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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและรวบรวมพนัธ์ุขา้วหอมมะลิในจงัหวดั
ศรีสะเกษ 2) พฒันาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพนัธ์ุข้าวพ้ืนเมืองและรวบรวมพนัธ์ุขา้วหอมมะลิในจังหวดัศรีสะเกษ 
ประชากรไดแ้ก่ชาวเกษตรกร ในเขตอ าเภอเมือง อ  าเภอราษีไศล อ  าเภอศิลาลาด อ  าเภอหว้ยทบัทนั อ  าเภออุทุมพรพิสัย อ  าเภอปรางคก์ู่ อ  าเภอขุ
ขนัธ์ และอ าเภอภูสิงห์ จ  านวน 15 ครอบครัว  และภาคีเครือข่าย จ านวน 6 หน่วยงานไดแ้ก่ ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ ส านักพาณิชยจ์งัหวดัศรีสะเกษ  ผูป้ระกอบการโรงสีเอกชนจงัหวดัศรี
สะเกษ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นอุ่มแสง ต าบลดู่ อ  าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดว้ยวิธีการเจาะจง ใช้
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใชก้ารวจิยัแบบชุมชนเป็นฐาน ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้
คือ แบบบนัทึกบริบทพ้ืนท่ี ชุมชน แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกเทป บนัทึกเสียง แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกต  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่  ขา้วท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุขา้วเจา้และพนัธ์ุขา้วเหนียว จ านวน 7 สาย
พนัธ์ุ ซ่ึงเป็นขา้วท่ีนิยมปลูกเพ่ือกินและจ าหน่ายในปัจจุบนัในจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 7 พนัธุ์  ไดแ้ก่ 1) พนัธ์ุขา้วไรซ์เบอร่ี 2) พนัธ์ุขา้วมะลิ
แดง 3) พนัธุ์ขา้วมะลินิลสุรินทร์ 4) พนัธุ์ขา้วเหนียวด า    5) พนัธุ์ขา้วขาวดอกมะลิ 105 6) พนัธุ์ขา้วกข.15 7) พนัธุ์ขา้ว กข.6 และเป็นพนัธุ์ขา้ว
พ้ืนเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 17 พนัธ์ุ ปัจจุบนัชาวนาในจงัหวดัศรีสะเกษนิยมปลูกขา้วไวกิ้นเองและแบ่งไวเ้พ่ือจ าหน่ายและบางส่วน
ปลูกเพ่ือสะสมพนัธ์ุ และมีชาวนาบางกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนศูนยข์า้วปลูกขา้วเพ่ือจ าหน่ายให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงไดมี้
การรับประกนัราคาขา้วใหก้บัชาวนา มีการส่งขา้วเจา้จ  าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลจากการใชป้ระโยชน์ของพนัธ์ุขา้วจงัหวดัศรี
สะเกษ พบว่าเพ่ือเป็น “อาหาร” โดยขา้วส าหรับชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แลว้ถือว่าเป็นอาหารหลกัในชีวิตประจ าวนัท่ีมนุษยเ์ราตอ้ง
บริโภควนัละสามม้ือ น ามาท าขนมพ้ืนบา้นและน ามาเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมขา้ว และในงานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลพนัธ์ุขา้วท่ีศึกษา
มาพฒันาในรูปแบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูก เพ่ือจ าหน่ายในจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อ
เป็นช่องทางใหค้นทัว่โลกไดรั้บรู้ตามโดเมนเนม http://ricecenter.krubpom.com 
 

ค าส าคัญ :  ความหลากหลาย  ขา้วพ้ืนเมือง  ระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูพนัธุ์ขา้ว 
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Abstract 
 This research aims to 1) study the diversity of local rice and collect jasmine rice in Sisaket  province; 2) develop 
information technology system of local rice and the collection of jasmine rice in Sisaket  province. The sample groups consisted of 15 
family that were selected from Muang District, Rasisalai District, Silalad District, Huaytubtan District, Utumponpisai District, Pranggu 
District, Khukhan District and Phusing District, and 6 agencies including Sisaket Provincial Agriculture Office, Community Development 
Agency of Pranggu District, Sisaket Agriculture Cooperative, Sisaket Provincial Commercial Office, mill operator in Sisaket a nd Ban 
Oomsaeng Community Enterprise at Du Sub-District, Sisaket. The sample were selected using the purposive sampling method. The 
author applied PAR to research procedure with community based research. The measurements of the research to collect the qualitative 
data were community context report, questionnaires, the voice recorder, the form of group discussion, and observation form. 
 Results from data analysis showed that there were 7 cultivars of both paddy and sticky rice. The seven cultivars were 
popular to be grown for consuming and trading nowadays in Sisaket province including 1) rice berry, 2) red jasmine rice, 3) dark jasmine 
rice from Surin, 4) black sticky rice, 5) white jasmine rice 105, 6) Kor Khor rice 15, and 7) Kor Khor rice 6. In addition, 17 cultivar were 
found to be a local rice of  Sisaket provincet. Currently, farmers in Sriliket province prefer to grow rice for their households, some divided 
for sale and some to be seed for planting. Some groups of farmers join community enterprise especially the Center of Growing Rice for 
Trading. This center has been warranting the rice price, and trading and exporting the rice both domestic and abroad trading.  The result of 
rice genetic application in Sisaket expressed that rice is the main food for population in Southeast Asia – 3 times a day, and rice is used to 
make snacks and also used in ritual ceremony. The author has gathered the data to develop to be data base as information tech nology 
system about local rice and popular rice for trading in Sisaket province as one of channel to share the information world wide web: 
http://ricecenter.krubpom.com 
  
