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การผลิตขาว ถือวาเปนกิจกรรมทางการเกษตรที่สําคัญ เนื่องจากเปนสินคาอาหารที่จําเปน แต
ปจจุบันวิถีสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะชาวนาในภาคใต ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร
รายยอยมีที่ดนิ ทํานานอย และระบบปจจัยการผลิตไมเอื้ออํานวย ทําใหชาวนามีรายไดไมเพียงพอตอการ
ครองชีพ เพือ่ ใหการพัฒนาอาชีพการปลูกขาวมีความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และกระตุน
ความพึ่งพอใจในอาชีพการทํานา จึงมีแนวทางคือ เกษตรกรตองปรับตัวดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตใหสินคาไดมาตรฐาน เพื่อนําไปสูผูผลิตขาวมีรายไดเพิ่มขึ้น ปจจุบันนานาประเทศไดผลักดันใหมี
การใชมาตรฐานสินคาสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตรเขามาอยูในระบบการผลิต ใหการผลิตสินคามีมาตรฐาน
เปนเอกลักษณเฉพาะ สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) หมายถึง สินคาที่
มีความเปนเอกลักษณ มีลกั ษณะพิเศษ เปนสินคาที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง สอดคลองกับภูมิปญญาที่
สั่งสมสืบทอดกันมาในทองถิ่นมาใชประโยชนหรือสรางสรรคผลิตภัณฑ
ขาวสังขหยดเปนพันธุขา ว
พื้นเมืองที่มีความโดดเดน และไดรับความสนใจจากสังคม ดวยมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ และคงคุณคา
ในตัวของพันธุข าวเอง ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุงไดพัฒนาปรับปรุงพันธุ ไดสายพันธุบริสทุ ธิ์เปนเมล็ดพันธุดี ขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพ ืช พ.ศ. 2518 ชื่อพันธุ “ ขาวสังขหยดพัทลุง ” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
2548 และไดนําเสนอเปนพันธุแนะนําผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สํานักวิจัย
และพัฒนาขาว กรมการขาว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 และคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุพชื กรม
วิชาการเกษตร มีมติเห็นชอบ ขาวสังขหยดพัทลุงมีชอื่ เสียงและสืบทอดมาดวยภูมิปญญาทองถิ่น มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขาวในการสรางมูลคาเพิม่ ไดนําเสนอขาวสังขหยด
พัทลุงขึ้นทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตร เพื่อผลิตเปนสินคาใชชื่อวา “ ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง “ ตั้งแต
วันที่ 23 มิถุนายน 2549 โดยเปนขาวพันธุแ รกของไทยและของโลก เปนความภาคภูมิใจของชาวนาเมือง
พัทลุง การดําเนินงานเพือ่ ใหไดสินคาสิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตรของขาวพันธุแรก ไดวางแผนดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และคณะ
ทํางานชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามคําสัง่ จังหวัดพัทลุง การจัดประชุมกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ เพือ่ ชี้แจง
____________________________________________
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การจัดทําขอตกลงสมุดเงื่อนไข การรับขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิต การจัดประชุมอบรมชี้แจงสมาชิก ไดมี
สมาชิกที่สนใจเขารวมเปนผูผลิต ป 2549/50 จํานวน 399 ราย เปนเกษตรกรในเขต 5 อําเภอ 31 หมูบาน
รวม 13 กลุม รวมพืน้ ที่ปลูกจํานวน 2,386 ไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุงที่เปนสินคา
สิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร (ขาวจีไอ : GI) ประมาณ 460 ตันขาวสาร
คํานํา
การผลิตขาว เปนกิจกรรมทางการเกษตรที่สําคัญ ดวยพื้นฐานเดิมทีม่ ีอยูแลวของเกษตรกรสวน
