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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอม

มะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำว

หอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ ประชำกรได้แก่ ชำวเกษตรกร ในเขตอสำเภอเมือง อสำเภอรำษีไศล อสำเภอศิลำลำด อสำเภอ

ห้วยทับทัน อสำเภออุทุมพรพิสัย อสำเภอปรำงค์กู่ อสำเภอขุขันธ์ และอสำเภอภูสิงห์ จสำนวน 15 ครอบครัว และภำคีเครือข่ำย 

จสำนวน 6 หน่วยงำนได้แก่ สสำนักงำนเกษตรจังหวัด สสำนักงำนพัฒนำชุมชนอสำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์

กำรเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สสำนักพำณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบกำรโรงสีเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนอุ่มแสง ตสำบลดู่ อสำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเจำะจง 

ใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใช้กำรวิจัยแบบชุมชนเป็นฐำน ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เชิงคุณภำพ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกบริบทพื้นที่ ชุมชน แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึกเทป บันทึกเสียง แบบสนทนำ

กลุ่ม แบบสังเกต

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ข้ำวท่ีเกษตรกรในพื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุข้ำวเจ้ำและพันธ์ุข้ำวเหนียว 

จสำนวน 7 สำยพันธุ์ ซึ่งเป็นข้ำวที่นิยมปลูกเพื่อกินและจสำหน่ำยในปัจจุบันในจังหวัดศรีสะเกษ จสำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่ 

1) พันธุ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ 2) พันธุ์ข้ำวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้ำวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ 5) พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 

105 6) พันธุ์ข้ำวกข.15 7) พันธุ์ข้ำว กข.6 และเป็นพันธุ์ข้ำวพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จสำนวน 17 พันธุ์ ปัจจุบันชำวนำ

ในจังหวัดศรีสะเกษนิยมปลูกข้ำวไว้กินเองและแบ่งไว้เพื่อจสำหน่ำยและบำงส่วนปลูกเพื่อสะสมพันธุ์ และมีชำวนำ 

บำงกลุม่ทีเ่ข้ำร่วมกบักลุม่วสิำหกจิชมุชนศนูย์ข้ำวปลกูข้ำวเพือ่จสำหน่ำยให้กบักลุม่วสิำหกจิชมุชน ซึง่ได้มกีำรรบัประกนั

รำคำข้ำวให้กับชำวนำ มีกำรส่งข้ำวเจ้ำจสำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผลจำกกำรใช้ประโยชน์ของพันธุ์ข้ำว

จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เพื่อเป็น “อำหำร” โดยข้ำวสสำหรับชำวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วถือว่ำเป็นอำหำรหลักใน

ชีวิตประจสำวันที่มนุษย์เรำต้องบริโภควันละสำมม้ือ นสำมำทสำขนมพื้นบ้ำนและนสำมำเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมข้ำว  

และในงำนวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลพันธุ ์ข้ำวที่ศึกษำมำพัฒนำในรูปแบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของ 
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พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและพันธุ์ข้ำวท่ีนิยมปลูก เพ่ือจสำหน่ำยในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นช่องทำงให้คนทั่วโลกได้รับรู้ 

ตำมโดเมนเนม http://ricecenter.krubpom.com

ค�าส�าคัญ: ควำมหลำกหลำย ข้ำวพื้นเมือง ระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลพันธุ์ข้ำว

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 and 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 technology 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

 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งหนึ่งของโลกมีทรัพยำกรที่ทรง

คุณค่ำมีประโยชน์ทั้งด้ำน กำรเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งด้ำนชีววิทยำพื้นฐำน ทรัพยำกรเหล่ำนี้มนุษย์ได้

นสำมำเป็นอำหำร เครื่องนุ่มห่ม ยำรักษำโรค [1] โดยเฉพำะข้ำวซึ่งถือว่ำเป็นอู่ข้ำวอู่นส้ำที่สสำคัญของประเทศไทย และ

ในอนำคตข้ำวจะเป็นส่วนสสำคัญท่ีสุดอันดับต้นในกำรขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ จึงมีควำมจสำเป็น

อย่ำงยิ่งที่ต้องให้ควำมสสำคัญในกำรเร่งปรับปรุงกำรเพิ่มผลผลิต กำรคัดเลือกพันธุ์ข้ำวชั้นดีที่มีรำคำสูง กำรแปรรูปเพิ่ม

http://ricecenter.krubpom.com
http://ricecenter.krubpom.com
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มลูค่ำรำคำทำงเศรษฐกจิสสำหรบัเกษตรกรไทย สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัอตุสำหกรรมอำหำรของไทยในกำรเสรมิหนนุ 

ควำมมั่นคงทำงกำรผลิตอำหำรปลอดภัยให้มีศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์เพ่ือให้เป็นจุดแข็งของประเทศและเป็น 

กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ซึง่ในปัจจบุนัพบว่ำ กำรค้ำข้ำวอนิทรีย์นีย้งัมปีรมิำณน้อย แต่แนวโน้มกำรบรโิภคข้ำวอนิทรย์ีมมีำกขึน้ 

เนือ่งจำกผูบ้รโิภคตระหนกั ถงึควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรและสิง่แวดล้อม แม้ว่ำพืน้ทีป่ลกูข้ำวอนิทรย์ีของประเทศไทยจะ

สงูเป็นอนัดบั 5 ของโลก และไทยยงัคงเป็นผูน้สำในกำรส่งออกข้ำวอนิทรย์ีไปยงัตลำดโลกทีส่สำคญัหลำยประเทศด้วยกนั

 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เป็นแหล่งปลูกข้ำวพันธุ์หอมมะลิ ชั้นดีแห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย และได้มีกำรตรวจรับรองมำตรฐำนข้ำวรวมถึงระบบกำรผลิตข้ำวหอมมะลิที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ

เคมีอีกจังหวัดหนึ่ง เม่ือปี พ.ศ. 2555 จังหวัดศรีสะเกษได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร จสำนวน 3,690 รำย  

โดยเกษตรกรได้รบักำรอบรมควำมรูใ้นกำรเพำะปลกูข้ำว กำรเกบ็เกีย่วและมนีกัวชิำกำร นกัวจิยัได้ส่งเสรมิให้เกษตรกร

