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บทคัดยอ
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป และองคความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอม
นครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบมีเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
ปลูกขาวไวดวยแนวคิดเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเพื่อการจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ คุณลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุนี้ คือทรงกอตั้งตรงมี การแตกกอดี แผนใบสีเขียวเขม ลักษณะรวง
จับกันแนน สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง จํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และถึง
วันเก็บเกี่ยวใชระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร น้ําหนักรวง 10 กรัม
น้ําหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด การจัดการระบบการผลิตขาวของกลุมเกษตรกรพบวามีแนวคิดเชิงวิชาการในมิติการอนุรักษ
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น มีเกษตรกรและกลุ มเกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี มีตลาด
ผูบริโภค และมีหนวยงานหรือองคกรหนุนเสริม
คําสําคัญ: ขาวหอมนครชัยศรี
Abstract
Study on the characteristics of botany, physiology, growth in the year and knowledge of management
system in the production of Nakhon Chaisri rice for conservation and making economic values and social
utilization. The results founded that the farmer have cultivated Nakhon Chaisi rice with the initial concepts
for the conservation of native rice and to the consumers a healthy alternative. Characteristics of botany
is a tiller of erection and good tillering capacity, dark green of leaf blade. The panicle hold tight, the color
red colored of lemma. The number of days to 50 % of flowering and until the harvest time is 135-140 days.
The stem height was 153 cm., panicle length was 29 cm. and seed weight was 3.5 gram/100 seeds. The
management of rice production system are academic concept of the dimension value in the conservation
of biodiversity and local wisdom. There are the farmers and rice growers group of Nakhon chaisri rice,
consumer market and an agency or organization supportive.
Keyword: Nakhon Chaisri rice
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1. บทนํา
ขาวหอมนครชัยศรี เปนขาวพื้นเมืองดั้งเดิมของมณฑลนครชัยศรี หรือจังหวัดนครปฐมในปจจุบัน อําเภอนครชัยศรี
เปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของจังหวัดนครปฐมในอดีต เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ ข าวพื้นเมืองที่ชาวนา
นิยมปลูกในสมั ยนั้น คือข าวหอมนครชัย ศรี ซึ่งข าวชนิ ดนี้เ ปนข าวนาป ไวแสง นิ ยมปลูกในชวงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
(กรมการขาว, 2559) จากการสืบคนขอมูล ยังไมมีองคความรูทางวิชาการที่สามารถใชอางอิงเกี่ยวกับขาวหอมนครชัยศรี ใน
ดานคุณลักษณะทางการเกษตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาการผลิต ขอมูลดานโภชนาการและอื่น ๆ หรือแมกระทั่ง
ความเชื่อมโยงของขาวหอมนครชัยศรี กับวิถีชีวิตในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น จากขอมูลที่มี พบวา
ขาวหอมนครชัยศรีมีผลผลิตต่ํา ประมาณ 30-70 ถังตอไร จุดเดนของขาวชนิดนี้คือ เมื่อนําไปสีเปนขาวสาร น้ําหนักของขาวที่
เสียไปกับการสีขาวนอยกวาขาวหอมมะลิและขาวนาปรัง เนื่องจากเมื่อสีแลวไดเนื้อขาวสารเต็มเมล็ด มีความขาว มีกลิ่นหอม
นอกจากนี้ขาวหอมนครชัยศรียังมีอายุชีวิตที่ยาวนาน ทําใหมีวิตามิน แรธาตุมาก เชน ธาตุเหล็ก และตานทานตอศัตรูพืชอยาง
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล มีศัตรูพืชนอย ไมจําเปนตองดูแลดวยสารเคมี ลําตนใหญ แข็งแรง มีความสูงประมาณ 2 เมตร แตมี
ขอเสียที่ขาวหอมนครชัยศรีมีความสูงมากจึงลมไดงาย ซึ่งในเวลาตอมาเกษตรกรในเขตอําเภอนครชัยศรีไดหันมาปลูกขาวพันธุ
อื่นเพื่อเชิงการคามากขึ้น ซึ่งใชเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นและไดผลผลิตที่สูงกวาขาวพันธุหอมนครชัยศรี เชน พันธุสุพรรณบุรี 1
พันธุชัยนาท และพันธุพิษณุโลก 1 เปนตน จึงทําให ขาวพันธุห อมนครชัย ศรีคอย ๆ หายไปจากอําเภอนครชัยศรี (นงคราม
จันทรทูล, 2555)
การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีคุณคา เกิดประโยชนและผลลัพธตอ
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน จําเปนตองมีฐานขอมูลองคความรู มุมมองและแนวคิดอยางเปนระบบ ที่เชื่อมโยง
กับระบบการบริหารจัดการในดานอื่น ๆ ของชุมชนทองถิ่น และเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 มิติ คือมิติทางระบบ
นิเวศ มิติทางสังคม และมิติทางเศรษฐกิจ จะเปนแนวทางในการอนุรักษและนําใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น (วิสุทธิ์ ใบไม, มปป.) นําไปสูการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นโดยชุมชนมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)
การศึกษาในโครงการวิจัยนี้จะนํามาซึ่งฐานขอมูลองคความรู เพื่อนําสูการตอยอดงานวิจัยและพัฒนาขาวหอมนครชัยศรี
เพื่อการอนุรักษและพัฒนาเชิงคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจสูความยั่งยืนตอไป ทั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูล
ของขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น 2) เพื่อศึกษา ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป และ 3) เพื่อสรางองคความรูการจัดการระบบการ
ผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2. วิธีวิจัย
2.1 การศึกษาขอมูลของขาวหอมนครชัยศรี กับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญา
ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
ทําการทบทวนเอกสาร สํารวจขอมูลในชุมชน รวบรวมขอมูลดวยวิธีการดําเนินการที่หลากหลาย ไดแก การจัด
สนทนากลุมยอย สัมภาษณเชิงลึก ดวยแบบสอบถามและสืบคนขอมูลจากเอกสาร วิเคราะหสังเคราะหขอมูลกับความเชื่อมโยง
ในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดยมีกรอบการวิเคราะห ดังนี้
มิติทางระบบนิเวศ (ขาวหอมนครชัยศรีในทองถิ่น)
มิติทางสังคม (ความรักสามัคคี ความเขมแข็งของชุมชน ผานภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นที่
เกี่ยวของ)