ใหญของประเทศประกอบอาชีพในการทํานา ซึง่ เกษตรกรมีความถนัดและความชํานาญ ขาวจึงถือเปน
พืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญ เนื่องจากเปนสินคาอาหารที่จาํ เปน พลเมืองทัง้ ชาติบริโภคขาวเปนอาหารหลัก
ประจําวัน และมีเหลือสงออกขายมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก แตปจจุบันความเปลี่ยนแปลงทัง้ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทําใหสภาวะการผลิตถดถอย โดยเฉพาะชาวนาในภาคใตจํานวนมากลดและเลิก
อาชีพทํานาขาว มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลตอบแทนจากการทํานา และเปลี่ยน
พื้นที่สําหรับการทําเกษตรประเภทอื่น เชน การทํานากุง การปลูกสน การปลูกปาลมน้าํ มัน (ไพโรจน,
2549) และเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยมีที่ดนิ ทํานานอย และระบบปจจัยการผลิตไม
เอื้ออํานวย ชาวนามีรายไดนอยจากการทํานาไมเพียงพอตอการครองชีพ อยางไรก็ตามการฟน ฟูและ
พัฒนาอาชีพการทํานาใหมคี วามยัง่ ยืนในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการกระตุน ความพึง
พอใจในอาชีพการทํานา จําเปนตองใหเกษตรกรปรับตัวดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากขาว
ในตลาดมีการแขงขันกันมากทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ฝายผลิตตองปรับกลยุทธการผลิต ดังนัน้
ในการวิจัยและพัฒนาขาวไทยใหสอดคลองกับแนวโนมสภาวะของตลาด ซึ่งมีการแขงขันทางการคาใน
ตลาดโลกกันสูง นับแตมีองคกรการคาโลก (WTO) เขามาเกีย่ วของ ทําใหเกิดการตื่นตัวใหมีการพัฒนา
คุณภาพสินคา การผลิต จึงตองทําใหผลผลิตมีความแตกตาง มีมาตรฐาน สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
1. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI)
1.1 ความเปนมา
สินคาที่มีชื่อหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่เกีย่ วของกับแหลงกําเนิด มีความเชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถิน่ ที่มีมานานซึ่งเกิดขึ้นมากอนแลว ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในอดีตแตละประเทศมิไดมี
กฎเกณฑ กฎระเบียบ หรือวิธีการจัดการ การควบคุมคุณภาพ และการคุมครองชือ่ เสียงของสิง่ เหลานั้น
จึงทําใหเกิดการลอกเลียนแบบ แตละประเทศจึงตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองคุมครองการอางชื่อ
หรือเครื่องหมายแสดงแหลงผลิตสินคา จึงเปนทีม่ าของการพัฒนาระบบความคุมครอง เพื่อปองกันไมให
มีการอางชื่อ หรือเครื่องหมายแสดงแหลงผลิตสินคาโดยมิชอบ หรือทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดใน
แหลงกําเนิดอันแทจริงของสินคา
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1.2 สิ่งบงชี้ทางภูมศิ าสตร คืออะไร
ตามความหมายทีก่ รมทรัพยสินทางปญญาใหไว... สิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร (Geographical
Indications : GI) หมายถึง การที่ชมุ ชนใด ชุมชนหนึ่ง อาศัยลักษณะเฉพาะของพืน้ ทีท่ ี่ตนอยูไมวาจะ
เปนสภาพดินฟาอากาศ วัตถุดิบที่มีในพืน้ ที่ ฯลฯ ไปจนถึงภูมิปญญาที่สรางสม สืบทอดกันมาในทองถิน่
มาใชประโยชนในการเพาะปลูก หรือสรางสรรคผลิตภัณฑ
หรือหมายความถึง ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียก หรือใชแทนแหลงภูมศิ าสตร และที่
สามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้น เปนสินคาที่มีคณ
ุ ภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของแหลงภูมิศาสตร หรือชื่อ สัญลักษณที่ใชประกอบกับสินคา เพื่อแสดงใหผูซื้อ หรือผูบริโภคได
ทราบถึงลักษณะของสินคา ที่มาจากแหลงกําเนิดนั้น ๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษ
1.3 “สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” หมายถึง สินคาที่มีความเปนเอกลักษณ มีลักษณะพิเศษ โดย
สามารถบงชี้ไดวา เปนสินคาที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดทีห่ นึง่ มีลกั ษณะจําเพาะขององคประกอบดังนี้
- ปจจัยการผลิต
- สิ่งแวดลอมในพืน้ ทีท่ ี่ผลิต
- ระบบการผลิต
- เอกลักษณของผูผลิต
- ประเพณี วัฒนธรรม ของพื้นที่ที่ผลิต
- เปนผลผลิตที่มีความพิเศษในตัว
1.4 ขอบเขตความคุมครองสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตรตามกฎหมาย
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร มาตั้งแต พ.ศ. 2546 ที่จะใหความ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพของสินคาที่ผลิตในทองถิ่นใหดียิ่งขึน้
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานการคาของประเทศตอไป การใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรจะชวยกระตุน ใหผูผลิตในทองถิ่นมีความตองการที่จะเสริมสราง และรักษาภาพพจนในสินคา
ที่ผลิตจากทองถิน่ ของตน การปองกันไมใหประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคาโดย
กําหนดใหขอขึ้นทะเบียนสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร
สําหรับสินคาที่มาจากแหลงภูมิศาสตร และหามการใชสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร อันจะทําใหเกิด
ความสับสน หรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคา ที่ระบุในทะเบียน
1.5 ประโยชนของการคุม ครองสิ่งบงชี้ทางภูมศิ าสตร
1. การคุมครองผูบริโภค
2. การคุมครองผูผลิตและปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรม
3. การเพิ่มมูลคาของสินคาใหผูผลิต และเครื่องมือทางการตลาด
4. การดูแลรักษามาตรฐานของสินคา
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5. การชวยกระจายรายไดสูชนบท และสงเสริมอุตสาหกรรมทองถิน่
6. การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
1.6 ลักษณะของสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร (ตามกฎหมายไทย) มี 4 ประการ
1. เปนชื่อทางภูมิศาสตร หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถใชแสดงถึงแหลงพืน้ ที่ ซึง่ แบงไดเปน
2 ประเภท คือ
1.1 สิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตรโดยตรง (Direct Geographical Indication) เชน ไชยา
เพชรบูรณ หิมาลัย เปนตน
1.2 สิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตรโดยออม (Indirect Geographical Indication) ซึ่งเปน
สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดทีไ่ มใชชื่อทางภูมิศาสตร เชน รูปยาโม รูปเขาอกทะลุ
รูปหอไอเฟล เปนตน
2. ความเชื่อมโยงระหวางพืน้ ทีก่ ับสินคา
สิ่งบงชี้ทางภูมศิ าสตรนั้นจะตองสามารถบงบอกไดถึงคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของสินคาที่ผลิตจากแหลงพืน้ ที่นนั้ ได โดยมีลักษณะเดนของสินคาที่มาจากพืน้ ทีก่ ารผลิต ที่มี
ความแตกตางของสินคาเดียวกัน ที่มาจากพื้นที่อื่น ซึ่งความแตกตางนัน้ เกิดจาก
2.1 คุณภาพวัตถุดิบที่มีเฉพาะในแหลงใดแหลงหนึ่ง
2.2 ขัน้ ตอนหรือวิธีการผลิต ที่เปนภูมิปญ
 ญาของทองถิ่น
2.3 ทักษะการผลิต หรือการแปรรูปในพื้นที่ใดพืน้ ทีห่ นึ่ง
3. สิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร จะตองไมมีลักษณะเปนชื่อสามัญของสินคา ซึ่งเปนชื่อที่รูจักกันทัว่ ไป
4. ไมขัดกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนโยบายแหงรัฐ
(กรมทรัพยสินทางปญญา, 2548)
2. การพัฒนาพันธุข าวสังขหยดพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
2.1 การพัฒนาพันธุขาว
ขาวสังขหยด เปนพันธุขา วพื้นเมืองที่ปรากฏแหลงปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุงในระหวางป พ.ศ.