Keywords: diversity, local rice, rice data base information system 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งหน่ึงของโลกมีทรัพยากรท่ีทรงคุณค่ามี
ประโยชน์ทั้งดา้น การเกษตร เศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งดา้นชีววิทยาพ้ืนฐาน ทรัพยากรเหล่าน้ีมนุษยไ์ดน้ ามาเป็นอาหาร เคร่ือง
นุ่มห่ม ยารักษาโรค [1] โดยเฉพาะขา้วซ่ึงถือวา่เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีส าคญัของประเทศไทย และในอนาคตขา้วจะเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด
อนัดบัตน้ในการขบัเคล่ือนประเทศใหก้า้วหนา้ทางเศรษฐกิจ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งให้ความส าคญัในการเร่งปรับปรุงการ
เพ่ิมผลผลิต การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วชั้นดีท่ีมีราคาสูง การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าราคาทางเศรษฐกิจส าหรับเกษตรกรไทย สร้างความ
เขม้แข็งให้กบัอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการเสริมหนุนความมัน่คงทางการผลิตอาหารปลอดภยัให้มีศกัยภาพการผลิตขา้ว
อินทรียเ์พ่ือให้เป็นจุดแข็งของประเทศและเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่า การคา้ขา้วอินทรียน้ี์ยงัมีปริมาณนอ้ย แต่
แนวโนม้การบริโภคขา้วอินทรียมี์มากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคตระหนัก ถึงความปลอดภยัดา้นอาหารและส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่พ้ืนท่ี
ปลูกขา้วอินทรียข์องประเทศไทยจะสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก และไทยยงัคงเป็นผูน้ าในการส่งออกขา้วอินทรียไ์ปยงัตลาดโลกท่ี
ส าคญัหลายประเทศดว้ยกนั  
 จงัหวดัศรีสะเกษ ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นแหล่งปลูกขา้วพนัธ์ุหอมมะลิ ชั้นดีแห่งหน่ึงของ
ประเทศไทยและไดมี้การตรวจรับรองมาตรฐานขา้วรวมถึงระบบการผลิตขา้วหอมมะลิท่ีปลอดภยัจากสารพิษเคมีอีกจงัหวดัหน่ึง 
เม่ือปี พ.ศ. 2555 จงัหวดัศรีสะเกษไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน  3,690 ราย โดยเกษตรกรไดรั้บการอบรม
ความรู้ในการเพาะปลูกขา้ว การเก็บเก่ียวและมีนักวิชาการ นักวิจยัไดส่้งเสริมให้เกษตรกรจดัตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึน
และยกระดบัมาตรฐานของขา้วภายในประเทศให้ไดรั้บมาตรฐานของต่างประเทศ โดยจะมีคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน และมีอ านาจเจรจา 
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ต่อรอง มากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัส่งเสริมใหแ้ปรรูปขา้วเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ิม และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีชาวนาเขา้ใจและเขา้ถึง
ไปเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายขา้วหอมมะลิเพ่ิมข้ึน ขา้วหอมมะลิจงัหวดัศรีสะเกษ จึงไดเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 2 อ าเภอท่ีเป็นพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ คืออ าเภอราษีไศลและอ าเภอศิลาลาด ท่ีเป็นพ้ืนท่ีบ่งช้ีทางดา้น
ภูมิศาสตร์GI เป็นท่ีรู้จกัของชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็เป็นท่ียอมรับในมาตรฐานGI และยงัมีอ าเภอห้วยทบัทนัท่ีเป็นพ้ืนตวัอยา่ง
ในการท านาแปลงใหญ่ ปลูกข้าวอินทรีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุด [2] อย่างไรก็ตามเกษตรกรในพ้ืนท่ียงัขาดการวางแผนในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นขา้ว ท าให้ตลาดขา้วของกลุ่มเกษตรกรยงัไม่ขยาย
ในกลุ่มผูบ้ริโภคอ่ืนๆ มากข้ึน ดงันั้น การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ขา้ว” เพื่อสนบัสนุนในการตดัสินใจส าคญั
การประกอบอาชีพการด าเนินธุรกิจในทิศทางของการใชข้อ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอนัจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันา
ระบบสารสนเทศการตลาดขา้วหอมมะลิในวงกวา้งมากข้ึนตลอดจนการน าไปใช ้เพ่ือพฒันาต่อยอดในการใชป้ระโยชน์ในแวดวง
นักวิชาการ และผูส้นใจต่อไป โดยการพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วในรูปแบบส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยเีวบ็ใหก้บัคนอนุชนรุ่นหลงัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป   
  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศ  ดา้นการตลาดขา้วหอม
มะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและรวบรวมพนัธ์ุขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ 
 2. เพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและรวบรวมพนัธ์ุขา้วหอมมะลิในจงัหวดั
ศรีสะเกษ  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการตลาดขา้วหอม
มะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตในการด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย  

