการห่อดว้ยพลาสตกิ 2 คนื เมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดงอกยาวประมาณ 1-2 เซนตเิมตร 
   2.3 น าเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดทีง่อกยาวประมาณ 1-2 เซนตเิมตรไป
หว่านในแปลงนาทีไ่ดท้ าการไถคราดไวแ้ลว้ 
 3. การดแูลรกัษาต้นข้าว 
 การดูแลรกัษาต้นขา้วในแปลงนาหลงัจากหว่านเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดงอกแลว้แบ่ง
ออกเป็น 6 ระยะดงัต่อไปนี้ 
   3.1 ระยะแรกหลงัจากหว่านเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยดงอกแลว้ 7 วนั ระยะ
นี้จะทิง้ใหแ้ปลงนาแหง้ไม่ใหน้ ้าเขา้แปลงนาเพื่อปล่อยใหข้า้วงอกประมาณ 80 %  
   3.2 ปล่อยน ้าเขา้แปลงนาเพื่อหล่อเลีย้งต้นกลา้ และก าจดัวชัพชืในแปลง
นาดว้ย ทิง้ระยะประมาณ 20 วนั เริม่ใหปุ้๋ ยอนิทรยีเ์กษตรกรจะใชม้ลูไก่ ในปรมิาณ 50 กโิลกรมั
ต่อไร่ และปุ๋ ยหมกั ทีท่ าขึน้เอง 
   3.3 หลงัจากใหปุ้๋ ยแลว้ 7-10 วนั ขา้วเริม่แตกก่อต้องคอยดูแลแมลงทีเ่ป็น
ศตัรขูองขา้ว หากมแีมลงกก็ าจดัแมลงโดยการฉีดพ่นน ้าหมกัชวีภาพ หรอืสารสะเดา หรอืน ้าสม้
ควนัไมเ้พื่อขบัไล่แมลง 
   3.4 ระยะนี้ทิง้ระยะ 60-70 วนั ต้นขา้วแขง็แรงพรอ้มทีจ่ะออกรวง ช่วงนี้
คอยดูแลความสมบูรณ์ของต้นขา้ว อาจเพิม่ปุ๋ ยได ้หรอืหากพบต้นขา้วไม่สมบูรณ์กต็ ้องเพิม่
ฮอรโ์มน นอกจากนี้ยงัต้องคุมปรมิาณน ้าใหพ้อด ีหากน ้ ามากท าใหต้้นขา้วหนีน ้า ไม่แตกกอ
เท่าทีค่วร ถ้าปรมิาณน ้าพอดแีตกกอ 7-8 ต้นต่อ 1 กอ 
 3.5 ระยะสุดทา้ยประมาณ 45-50 วนั ขา้วออกรวงสุกและเกบ็เกี่ยวผลผลติได้ 
 4. การเกบ็เก่ียวผลผลิตข้าว 
 การเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วสงัขห์ยดเกษตรกรเกบ็เกี่ยวดว้ยรถเกี่ยวขา้วโดยมคี่าจา้ง 
600 บาทต่อไร่ผลผลติขา้วสงัขห์ยดทีไ่ด ้จ านวน 40 ถงัต่อไร่ 
 5. การเกบ็รกัษาผลผลิตข้าวสงัขห์ยดหลงัเกบ็เก่ียว 
 การเกบ็รกัษาผลผลติขา้วสงัขห์ยดหลงัเกบ็เกี่ยวเกษตรกรจะตากขา้วเปลอืกบนลาน
ตากขา้ว 2 วนั เพื่อใหข้า้วแหง้ลดปรมิาณความชืน้ ใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานทีโ่รงสกี าหนดมาก
ทีสุ่ด คอืไม่เกนิ 15 % 
 6. การจ าหน่ายผลผลิตข้าวสงัขห์ยด 
  หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วสงัขห์ยดเกษตรกรจะแบ่งขา้วเปลอืกเพื่อเกบ็ไว้
รบัประทานใหเ้พยีงพอกบัจ านวนสมาชกิในครอบครวัเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนทีเ่หลอืกจ็ าหน่าย
ผลผลติขา้วสงัขห์ยดใหก้บัโรงส ีโดยเขา้ร่วมโครงการรบัจ าน าขา้วของรฐับาล ในราคา ตนัละ 
14,800 บาท  
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2.การปลูกข้าวหอมดอกพะยอม โดยการหยอดหลุม มีขัน้ตอนการปลูกดงัน้ี 
 
         ขา้วหอมดอกพะยอม  เป็นขา้วไร่ ไวต่อช่วงแสงทีไ่ดจ้ากการรวบรวมพนัธุข์า้วไร่ ของ
เจา้หน้าทีก่องทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยางระหว่างปี พ.ศ. 2502-2521  เป็นพนัธุข์า้วไร่พืน้เมอืง
ทีเ่กษตรกรใชป้ลูกกนัอย่างแพร่หลายในทอ้งถิน่ของจงัหวดันครศรธีรรมราช กระบี ่พงังา และ
ภูเกต็ เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง เกบ็เกี่ยวประมาณ 30 ตุลาคม – 30 มกราคม (ปลูกต้นมถิุนายน 
– ปลายสงิหาคม) กรมวชิาการเกษตรมมีตใิหอ้อกขยายพนัธุไ์ด ้เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม พ.ศ. 2522 
เป็นขา้วไร่ต้นสูงประมาณ 150 ซม. เมลด็ขา้วเปลอืกสฟี่าง ปลายยอดเมลด็สนี ้าตาลแดง มขีนบน
เปลอืกเมลด็ เมลด็ขา้วกลอ้งเรยีวยาว ขา้วสุกนุ่มหอม ค่าอมโิลสปานกลาง 23 – 25%  ต้านทาน
โรคไหม ้โรคใบจุดสนี ้าตาล และโรคใบขดีสนี ้าตาล เหมาะส าหรบัปลูกเป็นพชื แซมยาง หรอืปลูก
เป็นขา้วไร่ทางภาคใต้ มคีอรวงยาวเหมาะส าหรบัเกี่ยวดว้ย แกระเหมาะส าหรบัปลูกในภาคใต้ ใน
พืน้ทีน่าดอน หรอืปลูกเป็นพชืแซมยาง ( วรศิรา ทรพัยเ์กษม,2557)นักวชิาการเผยแพร่ สงักดั
กลุ่มประชาสมัพนัธส์ านักบรหิารกลาง กรมการขา้ว 11 เมษายน 2557) 

1. การเตรียมดิน 
การเตรยีมดนิเนื่องจากขา้วหอมดอกพะยอม  เป็นขา้วไร่ เกษตรกรจงึปลูกในทีน่าดอนมนี ้าน้อย
แต่เตรยีมดนิเหมอืนกบัการปลูกขา้วสงัขห์ยดดงันี้ 