จดัตัง้เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชนเพิม่ขึน้และยกระดบัมำตรฐำนของข้ำวภำยในประเทศให้ได้รบัมำตรฐำนของต่ำงประเทศ 

โดยจะมีคู่ค้ำเพิ่มมำกขึ้น และมีอสำนำจเจรจำต่อรอง มำกย่ิงขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้แปรรูปข้ำวเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

เพิม่ และนสำเทคโนโลยสีำรสนเทศ ทีช่ำวนำเข้ำใจและเข้ำถงึไปเป็นอกีหนึง่ช่องทำงในกำรจสำหน่ำยข้ำวหอมมะลเิพิม่ขึน้ 

ข้ำวหอมมะลจิงัหวดัศรสีะเกษ จงึได้เป็นทีรู่จ้กัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพืน้ที ่2 อสำเภอทีเ่ป็นพืน้ทีทุ่ง่กลุำ

ร้องไห้ คอือสำเภอรำษไีศลและอสำเภอศิลำลำด ทีเ่ป็นพืน้ทีบ่่งชีท้ำงด้ำนภมูศิำสตร์ GI เป็นทีรู่จ้กัของชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  

ก็เป็นที่ยอมรับในมำตรฐำน GI และยังมีอสำเภอห้วยทับทันที่เป็นพ้ืนตัวอย่ำงในกำรทสำนำแปลงใหญ่ ปลูกข้ำวอินทรีย์

ที่ใหญ่ที่สุด [2] อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรในพ้ืนท่ียังขำดกำรวำงแผนในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรนสำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนข้ำว ทสำให้ตลำดข้ำวของกลุม่เกษตรกรยงัไม่ขยำยในกลุม่ผูบ้รโิภคอืน่ ๆ   มำกขึน้ 

ดังนั้น กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ข้ำว” เพ่ือสนับสนุนในกำรตัดสินใจสสำคัญกำรประกอบอำชีพ

กำรดสำเนินธุรกิจในทิศทำงของกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่จสำเป็นอันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ และนสำไปสู่กำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศกำรตลำดข้ำวหอมมะลิในวงกว้ำงมำกข้ึนตลอดจนกำรนสำไปใช้ เพื่อพัฒนำต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์ 

ในแวดวงนักวิชำกำร และผู้สนใจต่อไป โดยกำรพัฒนำสื่อที่เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ผลิตข้ำว

ในรปูแบบส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ผ่ำนเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ หรอืเทคโนโลยเีวบ็ให้กบัคนอนชุนรุน่หลงัได้อย่ำงยัง่ยนืต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรตลำดข้ำว

หอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้กสำหนดวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยดังต่อไปนี้

 1. เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ

 2. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิใน

จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบเขตของการวิจัย

 กำรศกึษำวจิยัเรือ่ง ควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมืองและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลิ 

ในจังหวัดศรีสะเกษ ใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตในกำรดสำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วย

 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ อสำเภอรำษีไศล อสำเภอศิลำลำด และทุกอสำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ได้แก่ 1) ชำวเกษตรกร นกัวจิยัไทบ้ำน อสำเภอรำษไีศล อสำเภอ

ศลิำลำด และอสำเภอในจงัหวดัศรสีะเกษ 2) นกัวชิำกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรและผูป้ระกอบกำรโรงสเีอกชน รวมจสำนวน

ทั้งสิ้น 55 คน โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเจำะจง
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 3. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ กำรศกึษำวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ทสำกำรศกึษำข้อมลูเนือ้หำ ประกอบด้วย 1) ควำมหลำกหลำย 

ของข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 2) พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดของ 

ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ

 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ใช้เวลำ 12 เดือน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรตลำดข้ำว

หอมมะลใินจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นกำรวจิยัเชงิคณุภำพ โดยผูว้จิยัได้ศกึษำควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและกำร

พฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลใินจงัหวดัศรสีะเกษ อกีทัง้ผูว้จิยัเป็นคนในพืน้ทีแ่ละทสำงำนร่วมกบั

ภำคเีครอืข่ำย ได้แก่ ชำวเกษตรกร นกัวจิยัไทบ้ำน ในจงัหวดัศรสีะเกษ นกัวชิำกำรจำกหน่วยงำนรำชกำร ผูป้ระกอบกำร 

โรงสีเอกชน ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำว และเกษตรผู้ปลูกข้ำว รวมถึงผู้ที่เป็น Yang Smart ชุมชน รวมจสำนวน

ทั้งสิ้น 55 คน โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเจำะจง จึงส่งผลให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่กำรวิจัยมี

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์คุ้นเคยกับกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนร่วม ชำวเกษตรกรอสำเภอ

รำษีไศล อสำเภอศิลำลำด และอสำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ นักวิชำกำร และผู้ที่สนใจ โดยใช้วิธีกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม

และไม่มส่ีวนร่วม กำรสมัภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำรและเป็นทำงกำร กำรสนทนำกลุม่ กำรจดัอบรม นสำเสนอในรปูแบบ

ของฐำนข้อมูลตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ี ตำมกระบวนกำรโดยวิธีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนร่วมกัน 

ตั้งแต่กำรระบุปัญหำกำรดสำเนินกำรติดตำมผล กระบวนกำรวิจัยจึงดสำเนินกำรในลักษณะกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ระหว่ำง ชำวบ้ำนกับผู้วิจัย ด้วยกำรจัดเวทีประชำคม กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ระหว่ำงหน่วย

งำนของรฐั กลุม่วสิำหกจิชมุชน ชำวนำ โดยร่วมกนักสำหนดประเดน็ทีแ่ท้จรงิ ศกึษำองค์ควำมรูร่้วมกนัและรวบรวมพนัธุ์

ข้ำวในจังหวัดศรีสะเกษ และพัฒนำเป็นระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป จำกนั้นนสำผล

กำรสสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มำตรวจสอบ ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

โดยกำรปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม หลังจำกนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทสำกำรวิเครำะห์เชิงเน้ือหำที่เก่ียวข้อง (Content 

analysis) ซึง่เป็นกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิบรรยำยเน้นเนือ้หำทีป่รำกฏในข้อควำมหรอืสำระอย่ำงมรีะบบ ผูด้แูลระบบและ 