2525 – 2529 ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองในภาคใต ทัง้ หมด 1,997 ตัวอยาง
พันธุ มีตัวอยางพันธุขาวสังขหยดจาก 3 แหลง ไดแก สังขหยด (KGTC82045) จากตําบลโคกทราย อําเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังขหยด (KGTC82239) จากตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
และสังขหยด (KGTC82267) จากตําบลควนขนุน อําเภอเขาขัยสน จังหวัดพัทลุง ซึง่ เมล็ดพันธุท ี่เก็บ
รวบรวมสวนหนึ่งสงไปเก็บทีศ่ ูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขา วแหงชาติ และอีกสวนปลูกรักษา
พันธุในศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
ในฤดูนาป 2531/32 ไดเริ่มคัดเลือกพันธุส ังขหยด (KGTC82239) จากแหลงเก็บตําบลทามะเดื่อ
อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือกแบบรวม (mass selection) จนไดสายพันธุส ังขหยด
(KGTC82239-2) เมื่อป พ.ศ. 2535 ซึ่งมีลักษณะเมล็ดเล็กเรียวยาว ปริมาณอมิโลสต่ํา อายุเบา ขาวสังขหยด
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มีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะของสีขาวกลองมีสีแดง เปนขาวรูปรางเมล็ดเรียว ความยาวเมล็ดขาวกลอง
6.70 มิลลิเมตร ขาวซอมมือมีสีแดงปนสีขาว ขาวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแลวบางเมล็ดมีสีขาวใส แต
สวนใหญมีลักษณะขาวขุน คุณสมบัติการหุงตมมีลกั ษณะขาวหุงสุกนุม เปนขาวทีม่ ีความคงตัวของแปง
สุกออน (94 มิลลิเมตร) มีปริมาณอมิโลสต่ํา (15 ± 2%) มีลกั ษณะทรงตนสูง 140 เซนติเมตร ทรงกอตัง้
เปนขาวเจาไวตอชวงแสง วันออกดอกประมาณวันที่ 10 มกราคม เมื่อปลูกตามฤดูนาปภาคใต (ปกดํา
กลางเดือนกันยายน)
ตอมาศูนยวิจยั ขาวพัทลุง
ไดดาํ เนินการยืน่ คําขอหนังสือรับรองพันธุพชื ขึน้ ทะเบียน
ตาม
พระราชบัญญัติพันธุพ ืช พ.ศ. 2518 และกรมวิชาการเกษตร ไดออกหนังสือรับรองพันธุพชื ขึ้นทะเบียนชื่อ
พันธุ “ขาวสังขหยดพัทลุง” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 (สําเริง, 2549)
2.2 การผลิตเมล็ดพันธุและการกระจายพันธุ
การดําเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ และกระจายพันธุ ตั้งแตป 2546/47 ถึง 2550/51
ฤดูนาป 2546/47
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง ผลิตเมล็ดพันธุห ลัก จํานวน 400 กิโลกรัม สงใหศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง
นําไปปลูกเปนเมล็ดพันธุขยายในฤดูนาป 2547/48 ไดจํานวน 20 ตัน สามารถใหเกษตรกรในโครงการฯ
นําไปปลูกในฤดูนาป 2548/49 ในพืน้ ที่ประมาณ 1,400 ไร และคาดวาตนป 2549 จะสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดประมาณ 500 ตัน
ฤดูนาป 2547/48
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง ผลิตเมล็ดพันธุห ลัก จํานวน 2 ตัน สงใหศูนยเมล็ดพันธุขา วพัทลุง นําไปปลูก
เปนเมล็ดพันธุข ยายในฤดูนาป 2548/49 คาดวาจะไดผลผลิตจํานวน 50 ตัน สามารถใหเกษตรกรใน
โครงการฯ นําไปปลูกในฤดูนาป 2549/50 ในพืน้ ที่ประมาณ 3,400 ไร คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ
1,200 ตัน
ฤดูนาป 2548/49
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง ผลิตเมล็ดพันธุห ลัก จํานวน 4 ตัน สงใหศูนยเมล็ดพันธุขา วพัทลุง นําไปปลูก
เปนเมล็ดพันธุข ยายในฤดูนาป 2549/50 คาดวาจะไดผลผลิต จํานวน 100 ตัน สามารถใหเกษตรกรใน
โครงการฯ นําไปปลูกในฤดูนาป 2550/51 ในพืน้ ที่ประมาณ 6,700 ไร คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ
2,400 ตัน
2.3 การขึน้ ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ดวยขาวสังขหยดเปนขาวทีม่ ชี ื่อเสียง เปนที่รูจักกันมานาน และมีลกั ษณะพิเศษตางไปจากขาว
พันธุอนื่ ๆ ซึง่ เปนขาวที่มีชื่อเสียงมากอน จึงไดมีการจัดทําคําขอโดยเตรียมขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร โดยศูนยวิจยั ขาวพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาขาว และสํานัก
ผลิตภัณฑขาว กรมการขาว ไดดําเนินการตั้งแตเดือน ตุลาคม 2548 และเสนอคําขอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่
14 มีนาคม 2549 ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยใชชื่อในการผลิตเปนสินคาสิ่งบงชี้
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ทางภูมิศาสตรวา “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” และไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ซึง่ นับวา
เปนขาวพันธุแรกของประเทศไทย ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
3. การดําเนินงานจัดทําสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมศิ าสตร : ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
3.1 กิจกรรมการประชุม
3.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตรของไทย เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2548 ณ หองประชุมอิรวดี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีผูวาราชการจังหวัด
พัทลุง เปนประธาน ซึง่ มีสาระสําคัญจากที่ประชุมในเรื่อง
- ระบบการคุม ครองสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร และประโยชนของชุมชนทองถิ่น
- ขั้นตอนการเตรียมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร
- ความเปนไปไดในการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรของแตละสินคา
3.1.2 การประชุมเรื่องการพัฒนาขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ณ หองประชุมอิรวดี (ชัน้ 3) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังนี้
- บรรยายเรื่องการจัดทําสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
- การดําเนินงานพัฒนาขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
3.1.3 การประชุมจัดทําสมุดเงื่อนไขการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชีท้ าง
ภูมิศาสตร (GI) ณ หองประชุมไพรวัลย (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
- ความสําคัญและการรวบรวมขอมูลขาวพันธุสงั ขหยดพัทลุง เพื่อเสนอการขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร
- การนําเสนอรางเพื่อพิจารณาสมุดเงื่อนไขการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
3.1.4 การประชุมสัมมนาขาวสังขหยดพัทลุง ณ หองประชุมใหญมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ซึ่งไดมีการประชุมกลุมเปาหมายเกษตรกร ผูผ ลิต และกลุมผูแปรรูป
ขาวซอมมือและขาวกลอง จากโรงสีและกลุมแมบานในชุมชน รวมประมาณ 300 ราย ซึง่ มีสาระสําคัญ
ดังนี้
- ชี้แจงการจัดทําสมุดเงื่อนไขการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
- อภิปรายสมุดเงื่อนไขการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
- การแจงประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร
ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยกรมการขาว เปนผูขอขึ้นทะเบียน ไดประกาศตั้งแตวนั ที่ 23 มิถุนายน 2549
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3.1.5 การประชุมคณะทํางานตรวจรับรองขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งประกอบดวย คณะทํางาน
ตรวจรับรองแหลงผลิตตามระบบ GI และตรวจรับรองคุณภาพการผลิตตามระบบ GAP ณ หองประชุม
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 เพื่อวางแผนการดําเนินงานและชี้แจงคณะทํางาน ดังนี้
- วิธีปฏิบัติการตรวจรับรองแหลงผลิต การผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
- แบบการตรวจประเมิน (Check list) สําหรับการตรวจรับรองการผลิต
- แบบกําหนดการ การตรวจรับรองการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ขาว
3.2 กิจกรรมการแตงตัง้ คณะกรรมการ/คณะทํางาน
3.2.1 คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง ที่ 3/2549 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (โดยอาศัยอํานาจ
หนาที่ ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ที่ 9/2546 ขอ 4) มีผวู า
ราชการจังหวัดพัทลุง เปนที่ปรึกษา รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง (ดานเศรษฐกิจ สังคม) เปนประธาน
คณะทํางาน
3.2.2 คําสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1388/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินคา ที่
ไดรับการสงเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง (ดานเศรษฐกิจ
สังคม) เปนประธานกรรมการ
3.2.3 คําสัง่ คณะกรรมการรับรองคุณภาพสินคา ที่ไดรับการสงเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร ที่ 1/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานตรวจรับรองขาวสังขหยดเมืองพัทลุง จํานวน 4 คณะ ดังนี้
1. คณะทํางานอํานวยการตรวจรับรองขาวสังขหยดเมืองพัทลุง มีนายอาทร มีแกว นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร 8 ว. สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เปนประธานคณะทํางาน
2. คณะทํางานตรวจรับรองแหลงผลิต ตามระบบ GI. มีนายสําเริง แซตัน นักวิชาการเกษตร 8 ว.
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง เปนประธานคณะทํางาน
3. คณะทํางานตรวจรับรองคุณภาพตามระบบ GAP มีนายสําราญ สะรุโณ นักวิชาการเกษตร 8 ว.