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 11
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มิติทางเศรษฐกิจ (ขาวหอมนครชัยศรีกับเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
2.2 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป
ทําการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตร และสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป ในแตละ
ระยะของขาว ไดแก ระยะตนกลา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะสุกแกและเก็บเกี่ยว เปนตน ในพื้นที่แปลงนาของเกษตรกร
ที่ปลูกขาวหอมนครชัยศรี โดยใชแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาวดัดแปลงจากศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ
สถาบันวิจัยพันธุขาว กรมวิชาการเกษตร (เสถียร ฉันทะ, 2558)
2.3 การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน ถอดบทเรียน เพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการ
ระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2.3.1 การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับชุมชนเพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการระบบ
การผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกระทําโดยการจัดเวที
พูดคุยสนทนากลุมยอยกับเกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี เพื่อถอดบทเรียนองคความรูขาวหอมนครชัยศรี การปลูกและ
การจัดการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งรวมกันออกแบบการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ชุมชน
2.3.2 การทดสอบการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนดําเนินการจัดเวทีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน
เพื่อถายทอดองคความรูเรื่องขาวหอมนครชัยศรี โดยมีเปาหมายเพื่อสรางจิตสํานึกเล็งเห็นคุณคานําไปสู การอนุรักษ การใช
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนในชุมชน โดยมีวิทยากรบอกเลา คือ นายณรงค กลิ่นถือศีล ทั้งนี้มีภาคีทุกภาค
สวนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ
2.3.3 การสรุปบทเรียนชุดความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคา
การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการสรุปบทเรียนชุดความรู การจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี
เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ผลการวิจัย
3.1 ขอมูลของขาวหอมนครชัยศรี กับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น ใน
จังหวัดนครปฐม
บริบทชุมชนในจังหวัดนครปฐมปจจุบันมีแหลงปลูกขาวหอมนครชัยศรี 3 แหลง คือที่ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน
มีเกษตรกรปลูกจํานวน 4 ราย มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 20 ไร ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี มีเกษตรกรปลูกจํานวน 1 ราย
พื้นที่ปลูกประมาณ 2 ไร และที่ตําบลทุงพิชัย อําเภอดอนตูม มีเกษตรกรปลูกจํานวน 1 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 10 ไร พื้นที่
แหลงปลูกขาวทั้ง 3 แหลง มีการทํานาขาวและมีกิจกรรมผสมผสานดวยการปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอกไมประดับ การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา และการปศุสัตว เปนตน ขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน ไมมีวิถีทางวัฒนธรรมใด
ใดที่เกี่ยวของกับการอนุรักษขาวพันธุดังกลาว และไมเปนที่นิยมปลูก จึงมีเพียงเกษตรกร 3 กลุมเทานั้นที่รวมกันเปนเครือขาย
ริเริ่มฟนฟูการปลูกโดยมีแนวคิดเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองดังกลาว และแนวคิดของการทําตลาดทางเลือกใหมของผูบริโภค
ดานการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ในดานการใชประโยชนจากขาวหอมนครชัยศรี ในปจจุบันจึงเปนเพียงเพื่อการบริโภค
ในดานเพื่อการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ในดานเศรษฐกิจพบวาเกษตรกรผูผลิตจะทําการสีเปนขาวสารโดยใชเครื่องสีขาว
ขนาดเล็กที่มีเปนของตนเอง และผลิตเปนขาวสารจําหนายในชุมชนและตลาดในจังหวัด ซึ่งปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอปริมาณ
การจําหนาย ในดานของวิถีชาวนาผูปลูก ทั้ง 3 กลุม ทํานาดวยตนเองโดยใชเครื่องจักรชวย และมีอาชีพหลักคือเกษตรกร
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3.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเกษตรพบวา จํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา
100 – 105 วัน และจนถึ งวันเก็ บเกี่ยวใชระยะเวลา 130-140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29
เซนติเมตร มีการติดเมล็ดมากกวารอยละ 90 น้ําหนักรวง 10 กรัม น้ําหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด ผลการศึ กษาลักษณะ
ทางสรีรวิทยาพบวามีการแตกกอดี ทรงกอตั้ง ติดเมล็ดดี ลักษณะการหักลมปานกลางในระยะสุกแก (ภาพที่ 1 – ภาพที่ 10)
ลักษณะทางพฤกษศาสตรไดแสดงไวใน ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
1. ระยะแตกกอเต็มที่
ทรงกอ
สีของแผนใบ
ความยาวของแผนใบ
ความกวางของแผนใบ
สีของกาบใบ
สีของลิ้นใบ
รูปรางของลิ้นใบ
ความยาวของลิ้นใบ
สีของหูใบ
การมีขนของแผนใบ
สีของขอตอใบ
มุมยอดของแผนใบ
2. ระยะออกรวง
จํานวนวันตกกลาถึงออกดอก 50 %
มุมของใบธง
ความยาวของลําตน (จากโคนตนถึงฐานรวง)
จํานวนหนอ ตอกอ
มุมหรือลักษณะกอ
สีของปลอง
การชูรวง
หางขาว
สีของยอดเมล็ด
การแตกระแง

ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี
กอตั้ง
เขียวเขม
42 ซม.
0.8 -1 ซม.
เขียว
ขาว
มี 2 ยอด
1.8 เซนติเมตร
ขาว
เกลี้ยง
เขียวออน
ตั้งตรง
100 - 105 วัน
เอน
153 ซม.
21 หนอ
ตั้งตรง
เหลืองออน
ชูรวงดีมาก
เหลือง
ฟาง
แตกมาก
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
3. ระยะเก็บเกี่ยว
ความแข็งของลําตน
ลักษณะรวง
กานรวง
ความยาวรวง
น้ําหนักรวง
การแกของใบ
การติดเมล็ด
การรวงของเมล็ด
การแหงของใบใตใบธง
4. ระยะหลังการเก็บเกี่ยว
การนวด
สีของเปลือกเมล็ด
ขนของเปลือกเมล็ด
น้ําหนักของขาวเปลือก
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก
สีของขาวกลอง
รูปรางของขาวกลอง
ตารางที่ 2 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป
ระยะการเจริญเติบโต
1. ระยะตนกลา
ระยะเวลา จากตนกลา ถึงเริ่มแตกกอ
2. ระยะเวลาแตกกอ
3. ระยะเวลากําเนิดชอดอก
4. ระยะเวลาสุกแกและเก็บเกี่ยว

ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี
แข็ง
จับกันแนน
ตั้งตรง
18 ซม.
10 กรัม
ปานกลาง
ติดเมล็ดมากกวา 90 %
รวงยาก
แหงชา
ปานกลาง
ฟางสลับแดง
ไมมีขน
100 เมล็ด 3.5 กรัม
1 ซม.
3 มม.
น้ําตาลออน
คอนขางปอม

ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี
วัน 40 – 35
วัน 50 - 40
วัน 105-100
วัน 40 - 35
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ภาพที่ 1-1 ตนกลาอายุ 25 วัน หลังเพาะเมล็ด ยายปกดํา

ภาพที่ 1 -3 ตนขาวอายุ 50 วัน

ภาพที่ 1 -2 ตนขาวอายุ 40 วัน

ภาพที่ 1 -4 ตนขาวอายุ 60 วัน

ภาพที่ 1 พัฒนาการการเจริญเติบโตของขาวหอมนครชัยศรี

ภาพที่ 2 ลักษณะทรงกอของขาวหอมนครชัยศรี
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ภาพที่ 3 ขาวหอมนครชัยศรีในระยะออกดอก

ภาพที่ 4 ขาวหอมนครชัยศรี ในระยะออกรวง และลักษณะการชูรวงของขาวในระยะสุกแก
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ภาพที่ 5 ลักษณะมาตรฐานสีเปลือกขาว
ที่มา: กรมการขาว, 2559

ภาพที่ 6 สีเปลือกขาวหอมนครชัยศรี (สีฟางสลับแดง)

ภาพที่ 7 ลักษณะกานรวง

ภาพที่ 8 ลักษณะการกระจายของระแง

ภาพที่ 9 ลักษณะการแตกระแง

ภาพที่ 10 ลักษณะเมล็ดขาวเปลือก
นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 17

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

3.3 การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน ถอดบทเรียนเพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการ
ระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึกษามีขอคนพบวาการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชน
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จําเปนตองมีกระบวนการถายทอดความรูในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน กระบวนการ
ทํางานที่มีปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการเสริม
ความเขมแข็งและขยายผลการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี บทเรียนชุดความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอม
นครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 1) แนวคิดเชิงวิชาการใน
มิติการอนุรักษคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 2) เกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี เปนกลไกสําคัญ
ในการทําใหมีขาวหอมนครชัยศรีชูรวงอยูบนแผนดินในจังหวัดนครปฐม 3) กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว คือ กลุมวิสาหกิจชุมชน
บานโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟา และกลุมอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองตําบลนิลเพชร 4) ตลาดผูบริโภค 5) หนวยงานหรื อ
องคกรหนุนเสริม ไดแก สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) ศูนยวิจัยและผลิตเมล็ดพั นธุขาว จังหวัด
ราชบุรี มูลนิธิสังคมสุขใจ มูลนิธิสุขภาพไทย สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพคมชัดลึก และกลุมเนชั่น เปนตน ปญหา อุปสรรค
และขอจํากัด ไดแก 1) องคความรูในการผลิตขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี 2) ขอจํากัดของขาวหอมนครชัยศรี ที่เปนขาว
นาปปลูกไดเพียงปละ 1 ครั้ง ผลผลิตตอไรต่ํากวา และ 3) ระบบการสงน้ําชลประทาน สําหรับแนวทางการเสริมความเขมแข็ง
และขยายผลการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี ควรมีมาตรการ 1) การรวบรวมและสรางองคความรูของขาวหอม
นครชัยศรี 2) การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาและความสําคัญของขาวพื้นเมืองทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม สุขภาพและ
เศรษฐกิจใหเผยแพรในวงกวาง 3) การขยายผลกับกลุมเกษตรกร ดวยกระบวนการสรางเกษตรกรรายใหม สรางผูนําใหมและ
เสริมศักยภาพผูนําเกา เพื่อเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการผลิตขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม ตอไป 4) พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต การเก็บเกี่ย วและการรักษาคุณภาพทางโภชนาการของขาวหอมนครชัยศรี 5) ขยายตลาดผูบริโภค เพิ่ ม
ชองทางตลาดทางเลือกของผูรักสุขภาพ 6) นโยบายดานการตลาดของรัฐ และ 7) ใหความรูความเขาใจ โอกาสและทางเลือก
ในการผลิตขาวของเกษตรกร
4. อภิปรายผล
4.1 ขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถิ่น ในจังหวัด
นครปฐม
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี ในปจจุบัน ไมมีนัยสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติ
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาวพันธุดังกลาวนี้ ไดสูญหายไปจากจังหวัด
นครปฐมเปนเวลานานกวา 30 ป และเริ่มจะมีการนํากลับมาปลูกใหมในระยะเวลาไมถึง 10 ป มีเกษตรกรปลูกเพียงไมกี่ราย
ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน และดวยวิถีการผลิตขาวเชิงพาณิชย ตามบริบทพื้นที่และภาวะการตลาดที่ผานมา ชาวนา
สวนใหญจึงปลูกขาวพันธุที่มีอายุสั้น ปลูกไดตลอดป ตางจากขาวหอมนครชัยศรีที่เปนขาวนาป ปลูกไดเพียงปละครั้ง จึงไมเปน
ที่นิยมปลูก อีกทั้งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทในอดีตเปลี่ยนเปนสังคมกึ่งเมือง ของจังหวัดนครปฐม จึงทําใหวิถีการ
ทํานาเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จึงไมหลงเหลือมิติวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเห็นไดในปจจุบัน สอดคล องกับวิถีของ
เกษตรกรชาวนาภาคใต ที่รายงานโดย ประภาส สุขยืนและคณะ (2554) อยางไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ปลูกขาวไว
ดวยแนวคิดเริ่มตนเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงไปในมิติเศรษฐกิจในกรณีของการผลิตขาว
หอมนครชัยศรี เพื่อการจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ สุรัตน อัตตะ (2559)