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี อ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลาลาด และทุกอ าเภอในจงัหวดัศรีสะเกษ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 1) ชาวเกษตรกร นกัวจิยัไทบา้น อ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลา
ลาด และอ าเภอในจงัหวดัศรีสะเกษ 2) นกัวชิาการจากหน่วยงานราชการและผูป้ระกอบการโรงสีเอกชน รวมจ านวนทั้งส้ิน 55 คน 
โดยเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัดว้ยวธีิการเจาะจง   
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลเน้ือหา ประกอบดว้ย 1) ความหลากหลายของ
ขา้วพ้ืนเมืองและรวบรวมขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ 2) พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการตลาดของขา้วหอมมะลิในจงัหวดั
ศรีสะเกษ 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลา 12 เดือน 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศ  ดา้นการตลาดขา้วหอม
มะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบ
สารสนเทศดา้นการตลาดขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ อีกทั้งผูว้ิจยัเป็นคนในพ้ืนท่ีและท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ 1) 
ชาวเกษตรกร นกัวิจยัไทบา้น ในจงัหวดัศรีสะเกษ นกัวิชาการจากหน่วยงานราชการ ผูป้ระกอบการโรงสีเอกชน ประธานกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนขา้ว  และเกษตรผูป้ลูกขา้ว รวมถึงผูท่ี้เป็น Yang  Smart  ชุมชน รวมจ านวนทั้งส้ิน 55 คน โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
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หลกัดว้ยวธีิการเจาะจง จึงส่งผลใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีการวิจยัมีการสร้างความสัมพนัธ์คุน้เคยกบักลุ่มเป้าหมายทั้งใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมแลกเปล่ียนร่วม ชาวเกษตรกรอ าเภอราษีไศล อ าเภอศิลาลาดและอ าเภอในจังหวดัศรีสะเกษ 
นักวิชาการและ  ผูท่ี้สนใจ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและเป็น
ทางการ การสนทนากลุ่ม การจดัอบรม น าเสนอในรูปแบบของฐานขอ้มูลตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตามกระบวนการโดย
วธีิการเรียนรู้จากประสบการณ์ แลกเปล่ียนร่วมกนั ตั้งแต่การระบุปัญหาการด าเนินการติดตามผล กระบวนการวิจยัจึงด าเนินการ
ในลกัษณะการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง ชาวบา้นกบัผูว้จิยั ดว้ยการจดัเวทีประชาคม การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ชาวนา โดยร่วมกนัก าหนดประเด็นท่ีแทจ้ริง ศึกษาองคค์วามรู้ร่วมกนั
และรวบรวมพนัธ์ุขา้วในจงัหวดัศรีสะเกษ และพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป จากนั้น
น าผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจงัหวดัศรีสะเกษ มาตรวจสอบ ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพโดย
การปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หลงัจากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง (Content analysis)  ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายเนน้เน้ือหาท่ีปรากฏในขอ้ความหรือสาระอยา่งมีระบบ ผูดู้แลระบบและผูส้นใจจะสามารถเขา้ถึง
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการปลูกข้าว ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท่ีเหมาะสมได ้ และสามารถปรับแกไ้ข เพ่ิม เติม ลบ ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความและความน่ิง และภาพเคล่ือนไหวไดย้ ัง่ยืน
และสืบทอดในวถีิกระบวนการปลูกขา้ว จนถึงวธีิการเก็บเก่ียว และการขายขา้วหอมมะลิ ออนไลน์ในช่องทางน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั ซ่ึงผูว้จิยัไดว้างแผนและด าเนินการวจิยัเป็นกระบวนการขั้นตอนดงัน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ น าเสนอตามล าดับประกอบด้วย 1) 
ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร  ต ารา หนงัสืออินเทอร์เน็ตและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน 2) ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ  
3) จดัท าแบบบนัทึกและเทปบนัทึกเสียงในการจดัเวทีประชาคมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัเวทีประชาคมเก่ียวกบัการศึกษา
ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการตลาดขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ 4) แบบ
สมัภาษณ์ เนน้การสมัภาษณ์ แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการโดยมีประเดน็การสมัภาษณ์ การศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุ
ขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการตลาดขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ 5) แบบสนทนากลุ่ม และแบบ
สนทนาแบบเจาะลึกในบางประเด็น เช่น การศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศดา้น
การตลาดขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัมีกระบวนการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 1) ศึกษาเอกสาร ต ารา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและโครงร่างงานวิจยั 2) ก าหนดขอบเขตเน้ือหา ท่ีจะมาสร้างแบบสอบถาม แบบสนทนาแบบเจาะลึก 3) 
ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 4) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 5) ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 6) ปรับปรุงเคร่ืองมือตามเกณฑท่ี์วางไว  ้7) พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ  

การวเิคราะห์ขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เน้ือหา ท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยเทคนิคสามเสา้  ไดแ้ก่  มิติบุคคล  มิติสถานท่ี  และท าการสรุปผลขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
ระยะตามความเหมาะสมดงัน้ี คือ 1) น าตวัอยา่งขา้วท่ีส ารวจพบมาตรวจสอบชนิดโดยอาศยัเอกสารรูปวิธาน  (Key) ตามหนงัสือ 
Flora of Thailand หรือเทียบรูปจากหนงัสือต่างๆ ไดแ้ก่ ขา้วไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [3] 2) การวิจยัเชิงคุณภาพโดย
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายเนน้เน้ือหาท่ีปรากฏใน
ขอ้ความหรือสาระอยา่งมีระบบ จากนั้นท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา  
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ภาพที ่1 สมัภาษณ์ตวัแทนเกษตรกร ของกลุ่มวสิาหกิจขา้วอุ่มแสง ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 
ท่ีมา : ศิริกมล ประภาสพงษ์ ,การสัมภาษณ์ เจ้าของพันธ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ: 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 สมัภาษณ์ตวัแทนเกษตรกร หมู่บา้นหว้ย   ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษ 
ท่ีมา: ศิริกมล ประภาสพงษ์ ,การสัมภาษณ์ เจ้าของพันธ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ:2559 
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สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 ผลจากการศึกษาวจิยัเร่ือง ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการตลาดขา้ว
หอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ สรุปผลการวจิยั ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและรวบรวมพนัธ์ุขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ    จากการลงพ้ืนท่ี
ส ารวจพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจงัหวดัศรีสะเกษ ร่วมกบัเกษตรกร โดยพบวา่เกษตรกรท่ีปลูกขา้วพ้ืนเมืองในเขตจงัหวดัศรีสะเกษส่วน
ใหญ่เป็นขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองรวมทั้งส้ิน 17 สายพนัธ์ุ ดงัตารางท่ี 1-3 

ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจงัหวดัศรีสะเกษ มติทางสังคม วฒันธรรมและขา้วในวิถีของคนจงัหวดัศรี
สะเกษซ่ึงเป็นหน่ึงในจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ภาคอีสาน ส าหรับสังคม วฒันธรรมของวิถีคน
อีสานแลว้ถือวา่เป็นวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมขา้วและความเช่ือทางพุทธศาสนา  โดยในวฏัจกัรปฏิทินใน
รอบหน่ึงปีนั้นจาก “ฮีตสิบสองคองสิบส่ี”  ถือว่าเป็นแกนหลกัของกระบวนปฏิบติัการทางสังคม วฒันธรรม ซ่ึงมีการประกอบ
ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกจดัข้ึนในแต่ละเดือน  ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ ามาเขียนเพ่ือเป็นการปูทางสร้างความเขา้ใจให้กบัผูอ่้านไดเ้ห็น
ถึงความสมัพนัธ์ของวถีิชีวติท่ีตั้งอยูบ่นความเช่ือทางศาสนา ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดงออกต่อทรัพยากรโดยเฉพาะขา้ว  ซ่ึง
มิติทางสงัคมวฒันธรรมรวมดงักล่าวสามารถน าเสนอ ดงัน้ี 

