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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

1. รหัสโครงการ 0 2 0 . 0 2 . - / 1 . 1 / 2 5 6 2 
 

2. ช่ือโครงการ  

 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรมการปลูกขาว

หอมกระดังงาและขาวเหนียวดําไรในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ผูชวยศาสตราจารยมนทนา  รุจิระศักดิ์ 
 

4. วัตถุประสงคของโครงการ  

4.1 เพ่ือปลูกและผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมกระดังงา และขาวเหนียวดําไร 

4.2 เพ่ือหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการน้ํา และการปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ สําหรับการ

ปลูกขาวหอมกระดังงา และขาวเหนียวดําไร  
 

5. ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดโครงการ 

5.1 เกษตรกรชาวนาท่ีสนใจไดรับเมล็ดพันธุขาวพันธุหอมกระดังงา และพันธุขาวเหนียวดําไร ท่ีเปน

สายพันธุแท  

5.2 เกษตรกรชาวนา ประชาชนในพ้ืนท่ี บุคลากร และนักศึกษา ท่ีเปนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี มี

ความรูดานการจัดการน้ํา และการปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะเพ่ือการปลูกขาวหอมกระดังงา และขาว

เหนียวดําไร  

5.3 ไดขาวกลองหอมกระดังงา  
 

6. เปาหมายของโครงการ 

 ความเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

6.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางดานวิชาชีพและนวัตกรรม เปาประสงคท่ี 1 

บัณฑิตมีคุณภาพทางดานวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล ตัวชี้วัด 1.4 รอยละบัณฑิตท่ีมีงาน

ทําภายใน 1 ป อยางนอย 95 กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของบัณฑิต ตัวชี้วัด 1.6 รอยละของ

บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดีข้ึนไป เทากับ 100 กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรมควบคูจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.2 ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน

และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต เปาประสงค 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและสังคม ตัวชี้วัด 3.1.1 รอยละของจํานวนผูรับบริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

อยางนอย 80 กลยุทธ สงเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคม  
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7. สถานท่ีดําเนินโครงการ  

 แปลงนาขาว จํานวน 2 แปลง รวม 6 ไร ณ ฟารมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร เขตศูนยราชการ และเขตสํานักงานอธิการบดี ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

8. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

9. ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 กิจกรรมบริการวิชาการ    
   

10. งบประมาณท่ีไดรับท้ังส้ิน 

    10.1 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ    130,000 บาท 

   10.2 งบประมาณท่ีใชจายจริง    130,000 บาท 

        10.3 รายละเอียดการใชจายเงิน 

  - คาใชสอย     111,000 บาท 

  - คาวัสดุ       19,000 บาท 
 

11. ผูเขารวมโครงการ 

เกษตรกร นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
  

12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

12.1 วัตถุประสงค                     

12.1.1 งานในแปลงขาวหอมกระดังงา  บรรลุตามวัตถุประสงค 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ไถ-คราดบนพ้ืนท่ีรองปาลม

ขางแปลงนา และบริเวณขาง

กําแพงทายแปลงนา และ

หวานเมล็ดขาวหอมกระดังงา 

ไดพ้ืนท่ี 1 งาน พรอมสําหรับหวานเมล็ดขาวหอมกระดังงา และไดไดตนกลาท่ี

พรอมสําหรับการดํานา 

ไถ-พรวน-คราด พ้ืนท่ีปลูก

ขาวหอมกระดังงา  

ไดแปลงนาท่ีพรอมสําหรับการดํานา 

ถอนตนกลา และมัดเปนฟอน ไดตนกลาขาว พรอมดํานา 

ดํานา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ท่ีเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร ท่ีเรียนวิชาฝกงานพืชศาสตร 1  รวมจํานวน 258 คน 

มารวมดํานา 

ดูแลรักษาตนขาวในแปลงนา - รักษาระดับน้ํา ใหมีระดับน้ําในนาอยางนอย 10 ซม. และใสปุย  
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การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ตั้งแตระยะกลา จนถึงระยะ