ผู้สนใจจะสำมำรถเข้ำถึงเพื่อกำรนสำไปใช้ประโยชน์ แล้วถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวน 

กำรปลูกข้ำว ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ที่เหมำะสมได้ และสำมำรถปรับแก้ไข เพิ่ม เติม ลบ ข้อมูลที่เป็นข้อควำม 

และควำมนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวได้ยั่งยืนและสืบทอดในวิถีกระบวนกำรปลูกข้ำว จนถึงวิธีกำรเก็บเกี่ยว และกำรขำย

ข้ำวหอมมะลิ ออนไลน์ในช่องทำงนี้ได้อย่ำงยั่งยืน ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นหลัก ซึ่งผู้

วิจัยได้วำงแผนและดสำเนินกำรวิจัยเป็นกระบวนกำรขั้นตอนดังนี้

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ นสำเสนอตำมลสำดับประกอบด้วย  

1) ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จำกเอกสำร ตสำรำ หนังสืออินเทอร์เน็ตและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในชุมชน 2) ศึกษำ

ข้อมูลปฐมภูมิ 3) จัดทสำแบบบันทึกและเทปบันทึกเสียงในกำรจัดเวทีประชำคมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดเวที

ประชำคมเกี่ยวกับกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำว

หอมมะลใินจงัหวดัศรสีะเกษ 4) แบบสมัภำษณ์ เน้นกำรสมัภำษณ์ แบบเป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำรโดยมปีระเดน็กำร

สมัภำษณ์ กำรศกึษำควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลิ

ในจงัหวดัศรสีะเกษ 5) แบบสนทนำกลุม่ และแบบสนทนำแบบเจำะลกึในบำงประเดน็ เช่น กำรศกึษำควำมหลำกหลำย 

ของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ
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 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ศึกษำเอกสำร 

ตสำรำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและโครงร่ำงงำนวิจัย 2) กสำหนดขอบเขตเนื้อหำ ที่จะมำสร้ำงแบบสอบถำม แบบสนทนำแบบ

เจำะลึก 3) ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ 4) ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ 5) ทดลองใช้เครื่องมือ 6) ปรับปรุงเครื่องมือตำมเกณฑ์ที่วำง

ไว้ 7) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์เน้ือหำ 

ทสำกำรตรวจสอบข้อมลูด้วยเทคนคิสำมเส้ำ ได้แก่ มติบิคุคล มติสิถำนที ่และทสำกำรสรปุผลข้อมลู โดยผูว้จิยัมกีำรวเิครำะห์

ข้อมูลเป็นระยะตำมควำมเหมำะสมดังนี้ คือ 1) นสำตวัอย่ำงข้ำวที่สสำรวจพบมำตรวจสอบชนิดโดยอำศยัเอกสำรรูปวิธำน 

(Key) ตำมหนงัสือ Flora of Thailand หรอืเทยีบรปูจำกหนงัสอืต่ำง ๆ   ได้แก่ ข้ำวไทยในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน [3] 

2) กำรวจิยัเชงิคณุภำพโดยปฏบิตักิำรแบบมส่ีวนร่วม จะทสำกำรวเิครำะห์เชงิเนือ้หำทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นกำรวเิครำะห์ข้อมลู

เชิงบรรยำยเน้นเนื้อหำที่ปรำกฏในข้อควำมหรือสำระอย่ำงมีระบบ จำกนั้นทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำ

ภาพที่ 1 สัมภำษณ์ตัวแทนเกษตรกร ของกลุ่มวิสำหกิจข้ำวอุ่มแสง ตสำบลดู่ อสำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ศิริกมล ประภาสพงษ์, การสัมภาษณ์ เจ้าของพันธ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ: 2559

ภาพที่ 2 สัมภำษณ์ตัวแทนเกษตรกร หมู่บ้ำนห้วย ตสำบลห้วยตำมอญ อสำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์ ,การสัมภาษณ์ เจ้าของพันธ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ:2559
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

 ผลจำกกำรศกึษำวจิยัเรือ่ง ควำมหลำกหลำยของพนัธ์ุข้ำวพืน้เมอืงและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำด

ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลกำรวิจัย ตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ จำกกำรลงพื้นที่ 

สสำรวจพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเกษตรกร โดยพบว่ำ เกษตรกรที่ปลูกข้ำวพื้นเมืองในเขตจังหวัด

ศรีสะเกษส่วนใหญ่เป็นข้ำวพันธุ์พื้นเมืองรวมทั้งสิ้น 17 สำยพันธุ์ ดังตำรำงที่ 1-3

 ควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ มตทิำงสงัคม วฒันธรรมและข้ำวในวถิขีองคนจงัหวดั

ศรสีะเกษซึง่เป็นหนึง่ในจงัหวดัหนึง่ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ ภำคอสีำน สสำหรบัสงัคม วฒันธรรม

ของวิถีคนอีสำนแล้วถือว่ำเป็นวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัฒนธรรมข้ำวและควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ  

โดยในวฏัจกัรปฏทินิในรอบหนึง่ปีนัน้จำก “ฮตีสบิสองคองสบิสี”่ ถอืว่ำเป็นแกนหลกัของกระบวนปฏบิตักิำรทำงสงัคม 

วัฒนธรรม ซ่ึงมีกำรประกอบประเพณี พิธีกรรมต่ำง ๆ ท่ีถูกจัดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งผู้เขียนได้นสำมำเขียนเพื่อเป็นกำร 

ปทูำงสร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัผูอ่้ำนได้เหน็ถงึควำมสมัพนัธ์ของวถิชีีวติทีต้ั่งอยูบ่นควำมเช่ือทำงศำสนำ ประเพณี พธีิกรรม

ต่ำง ๆ ที่แสดงออกต่อทรัพยำกรโดยเฉพำะข้ำว ซึ่งมิติทำงสังคมวัฒนธรรมรวมดังกล่ำวสำมำรถนสำเสนอ ดังนี้

 เดือนอ้ำยหรือเดือนเจียง เป็นเดือนแห่งกำรทสำบุญเข้ำกรรมของพระสงฆ์หรือที่เรียกว่ำ “ปริวำสกรรม” หมำย