  1.1การไถดะ ครัง้แรกเพื่อท าลายวชัพชืและพลกิกลบัหน้าดนิ แลว้ปล่อยทิง้ไว้
ประมาณ 1 สปัดาห ์
  1.2. การไถแปร เป็นการไถ่เพื่อตดัรอยไถดะ ท าใหร้อยไถดะแตกออกเป็นก้อน
เลก็ ๆ จนวชัพชืหลุดออกจากดนิ การไถแปรหนึ่งครัง้ แลว้กท็ าการคราดไดท้นัที 
  1.3 การคราดเอาวชัพชืออกจากพืน้นา และปรบัพืน้ทีน่าใหไ้ดร้ะดบัเพื่อเป็นทีร่าบ
เสมอกนัจะท าใหต้้นขา้วไดร้บัน ้าเท่า ๆ กนั และสะดวกแก่การเกบ็ขงัน ้าเขา้ออก 
 2. การเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าวปลูก  
 การเตรยีมเมลด็พนัธุ ์ขา้วหอมดอกพะยอม ก่อนปลูกแบบหยอดหลุมเกษตรกร
ด าเนินการตามภูมปิญัหาทอ้งถิน่ทีเ่คยสบืทอดกนัมาดงัต่อไปน้ี  
   2.1การคดัเลอืกเมลด็พนัธุเ์พื่อใหไ้ดเ้มลด็พนัธุท์ีส่มบูรณ์และไม่มเีมลด็
พนัธุข์า้วชนิดอื่นปนมากบัเมลด็พนัธุ ์ขา้วหอมดอกพะยอม  ทีต่้องการปลูกโดยน าเมลด็พนัธุข์า้ว
หอมดอกพะยอมทีเ่ป็นขา้วปลูกลา้งน ้าและคดัแยกเมลด็พนัธุข์า้วหอมดอกพะยอมทีล่อยน ้าออกทิง้
ไปเนื่องเป็นเมลด็ลบี  
   2.2 แช่เมลด็พนัธุ์ขา้วหอมดอกพะยอมในน ้าคา้งคนื 1 คนื แลว้น าขึน้ผึง่
ใหแ้หง้บ่มโดยการห่อดว้ยพลาสตกิ 2 คนื เมลด็พนัธุ ์หอมดอกพะยอมงอกยาวประมาณ 1-2 
เซนตเิมตร 
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   2.3 น า เมล ด็พนัธุ ข์ า้ วหอมดอกพะยอมทีง่ อกยาวประมาณ 1 -2 
เซนตเิมตรไปปลูกดว้ยวธิหียอดหลุมๆละ 5-7 เมลด็ในแปลงนาทีไ่ดท้ าการไถคราดไวแ้ลว้ 
 3. การดแูลรกัษาต้นข้าว 
 การดูแลรกัษาต้นขา้วในแปลงนาหลงัจากปลูกพนัธุข์า้วหอมดอกพะยอมงอกแลว้แบ่ง
ออกเป็น 6 ระยะดงัต่อไปนี้ 
   3.1 ระยะแรกหลงัจากหว่านเมลด็พนัธุ์ขา้วหอมดอกพะยอมงอกแลว้ 7 
วนั ระยะนี้จะทิง้ใหแ้ปลงนาแหง้ไม่ใหน้ ้าเขา้แปลงนาเพื่อปล่อยใหข้า้วงอกประมาณ 80 %  
   3.2 ปล่อยน ้าเขา้แปลงนาเพื่อหล่อเลีย้งต้นกลา้ และก าจดัวชัพชืในแปลง
นาดว้ย ทิง้ระยะประมาณ 20 วนั เริม่ใหปุ้๋ ยอนิทรยีเ์กษตรกรจะใชม้ลูไก่ ในปรมิาณ 50 กโิลกรมั
ต่อไร่ และปุ๋ ยหมกั น ้าหมกัชวีภาพ ทีท่ าขึน้เอง 
   3.3 หลงัจากใหปุ้๋ ยแลว้ 7-10 วนั ขา้วเริม่แตกก่อต้องคอยดูแลแมลงทีเ่ป็น
ศตัรขูองขา้ว หากมแีมลงกก็ าจดัแมลงโดยการฉีดพ่นน ้าหมกัชวีภาพ หรอืสารสะเดา หรอืน ้าสม้
ควนัไมเ้พื่อขบัไล่แมลง 
   3.4 ระยะนี้ทิง้ระยะ 60-70 วนั ต้นขา้วแขง็แรงพรอ้มทีจ่ะออกรวง ช่วงนี้
คอยดูแลความสมบูรณ์ของต้นขา้ว อาจเพิม่ปุ๋ ยได ้หรอืหากพบต้นขา้วไม่สมบูรณ์กต็ ้องเพิม่
ฮอรโ์มน นอกจากนี้ยงัต้องคุมปรมิาณน ้าใหพ้อด ีหากน ้ ามากท าใหต้้นขา้วหนีน ้า ไม่แตกกอ
เท่าทีค่วร ถ้าปรมิาณน ้าพอดแีตกกอ 7-8 ต้นต่อ 1 กอ 
 3.5 ระยะสุดทา้ยประมาณ 45-50 วนั ขา้วออกรวงสุกและเกบ็เกี่ยวผลผลติได้ 
 4. การเกบ็เก่ียวผลผลิตข้าว 
 การเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วหอมดอกพะยอมเกษตรกรเกบ็เกี่ยวโดยการใชเ้คยีวเกี่ยว
ขา้วโดยแยกขา้วหอมดอกพะยอมออกจากขา้วชนิดอื่นๆทีป่นมากบัพนัธุข์า้วปลูกจงึไดผ้ลผลติ 2 
สายพนัธค์อืขา้วชนิดอื่นๆทีป่นมากบัขา้วหอมดอกพะยอมซึง่ขา้วหอมดอกพะยอมไดผ้ลผลติที่
เป็นขา้วเปลอืก จ านวน 35 กโิลกรมั เนื่องจากต้นขา้วชนิดนี้มกีลิน่หอมตัง้แต่เริม่ออกรวง
จนกระทัง่เกบ็เกี่ยวท าใหน้กซึง่เป็นศตัรสู าคญัของขา้วชนิดนี้  
 5. การเกบ็รกัษาผลผลิตข้าวสงัขห์ยดหลงัเกบ็เก่ียว 
 การเกบ็รกัษาผลผลติขา้วหอมดอกพะยอมหลงัเกบ็เกี่ยวเกษตรกรจะตากขา้วเปลอืก
บนลานตากขา้ว 2 วนั เพื่อให้ขา้วแหง้ลดปรมิาณความชืน้ ก่อนเกบ็เป็นพนัธุข์า้วปลูกในปีถดัไป
เพื่อการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วไว้ 
 6. การจ าหน่ายผลผลิตข้าวหอมดอกพะยอม 
  หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วหอมดอกพะยอมเกษตรกรจะเกบ็ขา้วเปลอืกไว้
ทัง้หมดเพื่อเกบ็ไว ้เป็นพนัธุข์า้วปลูกเพื่อการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วหอมดอกพะยอมโดยไม่มกีาร
จ าหน่าย และบรโิภค  
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3.ความต้องการขยายพื้นท่ีปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองข้าวหอมดอกพะยอม และข้าวพนัธุ์สงัข์
หยด ในพื้นที่หมู่ 1 ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
 3.1 ความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล
ไร่เก่า อ าเภอ สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จากการประชุม อภปิรายกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกขา้วพบว่าเกษตรกรผูป้ลูกขา้วมคีวามต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพืน้เมอืงพนัธุส์งัขห์ยด
เพิม่ขึน้ทุกคนรวมพืน้ทีป่ลูกขา้วพืน้เมอืงพนัธุส์งัขห์ยดทัง้ 50 ไร่ และมสีมาชกิเขา้ร่วมโครงการ
ศูนยเ์รยีนรูข้องชุมชนเพิม่ขึน้จ านวน 10 คน  
 3.2 ความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วหอมดอกพะยอม ของกลุ ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จากทดลองปลูกขา้วหอมดอกพะยอม 
และการประชุม อภปิรายกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วพบว่า ผลผลติขา้วหอมดอกพะยอมทีไ่ดร้บัมไีม่
เพยีงพอทีเ่พิม่พืน้ทีป่ลูกตามความต้องการของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทีต่้องการแยกแปลง ดงันัน้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วจงึตกลงกนัว่าจะท าการปลูกขา้วในแปลงรวมอกีครัง้หนึ่งเพื่ออนุรกัษ์พนัธุ์
ขา้วพืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอมไว้ 

 
2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัคณุลกัษณะส่วนบุคคล 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วสงัขห์ยด 
 
 ขอ้มลูคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ตี่อทีม่ตี่อขา้วสงัข์
หยดทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการหาค่ารอ้ยละและน าเสนอขอ้มลูในตารางประกอบการบรรยาย ดงันี้  
 