เดือนอา้ยหรือเดือนเจียง เป็นเดือนแห่งการท าบุญเขา้กรรมของพระสงฆ์หรือท่ีเรียกว่า  “ปริวาสกรรม” หมายถึง 
กิจกรรมของสงฆ์ท่ีตอ้งอาบติัให้ได้สารภาพต่อคณะสงฆ์เพ่ือฝึกจิตปฏิบัติให้เกิดสมาธิเพ่ือการฝึกฝนพระธรรมวินัย  ขณะท่ี
ฆราวาสก็จะท าหน้าท่ีในการเตรียมขา้วปลาอาหารเพ่ือท าบุญให้กบัพระสงฆ์ซ่ึงเช่ือว่าจะได้บุญมากกว่าการท าบุญปกติทัว่ไป 
นอกจากน้ีบางพ้ืนท่ีก็อาจจะมีงานบุญดอกผา้โดยการน าผา้ห่มหนาวไปถวายสงฆ ์ มีประเพณีเส็งกลอง ท าลานนวดขา้ว การท าปลา
แดกไวเ้ป็นอาหารในช่วงหนา้แลง้ท่ีก าลงัจะมาถึง   

เดือนยี่  เป็นช่วงแห่งงานบุญคูณลานหรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในหลายชุมชนจะมีการจัดพิธีท่ีใหญ่โต  เป็นการ
แสดงออกถึงวิธีคิดและความเคารพต่อขา้วท่ีสัมพนัธ์กบัพุทธศาสนา จะมีการน าขา้วจากแต่ละครัวเรือนมารวมกนัท่ีลานวดัเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆจ์ะเทศนาเก่ียวกบัแม่โพสพผูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้ให้ขา้วเป็นอาหารของมนุษย ์จากนั้นก็จะถวายขา้ว
แด่พระเพื่อใหเ้ป็นสมบติัของวดั บางแห่งก็จะน าเอาขา้วมาไวยุ้ง้ฉางของชุมชน ซ่ึงในหลายพ้ืนท่ีชุมชนจะน าเอาขา้วท่ีไดม้าจดัการ
เพ่ือเปล่ียนเป็นเงินแลว้น าไปใชใ้นการพฒันาวดัและสังคมส่วนรวม  รวมทั้งบางแห่งมีการแบ่งและจดัเก็บขา้วดงักล่าวเพ่ือให้คน
ในชุมชนท่ีขาดแคลนขา้วในช่วงเวลาท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียวหรือประสบการขาดแคลนขา้วไดห้ยิบยืมเอามาใชเ้พ่ือการยงัชีพก่อนและ
ให้คืนภายหลงัเม่ือสามารถเก็บเก่ียวขา้วของตนเองได้แลว้ บุญคูณลานหรือบุญกุ้มขา้วใหญ่เป็นการท าบุญเพ่ือขอพรจากส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิและพระพทุธศาสนาใหค้นในครอบครัวและชุมชนอยูก่นัอยา่งปกติสุข  และขณะเดียวกนัก็เป็นการแสดงออกของชาวนา
ท่ีมีต่อขา้วในนามของพระแม่โพสพอนัจะน าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตขา้วในปีต่อไป 

เดือนสาม  เป็นบุญขา้วจ่ีหรือวนัมาฆะบูชา ซ่ึงจะมีการตกับาตรท าบุญท่ีวดั  ในตอนค ่าจะเป็นการท าบุญดว้ยขา้วจ่ีซ่ึง
อาจแตกต่างกนัออกไปตามพ้ืนท่ีแต่ละแห่งเน่ืองจากบางพ้ืนท่ีก็จะไปรวมตวัท่ีวดัแลว้น าเอาขา้วเหนียวท่ีป้ันเตรียมไวม้าจ่ีหรือป้ิง
ไฟ บางแห่งก็จ่ีมาจากบา้น จากนั้นจะน าเอาขา้วจ่ีไปท าบุญถวายพระ  ซ่ึงมีต านานเล่าขานถึงท่ีมาของบุญขา้วจ่ีวา่ในสมยัพุทธกาลมี
ทาสช่ือนางปุณณทาสีไดน้ าเอาขา้วจ่ีไปถวายพระพทุธเจา้ แต่ก็เกรงวา่พระพทุธเจา้จะไม่ฉนัเน่ืองจากเป็นของทาส  แต่พระพุทธเจา้
หยัง่รู้จิตใจของนางและทรงฉนัขา้วจ่ีท่ีนางน ามาถวาย  นางจึงปล้ืมติดีใจ  จึงเป็นท่ีมาของการท าบุญขา้วจ่ีของชาวอีสานตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีบางพ้ืนท่ีก็จะมีพิธีเล้ียงผีตาแฮกจากพิธีขนขา้วข้ึนเลา้หรือยุง้ฉาง 

เดือนส่ี เป็นงานบุญผะเหวด หรือบุญพระเวสท่ีเป็นการท าบุญฟังเทศของคนอีสาน ซ่ึงระลึกถึงการบ าเพญ็เพียรดว้ย
ทานบารมีของพระเวสสนัดร ซ่ึงจะท าใหผู้ท้  าบุญไดรั้บอานิสงคแ์ละไปเกิดในดินแดนแห่งความสุข บางพ้ืนท่ีมีการแห่พระอุปคุต
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ตั้งศาลเพียงตา ท าบุญแจกขา้วอุทิศให้ผูต้ายหรือบุญเปตพลี  ในงานบุญผะเหวดส่วนมากชุมชนจะมีการเล้ียงด้วยขา้วปุ้นหรือ
ขนมจีนใหก้บัผูร่้วมงาน 

