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• ยืน่เสนอขอรบัทนุในกลุม่เร ือ่ง         ขา้ว 

• กรอบวจิยั   การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของขา้วไทย

ในตลาด 

• กรอบวจิยัยอ่ย   จัดท าฐานขอ้มลูงานวจิัยพรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละ

สงัเคราะห ์เรือ่งการแปรรปูขา้วในดา้นอาหาร อาหารเพือ่สขุภาพ 

การสกดัสารและเครือ่งส าอาง ทัง้ทีเ่ป็นงานวจัิยภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ รวมทัง้การท า patent mapping ในระยะ ๑๐ ปี เพือ่

ใชป้ระโยชนใ์นการก าหนดนโยบายในการท าวจัิยของประเทศใน

อนาคต 
 



ทมีวจัิย 

ศาสตร์ทางคอมพวิเตอร์ ศาสตร์ทางด้านข้าว 

ระบบสารสนเทศ 
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นกัวิชาการเกษตร  
นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตร 
นกัวิชาการพฒันาชมุชน 



ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

-สง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิม่สนิคา้เกษตร สรา้ง
ความมั่นคงดา้นอาหาร บนพืน้ฐานของภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่และความรูส้รา้งสรรค ์ 

-การสรา้งความมั่นคงในอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

-เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหภ้าคเกษตรสามารถ
พึง่ตนเองไดแ้ละเผชญิกบัปัจจัยเสีย่งตา่ง ๆ  ได ้
อยา่งมั่นคง 
 



ขา้วพืน้เมอืง หมายถงึ ขา้วพันธุด์ัง้เดมิทีม่อียูใ่น
ทอ้งถิน่ตัง้แตโ่บราณกาล เป็นพันธุเ์กษตรกร 
หรอืเรยีกกวา่ พันธุพ์ืน้เมอืง พันธุท์อ้งถิน่ หรอื
พันธุด์ัง้เดมิ สามารถปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มไดด้ ีเป็นภมูปัิญญาของชาวนา
ไทยทีป่ลกูรักษาพันธุม์าหลายชัว่อาย ุท าให ้
คงไวซ้ ึง่ความหลากหลายทางพันธุก์รรมของ
ขา้ว 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 



-จัดเก็บขอ้มลูตามหลกัการการออกแบบระบบฐานขอ้มลู  

-เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา้งไกล 

-การเชือ่มโยงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่ 

ชือ่ขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้ แหลง่ทีร่วบรวม พืน้ทีก่าร
ผลติ  ปรมิาณผลผลติ  คณุคา่ทางโภชนาการ  โรงส ีการ
แปรรปูผลติภณัฑจ์ากขา้วและการตลาด   

-การคน้หาและการเขา้ถงึขอ้มลู   

-รายงานสารสนเทศจากระบบฐานขอ้มลูขา้วพันธุพ์ืน้เมอืง
ภาคใต ้ลกัษณะการใหบ้รกิารขอ้มลูแบบ Web base 
application / Online 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 



1. เพือ่ศกึษาคณุลักษณะของขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงใน
ภาคใตข้องประเทศไทย และคณุลักษณะของ
ระบบฐานขอ้มลูขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้

2. เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มลูขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงใน
ภาคใตข้องประเทศไทย ในลักษณะออนไลน ์

 

วัตถปุระสงคก์ารวจัิย 



Output 

ระบบฐานข้อมูลข้าวพันธุ์
พ้ืนเมืองในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

Input 

คุณลักษณะพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ 
ชื่อข้าวพันธุพ์ื้นเมืองภาคใต้   

แหล่งที่รวบรวม 

พื้นที่การผลิต   

ปริมาณผลผลิต   

คุณค่าทางโภชนาการ   

โรงส ี(ระบบธุรกิจข้าวพันธุพ์ื้นเมืองภาคใต้)  

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการตลาด 

วงจรการจัดการสารสนเทศ (Information Management 
Cycle) (choo, 1998) 
1. Information needs 