ถงึ กจิกรรมของสงฆ์ทีต้่องอำบตัใิห้ได้สำรภำพต่อคณะสงฆ์เพือ่ฝึกจติปฏบิตัใิห้เกดิสมำธเิพือ่กำรฝึกฝนพระธรรมวนิยั 

ขณะทีฆ่รำวำสกจ็ะทสำหน้ำทีใ่นกำรเตรยีมข้ำวปลำอำหำรเพือ่ทสำบญุให้กบัพระสงฆ์ซึง่เชือ่ว่ำจะได้บญุมำกกว่ำกำรทสำบญุ

ปกติทั่วไป นอกจำกนี้บำงพื้นที่ก็อำจจะมีงำนบุญดอกผ้ำ โดยกำรนสำผ้ำห่มหนำวไปถวำยสงฆ์ มีประเพณีเส็งกลอง ทสำ

ลำนนวดข้ำว กำรทสำปลำแดกไว้เป็นอำหำรในช่วงหน้ำแล้งที่กสำลังจะมำถึง

 เดือนยี่ เป็นช่วงแห่งงำนบุญคูณลำนหรือบุญกุ้มข้ำวใหญ่ ในหลำยชุมชนจะมีกำรจัดพิธีที่ใหญ่โต เป็นกำร

แสดงออกถึงวิธีคิดและควำมเคำรพต่อข้ำวท่ีสัมพันธ์กับพุทธศำสนำ จะมีกำรนสำข้ำวจำกแต่ละครัวเรือนมำรวมกันที่

ลำนวดัเพือ่ประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ พระสงฆ์จะเทศนำเกีย่วกบัแม่โพสพผูซ้ึง่เป็นผูท้ีใ่ห้ข้ำวเป็นอำหำรของมนษุย์  

จำกนัน้กจ็ะถวำยข้ำวแด่พระเพือ่ให้เป็นสมบติัของวดั บำงแห่งกจ็ะนสำเอำข้ำวมำไว้ยุง้ฉำงของชุมชน ซึง่ในหลำยพืน้ท่ีชุมชน 

จะนสำเอำข้ำวท่ีได้มำจดักำรเพือ่เปลีย่นเป็นเงนิแล้วนสำไปใช้ในกำรพฒันำวดัและสงัคมส่วนรวม รวมทัง้บำงแห่งมกีำรแบ่ง

และจัดเก็บข้ำวดังกล่ำวเพ่ือให้คนในชุมชนท่ีขำดแคลนข้ำวในช่วงเวลำที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหรือประสบกำรขำดแคลน

ข้ำวได้หยิบยืมเอำมำใช้เพื่อกำรยังชีพก่อนและให้คืนภำยหลังเมื่อสำมำรถเก็บเกี่ยวข้ำวของตนเองได้แล้ว บุญคูณลำน

หรอืบญุกุม้ข้ำวใหญ่เป็นกำรทสำบญุเพือ่ขอพรจำกสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละพระพทุธศำสนำให้คนในครอบครวัและชมุชนอยูก่นั

อย่ำงปกตสิุข และขณะเดียวกันก็เป็นกำรแสดงออกของชำวนำที่มต่ีอข้ำวในนำมของพระแม่โพสพอันจะนสำไปสู่ควำม

อุดมสมบูรณ์ของผลผลิตข้ำวในปีต่อไป

 เดือนสำม เป็นบุญข้ำวจี่หรือวันมำฆบูชำ ซึ่งจะมีกำรตักบำตรทสำบุญที่วัด ในตอนคส่ำจะเป็นกำรทสำบุญด้วยข้ำว

จีซ่ึง่อำจแตกต่ำงกนัออกไปตำมพืน้ทีแ่ต่ละแห่งเนือ่งจำกบำงพืน้ทีก่จ็ะไปรวมตวัทีว่ดัแล้วนสำเอำข้ำวเหนยีวทีป้ั่นเตรยีม

ไว้มำจี่หรือปิ้งไฟ บำงแห่งก็จี่มำจำกบ้ำน จำกนั้นจะนสำเอำข้ำวจี่ไปทสำบุญถวำยพระ ซึ่งมีตสำนำนเล่ำขำนถึงที่มำของบุญ

ข้ำวจี่ว่ำในสมัยพุทธกำลมีทำสชื่อนำงปุณณทำสีได้นสำเอำข้ำวจ่ีไปถวำยพระพุทธเจ้ำ แต่ก็เกรงว่ำพระพุทธเจ้ำจะไม่

ฉันเนื่องจำกเป็นของทำส แต่พระพุทธเจ้ำหย่ังรู้จิตใจของนำงและทรงฉันข้ำวจี่ที่นำงนสำมำถวำย นำงจึงปลื้มปีติดีใจ  

จงึเป็นท่ีมำของกำรทสำบุญข้ำวจีข่องชำวอสีำนตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั นอกจำกนีบ้ำงพืน้ทีก่จ็ะมพีธิเีลีย้งผตีำแฮกจำกพธิี 

ขนข้ำวขึ้นเล้ำหรือยุ้งฉำง

 เดือนสี่ เป็นงำนบุญผะเหวด หรือบุญพระเวสที่เป็นกำรทสำบุญฟังเทศน์ของคนอีสำน ซ่ึงระลึกถึงกำรบสำเพ็ญ
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เพยีรด้วยทำนบำรมขีองพระเวสสนัดร ซึง่จะทสำให้ผูท้สำบญุได้รบัอำนสิงส์และไปเกดิในดนิแดนแห่งควำมสขุ บำงพืน้ที่

มีกำรแห่พระอุปคุตตั้งศำลเพียงตำ ทสำบุญแจกข้ำวอุทิศให้ผู้ตำยหรือบุญเปตพลี ในงำนบุญผะเหวดส่วนมำกชุมชนจะมี

กำรเลี้ยงด้วยข้ำวปุ้นหรือขนมจีนให้กับผู้ร่วมงำน

 เดือนห้ำ เป็นบุญสรงนส้ำพระหรือบุญสงกรำนต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมำแต่โบรำณ มีกำรบำยศรี

สู่ขวัญ รดนส้ำดสำหัวให้กับคนเฒ่ำคนแก่ ลูกหลำนกลับมำเยี่ยมเยียนบ้ำน ในวัดก็ทสำบุญและสรงนส้ำพระ 