เดือนห้า  เป็นบุญสรงน ้ าพระหรือบุญสงกรานต์  เป็นประเพณีปีใหม่ของไทยท่ียึดถือมาแต่โบราณ มีการบายศรี
สู่ขวญั รดน ้ าด าหวัใหก้บัคนเฒ่าคนแก่  ลูกหลานกลบัมาเยีย่มเยยีนบา้น  ในวดัก็ท าบุญและสรงน ้ าพระ 

เดือนหก เป็นบุญบั้งไฟ เป็นช่วงของการเร่ิมตน้ฤดูกาลเพาะปลูก  การท าพิธีกรรมขอฝนดว้ยการจุดบั้งไฟบอกพญา
แถนบนฟ้า  เพื่อขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล 

เดือนเจ็ด เป็นบุญซ าฮะ เป็นงานบุญเพื่อท าความสะอาดส่ิงท่ีไม่ดีออกจากร่างกาย จิตใจและสถานท่ีอยูอ่าศยั ถือวา่
เป็นการปัดเป่าเสนียดจญัไรออกจากชุมชน  บางพ้ืนท่ีก็จะมีพิธีเล้ียงผีตาแฮก ผีปู่ตา งานบุญเบิกบา้นเบิกเมือง งานเขา้นาคเพื่อบวช
นาคคติตามความเช่ือหลงัจากหวา่นขา้วกลา้ด านาเสร็จ มีการท าพิธีเซ่นสรวงเจา้ท่ีนา เพื่อความเป็นสิริมงคลใหข้า้วกลา้ในนางอกงาม 

เดือนแปด เป็นบุญเขา้พรรษา  มีการแห่เทียนเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงพระจ าพรรษาท่ีวดั  งานบุญแห่เทียน
พรรษาเป็นท่ีโด่งดงัในภาคอีสานโดยเฉพาะท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  มีการจดังานประจ าปีท่ียิง่ใหญ่ 

เดือนเกา้  บุญขา้วประดบัดินจดัท าข้ึนในวนัแรม 14 ค  ่าเดือนเกา้ เป็นการห่อขา้วประดบัดินหรือบุญห่อขา้วใหญ่
ชาวบา้นจะจดัอาหารคาวหวาน  หมากพลูบุหร่ีใส่กระทงเล็ก ๆ น าไปวางไวต้ามลานบา้น ใตต้น้ไม้ ขา้งพระอุโบสถ  เพื่อเป็นการ
ใหท้านแก่เปรตหรือวญิญาณท่ีตกทุกขไ์ดย้าก รวมทั้งเพ่ือใหว้ญิญาณของญาติมิตรท่ีล่วงลบัไปแลว้ไดม้ารับเอาส่วนบุญอาหารคาว
หวานท่ีน ามาเป็นเคร่ืองเซ่นไหว ้ เพราะเช่ือวา่ในเดือนเกา้เป็นช่วงเดือนท่ีวญิญาณไดรั้บการปล่อยใหอ้อกมาท่องเท่ียวได ้

เดือนสิบ บุญขา้วสาก จะจดัข้ึนหลกัจากบุญขา้วประดบัดินไป 15 วนั เป็นการน าขา้วมาห่อเป็นมดัเล็กๆ แลว้น ามา
ท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกศุลไปใหก้บัผีบรรพบุรุษ  และญาติมิตร  และเป็นการบูชาแม่พระธรณี  รวมทั้งการเซ่นไหวผ้ีตาแฮก ท่ีปกปัก
รักษาผืนนา มีการน าเอาขา้วและธญัญาพืชมากวนกระยาสาทรเพื่อท าถวายเป็นพทุธบูชา 

เดือนสิบเอด็ เป็นงานบุญออกพรรษา มีพิธีถวายผา้ห่มหนาวในวนัเพญ็ มีงานบุญตกับาตรเทโว พิธีกวนขา้วทิพย ์ พิธี
ลอยเรือไฟมีการถวายผา้ห่มหนาวแด่พระพทุธ  พระสงฆ ์ ในวนัเพญ็มีการแห่ปราสาทผึ้ง พิธีลอย เฮือไฟหรือไหลเรือไฟ 

เดือนสิบสอง  เป็นบุญกฐิน  ในบางพ้ืนท่ีจะมีการท าบุญขา้วเม่าเพ่ือน าไปท าบุญถวายพระเพ่ือเป็นพุทธบูชาเราจะ
เห็นว่าฮีตสิบสอง คองสิบส่ี เป็นวฒันธรรมหลกัของคนอีสานท่ีเช่ือมสัมพนัธ์ของกระบวนการจดัการทรัพยากรและการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูค้นท่ีอยูอ่าศยัในระบบนิเวศเดียวกนั และในแต่ละประเพณี  พิธีกรรมต่าง ๆ ก็จะใชข้า้วเป็นอาหาร
หล่อเล้ียงชีวติของตนเองและครอบครัว วธีิคิดเก่ียวกบัขา้ว อ านาจเหนือธรรมชาติและความเช่ือทางศาสนาจึงเป็นเสมือนสายใยการ
ถกัทอของกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของผู ้คนในวฒันธรรมอีสานตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและในระดบั
ภูมิภาค ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ลกัษณะของพ้ืนท่ีและระบบนิเวศท่ีอาศยัอยู ่ซ่ึงการ
ปูพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ดังกล่าวจะช่วยท าให้เราเขา้ใจถึงวฒันธรรมขา้วของคนอีสานไดอ้ย่างดีต่อไปบทบาทหน่วยงานรัฐกับการ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์นัธ์ุขา้วพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีทุ่งกลุาร้องไหแ้ละชายขอบ 

 