ตารางท่ี  3 ข้อมูลคณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคจ าแนกตามเพศ        
 

 
 
 
 
 

 เพศ จ านวน ร้อยละ 
1 ชาย 147 37.8         
2 หญงิ 239 62.2 
 รวม 384 100.0 
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จากตารางที ่3 พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.2 เป็น
เพศชาย จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.8                             
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลคณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคจ าแนกตามอายุ 
 

 อายุ จ านวน ร้อยละ 
1 ต ่ากว่า  15  ปี - - 
2 15-20  ปี 86 22.4 
3 21-35  ปี 84 21.9 
4 36-60  ปี 177 46.1 
5 61  ปีขึน้ไป 37 9.6 
 รวม 384 100.00 

  จากตารางที ่4 พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มชี่วงอายุระหว่าง 36-60  ปีปีจ านวน 177 
คนคดิเป็นรอ้ยละ 46.1รองลงมาคอื ช่วงอายุระหว่าง 15-20  ปีจ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22.4ช่วงอายุระหว่าง 21-35  ปีปีจ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.9 ช่วง61  ปีขึน้ไปจ านวน 37 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.6 และช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 และช่วง
อายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป และไม่มผีูบ้รโิภคช่วงอายุต ่ากว่า  15  ปี ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  5 ข้อมูลคณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 วุฒกิารศกึษา จ านวน รอ้ยละ 
1 ไม่ไดเ้รยีน 14 3.6 
2 .  ประถมศกึษา 33 8.6 
3 มธัยมศกึษา 76 19.8 
4 อนุปรญิญาตร ี 33 8.6 
5 ปรญิญาตร ี 111 28.9 
6 สูงกว่าปรญิญาตร ี 117 30.5 
 รวม 384 100.00 

 
 จากตารางที ่5 พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5รองลงมาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.9 
ระดบัมธัยมศกึษาจ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 ระดบัอนุปรญิญาตร  ี และระดบัประถม
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ศกึษา มจี านวน เท่ากนัคอื 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.6 และ ไม่ไดเ้รยีน จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.6ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  6 ข้อมูลคณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคจ าแนกตามอาชีพ 
 
 อาชพี จ านวน รอ้ยละ 
1 เกษตรกร/ผูป้ลูกขา้ว                  128 33.3 
2 รบัราชการ 128 33.3 
3 รฐัวสิาหกจิ/เอกชน           128 33.3 
 รวม 384 100.00 
 
 จากตารางที ่6 พบว่า ผูบ้รโิภคประกอบอาชพี เกษตรกร/ผูป้ลูกขา้ว  รบัราชการ และ
รฐัวสิาหกจิ/เอกชน มจี านวนเท่าๆกนัคอื128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 เท่ากนั        
 
ตารางท่ี  7 ข้อมูลคณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

      รายได้ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกนิ 5,000 บาท - - 
2 5,001-10,000 บาท 69 18.0 
3 10,001-15,000 บาท 128 33.3 
4 15,001-20,000 บาท 106 27.6 

5 20,001-30,000 บาท 60 15.6 
6 มากกว่า 30,000 บาท 21 5.5 
 รวม 384 100.00 

 จากตารางที ่7 พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีายได ้10,001-15,000 บาท จ านวน 128 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 รองลงมาคอื รายได ้15,001-20,000 บาท จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
27.6 รายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 รายได ้ 20,001-30,000 
บาท จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.6 มรีายไดม้ากกว่า 30,000 บาท จ านวน 21คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.5 และไม่มผีูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 บาท ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  8  ข้อมลูคณุลกัษณะส่วนบคุคลของผูบ้ริโภคจ าแนกตามจ านวนครัง้ท่ีบริโภคข้าวสงัขห์ยด 
 

 จ านวนครัง้ทีบ่รโิภคขา้วสงัข์
หยด 

จ านวน รอ้ยละ 

1 บรโิภค 1  ครัง้ 147 38.3 
2 บรโิภค 2  ครัง้ 88 22.9 
3 บรโิภค 3  ครัง้ 105 27.3 
4 บรโิภค 4  ครัง้ 13 3.4 

5 บรโิภคมากกว่า 4  ครัง้ 31 8.1 
 รวม 384 100.00 

  
จากตารางที ่8 พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่บรโิภคขา้วสงัขห์ยด 1  ครัง้ จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 38.3 องลงมาบรโิภคขา้วสงัขห์ยด 3  ครัง้ จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 บรโิภคขา้ว
สงัขห์ยด 2  ครัง้ จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9 บรโิภคขา้วสงัขห์ยด มากกว่า 4  ครัง้  
จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.1 บรโิภคขา้วสงัขห์ยด 4  ครัง้ จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.4 
ตามล าดบั 
 
3.ผลการวิเคราะห์การยอมรบัของผู้บริโภค 
 
 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ตี่อขา้ว
สงัขห์ยด  
 การวเิคราะหใ์นตอนนี้ ผูว้จิยัไดน้ าค าตอบจากแบบสอบถามมาวเิคราะหห์าค่าสถติิ            

เชงิพรรณา (description approach) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( x )และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 
โดยวเิคราะหร์วมทุกดา้น และจ าแนกในแต่ละดา้น โดยมผีลดงันี้  

1. ระดบัการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ตี่อขา้วสงัขห์ยด โดยรวม
ทุกดา้น ไดผ้ลดงัแสดงใน ตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรบัของผู้บริโภคใน                       
 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวสงัขห์ยด โดยรวมทุกด้าน 
 
การยอมรบัของผู้บริโภค x  S.D. ระดบัการยอมรบั 
1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.15 0.74 มาก 
2. ดา้นคุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั   4.17 0.65 มาก 
3. ดา้นขนาดบรรจุ 4.20 0. 80 มาก 
4. ดา้นรสชาต ิ  4.36   0.82 มากทีสุ่ด 
5. การยอมรบัโดยรวม 4.55 0.80 มากทีสุ่ด 
รวม 4.28 0.76 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที ่9 พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธย์อมรบัขา้วสงัขห์ยด โดยรวม

ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x  = 4.28)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ใหก้ารยอมรบัขา้ว

สงัขห์ยดโดยรวม ระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( x  = 4.55) รองลงมาคอื ดา้นดา้นรสชาต ิ( x  

= 4.36)  ดา้นดา้นขนาดบรรจุ ( x  = 4.20) ดา้นคุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั  ( x  = 4.17)  

และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x  = 4.15) ตามล าดบั 
2. ระดบัการยอมรบัของผู้บริโภคในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ที่มีต่อข้าวสงัข์

หยด จ าแนกรายด้าน ได้ผลดงัแสดงในตารางท่ี 10 -14 
 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรบัของผู้บริโภคในจงัหวดั 
 ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวสงัขห์ยด ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 
การยอมรบัของผู้บริโภค x  S.D. ระดบัการยอมรบั 
1. สขีองขา้ว 4.20 0.55 มาก 
2. ขนาดของเมลด็ขา้วสาร 3.94 0.66 มาก 
3. ขา้วใหม่ 1 ปีหลงัเกบ็เกี่ยว 4.10 0.68 มาก 
4. ขา้วเก่า หลงัเกบ็เกี่ยวนานกว่า 1 ปี 4.01 0.70 มาก 
5. ความสะอาดของขา้วสาร 4.36 0.78 มากทีสุ่ด 
6 การขดัสเีป็น ขา้วกลอ้ง 4.41 0.88 มากทีสุ่ด 
7 การขดัสเีป็น ขา้วขาว 4.03 0.97 มาก 
รวม 4.15 0.74 มาก 
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  จากตารางที ่10 พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธย์อมรบัขา้วสงัขห์ยดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.15)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ให้

การยอมรบัการขดัสเีป็น ขา้วกลอ้งระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( x  = 4.41) รองลงมาคอื 