2. Information acquisition 

3. Information organization & storage 

4. Information distribution 

5. Information product/services 

6. Information use 

7. Adaptive behaviour 

Process 

คุณลักษณะของฐานข้อมูล
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ 

วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

กรอบแนวคดิการวจัิย 



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 

ไดร้ปูแบบการอนรุกัษพ์นัธุข์า้วพืน้เมอืงในภาคใตข้อง
ประเทศไทย 
 

ไดฐ้านขอ้มลูพันธุข์า้วพืน้เมอืงในภาคใตข้องประเทศไทย  
ทีส่ามารถเผยแพรแ่ละเขา้ถงึไดส้ะดวก สนับสนุนการ
บรหิารจัดการและสือ่สารองคค์วามรูเ้พือ่ประโยชนต์อ่
สาธารณะไดก้วา้งไกล 
 

ทราบเสน้ทางการผลติขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้(ตน้น ้า 
กลางน ้าและปลายน ้า) ชว่ยสง่เสรมิและสรา้งโอกาสทาง
การคา้ใหก้บัขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงของภาคใตข้องประเทศไทย 
 



หนว่ยงานสนบัสนนุ 

ศนูยว์จัิยขา้วปัตตาน ี

ศนูยว์จัิยขา้วนครศรธีรรมราช 

ศนูยว์จัิยขา้วพัทลงุ 

ศนูยว์จัิยขา้วกระบี ่

ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้วสรุาษฎรธ์าน ี

ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้วพัทลงุ 

ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้วปัตตาน ี

ศนูยว์จัิยพชืไร ่สงขลา 

ส านักงานเกษตรจังหวดั 

ส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวดั 

หน่วยงานสนับสนุน 



กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 

ศนูยว์จัิยขา้วปัตตาน ี 5 

ศนูยว์จัิยขา้วนครศรธีรรมราช 7 

ศนูยว์จัิยขา้วพัทลงุ 10 

ศนูยว์จัิยขา้วกระบี ่ 10 

ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้วสรุาษฎรธ์าน ี 3 

ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้วพัทลงุ 3 

ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้วปัตตาน ี 3 

ศนูยว์จัิยพชืไร ่สงขลา 3 

ส านักงานเกษตรจังหวดั 42 

ส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวดั 42 

รวม 128 

วธิกีารด าเนนิการวจัิย 



วธิกีารด าเนนิการวจัิย : การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะของข้าวพันธ์ุพืน้เมืองของภาคใต้ของประเทศไทย  
และคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลข้าวพันธ์ุพืน้เมืองภาคใต้ 

ข้อมลูทตุิยภมูิ -จากกลุม่ตวัอยา่ง 128 คน 
โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง และแบบฟอร์ม 
-การวิเคราะห์เอกสาร (ต ารา บทความวิจยั Web site ท่ี
เก่ียวข้อง) 

การวเิคราะห์ข้อมูล เพ่ือออกแบบระบบฐานข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือได้ข้อมลูข้าว (Data) ผู้ผลติ  โรงสี การแปรรูป ผลิตภณัฑ์
จากข้าว และการตลาด ทัง้ข้อมลูปฐมภมูิและทตุิยภมูิ 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือได้โครงสร้างการจดัเก็บท่ีเหมาะสมและถกูต้อง ซึง่ได้แก่ ข้อมลู
ข้าว ผู้ผลติ โรงสี การแปรรูป  ผลติภณัฑ์จากข้าว และการตลาด  



วธิกีารด าเนนิการวจัิย : เครือ่งมอืทีใ่ช ้

เครือ่งมอื รายละเอยีด 

แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง และ
แบบฟอรม์ 

เก็บขอ้มลูขา้วพันธุพ์ืน้เมอืง  ผูผ้ลติ  
โรงส ีการแปรรปู ผลติภณัฑจ์ากขา้ว 
และการตลาด 

เครือ่งมอืการออกแบบระบบฐานขอ้มลู E-R model  
Data Dictionary 
Data flow diagram 
User interface 
Input form 
Report form 

แบบประเมนิระบบฐานขอ้มลูขา้วพันธุ์
พืน้เมอืงภาคใตข้องประเทศไทย  

ผูท้รงคณุวฒุ ิจ านวน 10 ทา่น 
-ดา้นขา้วพันธพ์ืน้เมอืง  
-ดา้นระบบสารสนเทศ  
-ดา้นการแปรรปู ผลติภณัฑจ์ากขา้วและ
การตลาด 