 เดือนหก เป็นบุญบั้งไฟ เป็นช่วงของกำรเริ่มต้นฤดูกำลเพำะปลูก กำรทสำพิธีกรรมขอฝนด้วยกำรจุดบั้งไฟ 

บอกพญำแถนบนฟ้ำ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล

 เดือนเจ็ด เป็นบุญซสำฮะ เป็นงำนบุญเพื่อทสำควำมสะอำดส่ิงที่ไม่ดีออกจำกร่ำงกำย จิตใจและสถำนที่อยู่อำศัย 

ถือว่ำเป็นกำรปัดเป่ำเสนียดจัญไรออกจำกชุมชน บำงพื้นที่ก็จะมีพิธีเลี้ยงผีตำแฮก ผีปู่ตำ งำนบุญเบิกบ้ำนเบิกเมือง  

งำนเข้ำนำคเพือ่บวชนำคคตติำมควำมเชือ่หลงัจำกหว่ำนข้ำวกล้ำดสำนำเสรจ็ มกีำรทสำพธิเีซ่นสรวงเจ้ำทีน่ำ เพือ่ควำมเป็น 

สิริมงคลให้ข้ำวกล้ำในนำงอกงำม

 เดือนแปด เป็นบุญเข้ำพรรษำ มีกำรแห่เทียนเพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำในช่วงพระจสำพรรษำที่วัด งำนบุญแห่เทียน

พรรษำเป็นที่โด่งดังในภำคอีสำนโดยเฉพำะที่จังหวัดอุบลรำชธำนี มีกำรจัดงำนประจสำปีที่ยิ่งใหญ่

 เดือนเก้ำ บุญข้ำวประดับดินจัดทสำขึ้นในวันแรม 14 คส่ำเดือนเก้ำ เป็นกำรห่อข้ำวประดับดินหรือบุญห่อข้ำวใหญ่

ชำวบ้ำนจะจดัอำหำรคำวหวำน หมำกพล ูบหุรีใ่ส่กระทงเลก็ ๆ  นสำไปวำงไว้ตำมลำนบ้ำน ใต้ต้นไม้ ข้ำงพระอโุบสถ เพือ่

เป็นกำรให้ทำนแก่เปรตหรอืวญิญำณทีต่กทกุข์ได้ยำก รวมทัง้เพือ่ให้วญิญำณของญำตมิติรทีล่่วงลบัไปแล้วได้มำรบัเอำ

ส่วนบุญอำหำรคำวหวำนทีน่สำมำเป็นเครือ่งเซ่นไหว้ เพรำะเชือ่ว่ำในเดอืนเก้ำเป็นช่วงเดอืนทีว่ญิญำณได้รบักำรปล่อยให้

ออกมำท่องเที่ยวได้

 เดือนสิบ บุญข้ำวสำก จะจัดขึ้นหลักจำกบุญข้ำวประดับดินไป 15 วัน เป็นกำรนสำข้ำวมำห่อเป็นมัดเล็ก ๆ   

แล้วนสำมำทสำบญุเพือ่อทุศิส่วนกศุลไปให้กบัผบีรรพบรุุษ และญำติมติร และเป็นกำรบชูำแม่พระธรณี รวมทัง้กำรเซ่นไหว้ 

ผีตำแฮก ที่ปกปักรักษำผืนนำ มีกำรนสำเอำข้ำวและธัญญำพืชมำกวนกระยำสำรทเพื่อทสำถวำยเป็นพุทธบูชำ

 เดอืนสบิเอด็ เป็นงำนบญุออกพรรษำ มพีธิถีวำยผ้ำห่มหนำวในวนัเพญ็ มงีำนบญุตักบำตรเทโว พธีิกวนข้ำวทพิย์ 

พิธีลอยเรือไฟมีกำรถวำยผ้ำห่มหนำวแด่พระพุทธ พระสงฆ์ ในวันเพ็ญมีกำรแห่ปรำสำทผึ้ง พิธีลอย เฮือไฟหรือ 

ไหลเรือไฟ

 เดือนสิบสอง เป็นบุญกฐิน ในบำงพ้ืนท่ีจะมีกำรทสำบุญข้ำวเม่ำเพื่อนสำไปทสำบุญถวำยพระเพื่อเป็นพุทธบูชำเรำ

จะเหน็ว่ำฮตีสบิสอง คองสบิสี ่เป็นวฒันธรรมหลกัของคนอสีำนทีเ่ชือ่มสมัพนัธ์ของกระบวนกำรจดักำรทรพัยำกรและ

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของผู้คนที่อยู่อำศัยในระบบนิเวศเดียวกัน และในแต่ละประเพณี พิธีกรรมต่ำง ๆ  ก็จะ

ใช้ข้ำวเป็นอำหำรหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัว วิธีคิดเกี่ยวกับข้ำว อสำนำจเหนือธรรมชำติและควำมเช่ือทำง

ศำสนำจงึเป็นเสมอืนสำยใยกำรถกัทอของกระบวนกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมของผูค้นในวฒันธรรมอสีำนตัง้แต่

ปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและในระดับภูมิภำค ประเด็นต่ำง ๆ   เหล่ำนี้แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะของกลุ่มชำติพันธุ์ 

ลักษณะของพื้นที่และระบบนิเวศท่ีอำศัยอยู่ ซ่ึงกำรปูพื้นฐำนเบื้องต้นดังกล่ำวจะช่วยทสำให้เรำเข้ำใจถึงวัฒนธรรมข้ำว

ของคนอีสำนได้อย่ำงดีต่อไปบทบำทหน่วยงำนรัฐกับกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนในพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้

และชำยขอบ
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ตารางที่ 1 แสดงตำรำงผลิตภัณฑ์กำรแปรรูปจำกข้ำวพื้นบ้ำนที่มีอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทผลิตภัณฑ์ พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

1. ข้ำวต้มมัด
2. ขนมจีน (ข้ำวปุ้น)
3. ข้ำวโป่ง
4. ข้ำวนำงเล็ด
5. ข้ำวลอดช่อง
6. ข้ำวปำด
7. ขนมดอกจอก
8. สำโท
9. ข้ำวหลำม
10. ข้ำวเหนียวตัด
11. ขนมหวำน
12. ข้ำวเม่ำ
13. ข้ำวจี่
14. ข้ำวตอกแตก