ความสะอาดของขา้วสาร( x   = 4.36)  สขีองขา้ว( x  = 4.20) ขา้วใหม่ 1 ปีหลงัเกบ็เกี่ยว( x  = 

4.10) การขดัสเีป็น ขา้วขาว ( x   = 4.03) ขา้วเก่า หลงัเกบ็เกี่ยวนานกว่า 1 ปี ( x =4.01) และ 

ขนาดของเมลด็ขา้วสาร( x = 3.94) ตามล าดบั 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรบัของผู้บริโภคในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  ท่ีมีต่อข้าวสงัขห์ยด ด้านคณุลกัษณะทางประสารทสมัผสั   
 

การยอมรบัของผู้บริโภค 
ค่าเฉล่ีย 

ค ่า ส ่ว น
เ บี ่ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

ร ะ ด บั ก า ร
ยอมรบั 

x  S.D. 
1. กลิน่หอม 4.13 0.55 มาก 
2. มคีวามเหนียวนุ่ม ในขณะรอ้น 4.24 0.66 มากทีสุ่ด 
3. มคีวามเหนียวนุ่มเมื่อทิง้ไวน้าน 4.08 0.68 มาก 
4. หุงเป็นขา้วสุกไดป้รมิาณมาก (ขึน้หมอ้) 3.99 0.70 มาก 
5. บรโิภคเป็นขา้วสวย 4.35 0.78 มากทีสุ่ด 
6 บรโิภคเป็นขา้วต้ม 4.02 0.55 มาก 
7 หุงผสมกบัขา้วสารชนิดอื่นเป็นขา้วสุก 4.42 0.66 มากทีสุ่ด 
รวม 4.17 0.65 มาก 
 
 จากตารางที ่11 พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธย์อมรบัขา้วสงัขห์ยดดา้น

คุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.17)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ใหก้ารยอมรบัหุงผสมกบัขา้วสารชนิดอื่นเป็นขา้วสุกระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( x  = 

4.42) รองลงมาคอื บรโิภคเป็นขา้วสวย( x   = 4.36)  มคีวามเหนียวนุ่ม ในขณะรอ้น( x  = 

4.24) กลิน่หอม( x  = 4.13) มคีวามเหนียวนุ่มเมื่อทิง้ไวน้าน( x =4.08) บรโิภคเป็นขา้วต้ม( x

=4.02) และ หุงเป็นขา้วสุกไดป้รมิาณมาก (ขึน้หมอ้) ( x =3.99) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรบัของผู้บริโภคในจงัหวดั 
 ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวสงัขห์ยด ด้านขนาดบรรจุ 
 

การยอมรบัของผู้บริโภค 
ค่าเฉล่ีย 

ค ่า ส ่ว น
เ บี ่ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

ร ะ ด บั ก า ร
ยอมรบั 

x  S.D. 
1. ปรมิาณทีต่้องการซือ้ครัง้ละ 1 กโิลกรมั 4.22 0.82 มาก 
2. ปรมิาณทีต่้องการซือ้ครัง้ละ 2 กโิลกรมั 4.13 0.79. มาก 
3. ปรมิาณทีต่้องการซือ้ครัง้ละ 5 กโิลกรมั 4.25 0.80 มากทีสุ่ด 
รวม 4.20 0. 80 มาก 
 
 จากตารางที ่12 พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธย์อมรบัขา้วสงัขห์ยดดา้น

ขนาดบรรจุ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.20)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ใหก้ารยอมรบั

ปรมิาณทีต่้องการซือ้ครัง้ละ 5 กโิลกรมัระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( x  = 4.25) รองลงมาคอื 

ปรมิาณทีต่้องการซือ้ครัง้ละ 1 กโิลกรมั( x   = 4.22) และ ปรมิาณทีต่้องการซือ้ครัง้ละ 2 กโิลกรมั

( x  = 4.13) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรบัของผู้บริโภคในจงัหวดั
 ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวสงัขห์ยด ด้านรสชาติ 
 
การยอมรบัของผู้บริโภค ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน ร ะ ด บั ก า ร

ยอมรบั x  มาตรฐาน(S.D.) 
1 รสชาตโิดยรวมด ี 4.36 0.82    มากทีสุ่ด 
 รวม 4.36  0.82 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางที ่13 พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธย์อมรบัขา้วสงัขห์ยดดา้น

รสชาต ิโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x =4.36)   
 
 
 
 



68 
 

 ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานการยอมรบัของผู้บริโภคใน
  จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวสงัขห์ยด ด้านการยอมรบัโดยรวม 
 
การยอมรบัของผู้บริโภค ค่าเฉล่ีย ค ่า ส ่ว น

เบี่ยงเบน 
ร ะ ด บั ก า ร
ยอมรบั 

x  มาตรฐาน(S.D.) 
1 มัน่ ใ จ ว ่า ปล อดส า ร เ คม /ี ด ตี ่อ

สุขภาพ 
4.59 0.79 มากทีสุ่ด 

2 ชอบเพราะเป็นขา้วพืน้เมอืง 4.51 0.81 มากทีสุ่ด 
 รวม 4.55 0.80 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่14 พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธย์อมรบัขา้วสงัขห์ยดดา้นการ

ยอมรบัโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x =4.55)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มัน่ใจว่าปลอด

สารเคม/ีดตี่อสุขภาพระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( x  = 4.59) รองลงมาคอื ชอบเพราะเป็น

ขา้วพืน้เมอืง( x   = 4.51) ตามล าดบัตามล าดบั 
 
ตอนท่ี 4 ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวพนัธุ์
พื้นเมืองข้าวหอมดอกพะยอม และข้าวพนัธุ์สงัขห์ยด 
 ขอ้มลู ปญัหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หรอืความคดิเหน็อื่น ๆ เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ขา้ว
พนัธุพ์ืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอม และขา้วพนัธุส์งัขห์ยด 
 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีพบว่ามปีญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคอย่างยิง่ส าหรบัการปลูกขา้วพืน้เมอืง
พนัธุข์า้วหอมดอกพะยอม เนื่องขา้วชนิดนี้มกีลิน่หอมมากท าใหเ้ป็นอาหารของศตัรพูชืประเภทนก
จ านวนมากเขา้มาจกิกนิขา้วในแปลงนาตัง้แต่เริม่ออกรวงจนกระทัง่เกบ็เกี่ยวท าใหก้ารปลูกขา้ว
หอมดอกพะยอมไดผ้ลผลติน้อยมากจนไม่สามารถน าไปวเิคราะหก์ารยอมรบัของผูบ้รโิภคใน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธไ์ด้ 
 ส่วนการปลูกขา้วพืน้เมอืงพนัธุส์งัขห์ยดนัน้ไม่มปีญัหา หรอือุปสรรคแต่อย่างจากการปลูก
ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงชนิดนี้ตามภูมปิญัญาของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว หมู่ 1 ต าบล สามรอ้ย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธไ์ดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจท าใหเ้กษตรกรเพิม่พืน้ปลูกขา้วพืน้เมอืงชนิดนี้เพิม่ขึน้ 
นอกจากนี้ย ังมีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง
เพิ่มขึ้นอีกด้วย  
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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศกึษา เรื่อง การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต้ : กรณีการปลูก ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง
ขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ ่มเกษตรกรผูป้ล ูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ          
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา ดงันี้ 
 1. เพื่อศกึษากระบวนการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล               
ไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

  2. เพื่อทราบผลผลติขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอ
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 3. เพื่อศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ต่ีอขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง  
 4 เพื่อศกึษาความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่ม เกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 กลุ ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้  คอื 1) สมาชกิกลุ ่มผูป้ล ูกขา้ว ต าบลไร่เก่า             
2) เจา้หน้าทีเ่กษตรอ าเภอสามรอ้ยยอด 3) นายกเทศมนตรตี าบลไร่เก่า 4) สมาชกิเทศบาลต าบล
ไร่เก่า 5) ผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบทีอ่ยู่ในเขต อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จ านวน 
384 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified  random sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถาม แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และแบบปลายเปิด  
ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.910  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
 