เปรยีบเทยีบ คณุลกัษณะระบบฐานขอ้มลูขา้ว 

ชือ่เร ือ่ง 

 การจัดท าฐานขอ้มลูลกัษณะขา้ววชัพชืทีม่เียือ่หุม้เมล็ดสแีดงใน
ประเทศไทย 
(อญัชล ี ประเสรฐิศกัดิ ์และคณะ, 2549) 

 การอนุรักษ์พันธกุรรมขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 
(วรีะศกัดิ ์หอมสมบตั ิและ สมทรง โชตชิืน่, 2552) 

 ระบบฐานขอ้มลูเชือ้พันธกุรรมขา้ว 
(สมทรง  โชตชิืน่ และคณะ, 2553) 

 ขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงภาคใต ้เลม่ 1  
 (ส าเรงิ  แซต่นั, 2550) 

 ระบบฐานขอ้มลูขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงของภาคใตข้องประเทศไทย 



เปรยีบเทยีบ คณุลกัษณะระบบฐานขอ้มลูขา้ว 

รายการ 1 2 3 4 5 

ชือ่พันธุข์า้ว      

ลักษณะทางการเกษตร     

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์      

แหลง่รวบรวมพันธุข์า้ว    

ลักษณะประจ าพันธุ ์  

ลักษณะทางพันธกุรรม  

ลักษณะทางสณัฐานวทิยา  

คณุคา่ทางโภชนาการ   

ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด  

คณุสมบัตทิางเคม ี  

ผูผ้ลติ  

โรงส ี  

การแปรรปู / ผลติภัณฑ ์  

การตลาด  



เปรยีบเทยีบ คณุลกัษณะระบบฐานขอ้มลูขา้ว 

รปูแบบการน าเสนอขอ้มลู 1 2 3 4 5 

บรรยายเชงิบรรณนาในเอกสาร   

คอมพวิเตอรแ์บบ Off line  

Web base application   

E-book  

คน้หาและการเขา้ถงึ   

มผีูใ้ชง้านไดห้ลายกลุม่   

รายงานสารสนเทศขา้ว  



พันธ์ุข้าวพืน้เมือง 

ผู้ผลติ 

โรงสีข้าว 

โภชนาการ ผลติภัณฑ์ 

กลุ่มลูกค้า 

รายการสีข้าว 

รายการ
โภชนาการ รายการแปรรูป 

รายการผลิต 

Entity – Relationship Model 



สารสนเทศขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงในภาคใตข้องประเทศไทย 

พนัธุข์า้วทีม่กีล ิน่หอม 

พันธุข์า้วทีม่เีมล็ดเรยีวยาว 

พันธุข์า้วทีม่นี ้าหนักด ี

พันธุข์า้วใดทีม่คีวามนิม่ หงุขึน้หมอ้ 

พันธุข์า้วทีเ่ตบิโตไดด้ใีนแตล่ะพืน้ที ่

พันธุข์า้วทีม่โีภชนาการแตล่ะรายการ 

พันธุข์า้วนีพ้บเจอทีโ่รงสไีหน พืน้ทีใ่ด 

พันธุข์า้วนีม้เีกษตรกรกลุม่ใด ทีไ่หนปลกูบา้ง 

พันธุข์า้วนีม้กีารแปรรปู เป็นผลติภณัฑใ์ด อยูท่ีไ่หน ลกูคา้
คอืใคร 

ฯลฯ 



ปัจจัยความส าเร็จ 

ตรงกบัโจทยว์จิยั (เจา้ของทนุ) 

รับฟังผูท้รงคณุวฒุ ิ

น ้าไมเ่ต็มแกว้ ปรับแกไ้ขตามค าแนะน าได ้

คดิตอ่ยอด เกดิสิง่ใหม ่

มเีครอืขา่ยทางวชิาการ 

Cross functional 

สง่ผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม ประเทศ 

เครอืขา่ยศษิยเ์กา่ “ไสใหญ”่ 