ข้ำวหอมมะลิ 105
ข้ำวหอมมะลิ 105
ข้ำวจ้ำวดอกกระยอม, (เหลือง 11)
ข้ำวนำงนวล
ข้ำวพม่ำ
ข้ำวจ้ำวดอกกระยอม, (เหลือง 11)
ข้ำวจ้ำวดอกกระยอม, (เหลือง 11)
ข้ำวอีแดงน้อย
ข้ำวพม่ำ
ข้ำวพม่ำ, ข้ำวนำงนวล, ข้ำวกส่ำ
ข้ำวกส่ำ
ข้ำวนำงนวล, ข้ำวกส่ำ
ข้ำวหอมมะลิ
ข้ำวพม่ำ, ข้ำวนำงนวล

ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์: ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ: 2559

ตารางที่ 2 แสดงรำยชื่อพันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูกเพื่อกินและจสำหน่ำยในปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ

ล�าดับที่ ชื่อพันธุ์ข้าว ชนิดข้าว อ�าเภอ เจ้าของพันธุ์

1 พันธุ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ เจ้ำ รำษีไศล นำยสุดใจ นิลวรรณ

2 พันธุ์ข้ำวมะลิแดง เจ้ำ รำษีไศล นำยอุทัย ธรรมวัตร

3 พันธุ์ข้ำวมะลินิล เจ้ำ รำษีไศล นำงสำวทัศพร สำยหงษ์

4 พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 เจ้ำ รำษีไศล นำยประสิทธิ์ ศรีมะเรือง

5 พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ เหนียว รำษีไศล นำยชำญวิทย์ เพชร์รักษำ

6 พันธุ์ข้ำว กข.15 เหนียว ภูสิงห์ นำงอัมพร แก่นอินตำ

7 พันธุ์ข้ำว กข.6 เหนียว เมือง นำยสุดใจ เลื่อมใส

รวมจ�านวนทั้งสิ้น                                                                                        7 พันธุ์

ที่มาข้อมูล: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง ต�าบลดู่ อ�าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

 ข้อมูลพันธุ์ข้ำวพื้นท่ีนิยมปลูกในปัจจุบันพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เป็นพันธุ์ข้ำวเจ้ำและพันธุ์ข้ำวเหนียว 

จสำนวน 7 สำยพันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ 2) พันธุ์ข้ำวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้ำวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ  

5) พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 6) พันธุ์ข้ำวกข.15 7) พันธุ์ข้ำว กข.6 ซึ่งส่วนมำกชำวนำจังหวัดศรีสะเกษ นิยมปลูกข้ำว 

ไว้กนิเองและแบ่งไว้เพือ่จสำหน่ำยและบำงส่วนปลกูเพือ่สะสมพนัธุแ์ละมชีำวนำบำงกลุม่ทีเ่ข้ำร่วมกบักลุม่วสิำหกจิชมุชน

ศนูย์ข้ำวปลกูข้ำวเพือ่จสำหน่ำยให้กบักลุม่วสิำหกจิชมุชน ซึง่ได้มีกำรรบัประกนัรำคำข้ำวให้กบัชำวนำ ซึง่ได้มกีำรส่งข้ำวเจ้ำ 

จสำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังตำรำงที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงรำยชื่อพันธุ์ข้ำว จังหวัดศรีสะเกษ จสำนวน 17 พันธุ์ ดังตำรำง

ล�าดับที่ รายชื่อพันธุ์พื้นเมือง ประเภทข้าว ชนิดการปลูก พื้นที่พบ

1 กข 15 หรือข้ำวดอ เหนียว นำสวน นส้ำเกลี้ยง

2 กข.6 เหนียว นำสวน เมือง

3 ข้ำวเปีย เจ้ำ นำสวน เมือง

4 ดอกคู่ เจ้ำ นำสวน เมือง

5 ดอกเดี่ยว เจ้ำ นำสวน ไพรบึง

6 ดอกเลำ เหนียว นำสวน ไพรบึง

7 ดอกหมำก เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุญหำญ

8 นำงลำย เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุณหำญ

9 นำงร้อยเล็ก เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุขันธุ์

10 นำงร้อยใหญ่ เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุขันธุ์

11 สัมพันธุ์แกง เจ้ำ นำสวน ขุญหำญ

12 สัมพันธุ์ป้ำย เจ้ำ นำสวน เมือง

13 สำมพัน เจ้ำ นำสวน เมือง

14 หนองแดง เหนียว ข้ำวไร่ ขุญหำญ

15 เหนียวน้อยขำว เหนียว นำสวน ขุญหำญ

16 กษัตริย์ เจ้ำ นำสวน ขุญหำญ

17 ข้ำวสมัน เจ้ำ นำสวน วังหิน

ที่มาข้อมูล: ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: 2558

 ข้ำวเจ้ำพันธุ์พื้นเมือง 12 สำยพันธุ์ ได้แก่ ข้ำวเปีย (ดอกคู่ (อสำเภอเมือง) ดอกเดี่ยว (อสำเภอไพรบึง) ดอกหมำก 

(อสำเภอขนุหำญ) (อสำเภอขนุหำญ) (อสำเภอขขุนัธ์) (อสำเภอขขุนัธ์) สมัพนัธุแ์กง (อสำเภอขนุหำญ) สมัพนัธุป้์ำย (อสำเภอเมอืง) 

สำมพัน (อสำเภอเมือง) กษัตริย์ (อสำเภอขุนหำญ) และข้ำวสมัน (อสำเภอวังหิน)

 2. พฒันำระบบฐำนข้อมลูเทคโนโลยสีำรสนเทศของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและรวบรวมพนัธุข้์ำวหอมมะลใินจงัหวดั

ศรีสะเกษ จำกกำรลงพื้นที่สสำรวจพันธุ์ข้ำวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

โดยพบว่ำ เกษตรกรที่ปลูกข้ำว ในจังหวัด จสำนวน 15 ครอบครัว และภำคีเครือข่ำยจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เป็นพันธุ์

ข้ำวเจ้ำ จสำนวน 12 สำยพันธุ์ ข้ำวเหนียว 5 สำยพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 17 สำยพันธุ์ และได้จสำแนกสำยพันธ์ข้ำวที่เกษตรกร  