สรปุผลการวิจยั 

1. กระบวนการปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบล ไร่เก่า 
อ าเภอสามร้อยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 การปลูกขา้วสงัขห์ยดของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เป็นการปลูกดว้ยวธิหีว่านน ้าตมซึง่เป็นการปลูกขา้วโดยเอาเมลด็พนัธุข์า้ว
สงัขห์ยด หว่านลงไปในพืน้ทีน่าทีไ่ดไ้ถเตรยีมดนิไวโ้ดยตรง ซึง่เรยีกว่า direct seeding  การ
เตรยีมดนิกม็กีารไถดะและไถแปร ปกตกิลุ่มเกษตรกรจะเริม่ไถนาส าหรบัปลูกขา้วนาหว่านตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2556  เนื่องจากพืน้ทีน่าส าหรบัปลูกขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล
ไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธน์ี้ส่วนใหญ่นอกจากอาศยัน ้าฝนตามฤดูกาล  
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แลว้ยงัสามารถใชน้ ้าชลประทานทีไ่หลผ่านทีน่าไดอ้กีดว้ย จงึสะดวกแก่การท านาเพื่อปลูกขา้วปี
ละ สอง ครัง้คอื นาปรงั และนาปี การปลูกขา้วขา้วสงัขห์ยดแบบการท านาหว่านน ้าตม  
 การปลูกขา้วหอมดอกพะยอม เนื่องจากเป็นขา้วไร่ ไวต่อช่วงแสงเกษตรกรจงึใช้
กระบวนการปลูกดว้ยวธิหียอดหลุมในแปลงนาทีเ่ป็นพืน้ทีน่าดอนโดยมกีระบวนการและขัน้ตอน
การปลูกเหมอืนกบัขา้วสงัขห์ยดทุกขัน้ตอนเพยีงแต่การใหน้ ้าในปรมิาณน้อยกว่า 

2.ผลผลิตข้าวพนัธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสาม
ร้อยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 2.1 การเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วสงัขห์ยดเกษตรกรเกบ็เกี่ยวดว้ยรถเกี่ยวขา้วโดยมี
ค่าจา้ง 600 บาทต่อไร่ผลผลติขา้วสงัขห์ยดทีไ่ด ้จ านวน 40 ถงัต่อไร่ การเกบ็รกัษาผลผลติขา้ว
สงัขห์ยดหลงัเกบ็เกี่ยวเกษตรกรจะตากขา้วเปลอืกบนลานตากขา้ว  2 วนั เพื่อใหข้า้วแหง้ลด
ปรมิาณความชืน้ ใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานทีโ่รงสกี าหนดมากทีสุ่ด คอืไม่เกนิ 15 % หล งั ก า ร เ ก บ็
เกี่ยวผลผลติขา้วสงัขห์ยดเกษตรกรจะแบ่งขา้วเปลอืกเพื่อเกบ็ไวร้บัประทานใหเ้พยีงพอกบัจ านวน
สมาชกิในครอบครวัเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนทีเ่หลอืกจ็ าหน่ายผลผลติขา้วสงัขห์ยดใหก้บัโรงส ี
โดยเขา้ร่วมโครงการรบัจ าน าขา้วของรฐับาล ในราคา ตนัละ 14,800 บาท  

 2.2 การเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้วหอมดอกพะยอมเกษตรกรเกบ็เกี่ยวโดยการใชเ้คยีว
เกี่ยวขา้วโดยแยกขา้วหอมดอกพะยอมออกจากขา้วชนิดอื่นๆทีป่นมากบัพนัธุข์า้วปลูกจงึไดผ้ล
ผลติ 2 สายพนัธค์อืขา้วชนิดอื่นๆทีป่นมากบัขา้วหอมดอกพะยอมซึง่ขา้วหอมดอกพะยอมได้
ผลผลติทีเ่ป็นขา้วเปลอืก จ านวน 35 กโิลกรมั เนื่องจากต้นขา้วชนิดนี้มกีลิน่หอมตัง้แต่เริม่ออก
รวงจนกระทัง่เกบ็เกี่ยวท าใหน้กซึง่เป็นศตัรสู าคญัของขา้วชนิดนี้  หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติขา้ว
หอมดอกพะยอมเกษตรกรจะเกบ็ขา้วเปลอืกไวท้ัง้หมดเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นพนัธุข์า้วปลูกเพื่อการ
อนุรกัษ์พนัธุข์า้วหอมดอกพะยอมโดยไม่มกีารจ าหน่าย และบรโิภค 
 3. การยอมรบัของผู้บริโภคในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อข้าวพนัธุ์พื้นเมือง 

3.1ขอ้มลูคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค 
  ผู้บรโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ที่มต่ีอข้าวสงัข์หยด ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.2 มชี่วงอายุระหว่าง 36-60  ปีจ านวน 177 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
46.1 ระดบัการศกึษา สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 ประกอบอาชพี 
เกษตรกร/ผูป้ลกูขา้ว  รบัราชการ และรฐัวสิาหกจิ/เอกชน มจี านวนเท่าๆกนัคอื128 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 33.3 เท่ากนั  ม ี รายได้ต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท จ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 
บรโิภค ขา้วสงัขห์ยด 1  ครัง้ จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3  ให้การยอมรบัในการบรโิภค
ขา้วสงัขห์ยด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบั  มากที่สุด  ( x  = 4.28)  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ใหก้ารยอมรบัขา้วสงัขห์ยดโดยรวม ระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( x  = 4.55) รองลงมา
คอื ดา้นดา้นรสชาต ิ( x  = 4.36)  ดา้นดา้นขนาดบรรจุ  ( x  = 4.20) ดา้นคุณลกัษณะทางประสารท

สมัผสั  ( x  = 4.17)  และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ( x  = 4.15) ตามล าดบั  เกษตรกรผูป้ลูก
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ขา้ว มคีวามต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุพ์ื้นเมอืง พนัธุส์งัขห์ยดเพิม่ขึน้ทุกคนรวมพืน้ทีป่ลูก
ขา้วพื้นเมอืงพนัธุ์สงัขห์ยดทัง้ 50 ไร่ และมสีมาชกิเขา้ร่วมโครงการศูนยเ์รยีนรู้ของชุมชนเพิม่ขึ้น
จ านวน 10 คน ส่วนขา้วหอมดอกพะยอม มผีลผลติไมเ่พยีงพอทีเ่พิม่พืน้ทีป่ลกู 
 3.2  ระดบัการยอมรบัในการบรโิภคขา้วสงัขห์ยด ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์ห้การยอมรบัในการบรโิภคขา้วสงัข์

หยด โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั มากที่สุด  ( x  = 4.28)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ใหก้าร
ยอมรบัขา้วสงัขห์ยดโดยรวม ระดบัมากทีสุ่ดมคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.55) รองลงมาคอื ดา้นด้าน