เก็บเก่ียว 

- กําจัดหอยเชอรรี่ โดยใชผลิตภัณฑท่ีไมใชสารเคมี และไมเปนพิษตอสัตวน้ํา

อ่ืนๆ และโดยการเดินเก็บไขหอยเชอรี่ทุกเชา 

- ปองกันกําจัดแมลงโดยการฉีดน้ําสมควันไม 

- ปองกันการทําลายผลผลิตเมล็ดจากนกโดยการทําโมบายเสียง และอุปกรณ

แสงสะทอนจากกระดาษเงิน-กระดาษทอง /ใชคนเดินในแปลงนาใชเสียงไลนก 

/ยิงหินกอนเล็กๆดวยหนังสติ๊กเพ่ือไลนกท่ีซอนอยูบริเวณโคนตนขาว 

- ความเสียหายของผลผลิตเมล็ดท่ีเกิดจากการทําลายของนกประมาณ 70% 

- ความเสียหายของผลผลิตเมล็ดท่ีเกิดจากโรคไหม ประมาณ 10% 

เก็บเก่ียวผลผลิต - จัดกิจกรรมวันเก็บเก่ียวขาวหอมกระดังงา ภายใตชื่อ “หอมกระดังงา...ลา

ทุง” โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร กลาวตอนรับผูเขารวมงาน ผศ.ทวี  บุญภิรมย คณบดีคณะ

เกษตรศาสตร กลาวรายงานตอทานประธานในพิธีเปด และผศ.ดร.รสสุคนธ  

แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กลาวเปดงาน และมอบ

นโยบายในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร 

- ไดผลผลิต 220 กิโลกรัม (ขาวเปลือก)  

นวดขาว - นวดขาวโดยใชแรงคน  

- นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร วิชาฝกงานพืชศาสตร 2 จํานวน 33 คน มา

เรียนรูและฝกนวด และฝดขาว 

- นักศึกษาจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จํานวน 8 คน มาเรียนรูและ

ฝกนวด และฝดขาว 

สีขาว - สีขาวโดยเครื่องสีขาวกลองของคณะเกษตรศาสตร 

- จําหนายผลผลิตขาวกลองใหโครงการวิจัยเรื่องสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

และเปปไทดตานมะเร็งจากรําขาวหอมกระดังงา ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

12.1.2 งานในแปลงขาวเหนียวดําไร  บรรลุตามวัตถุประสงคบางสวน 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ไถพ้ืนท่ีบริเวณขางโรงเรือนเพาะชําหนา 

สํานักงานอธิการบดี 

รถไถเดินตามจมในทราย ไมสามารถไถได  

- โรยปุยหมักในแถวท่ีจะปลูกขาว/ หยอด

เมล็ดขาวเหนียวดําไร  

- มีนักศึกษารายวิชาการปรับปรุงพันธุพืช จํานวน 10 คน มา

ชวยงาน 

- ไดปลูกขาวเหนียวดําไรท่ีระยะปลูก 25*50 ซม. 8-10 เมล็ด/หลุม 
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การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ดูแลรักษาตนขาวเหนียวดําไรในแปลงนา  ระบายน้ําบริเวณท่ีน้ําขังออกจากแปลง/ ถอนหญา/ ปลูกซอม 

ขาวเหนียวดําไรงอกประมาณไมถึง 10 % การปลูกขาวเหนียวดําไรในพ้ืนท่ีพรุท่ีเปนดินทรายแปงไมเปน

ผลสําเร็จ 

  12.1.3 งานถายทอดเทคโนโลย ี บรรลุตามวัตถุประสงค 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 1 

ดานการปลูกขาว การดํานา 

และพันธุขาว แกนักศึกษา 

วันท่ี 3 และ 6 ธันวาคม 

2562 

- บรรยายเรื่อง การปลูกขาว การดํานา และพันธุขาว แกนักศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ท่ีเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร ท่ีเรียนวิชาฝกงานพืชศาสตร 1 รวมจํานวน 258 คน  

- นักศึกษาท้ังหมดฝกการดํานา 

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 2 

เรื่อง จากขาวหอมกระดังงาสู

ขาวหอมกระดังงาพลัส วันท่ี 

4-8 กุมภาพันธ 2562 

- ดําเนินการ 5 วัน ในชวงงานสถาปนามหาวิทยาลัย เขาสูปท่ี 14 ของ มนร. มี

นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป จํานวน 598 คน เขารวม

กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (1) ชมนิทรรศการขาวหอมกระดังงา 2 สายพันธุ 