ตารางที ่1 แสดงตารางผลิตภณัฑก์ารแปรรูปจากขา้วพ้ืนบา้นท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัศรีสะเกษ 
ประเภทผลติภัณฑ์ พนัธ์ุข้าวท่ีเหมาะสม 

1.  ขา้วตม้มดั 
2.  ขนมจีน  (ขา้วปุ้น) 
3.  ขา้วโป่ง 
4.  ขา้วนางเลด็ 
5.  ขา้วลอดช่อง 
6.  ขา้วปาด 

ขา้วหอมมะลิ 105  
ขา้วหอมมะลิ 105  
ขา้วจา้วดอกกระยอม, (เหลือง  11) 
ขา้วนางนวล 
ขา้วพม่า 
ขา้วจา้วดอกกระยอม, (เหลือง  11) 
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ตารางที ่1 แสดงตารางผลิตภณัฑก์ารแปรรูปจากขา้วพ้ืนบา้นท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัศรีสะเกษ (ต่อ) 
ประเภทผลติภัณฑ์ พนัธ์ุข้าวท่ีเหมาะสม 

7.  ขนมดอกจอก 
8.  สาโท 
9.   ขา้วหลาม 
10.  ขา้วเหนียวตดั 
11.  ขนมหวาน 
12.  ขา้วเม่า 
13.  ขา้วจ่ี 
14.  ขา้วตอกแตก 

ขา้วจา้วดอกกระยอม, (เหลือง  11) 
ขา้วอีแดงนอ้ย 
ขา้วพม่า 
ขา้วพม่า, ขา้วนางนวล, ขา้วก ่า 
ขา้วก ่า 
ขา้วนางนวล, ขา้วก ่า 
ขา้วหอมมะลิ 
ขา้วพม่า, ขา้วนางนวล 

 

ท่ีมา :  ศิริกมล ประภาสพงษ์:  ระบบฐานข้อมูลพันธ์ุข้าวพืน้เมืองและพันธ์ุข้าวพืน้เมืองจังหวัดศรีสะเกษ:2559 
 

ตารางที ่2  แสดงรายช่ือพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกเพ่ือกินและจ าหน่ายในปัจจุบนั จงัหวดัศรีสะเกษ  
ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุข้าว ชนิดข้าว อ าเภอ เจ้าของพนัธ์ุ 

1 พนัธุ์ขา้วไรซ์เบอร่ี เจา้ ราษีไศล นายสุดใจ นิลวรรณ 
2 พนัธุ์ขา้วมะลิแดง เจา้ ราษีไศล นายอุทยั ธรรมวตัร 
3 พนัธุ์ขา้วมะลินิล เจา้ ราษีไศล นางสาวทศัพร สายหงษ ์
4 พนัธุ์ขา้วขาวดอกมะลิ 105 เจา้ ราษีไศล นายประสิทธ์ิ ศรีมะเรือง 
5 พนัธุ์ขา้วเหนียวด า เหนียว ราษีไศล นายชาญวทิย ์เพชร์รักษา 
6 พนัธุ์ขา้ว กข.15 เหนียว ภูสิงห์ นางอมัพร  แก่นอินตา 
7 พนัธุ์ขา้ว กข.6 เหนียว เมือง นายสุดใจ เล่ือมใส 

                       รวมจ านวนทั้งส้ิน                               7 พนัธ์ุ 
 

ท่ีมาข้อมูล: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง ต าบลดู่ อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ขอ้มูลพนัธุ์ขา้วพ้ืนที่นิยมปลูกในปัจจุบนัพ้ืนที่จงัหวดัศรีสะเกษ พบว่าเป็นพนัธุ์ขา้วเจา้และพนัธุ์ขา้วเหนียว 
จ านวน 7 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 1) พนัธุ์ขา้วไรซ์เบอร่ี 2) พนัธุ์ขา้วมะลิแดง 3) พนัธุ์ขา้วมะลินิลสุรินทร์  4) พนัธุ์ขา้วเหนียวด า  5) 
พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105  6) พนัธ์ุขา้วกข.15 7) พนัธ์ุขา้ว กข.6 ซ่ึงส่วนมากชาวนาจงัหวดัศรีสะเกษ นิยมปลูกขา้วไวกิ้นเอง
และแบ่งไวเ้พ่ือจ าหน่ายและบางส่วนปลูกเพ่ือสะสมพนัธ์ุและมีชาวนาบางกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้วปลูก
ขา้วเพ่ือจ าหน่ายให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงไดมี้การรับประกนัราคาขา้วให้กบัชาวนา ซ่ึงไดมี้การส่งขา้วเจา้จ าหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3  แสดงรายช่ือพนัธ์ุขา้ว จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 17 พนัธ์ุ ดงัตาราง 
ล าดบัที่ รายช่ือพนัธ์ุพืน้เมือง ประเภทข้าว ชนิดการปลูก พืน้ที่พบ 

1 กข 15 หรือขา้วดอ เหนียว นาสวน น ้าเกล้ียง 
2 กข.6 เหนียว นาสวน เมือง 
3 ขา้วเปีย เจา้ นาสวน เมือง 
4 ดอกคู่ เจา้ นาสวน เมือง 
5 ดอกเด่ียว เจา้ นาสวน ไพรบึง 
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ตารางที ่3  แสดงรายช่ือพนัธ์ุขา้ว จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 17 พนัธ์ุ ดงัตาราง (ต่อ) 
ล าดบัที่ รายช่ือพนัธ์ุพืน้เมือง ประเภทข้าว ชนิดการปลูก พืน้ที่พบ 