รสชาต ิ( x  = 4.36)  ดา้นดา้นขนาดบรรจุ  ( x  = 4.20) ดา้นคุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั  ( x  
= 4.17)  และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ( x  = 4.15) ตามล าดบั  เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีความ
ต้องการขยายพื้นทีป่ลูกขา้วพนัธุ์พืน้เมอืง พนัธุ์สงัขห์ยดเพิม่ขึน้ทุกคนรวมพื้นทีป่ลูกขา้วพืน้เมอืง
พนัธุส์งัขห์ยดทัง้ 50 ไร่ และมสีมาชกิเขา้ร่วมโครงการศูนยเ์รยีนรูข้องชุมชนเพิม่ขึน้จ านวน 10 คน 
ส่วนขา้วหอมดอกพะยอม มผีลผลติไมเ่พยีงพอที่จะเพิม่พืน้ทีป่ลกู 
 4. ความต้องการขยายพื้นท่ีปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองของกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามร้อยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์พบว่า 
  4.1 ความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพนัธุส์งัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ จากการประชุม อภปิรายกลุ ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วพบว่าเกษตรกรผูป้ลูกขา้วมคีวามต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วพืน้เมอืงพนัธุ์
สงัขห์ยดเพิม่ขึน้ทุกคนรวมพืน้ทีป่ลูกขา้วพืน้เมอืงพนัธุส์งัขห์ยดทัง้ 50 ไร่ และมสีมาชกิเขา้ร่วม
โครงการศูนยเ์รยีนรูข้องชุมชนเพิม่ขึน้จ านวน 10 คน  
  4.2 ความต้องการขยายพืน้ทีป่ลูกขา้วหอมดอกพะยอม ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จากทดลองปลูกขา้วหอมดอก
พะยอม และการประชุม อภปิรายกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วพบว่า ผลผลติขา้วหอมดอกพะยอมที่
ไดร้บัมไีม่เพยีงพอทีเ่พิม่พืน้ทีป่ลูกตามความต้องการของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทีต่ ้องการแยก
แปลง ดงันัน้เกษตรกรผูป้ลูกขา้วจงึตกลงกนัว่าจะท าการปลูกขา้วในแปลงรวมอกีครัง้หนึ่งเพื่อ
อนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอมไว้ 

 
อภิปรายผล 
 
              ผลการศกึษาครัง้นี้ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. กระบวนการปลูกขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบล ไร่เก่า อ าเภอ
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์เป็นการปลูกขา้วดว้ยวธิหีว่านน ้าตมซึง่เป็นการปลูกขา้วโดย
เอาเมลด็พนัธุข์า้วสงัขห์ยด หว่านลงไปในพืน้ทีน่าทีไ่ดไ้ถเตรยีมดนิไวโ้ดยตรง ตามภูมปิญัญาทีไ่ด้
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ใชใ้นการปลูกขา้ว ปกตกิลุ่มเกษตรกรจะเริม่ไถนาส าหรบัปลูกขา้วนาหว่านตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ.2556  เนื่องจากพืน้ทีน่าส าหรบัปลูกขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ
สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธน์ี้ส่วนใหญ่นอกจากอาศยัน ้าฝนตามฤดูกาลแลว้ยังสามารถ
ใชน้ ้าชลประทานทีไ่หลผ่านทีน่าไดอ้กีดว้ย จงึสะดวกแก่การท านาเพื่อปลูกขา้วปีละ สอง ครัง้คอื 
นาปรงั และนาปี การปลูกขา้วขา้วสงัขห์ยดแบบการท านาหว่านน ้าตม  ส่วนการปลูกขา้วหอมดอก
พะยอม เนื่องจากเป็นขา้วไร่ ไวต่อช่วงแสงเกษตรกรจงึใชก้ระบวนการปลูกดว้ยวธิหียอดหลุมใน
แปลงนาทีเ่ป็นพืน้ทีน่าดอนโดยมกีระบวนการและขัน้ตอนการปลูกเหมอืนกบัขา้วสงัขห์ยดทุก
ขัน้ตอนเพยีงแต่การใหน้ ้าในปรมิาณน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของปทัมา ศริธิญัญา และ
คณะ (2550)ทีไ่ดศ้กึษาการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลติขา้วไร่เชงิอนุรกัษ์และคดัเลอืกสาย
พันธุ์ข้าวไร่เพื่อการบริโภคในครวัเรือนพื้นที่ อ าเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน พบว่าผลการน า
เทคโนโลยต่ีางๆไปประยุกต์ใช้ในแปลงปลูกข้าวไร่เกษตรกรมผีลผลิตข้าวไร่เพิ่มขึ้นจาก 150 
กโิลกรมัต่อไร่เป็น 350 กโิลกรมัต่อไร่ ส่วนการคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วไร่มคีวามเหมาะสมกบัสภาพ
พืน้ทีแ่ละตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรจาก 15 สายพนัธุ ์ไดจ้ านวน 3 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่1) ขา้ว
ขาวใหผ้ลผลติเฉลีย่ 620 กโิลกรมัต่อไร่ 2) ขา้วแคบแดง ไดผ้ลผลติเฉลีย่ 640 กโิลกรมัต่อไร่ 3) 
ขา้วน ้าเงนิให้ผลผลติเฉลี่ย 701 กิโลกรมัต่อไร่ ปจัจุบนัมกีารขยายเมล็ดพนัธุ์ทัง้ในชุมชน และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จงัหวดัล าปาง ขยายผลให้กบัเกษตรกรที่ต้องการพนัธุ์
ขา้วไรไ่ปปลกูในแปลง  

นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของสุพรรณ ี ชยัพพิฒัน์.(2551) ทีไ่ดศ้กึษาการจดัการ
อนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงของกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่ บา้นน ้าเยน็ ต าบลกกสะทอ้น อ าเภอด่าน
ซา้ย จงัหวดัเลย พบว่า 

วิธีการอนุรกัษ์พนัธุข้์าวพื้นเมือง 
1.การจดัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงของกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่บา้นน ้าเยน็พบว่ากลุ่ม

มวีธิกีารจดัการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงดงันี้ 
 1.1 การคดัเลอืกพนัธุม์กีารคดัพนัธุเ์มื่อขา้วเริม่ออกรวงจะคดัเลอืกบรเิวณทีข่า้วมี

การเตบิโตดอีอกรวงสม ่าเสมอ 
 1.2 การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ ์จะตอ้งลดความชืน้ของเมลด็พนัธุโ์ดยการตากแดด 3-

4 วนัเกบ็ในทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 1.3 การบรโิภคมกีารเกบ็เมลด็ขา้วเปลอืกไวบ้รโิภคและแปรรปูเป็นอาหารอื่นๆใน

ครวัเรอืนเท่าๆกนั 
 1.4 การจ าหน่ายมีการจดัจ าหน่ายปลีกซื้อขายให้กับคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน

ใกลเ้คยีง และการจ าหน่ายส่งโดยขายใหก้บัส่วนราชการหรอืพ่อคา้ทัว่ไป 
 1.5 การเตรยีมพืน้ทีโ่ดยกรเผาหญ้าและวชัพชืก่อนไถดะ 1 รอบไถพรวน 1 รอบ 

หลงัจากนัน้ใชปุ้๋ ยคอกหว่านใหท้ัว่พืน้ทีแ่ละใชปุ้๋ ยเคมรีองพืน้ก่อนทีจ่ะปลกูขา้วไร ่
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 1.6 การปลูกใชว้ธิกีารปลูกแบบหยอดหลุม ห่างกนั 30x30 เซนตเิมตร จ านวน
เมลด็หลุมละ 7-10 เมลด็ และการปลกูแบบโรยเป็นแถวใชเ้ครือ่งหยอดเมลด็ในการปลกู 

 1.7 การดแูลรกัษาจะตอ้งมกีารใส่ปุ๋ ย มกีารก าจดัวชัพชื และมกีารตดัพนัธุโ์ดยท า 3 
ระยะดงันี้ คอืระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะขา้วแก่ 