ในจังหวัดศรีสะเกษ นิยมปลูกไว้กินเองและจสำหน่ำยคือ จสำนวน 7 สำยพันธุ์ แบ่งออกเป็น 7 สำยพันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์ข้ำว 

ไรซ์เบอรี่ 2) พันธุ์ข้ำวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้ำวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ 5) พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105  

6) พันธุ์ข้ำวกข.15 7) พันธุ์ข้ำว กข.6 แล้วได้นสำข้อมูลมำสังเครำะห์ ตรวจสอบกับผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญและได้พัฒนำ

ระบบฐำนข้อมลูเทคโนโลยสีำรสนเทศของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและพนัธุข้์ำวทีน่ยิมปลกูเพือ่จสำหน่ำยในจงัหวดัศรสีะเกษ  

1 ระบบ ตำมโดเมนเนม http://ricecenter.krubpom.com หน้ำต่ำงหลกัของฐำนข้อมลูพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ 

ดังรูปที่ 2
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ภาพที่ 3 ระบบฐำนข้อมูลพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์: ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ: 2559

แถบเมนูหลัก

 1. หน้ำหลัก

 2. ชนิดพันธุ์ข้ำวเจ้ำ

 3. สำระน่ำรู้

 4. ชนิดพันธุ์ข้ำวเหนียว

 5. ฐำนข้อมูลพันธุ์ข้ำว

 6. ดำวน์โหลด

 ผลกำรสสำรวจข้อมลูกำรศกึษำควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืง และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำร

ตลำดข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม จสำนวน 15 ครอบครัว และภำคีเครือข่ำย ในจังหวัด

ศรสีะเกษ โดยมกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนข้อมลูพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและพนัธ์ุข้ำวทีน่ยิมปลกูเพือ่จสำหน่ำยในปัจจบุนั และ

พบพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจสำนวน 17 พันธุ์ และพันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูกในปัจจุบัน จสำนวน 7 พันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

สอดคล้องวรีะนชุ แย้มยิม้และคณะ [4] ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่งกำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืงตำมภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ในภูมินิเวศ จังหวัดเลย ในชุดงำนวิจัยควำมหลำกหลำย กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ข้ำวพันธุ์พื้นเมือง

จังหวัดเลยกลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองทั้ง 4 กลุ่ม มีข้ำวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด 38 สำย พันธุ์ แบ่งเป็นข้ำวไร่ 15 สำย

พันธุ์ ข้ำวนำ 23 สำยพันธุ์ โดยพื้นที่ปลูกข้ำวมีภูมินิเวศที่แตกต่ำงกัน ส่วนพื้นที่ปลูกข้ำวนำเป็นที่รำบและหุบเขำ เน้น

กำรปลูกในพื้นที่กลุ่มข้ำวพื้นเมืองบ้ำนเขำแก้ว เป็นข้ำวนำทั้งหมด 12 สำยพันธุ์ และกลุ่มข้ำวพื้นเมืองบ้ำนนส้ำสวย เป็น

ข้ำวนำทั้งหมด 3 สำยพันธุ์ซ่ึงและสอดคล้องกับงำนวิจัย ยุพิน เถื่อนศรี [5] ระบบฐำนข้อมูลกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ของ 

ตสำบลวังดนิ ตสำบลหำดกรวด และตสำบลคอรมุ มกีำรพฒันำโครงกำรทีเ่ช่ือมกบัแหล่งทนุภำยนอกโดยหน่วยจดักำรควำมรู้ 

และวิจัยชุมชนระดับตสำบลในตสำบล คอรุม และตสำบลวังดิน แกนนสำเครือข่ำยนักวิชำกำรมีพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้และ

ทักษะมำกขึ้น และเกิดเครือข่ำยหน่วยจัดกำรควำมรู้และวิจัยชุมชนระดับตสำบล และภำคีที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วย จัดกำร

งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเชื่อมประสำนกำรดสำเนินงำน จสำนวน 1 ระบบ สอดคล้องกับงำนวิจัย 

สมมำตร ทองใบ [6] ได้ทสำวิจัยเรื่อง ควำมต้องกำรและควำมพร้อมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศูนย์ข้ำว

ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น กำรพัฒนำด้ำนสำรสนเทศควรพัฒนำไปพร้อมกับกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้สำมำรถใช้งำน

ได้จริงและจะต้องมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรจัดให้มีกำรประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
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เกี่ยวกับผลผลิตข้ำวไปสู่กำรแปรรูปในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำยประเภท อำทิ กำรทสำสำโท กำรทสำขนม

ดอกจอก ขนมนำงเลด็ แป้งข้ำวเจ้ำหอมมะล ิแป้งข้ำวหอมนลิ แป้งข้ำวมะลแิดง และแป้งข้ำวไรซ์เบอรี ่สำมำรถเพิม่มลูค่ำ

และเกษตรกรสำมำรถนสำไปจสำหน่ำยตำมงำนแสดงสนิค้ำต่ำง ๆ   เพิม่ขึน้ กำรแลกเปลีย่นข้อมลูด้วยระบบสำรสำรเทศและ

กำรลงมอืปฏบัิตกิำรร่วมกนั ทสำให้เกษตรกรเกดิองค์ควำมรูใ้นกำรพฒันำมลูค่ำของผลผลติทำงกำรเกษตรของตนเองและ

เกิดเครือข่ำยของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งในอดีตเกษตรกรเป็นผู้ผลิตข้ำวและจสำหน่ำยในรูปแบบเดิม แต่

ในปัจจุบันเกษตรกรสำมำรถเป็นทั้งผู้ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำวได้หลำกหลำยรูปแบบขึ้น สอดคล้องกับงำน

วจิยัของ ยพุนิ เถือ่นศร ีและนชิภำ โมรำถบ [7] ได้ทสำวจิยัเรือ่งกำรพฒันำเครอืข่ำยเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวอนิทรย์ีในจงัหวดั

อุตรดิตถ์: กรณีศึกษำ ตสำบลวังกะพี้ อสำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังเครำะห์องค์ควำมรู้และจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำย

เกษตรผูป้ลกูข้ำวอนิทรย์ีเป็นกำรวจิยัเชงิปฏบิตักิำรแบบมส่ีวนร่วม เพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมวจิยัทีเ่ป็นเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวได้ร่วม

แลกเปลีย่นข้อมลูทรำบสภำพปัญหำของเกษตรกร และกำรพฒันำองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยกีำรเพิม่ผลผลติ ซึง่หลงัจำก

เกษตรกรได้เข้ำร่วมกำรทสำวิจยัดงักล่ำวทสำให้เกิดกลไกบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ปลูกขำ้วอินทรีย์ และรูปแบบ

กำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกร เกิดเครือข่ำยด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดของเกษตรกรข้ำวอินทรีย์ทั้งภำยในและภำยนอก

จังหวัด และเกิดภำคีเครือข่ำยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะและการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1. ควรศึกษำระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี Web Service ให้สำมำรถป้อนข้อมูล 

และส่งไปที่ส่วนประมวลผลกลำงที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบสำรสนเทศศูนย์บริกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรเกษตรประจสำตสำบลหรือประจสำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำว

 2. ควรมกีำรส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูข้ำวแบบเกษตรอนิทรย์ี และกำรป้องกนัโรคแมลงด้วยวธิกีำรที่

ปลอดภัยจำกสำรเคมีอย่ำงจริงจัง และควรส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองให้ทสำแปลงอนุรักษ์รวบรวมข้ำวพันธุ์

พื้นเมืองที่เหมำะสมกับภูมินิเวศที่แตกต่ำงกันและให้เป็นแหล่งขยำยพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจำกระดับตสำบลถึงระดับชำติ

 3. ควรศึกษำวิธีกำรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในกำรปลูกข้ำวให้กับเกษตรกร เนื่องจำกเกษตรกรยังขำดองค์ควำมรู้

ด้ำนวิธีกำรจัดทสำบัญชีข้ำว

 4. ควรมีกำรผลักดันให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรตลำดของข้ำว

หอมมะลิตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ

 5. ควรศึกษำมำตรฐำนของข้ำวทั้งมำตรฐำนในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในพ้ืนที่บ่งช้ีทำงด้ำน

ภูมิศำสตร์ GI ของพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้

 6. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งกลุ่มวิสำหกิจข้ำวมำกขึ้นเพื่อจะได้มีอสำนำจในกำรต่อรองทำงด้ำนกำรตลำด

 7. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวรู้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตจำกข้ำวมำกยิ่งขึ้นและยกระดับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 8. เกษตรกรทีป่ลกูข้ำวพืน้เมอืงควรได้รบักำรสนบัสนนุปัจจยัในกำรทสำเกษตรอนิทรย์ี กำรป้องกนัโรคแมลงด้วย

วิธีกำรที่ปลอดภัยจำกสำรเคมีอย่ำงจริงจัง และควรส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองให้ทสำแปลงอนุรักษ์รวบรวม

ข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืงทีเ่หมำะสมกบัภมูนิเิวศทีแ่ตกต่ำงกนัและให้เป็นแหล่งขยำยพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงจำกระดบัตสำบลถงึระดบั

ชำติ

 9. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย และ

ขยำยฐำนผลผลิตข้ำวไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง
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 10. ควรมกีำรนสำเทคโนโลยชีวีภำพทีส่ำมำรถช่วยในกำรวเิครำะห์ควำมหลำกหลำยทำงพนัธกุรรมมำพฒันำ เพือ่

ให้ได้ตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตำมสำยพันธุ์ไปใช้สสำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรนสำข้ำวพื้นเมือง

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวได้นสำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

[1]  วสิทุธิ ์ใบไม้. ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ. ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในประเทศไทย. ปทมุธำน:ี สถำบนับณัฑติ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สบวท); 2545.

[2]  ที่ทสำกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดศรีสะเกษ. ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ. [อินเทอร์เน็ต]. ศรีสะเกษ; 2555 [เข้ำถึงเมื่อ 

10 กันยำยน 2558]. เข้ำถึงได้จำก: http://sisaket.immigration.go.th/srisaket.php.

[3]  อัทธ์ พิศำลวำนิช. ข้ำวไทยในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน. กรุงเทพฯ; มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย. 2558.

[4]  วีระนุช แย้มยิ้ม และคณะ. (ม.ป.ป.). กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยข้ำวพันธุ์พื้นเมืองตำมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ในภูมินิเวศ จังหวัดเลย ในชุดงำนวิจัยควำมหลำกหลำย กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ข้ำวพันธุ์พื้นเมือง 

จังหวัดเลย. [อินเทอร์เน็ต].จังหวัดเลย. [เข้ำถึงเมื่อ 9 กันยำยน 2558]. เข้ำถึงได้จำก: www.riceandlocalfoodloei-

laos.com/research.pdf.

[5] ยุพิน เถื่อนศรี. พัฒนำระบบกำรจัดกำรเครือข่ำยหน่วยจัดกำรควำมรู้และวิจัยชุมชนระดับตสำบล เพื่อส่งเสริม

เกษตรกรข้ำวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ: สสำนักงำนกองทุน สนับสนุนกำรวิจัย; 2556.

[6]  สมมำตร ทองใบ. ควำมต้องกำรและควำมพร้อมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศูนย์ข้ำวชุมชนใน 

จังหวัดขอนก่อน. [อินเทอร์เน็ต]. จังหวัดขอนแก่น; 2554 [เข้ำถึงเมื่อ 8กันยำยน2558]. เข้ำได้ถึงจำก: http//:qmis.

stou.ac.th/qa/EQA_3/KPI_EQA/.../12_Agiculture%5C54%5C57_Sommart.pdf.

[7]  ยพุนิ เถือ่นศร ีและนชิภำ โมรำถบ. กำรพฒันำเครอืข่ำยเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวอนิทรย์ีในจงัหวดัอตุรดติถ์: กรณศีกึษำ 

ตสำบลวังกะพี้ อสำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏลสำปำง. 2559; 5; 2;116-132

http://sisaket.immigration.go.th/srisaket.php
http://www.riceandlocalfoodloei-laos.com/research.pdf
http://www.riceandlocalfoodloei-laos.com/research.pdf