6 ดอกเลา เหนียว นาสวน ไพรบึง 
7 ดอกหมาก เจา้ ขา้วไร่ ขญุหาญ 
8 นางลาย เจา้ ขา้วไร่ ขณุหาญ 
9 นางร้อยเล็ก เจา้ ขา้วไร่ ขขุนัธ์ุ 
10 นางร้อยใหญ่ เจา้ ขา้วไร่ ขขุนัธ์ุ 
11 สมัพนัธ์ุแกง เจา้ นาสวน ขญุหาญ 
12 สมัพนัธ์ุป้าย เจา้ นาสวน เมือง 
13 สามพนั เจา้ นาสวน เมือง 
14 หนองแดง เหนียว ขา้วไร่ ขญุหาญ 
15 เหนียวนอ้ยขาว เหนียว นาสวน ขญุหาญ 
16 กษตัริย ์ เจา้ นาสวน ขญุหาญ 
17 ขา้วสมนั เจา้ นาสวน วงัหิน 

 

ท่ีมาข้อมูล : ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 2558 
 

 ขา้วเจา้พนัธุ์พ้ืนเมือง 12 สายพนัธุ์ ไดแ้ก่  ขา้วเปีย (ดอกคู่ (อ าเภอเมือง) ดอกเด่ียว (อ าเภอไพรบึง) ดอกหมาก 
(อ าเภอขุนหาญ) (อ าเภอขุนหาญ) (อ าเภอขุขนัธ์) (อ าเภอขุขนัธ์) สัมพนัธ์ุแกง (อ าเภอขุนหาญ) สัมพนัธ์ุป้าย (อ าเภอเมือง) สาม
พนั (อ าเภอเมือง) กษตัริย ์(อ าเภอขุนหาญ) และขา้วสมนั (อ าเภอวงัหิน) 
 2. พฒันาระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพนัธุ์ขา้วพ้ืนเมืองและรวบรวมพนัธุ์ขา้วหอมมะลิใน
จงัหวดัศรีสะเกษ จากการลงพ้ืนท่ีส ารวจพนัธ์ุขา้วจงัหวดัศรีสะเกษ ร่วมกบัตวัแทนเกษตรกรและประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชน โดย
พบวา่เกษตรกรท่ีปลูกขา้ว ในจงัหวดั จ านวน 15 ครอบครัว  และภาคีเครือข่ายจงัหวดั       ศรีสะเกษ พบวา่เป็นพนัธ์ุขา้วเจา้ จ านวน 
12 สายพนัธ์ุ ขา้วเหนียว 5 สายพนัธ์ุ รวมทั้งส้ิน 17 สายพนัธ์ุ  และไดจ้ าแนกสายพนัธ์ขา้วท่ีเกษตรกร ในจงัหวดัศรีสะเกษ นิยมปลูก
ไวกิ้นเองและจ าหน่ายคือ จ านวน 7 สายพนัธ์ุ แบ่งออกเป็น 7 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 1) พนัธ์ุขา้วไรซ์เบอร่ี  2) พนัธ์ุขา้วมะลิแดง 3) พนัธ์ุ
ขา้วมะลินิลสุรินทร์ 4) พนัธ์ุขา้วเหนียวด า 5) พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105  6) พนัธ์ุขา้วกข.15  7) พนัธ์ุขา้ว กข.6  แลว้ไดน้ าขอ้มูลมา
สงัเคราะห์ ตรวจสอบกบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและพนัธ์ุ
ขา้วท่ีนิยมปลูกเพ่ือจ าหน่ายในจังหวดัศรีสะเกษ 1 ระบบ ตามโดเมนเนม http://ricecenter.krubpom.com  หน้าต่างหลกัของ
ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจงัหวดัศรีสะเกษ  ดงัรูปท่ี2 

 
       ภาพที ่3  ระบบฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจงัหวดัศรีสะเกษ 
  ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์:   ระบบฐานข้อมูลพันธ์ุข้าวพืน้เมืองและพันธ์ุข้าวพืน้เมืองจังหวัดศรีสะเกษ:2559 
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 แถบเมนูหลกั      
1. หนา้หลกั   4. ชนิดพนัธ์ุขา้วเหนียว   
2. ชนิดพนัธ์ุขา้วเจา้  5. ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้ว 
3. สาระน่ารู้   6. ดาวน์โหลด  