 1.8 การเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคนโดยใช้เคยีวเกี่ยวขา้ว ขา้วที่เก็บไว้บรโิภคจะเก็บ
เกี่ยวก่อนระยะพลบัพลงึ ส่วนขา้วทีใ่ช้เป็นเมลด็พนัธุ์จะเก็บเกี่ยวหลงัระยะพลบัพลงึสอดคล้องกบั
แนวคดิการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วทีม่สีาระว่าการรวบรวมจะต้องคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ขา้วทีด่มีคีุณภาพให้
ผลผลติสงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิโครงการศูนยส์่งเสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชน ทีม่สีาระว่าเกษตรกร
มพีนัธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ปลูกอย่างเพียงพอและต่อเนื่องและยงัมีผลผลิตข้าวดีไว้บรโิภคและ
จ าหน่าย  
 2.การจดัการกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่บา้นน ้าเยน็ พบว่า การบรหิารจดัการกลุ่มดงันี้  
     2.1โครงสรา้งกลุ่มมกีารประชุมคดัเลอืกสมาชกิในกลุ่มมโีครงสรา้งคอื ประธาน 
รองประธาน เลขานุการ เหรญัญกิ ประชาสมัพนัธ ์และกรรมการ 
  2.2 กฎระเบยีบ มกีารก าหนดกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามทีส่มาชกิทุกคนร่วมเสนอ
และมกีารสรุปผลตามมตทิีป่ระชุม 
  2.3 การสื่อสารและการเรยีนรู ้มกีารจดัประชุมภายในกลุ่มทุกเดอืนและมกีารจดั
ฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดูงานโดยสมาชกิทุกคนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจร่วมกจิกรรมกลุ่ม  
  2.4 มแีผนการปลูกขา้ว สมาชกิส่วนใหญ่มแีผนการปลูกข้าวเพื่อบรโิภค 100-150 
กโิลกรมัต่อปี และปลูกเพื่อใชเ้ป็นเมลด็พนัธุ ์30-50 กโิลกรมัต่อปี สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่องการ
จดัการทีม่สีาระว่าการจดัการเป็นเรื่องของการกระท ากจิกรรมต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ผูท้ีจ่ะกระท า
กจิกรรมคอื ผูบ้รหิารและสมาชกิในองคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบักลุ่มทีม่สีาระว่ากลุ ่ม
จะต้องประกอบดว้ย คณะกรรมการ สมาชกิกลุ่ม โดยมโีครงสรา้งกลุ่มมบีทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ
ในกจิกรรมกลุ่มซึง่มกีารก าหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยมสีมาชกิกลุ่มมสี่วนร่วมในการก าหนด
ขึน้ มกีารตดิต่อสื่อสารระหว่างสมาชกิภายในกลุ ่ม ทุกรปูแบบและกลุ ่มช่วยเกดิการตดัสนิใจ
ร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิการมสี่วนร่วมทีม่สีาระว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกนั
ด าเนินงานพฒันากลุ่มไม่ว่าจะเป็นร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ร่วมรบัผลประโยชน์ และร่วมการ
แก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มของตน 
 3.การจดัการผลผลติ ของกลุ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วไร่บา้นน ้าเยน็ พบว่ากลุ่มมกีารจดัการ
ผลผลติดงันี้ 
     3.1การแบ่งส่วนและการควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่สมาชกิมกีารแบ่งส่วนโดย
สดัส่วนผลผลติขา้ว คอืบรโิภค 1,000 – 3,000 กโิลกรมัต่อปี จ าหน่าย 100 – 1,000 กโิลกรมัต่อปี 
และปลูกจ านวน 200 – 400 กโิลกรมัต่อปี การควบคุมคุณภาพจะต้องมกีารลดความชืน้ และ
ป้องกนัเชือ้ราโดยการตากแดด 3-4 วนั  
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    3.2 การตลาดมกีารวางแผนการตลาด โดยการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการต่างๆ 
ประสานศูนยเ์ครอืข่ายศูนยส์่งเสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชนจงัหวดัเลย และตดิต่อกบัตลาดใน
ทอ้งถิน่ และจงัหวดัต่างๆ ทีเ่คยซือ้เมลด็พนัธุข์า้วกบักลุ่ม 
 2. จากผลการศกึษาระดบัการยอมรบัของผูบ้รโิภคในจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีม่ตี่อขา้ว
พนัธุพ์ืน้เมอืงโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดรองลงมาคอื ดา้นดา้นรสชาต ิ ดา้นดา้นขนาดบรรจุ 
ดา้นคุณลกัษณะทางประสารทสมัผสั  และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั และใหก้าร
ยอมรบัการขดัสเีป็น ขา้วกลอ้งระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ความสะอาดของขา้วสาร นิยมบรโิภค
โดยการหุงผสมกบัขา้วสารชนิดอื่นเป็นขา้วสุกระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื บรโิภคเป็นขา้วสวย
เพราะมคีวามเหนียวนุ่ม ในขณะรอ้น มกีลิน่หอม มคีวามเหนียวนุ่มเมื่อทิ้งไวน้าน นอกจากนี้ยงั
นิยมบรโิภคเป็นขา้วต้ม และ เมื่อหุงเป็นขา้วสุกไดป้รมิาณมาก ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีายได ้
10,001-15,000 บาท รองลงมาคอื รายได ้15,001-20,000 บาท สอดคลอ้งกบัปจัจยัทีใ่ช้
ก าหนดการบรโิภคถงึแมว้่าความต้องการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคแต่ละรายจะมี
ความแตกต่างกนั แต่กพ็อจะสรุปไดว้่าตวัก าหนดการบรโิภคหรอืปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารโดยรวมทีร่ะบุว่า ระดบัรายไดเ้ป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
บรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั คอื  ผูบ้รโิภคทีม่ ี
รายไดม้ากจะบรโิภคมาก ถ้ามรีายไดน้้อยกจ็ะบรโิภคน้อย 
 

1. ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบติั 
  การศกึษา เรื่อง การอนุรกัษ์ขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้: กรณีการปลูก ขา้วพนัธุ ์
พืน้เมอืงขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่า อ าเภอ          
สามรอ้ยยอด  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ในครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะเพื่อการปฏบิตั ิดงันี้ 
  1.1 ดา้นการอนุรกัษ์ขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด 
      1.1.1 ควรปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการ ปลูกขา้วเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทีม่ ี
คุณภาพ และการขยายพนัธุ์ 
  1.2 ดา้นการบรโิภคขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด 
      1.2.1ควรมกีารรณรงคเ์พื่อส่งเสรมิใหบ้รโิภคขา้วพืน้เมอืงทีผ่่านกระบวนการ
ปลูกโดยปลอดสารเคม ี
  1.3 ดา้นการจ าหน่ายในเชงิธุรกจิของขา้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด 
      1.3.1 ควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารจดัจ าหน่ายขา้วหอมดอกพะยอมและขา้ว      
สงัขห์ยด อย่างเป็นระบบ ตามความต้องการของผูบ้รโิภค 
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     1.3.2 ควรท าบรรจุภณัฑข์า้วหอมดอกพะยอมและขา้วสงัขห์ยด ใหน่้าสนใจ และมี
ปรมิาณ ตามความต้องการของลูกคา้ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
  2.1 ควรวจิยัและพฒันาสรา้งเครอืข่ายของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลไร่เก่ากบั
กลุ่มอื่นๆ และองคก์รสนับสนุนเพื่อความร่วมมอืและเชื่อมโยงกจิกรรมต่างๆในการพฒันาการ
อนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงไปสู่ชุมชนอื่นๆสามารถพงึพาตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 
  2.2 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบผลผลติ และคุณค่าทางโภชนาการของขา้วหอมดอก
พะยอมและขา้วสงัขห์ยด ทีป่ลูกในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะภูมปิระเทศแตกต่างกนั 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ

.ดร.สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

“ : มืองข้าวหอมดอกพะยอม และข้าวสังข์หยด ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอแสดงความนับถือ

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธ์ุทา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๐๕๘๒.๑๔ /

คณะอุ
โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔
โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔



๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรียน ผศ.