18 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 29 - 30 มีนาคม 2561

4.2 คุ ณ ลัก ษณะด านสัณ ฐานวิ ท ยา ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร ลัก ษณะทางการเกษตรและสรีร วิ ท ยาการ
เจริญเติบโตในรอบป
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ขาวหอมนครชัยศรี จัดเปนขาวพันธุหนัก เนื่องจากพบวา ระยะเวลาการเจริญเติบโตของขาว
นับตั้งแตวันตกกลาจนถึงวันออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และจนถึงวันเก็บเกี่ยวใชระยะเวลา 130-140 วัน
ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ซึ่งเปนลักษณะของขาวพื้นเมืองโดยทั่วไปในอดีต ตามรายงานของ เสถียร ฉันทะ (2558)
5. สรุปผลการทดลอง
1. ไมพบนัยสําคัญของขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่ น
ในจังหวัดนครปฐม พบวามีแหลงปลูกขาวหอมนครชัยศรี 4 แหลง คือที่ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน ตําบลแหลมบัว อําเภอ
นครชัยศรี ตําบลทุงพิชัย อําเภอดอนตูม และเขตติดตอตําบลลานตากฟาและตําบลคลองโยง ขาวพื้นเมืองพันธุหอม นครชัยศรี
ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน มีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ปลูกขาวไว ดวยแนวคิดเริ่มตนเพื่อการอนุรักษ
ขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงไปในมิติเศรษฐกิจในกรณีของการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการจําหนายใหกับ
กลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อสุขภาพ
2. การเจริญเติบโตในรอบปพบวาจํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และจนถึง
วันเก็บเกี่ยวใชระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร มีการติดเมล็ดมากกวา
รอยละ 90 มีการแตกกอดี น้ําหนักตอรวง 10 กรัม น้ําหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด จัดเปนขาวพันธุหนัก มีลักษณะเฉพาะ
คือ ทรงกอตั้งตรง แผนใบสีเขียวเขม ลิ้นใบสีขาวมีรูปราง 2 ยอด มุมยอดของแผนใบตั้งตรง มุมของใบธงเอน การชูรวงดีมาก
ลักษณะรวงจับกันแนน สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง
3. องคความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิ ง
เศรษฐกิจและสังคม พบวาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุหอมนครชัยศรี ผานเวที “เรื่องเลา จาก
ชาวนา” และการจัดทําแปลงนาสาธิตปลูกขาวพันธุหอมนครชัยศรี เปนกระบวนการสรางการเรียนรูใหกับชุมชนกอเกิดการสราง
จิตสํานึกเล็งเห็นคุณคาของขาวหอมนครชัยศรี อันจะนําไปสูการอนุรักษ การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนใน
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