 ผลการส ารวจขอ้มูลการศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการตลาด
ขา้วหอมมะลิในจงัหวดัศรีสะเกษ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 15 ครอบครัว และภาคีเครือข่าย ในจงัหวดัศรีสะเกษ โดยมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านขอ้มูลพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองและพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกเพ่ือจ าหน่ายในปัจจุบนั และพบพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมือง
จ านวน 17 พนัธ์ุ และพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกในปัจจุบนั จ านวน 7 พนัธ์ุ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ สอดคลอ้งวีระนุช แยม้ยิม้และคณะ 
[4] ไดท้ าการวจิยัเร่ืองการอนุรักษค์วามหลากหลายขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในภูมินิเวศ จงัหวดัเลย ในชุดงานวิจยั
ความหลากหลาย การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองจงัหวดัเลยกลุ่มอนุรักษข์า้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองทั้ง 4 กลุ่ม มีขา้วพนัธ์ุ
พ้ืนเมืองทั้งหมด 38 สาย พนัธ์ุ แบ่งเป็นขา้วไร่ 15 สายพนัธ์ุ ขา้วนา 23 สายพนัธ์ุ โดยพ้ืนท่ีปลูกขา้วมีภูมินิเวศท่ีแตกต่างกนั ส่วน
พ้ืนท่ีปลูกขา้วนาเป็นท่ี ราบและหุบเขา เน้นการปลูกในพ้ืนท่ีกลุ่มขา้วพ้ืนเมืองบา้นเขาแกว้ เป็นขา้วนาทั้งหมด 12 สายพนัธ์ุ และ 
กลุ่มขา้วพ้ืนเมืองบา้นน ้ าสวย เป็นขา้วนาทั้งหมด 3 สายพนัธ์ุซ่ึงและสอดคลอ้งกบังานวิจยั ยพุิน เถ่ือนศรี [5] ระบบฐานขอ้มูลการ
ผลิตขา้วอินทรียข์องต าบลวงัดิน ต าบลหาดกรวด และต าบลคอรุม มีการพฒันา โครง การท่ีเช่ือมกบัแหล่งทุนภายนอกโดยหน่วย
จดัการความรู้และวจิยัชุมชนระดบัต าบลในต าบล คอรุม และต าบลวงัดิน แกนน าเครือข่ายนกัวิชาการมีพฒันาการดา้นความรู้และ
ทกัษะมากข้ึน และเกิดเครือ ข่ายหน่วยจดัการความรู้และวจิยัชุมชนระดบัต าบล และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีหน่วย จดัการงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถเ์ป็นตวัเช่ือมประสานการด าเนินงาน จ านวน 1 ระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยั สมมาตร ทองใบ [6] ได้
ท าวิจยัเร่ือง ความตอ้งการและความพร้อมการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการศูนยข์า้วชุมชนในจงัหวดัขอนแก่น การ
พฒันาดา้นสารสนเทศควรพฒันาไปพร้อมกบัการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใชง้านไดจ้ริงและจะตอ้งมีขอ้มูลเป็นปัจจุบัน 
นอกจากน้ียงัพบว่า การจัดให้มีการประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับผลผลิตขา้วไปสู่การแปรรูปในการ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายประเภท อาทิ การท าสาโท การท าขนมดอกจอก ขนมนางเล็ด แป้งขา้วเจา้หอมมะลิ แป้งขา้ว
หอมนิล แป้งขา้วมะลิแดง และ แป้งขา้วไรซ์เบอร่ี สามารถเพ่ิมมูลค่าและเกษตรกรสามารถน าไปจ าหน่ายตามงานแสดงสินคา้ต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน การแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยระบบสารสารเทศและการลงมือปฏิบติัการร่วมกนั ท าให้เกษตรกรเกิดองคค์วามรู้ในการพฒันา
มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรของตนเองและเกิดเครือข่ายของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงในอดีตเกษตรกรเป็นผูผ้ลิต
ขา้วและจ าหน่ายในรูปแบบเดิม แต่ในปัจจุบนัเกษตรกรสามารถเป็นทั้งผูผ้ลิต และแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้วไดห้ลากหลายรูปแบบ
ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยพุิน เถ่ือนศรี และนิชภา โมราถบ [7] ไดท้ าวจิยัเร่ืองการพฒันาเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์
ในจงัหวดัอุตรดิตถ:์ กรณีศึกษา ต าบลวงักะพ้ี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ สังเคราะห์องคค์วามรู้และจดัการความรู้ของเครือข่าย
เกษตรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจัยท่ีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกข้าวได้ร่วม
แลกเปล่ียนขอ้มูลทราบสภาพปัญหาของเกษตรกร และการพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงหลงัจากเกษตรกร
ไดเ้ขา้ร่วมการท าวิจยัดงักล่าวท าให้เกิดกลไกบริหารจดัการเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์และรูปแบบการพฒันาเครือข่าย
เกษตรกร เกิดเครือข่ายดา้นการผลิตและการตลาดของเกษตรกรขา้วอินทรียท์ั้งภายในและภายนอกจงัหวดั และเกิดภาคีเครือข่าย
สนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ควรศึกษาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชเ้ทคโนโลยี Web Service ให้สามารถป้อนขอ้มูล 
และส่งไปท่ีส่วนประมวลผลกลางท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เช่น ระบบสารสนเทศศูนยบ์ริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลหรือประจ ากลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้ว 
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 2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์และการป้องกนัโรคแมลงดว้ยวิธีการท่ี
ปลอดภยัจากสารเคมีอยา่งจริงจงั และควรส่งเสริมกลุ่มอนุรักษข์า้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองให้ท าแปลงอนุรักษร์วบรวมขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองท่ี
เหมาะสมกบัภูมินิเวศท่ีแตกต่างกนัและใหเ้ป็นแหล่งขยายพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจากระดบัต าบลถึงระดบัชาติ 
 3. ควรศึกษาวธีิการลดตน้ทุนเพ่ิมผลผลิตในการปลูกขา้วให้กบัเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรยงัขาดองคค์วามรู้ดา้น
วธีิการจดัท าบญัชีขา้ว 
 4. ควรมีการผลกัดนัให้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัทางการตลาดของขา้วหอม
มะลิตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในจงัหวดัศรีสะเกษ 
 5. ควรศึกษามาตรฐานของขา้วทั้งมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีบ่งช้ีทางดา้นภูมิศาสตร์ 
GI ของพ้ืนท่ีทุ่งกลุาร้องไห ้
 6. ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรตั้งกลุ่มวสิาหกิจขา้วมากข้ึนเพ่ือจะไดมี้อ านาจในการต่อรองทางดา้นการตลาด 
 7. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรผูป้ลูกขา้วรู้มีการพฒันาดา้นการแปรรูปผลผลิตจากขา้วมากยิ่งข้ึนและยกระดับ
มาตรฐานผลิตภณัฑใ์หส้ามารถสร้างรายไดท้างเศรษฐกิจใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 8. เกษตรกรท่ีปลูกขา้วพ้ืนเมืองควรไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัในการท าเกษตรอินทรีย ์การป้องกนัโรคแมลงดว้ย
วิธีการท่ีปลอดภยัจากสารเคมีอย่างจริงจงั และควรส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองให้ท าแปลงอนุรักษร์วบรวมขา้วพนัธ์ุ
พ้ืนเมืองท่ีเหมาะสมกบัภูมินิเวศท่ีแตกต่างกนัและใหเ้ป็นแหล่งขยายพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองจากระดบัต าบลถึงระดบัชาติ 
 9. ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ถึงระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างเครือข่าย และขยาย
ฐานผลผลิตขา้วไปยงัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 
 10. ควรมีการน าเทคโนโลยชีีวภาพท่ีสามารถช่วยในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมมาพฒันา เพื่อให้
ไดต้วัอยา่งเมลด็พนัธ์ุท่ีตรงตามสายพนัธ์ุไปใชส้ าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุ และพฒันาผลิตภณัฑก์ารน าขา้วพ้ืนเมืองของเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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