เปนประธานคณะทํางาน
4. คณะกรรมการตรวจรับรองการแปรสภาพ มีผูชวยพาณิชยจงั หวัดพัทลุง สํานักงานพาณิชย
จังหวัดพัทลุง เปนประธานคณะทํางาน
3.3 กิจกรรมการรับจดทะเบียนกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการแปรรูปขาว และการอบรม
3.3.1 การรับจดทะเบียนผูผ ลิต (ผูปลูก) ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัด
พัทลุง เปนหนวยงานรับจดทะเบียน โดยในฤดูนาป 2549/50 มีเกษตรกรมาจดทะเบียน จํานวน 399 ราย
จํานวน 13 กลุม ในพื้นที่การทํานา 5 อําเภอ ดังนี้
พื้นที่ปลูก 237 ไร
อําเภอเมืองพัทลุง
จํานวน 2 กลุม 43 ราย
อําเภอเขาชัยสน
จํานวน 4 กลุม 111 ราย
พื้นที่ปลูก 633 ไร
อําเภอควนขนุน
จํานวน 5 กลุม 190 ราย
พื้นที่ปลูก 1,181 ไร
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อําเภอปากพะยูน
จํานวน 1 กลุม 26 ราย
พื้นที่ปลูก
200 ไร
อําเภอบางแกว
จํานวน 1 กลุม 29 ราย
พืน้ ที่ปลูก
136 ไร
รวม 13 กลุม 399 ราย 30 หมูบา น พืน้ ที่ปลูก 2,387 ไร
สวนการรับจดทะเบียนกลุม ผูประกอบการแปรรูปขาว/โรงสี ซึง่ สํานักงานพาณิชยจงั หวัดพัทลุง
เปนหนวยงานรับจดทะเบียน ซึ่งมีผูมาขึ้นทะเบียนที่จะแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ดังนี้
อําเภอเมือง
6 ราย มีกําลังการผลิตรวม 111 เมตริกตัน/วัน
อําเภอควนขนุน
4 ราย มีกําลังการผลิตรวม
45 เมตริกตัน/วัน
อําเภอปากพะยูน
1 ราย มีกําลังการผลิตรวม
20 เมตริกตัน/วัน
3 เมตริกตัน/วัน
อําเภอศรีบรรพต
1 ราย มีกําลังการผลิตรวม
อําเภอเขาชัยสน
1 ราย มีกําลังการผลิตรวม
12 เมตริกตัน/วัน
3.3.2 การฝกอบรม
ไดดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรสมาชิกผูผ ลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยจัดฝกอบรมจํานวน
4 ครั้ง/รุน มีผูเขารับการอบรม จํานวน 315 ราย เมื่อวันที่ 21, 28 สิงหาคม 2549 และวันที่ 1, 5 กันยายน
2549
หัวขอการฝกอบรม ไดแก
- การพัฒนาการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
- มาตรฐานและคุณภาพขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ตามขอกําหนดสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใน
สมุดเงื่อนไข
- การผลิตขาวคุณภาพดีตามวิธี GAP/Rice check การใชแบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติตามวิธี
GAP/Rice check และการตรวจสอบระบบ
- การปรับปรุงบํารุงดินในพืน้ ที่ผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
- การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิม่
โดยมีนกั วิชาการ/เจาหนาที่จากศูนยวิจยั ขาวพัทลุง สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สถานีพัฒนา
ที่ดินพัทลุง และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เปนวิทยากรในการบรรยาย
สรุป
แมการผลิตขาวจะเปนกิจกรรมที่สําคัญ และมีความถนัดของเกษตรกรซึ่งมีพนื้ ฐานเดิม แต
สภาวะการผลิตขาวมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวโนมลดลง โดยเฉพาะการทํานาในภาคใต เนื่องจากการ
เปลี่ยนระบบนิเวศและผลตอบแทนจากการทํานาไมเพียงพอตอการครองชีพ เพื่อคงไวในแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และกระตุนความพึงพอใจของอาชีพทํานา จําเปนตองใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ดวยการสรางความตื่นตัวใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาจากหลาย ๆ แนวทาง การผลิตสินคา
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ภายใตระบบการผลิตที่เปนสินคาสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร (GI) เปนแนวทางหนึ่ง ซึง่ ใหความสําคัญในการ
คุมครองกลุมผูผ ลิตที่ไดอาศัยภูมิปญญาทองถิน่ สรางสรรคผลิตภัณฑขึ้น โดยเฉพาะขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
นับเปนสินคาสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร
ซึ่งเปนขาวพันธุแรกของประเทศไทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายคุมครองสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรของไทย และไดมีการดําเนินการเปนไปตามแผนที่จะผลิตสินคา
ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ใหเปนสินคามาตรฐาน สรางความมัน่ ใจใหกับกลุมผูบริโภค ที่ใหความสนใจกับ
สินคาที่มีลักษณะพิเศษ เปนเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มรายไดของเกษตรกร จากการ
จําหนายสินคาที่มเี อกลักษณเฉพาะ และเปนสินคาที่ไดมาตรฐาน
เอกสารอางอิง
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