๑.แบบสอบถาม  จํานวน ๒ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ

.ดร.สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

“ : มืองข้าวหอมดอกพะยอม และข้าวสังข์หยด ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอแสดงความนับถือ

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธ์ุทา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๐๕๘๒.๑๔ /

คณะอุ
โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔
โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔



แบบสอบถาม
:

ปลูกข้าว ตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
=====================================================================

ความพึงพอใจของผู ้บริโภค
ตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/ ลงในช่องว่าง         และเติมข้อความ
และ
1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบถาม

1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง

2. อายุ
1. 15 ปี
2. 15-20 ปี
3. 20-35 ปี
4. 35-60 ปี
5. 61

3.
1. ไม่ได้เรียน
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. อนุปริญญาตรี



5. ปริญญาตรี
6. สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ).......................................

4. สถานภาพ
1. เกษตรกร หรือ ผู ้ปลูกข้าว
2. ข้าราชการ
3. รัฐวิสาหกิจ

5. บริโภคข้าวสังข์หยด
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. มากกว่า 4 (ระบุ)............................................................................

6.
1. ไม่เกิน 5,000บาท
2. 5,001-10,000บาท
3. 10,001-15,000บาท
4. 15,001-20,000บาท
5. 20,001-30,000บาท
5. มากกว่า 30,000บาท



2
 (คะแนนระหว่าง 1 ถึง 10คะแนน)

รายการ คะแนนค่าความสอดคล้อง
-1 0 1 สําหรับนักวิจัย

ลักษณะทางกายภาพ
1. สีของข้าว
2. ขนาดของเมล็ดข้าวสาร
3. ข้าวใหม่ 1
4.ข้าวเก่า นานกว่า 1 ปี
5. ความสะอาดของข้าวสาร
6. การขัดสีเป็น ข้าวกล้อง
7. การขัดสีเป็น ข้าวขาว
8. 1 กิโลกรัม
9. 2 กิโลกรัม
10. 5 กิโลกรัม

(ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...



- 2 -
รายการ คะแนนค่าความสอดคล้อง

-1 0 1 สําหรับนักวิจัย
รสชาติของข้าว
1. รสชาติโดยรวมดี
2.
3.มีความเหนียวนุ่ม ในขณะร้อน
4. มีความเหนียวนุ่มเมือ
5. หุงเป็นข้าวสุกได้ปริมาณมาก ( )
6. บริโภคเป็นข้าวสวย
7. บริโภคเป็นข้าวต้ม
8. หุงผสมกับข้าวสารชนิดอืนเป็นข้าวสุก
9. มันใ จว่ าปลอดสารเคมี/ดีต่อสุขภาพ
10. ชอบเพราะเป็น

(ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

ขอได้รับความขอบคุณ สําหรับข้อมูลจากท่าน
****** ( 18 พ.ย. 2557 ) ******



 
แบบสอบถาม 

โครงการวจัิย เร่ือง การอนุรักษ์ข้าวพนัธ์ุพืน้เมืองภาคใต้ : 
กรณีศึกษาการปลูกข้าวพนัธ์ุพืน้เมืองข้าวหอมดอกพะยอมและข้าวสังข์หยด ของกลุ่มเกษตรกรผู้

ปลูกข้าว ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
===================================================================== 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ี  เพื่อใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อขา้วสังขห์ยด 
             ท่ีปลูกในต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
             โดยใชเ้คร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง         และเติมขอ้ความเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล                
            และขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริโภคขา้วสังขห์ยด 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบถาม 

1. เพศ 
             1.  ชาย 
             2.  หญิง 

 2.  อาย ุ
         1.  ต ่ากวา่  15  ปี 
         2.  15-20  ปี 
         3.  20-35  ปี 
          4.  35-60  ปี 
         5.  61  ปีข้ึนไป 
 3.  ระดบัท่ีส าเร็จการศึกษา 
         1.  ไม่ไดเ้รียน 
         2.  ประถมศึกษา 
         3.  มธัยมศึกษา 
         4.  อนุปริญญาตรี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S0GyzG9YO5GsRM&tbnid=hzH2XKkthBRdVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rmuti.ac.th/rmuti-games30/index.php/2014-01-19-10-25-49?u=5&ei=zD-iU-PkOdOMuAT-3oD4DQ&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGK9DahniNBQfDr47gRqxOpKrfaEA&ust=1403228478143293


         5.  ปริญญาตรี 
         6.  สูงกวา่ปริญญาตรี (ระบุ)....................................... 
 4. สถานภาพ 
         1.  เกษตรกร หรือ ผูป้ลูกขา้ว 
         2.  ขา้ราชการ 
         3.  รัฐวสิาหกิจ 
5. จ  านวนคร้ังท่ีท่านบริโภคขา้วสังขห์ยด 
         1.  1  คร้ัง 
         2.  2  คร้ัง 
         3.  3  คร้ัง 
         4.  4   คร้ัง 
         5.  มากกวา่   4   คร้ัง (ระบุ)............................................................................ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
         1.  ไม่เกิน 5,000บาท 
         2.  5,001-10,000บาท 
         3.  10,001-15,000บาท 
         4.  15,001-20,000บาท 
         5.  20,001-30,000บาท 
         5.  มากกวา่ 30,000บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจทีม่ีต่อการบริโภคข้าวสังข์หยด 
ค าช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย ท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน ( คะแนน ระหว่าง 1  ถึง 10 คะแนน) 
 

รายการ คะแนนค่าความสอดคล้อง 
-1 0 1 ส าหรับนกัวจิยั 

ลกัษณะทางกายภาพ 
1. สีของข้าว 

    

2. ขนาดของเมล็ดขา้วสาร     
3. ขา้วใหม่ 1 ปีหลงัเก็บเก่ียว     
4.ขา้วเก่า หลงัเก็บเก่ียวนานกวา่ 1 ปี     
5. ความสะอาดของขา้วสาร     
6. การขดัสีเป็น ข้าวกล้อง     
7. การขดัสีเป็น ข้าวขาว     
8. ปริมาณท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังละ 1 กโิลกรัม     
9. ปริมาณท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังละ 2 กโิลกรัม     
10.ปริมาณท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังละ 5 กโิลกรัม     
 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ(ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 



- หนา้ท่ี 2 - 
รายการ คะแนนค่าความสอดคล้อง 

-1 0 1 ส าหรับนกัวจิยั 
รสชาติของข้าว 
1. รสชาติโดยรวมดี 

    

2. กล่ินหอม     
3.มีความเหนียวนุ่ม ในขณะร้อน     
4. มีความเหนียวนุ่มเม่ือทิง้ไว้นาน     
5. หุงเป็นขา้วสุกไดป้ริมาณมาก (ขึน้หม้อ)     
6. บริโภคเป็นข้าวสวย     
7. บริโภคเป็นข้าวต้ม     
8. หุงผสมกบัขา้วสารชนิดอ่ืนเป็นขา้วสุก     
9. มัน่ใจวา่ปลอดสารเคมี/ดีต่อสุขภาพ     
10. ชอบเพราะเป็นข้าวพืน้เมือง     
 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ(ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………….…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
 

 
 
 

ขอได้รับความขอบคุณ ส าหรับข้อมูลจากท่าน 
****** ( ขอความกรุณาส่งคนืนักวจิัย ภายในวนัที่ 18 พ.ย. 2557 ) ****** 



๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรียน อาจารย์ มัณฑนา  เทียมทัด

๑.แบบสอบถาม  จํานวน ๒ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ

.ดร.สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

“ : มืองข้าวหอมดอกพะยอม และข้าวสังข์หยด ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอแสดงความนับถือ

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธ์ุทา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๐๕๘๒.๑๔ /

โทร.๐๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔
โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔



๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญเป็นผู ้

เรียน ……………………………………….

๑.แบบสอบถาม จํานวน ๒ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ
ตาม ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

วิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
“ : งข์หยด ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตําบลไร่เก่า อําเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนนักวิจัย
ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จึง โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธ์ุทา)
คณบดี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะอุตสาหกรรมการโร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

ศธ ๐๕๘๒.๑๔ /

โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔
โทร.๐ ๓๒๑๖ ๘๕๐๐ต่อ๓๑๑๔
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