
 

บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
สายฝน บูชา 

การวิจัยเรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์ของจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ข้าวของ
จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ข้าว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี 
3 อ าเภอ คือ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอหนองเสือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่มย่อยจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มเกษตรกรตามหมู่บ้านของแต่ละบ้าน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 60 ปี มีสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน โดยเฉลี่ยท า

เกษตรกรรมครอบครัวละ 2 คน ส่วนใหญ่มีที่ดินส าหรับท าการเกษตรโดยเฉลี่ย 30 ไร่ แต่เป็นการเช่าที่ดินเพื่อท าการเกษตรมากกว่า
เป็นเจ้าของ และที่ดินที่เช่าท าการเกษตรไม่สามารถจัดสรรหรือเปลี่ยนไปเป็นแปลงเกษตรกรรมแบบยั่งยืนได้  ส่วนกลุ่มนักวิชาการ
ข้าว ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 45 ปี มีสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 2 คน และโดยเฉลี่ยท านาครอบครัวละ 2 คน นักวิชาการข้าวส่วน
ใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองส าหรับท าการเกษตร โดยเฉลี่ย 1-10 ไร่ และมีการจัดสรรเป็นแปลงเกษตรกรรมแบบยั่งยืนประมาณ 8 ไร่ 
ท าสวน 2 ไร่  

2. พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน คือ สายพันธุ์ กข.15, กข. 29 (ชัยนาถ 80), กข.31 (ปทุมธานี 80), กข.35 (รังสิต 
80), กข.41, กข 43, กข.45, กข. 47, กข.49, กข.53, กข.55, กข.57, กข.59, กข.61, กข.63, กข. 65, กข. 71, ข้าวเจ้าหอมคลอง
หลวง 1, ข้าวหอมมะลิ 105, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 1, และสุพรรณบุรี 60  

3. เหตุผลส าคัญที่ชาวนายังท าการเกษตร (ปลูกข้าว) อยู่ในปัจจุบัน ทั้ง 3 อ าเภอ คือ ปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภคในครอบครัว 
ส่วนใหญ่เช่าที่นาเพ่ือท านาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ท านาที่เช่าเป็นอย่างอ่ืนได้ และไม่มีความรู้ในอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
ท านาและต้องการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านและการท านาไว้ ต้องการฟ้ืนฟูวิถีชาวนาและรักษาการปลูกข้าวพ้ืนบ้านไว้ในชุมชน  และ
ต้องการมีเทคนิคในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการ  

4. วัฒนธรรมชาวนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ข้าว พบว่า ในอดีต ชาวนามีการปลูกข้าวไว้บริโภค มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องด้านข้าว
หลายอย่าง เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับแม่โพสพ พิธีกรรมท าขวัญข้าว พิธีบุญคุณลานวัฒนธรรม เป็นต้น ในขณะที่ในปัจจุบัน วัฒนธรรม
และประเพณีด้านข้าวลดน้อยลงหรือแทบไม่มี เนื่องจากชาวนาปลูกข้าวในระบบการจ้างแรงงาน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวขายเข้า
โรงสี  

5. แนวทางในการอนุรักษ์ข้าวของจังหวัดปทุมธานี จากการสัมภาษณ์และสนทนากล่ม พบว่า มี 6 แนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 
5.1 จัดตั้งศูนย์การศึกษา แหล่งเรียนรู้วิถีดั้งเดิม โรงเรียนชาวนา  
5.2 ส่งเสริมให้ชาวนาท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองและรณรงค์การท านาอินทรีย์ 
5.3 ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ย้อนรอยวิถีดั้งเดิม ใช้วิธีของชาวนาดั้งเดิม 
5.5 กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุหลักสูตรการท านาในท้องถิ่นไว้ในโรงเรียน  
5.6 ผลักดันให้ภาครัฐมาส่งเสริมให้ชาวนาก าหนดราคาผลผลิตและลดการน าเข้าสารเคมี  

 
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 

This study aimed to investigate methods of rice conversation in Pathumthani province. Sample comprised 
of people who involved with rice conservation. They lived in  3 districts in Pathumthani as follows: Thanyaburi, 
Klong Luang and Nong Sue. This was quantitative research and collected the data by asking fundamental 
information, in-depth interview and focus group as well as gathering additional data from farmers.  

The results were as followings: 



1. On average, farmers were 60 years old and they had 4 members in a family. Two of four members 
were the farmers. They had pieces of land, 30 Rai, for farming. Most of them rented the land more than being 
the landlord. Moreover, they were able to subdivide the land to be sustainable agriculture. While the rice 
scholars were 45 years old and they had 2 members in a family on average. Two members in each family worked 
as farmers. These scholars had their own land around 1-10 Rai. They could manage the land subdivision about 
8 Rai in order to develop sustainable agriculture and another 2 Rai was divided for planting. 

2. The most popular varieties of rice were RD15, RD29  (Chainat 8 0 ), RD31  (Pathumthani 8 0 ) , RD35 
(Rangsit 80), RD41, RD43, RD45,  RD47, RD49, RD53, RD55, RD57, RD59, RD61, RD63, RD65, RD71, Klong Luang 1, 
Hom Mali 105, Pathumthani 1, Pisanulok 2, Suphanburi 1 and Suphanburi 60.  

3. Mainly they have planted rice because they used for household consumption. According to renting 
the land for farming, they could not change the purposes of land application. They had no knowledge and skills 
related to other professions.  Moreover, they wanted to conserve varieties of local rice, traditional farming in the 
community, and restoration of way of farmer life. They also learned techniques to develop the varieties. 

4. In the old days, the purpose of rice planting was to consume; therefore, there is culture involving 
with the planting ceremony or tradition such as ceremony of Rice Goddress Phosop, “Khawn Khao” ceremony 
(ceremony for encouragement)  and “Boon Khun Lan” (merit-making for rice) tradition with the purpose to create 
faith and acknowledge the value of rice. However, the rice culture and tradition faded away because 
employment was substituted the traditional ways. The farmers hired labors from planting                to harvesting.   

5. According to in-depth interview and focus group, the methods of rice conversation were shown as 
follows: 

5.1 To establish a learning center, learning source about traditional ways of life or farmer school. 
5.2 To promote the farmers to produce the organic Fertilizer and farming. 
5.3 To support being self-reliance based on sufficient economy. 
5.4 To create learning process, to go back to the traditional ways and to use the traditional 

means of the farmers. 
5.5 To encourage the Ministry of Education contain a local rice farming curriculum into school 

curriculum. 
5.6 To boost the government support the farmers’ rice pricing and reducing the import of 

chemical substances.  


