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 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการระบบส่งเสริมการใช้
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 เปิดโครงการ ส่งเสริมปลูกข้าวดอกข่า และเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวไร่ดอกข่า 50 สินค้า GI สร้างคลัง
อาหารภายในชุมชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 (Covid-19) 
 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ณ แปลงเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ดอกข่า 
(ข้างโรงงานยางเครปของสหกรณ์) หมู่ที่ 2 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายนพสิทธ์ิ อุดมสุวรรณ
กุล ปลัดจังหวัดพังงา ประธานในพิธี นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอ ท้ายเหมือง นายประคอง อุสาห์มัน เกษตร
จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่เกษตร และชาวบ้านตำบลบางทอง กว่า 100 คนร่วมงาน 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้อนุมัติงบประมาณ ดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50 สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหารภายในชุมชนโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ตาม
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
 ข้าวไร่ดอกข่า หรือข้าวดอกข่า เป็นข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่มีช่ือเสียง ของจังหวัดพังงา เป็นข้าวพันธ์ุ
พื้นเมืองคุณภาพดีสายพันธ์ุดั้งเดิมที่ปลูกสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มากกว่า 100 ปี นิยมปลูกข้าวไร่แซมใน
ระหว่างแถวยางพารา และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่จนถึงอายุ 3 ปี มีลักษณะพิเศษคือ เป็น ข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองที่มี
ความต้านทาน ต่อโรค เมล็ดยาว สีของเมล็ดข้าวสารมีสีน้ำตาลแดงอมม่วง เมื่อสุกจะมีกล่ินหอม คล้ายกล่ินใบเตย 
รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ กรมการข้าวได้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ดอกข่าเพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุ
บริสุทธ์ิ และพิจารณารับรองเมล็ดพันธ์ุข้าวในช่ือ“ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ทั้งนี้ด้วย
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพังงา “ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50” จึงได้รับการ



ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2563 โดยใช้ช่ือ “ข้าวไร่ดอกข่าพังงา” 
 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50 ซึ่งถือเป็นข้าวอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา รวมทั้งสืบ
สานและอนุรักษ์ข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมือง ช่ือดังประจำของจังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักต่อไป มีการสาธิตและแข่งขันการ 
“หนำข้าวไร่” นิทรรรศการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว การบรรจุภัณฑ์ข้าวแบบสุญญากาศ เพื่อเพิ่มมูลค้า
และเพิ่มช่องทางการตลาด 
  



 
 พังงา-สุดสนุกและฮา แข่งน่ำไร่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าแบบโบราณ พร้อมชิมการแปรรูปของกินอร่อยๆจากข้าว
ไร่จีไอของจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านนาใน ม.2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายนพสิทธ์ิ 
อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า โดยมีการมอบเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวไร่ดอกข่า ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวไว้จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตร และร่วม
ชิมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่า มีทั้งขนมครกโบราณข้าวดอกข่า ขนมโคข้าวดอกข่า ข้าวยำโบราณข้าว
ดอกข่า โจ๊กข้าวดอกข่า และผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและข้าวสาร ซึ่งได้รับเสียงช่ืนชมจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  
สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้คือการแข่งขันน่ำไร่ ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวไร่แบบโบราณโดยฝ่ายผู้ชายจะ
ใช้ไม้ยาวๆ เหลาโคนให้แหลมแล้วแทงไปตามพื้นที่ปลูกข้าวเรียงหน้ากันไป หรือเรียกกันว่าการ “แทงสัก” ด้านฝ่าย
หญิงจะนำเมล็ดพันธ์ุข้าวที่เตรียมไว้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วเอาไปหยอดในหลุมที่แทงไว้หลุมละ 2-3 เม็ด จากนั้นก็จะ
ใช้ส่วนท้ายของกระบอกไม้ไผ่กดดินปิดปากหลุม ซึ่งการแข่งขันคร้งนี้มีทีมตัวแทนจากเกษตรกรส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
รวม6ทีม ทีมละ2คนชาย-หญิง โดยได้แบ่งเป็นพื้นที่การแข่งขันเป็น6ช่องความกว้าง1.5เมตร ความยาว80เมตร ให้
ฝ่ายผู้ชายแทงสักนำไปข้างหน้าฝ่ายผู้หญิงหยอดข้าวลงหลุมตาม ไป-กลับ1รอบ วัดการแพ้ชนะด้วยทีมไหนแทงสักเร็ว
และคนหยอดหยอดข้าวได้ครบสมบูรณ์ ซึ่งมีการลุ้นและเชียร์กันอย่างสนุกสนานโดยไม่กลัวว่าคนแข่งขันจะเป็นลม 
โดยทีมที่ชนะเลิศคือทีมบางทอง1 จากอำเภอท้ายเหมือง ขณะที่ทีมอันดับ3 มีคุณป้ารับรางวัลแล้ว ออกลีลารำโชว์
อย่าสนุกสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับปลัดจังหวัดพังงาและนายอำเภอท้ายเหมืองที่ร่วมปรบมือเชียร์ นาย
ประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ข้าวไร่ดอกข่าหรือข้าวดอกข่า เป็นข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัดพังงา ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ตำบลบางทอง อ.ท้ายเหมือง เป็นข้าวพันธ์ุพื้นเมืองคุณภาพดีสายพันธ์ุดั้งเดิม



ที่ปลูกสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มากกว่า 100 ปี นิยมปลูกข้าวไร่แซมในระหว่างแถวยางพารา และปาล์มน้ำมัน
ที่ปลูกใหม่จนถึงอายุ 3 ปี มีลักษณะพิเศษคือ เป็นข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองที่มีความต้านทานต่อโรคเมล็ดยาวสีของเมล็ด
ข้าวสารมีสีน้ำตาลแดงอมม่วง เมื่อสุกจะมีกล่ินหอมคล้ายกล่ินใบเตย รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อกรมการ
ข้าวได้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ดอกข่าเพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ และพิจารณารับรองเมล็ดพันธ์ุข้าวในช่ือ
“ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50” เมื่อปี 2560 ทั้งนี้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดพังงา“ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications 
หรือ GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยใช้ช่ือ “ข้าวไร่ดอกข่าพังงา” โดยจังหวัดพังงา
ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่
พันธ์ุดอกข่า สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหารภายในชุมชน ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530 
  



 

 
 พังงา-สุดสนุกและฮา แข่งน่ำไร่ปลูกข้าวไร่ดอกข่าแบบโบราณ พร้อมชิมการแปรรูปของกินอร่อยๆ จากข้าว
ไร่จีไอของจังหวัดพังงา 
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านนาใน ม.2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายนพสิทธ์ิ อุดมสุวรรณกุล 
ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า  โดยมีการมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ดอกข่า  
ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวไว้จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตร และร่วมชิมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่า มีทั้งขนมครกโบราณข้าวดอกข่า ขนมโคข้าวดอกข่า ข้าวยำโบราณข้าวดอกข่า โจ๊กข้าว
ดอกข่า และผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและข้าวสาร ซึ่งได้รับเสียงช่ืนชมจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 
 สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้คือการแข่งขันน่ำไร่ ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวไร่แบบโบราณโดยฝ่าย
ผู้ชายจะใช้ไม้ยาว ๆ เหลาโคนให้แหลมแล้วแทงไปตามพื้นที่ปลูกข้าวเรียงหน้ากันไป หรือเรียกกันว่าการ “แทงสัก” 
ด้านฝ่ายหญิงจะนำเมล็ดพันธ์ุข้าวที่เตรียมไว้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วเอาไปหยอดในหลุมที่แทงไว้หลุมละ 2-3 เม็ด 
จากนั้นก็จะใช้ส่วนท้ายของกระบอกไม้ไผ่กดดินปิดปากหลุม ซึ่งการแข่งขันคร้งนี้มีทีมตัวแทนจากเกษตรกรส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันรวม  6 ทีม ทีมละ 2 คนชาย-หญิง โดยได้แบ่งเป็นพื้นที่การแข่งขันเป็น6ช่องความกว้าง 1.5 เมตร 
ความยาว 80 เมตร ให้ฝ่ายผู้ชายแทงสักนำไปข้างหน้าฝ่ายผู้หญิงหยอดข้าวลงหลุมตาม ไป-กลับ 1รอบ วัดการแพ้
ชนะด้วยทีมไหนแทงสักเร็วและคนหยอดหยอดข้าวได้ครบสมบูรณ์ ซึ่งมีการลุ้นและเชียร์กันอย่างสนุกสนานโดยไม่
กลัวว่าคนแข่งขันจะเป็นลม  โดยทีมที่ชนะเลิศคือทีมบางทอง1 จากอำเภอท้ายเหมือง ขณะที่ทีมอันดับ 3 มีคุณป้า
รับรางวัลแล้ว ออกลีลารำโชว์อย่าสนุกสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับปลัดจังหวัดพังงาและนายอำเภอท้าย
เหมืองที่ร่วมปรบมือเชียร์ 



 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ข้าวไร่ดอกข่าหรือข้าวดอกข่า เป็นข้าวพันธ์ุพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นที่มีช่ือเสียงของจังหวัดพังงา ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ตำบลบางทอง อ.ท้ายเหมือง เป็นข้าวพันธ์ุพื้นเมืองคุณภาพดี
สายพันธ์ุดั้งเดิมที่ปลูกสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มากกว่า 100 ปี  นิยมปลูกข้าวไร่แซมในระหว่างแถวยางพารา 
และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่จนถึงอายุ 3 ปี มีลักษณะพิเศษคือ เป็นข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองที่มีความต้านทานต่อโรคเมล็ด
ยาวสีของเมล็ดข้าวสารมีสีน้ำตาลแดงอมม่วง เมื่อสุกจะมีกล่ินหอมคล้ายกล่ินใบเตย รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้น
หม้อกรมการข้าวได้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ดอกข่าเพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ และพิจารณารับรองเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวในช่ือ“ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50” เมื่อปี 2560 ทั้งนี้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดพังงา“ข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า 50” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications หรือ GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยใช้ช่ือ “ข้าวไร่ดอกข่าพังงา” โดย
จังหวัดพังงาได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวไร่พันธ์ุดอกข่า  สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหารภายในชุมชน ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 
  



 

 
 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา งวดที่ 8 
 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา งวดที่ 8 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
เพิ่มสูงขึ้น นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์
กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วน
ต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดย
ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 โดยมีระยะเวลาการปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมัน
สำปะหลังสดเช้ือแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.40 บาท การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย กิโลกรัมละ 2.50 บาท 
กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 8 คือ กิโลกรัมละ 0.10 บาท หากต้องการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-564294 