และ (2) ชิมขาวหอมกระดังงา (+ไขเจียว) 2 สายพันธุ และประเมินความชอบ

จากแบบสอบถามทางสมารทโฟน หรือจากแบบฟอรม 

- มีนักศึกษาพืชศาสตรชั้นปท่ี 2 จํานวน 10 คน มีจิตอาสามาชวยจัดเตรียม

นิทรรศการ และนั่งประจําบูทนิทรรศการ  

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 3 

เรื่อง จากขาวหอมกระดังงาสู

ขาวหอมกระดังงาพลัส วันท่ี 

15 กุมภาพันธ 2562 

- ดําเนินการ ณ โรงเรียนนราธิวาส รวมกับกองสงเริมวิชาการ ของ มนร. มี

นักเรียนจํานวน 157 คน เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (1) ชมนิทรรศการ

ขาวหอมกระดังงา 2 สายพันธุ และ (2) ชิมขาวหอมกระดังงา (+ไขเจียว) 2 

สายพันธุ และประเมินความชอบจากแบบสอบถามทางสมารทโฟน หรือจาก

แบบฟอรม 

- มีนักศึกษาประจําแผนกฟารมนาขาว จํานวน 2 คน มาชวยจัดเตรียม

นิทรรศการ และนั่งประจําบูทนิทรรศการ 

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 4 

เรื่อง “หอยเชอรี่...ภัยรายตัว

ใหมในนาขาวนราธิวาส” 18 

เมษายน 2562 

 

 

 - ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีโดย ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์ หัวหนาโครงการ 
และทีมงาน บรรยาย เรื่อง หอยเชอรี่...ภัยรายตัวใหมในนาขาวนราธิวาส 
- มีผูเขารวมงานท้ังสิ้น 267 คน เปนเกษตรกร 75 คน นักศึกษา 128 คน 
บุคลากร 52 คน 
และบุคคลภายนอก 12 คน 
- ผูเขารวมงานทุกคนรวมลงแขกเก็บเก่ียวขาว 
- ผูเขารวมกิจกรรมงานวันเก็บเก่ียวขาวหอมกระดังงา มีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.10 
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การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

- ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนมาทําขาวงานหอมกระดังงาลาทุง ดังนี้ 
 1. ขาวทางเว็บไซต 6 เว็บไซต ดังนี้ 
1.1 สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/75261  
1.2 ชายแดนใต http://www.chaidantai.com/?p=34581 ชายแดน  
1.3 ปกษใต http://www.paaktai.com/news/detail/4304/data.html  
1.4 สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190418144858616  
1.5 เอสพีเอ็มนิวส http://spmcnews.com/?p=15394  
1.6 ขาวชัดออนไลน 
http://www.khaochad.com/318954?r=1&width=1536  
 2. ขาวทางวิดีโอใน Youtube 3 เว็บไซต ดังนี้ 
2.1 https://www.youtube.com/watch?v=xdVGAD6IHUE อัปโหลดโดย 
mart Malakeemah 
2.2 https://www.youtube.com/watch?v=o4L1ZykDm2o youtube 
อัปโหลดโดย Wiwat Pangsupa 
2.3 https://www.youtube.com/watch?v=puOwumYsSZ0 youtube 
อัปโหลดโดย 77localnews TV 

 

12.2 เปาหมาย  

                   บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ัง 3 กิจกรรม  
           

13. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และแนวทางแกไข 
 

 13.1 แปลงขาวหอมกระดังงา 
 

การดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

เตรียมพ้ืนท่ี รถไถเดินตาม และคราดชํารุด ตองใชเวลา

ซอม 

เรงซอมใหเร็วท่ีสุด 

การเพาะกลา ฝนตกหนักน้ําทวมแปลงเพาะกลาขาว ทําให

ไดตนกลาขาวท่ีเจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ 

หวานกลาใหมเปนครั้งท่ี 2 

ถอนตนกลา  เปนงานท่ีตองเสร็จภายในวันเดียว จางเหมาแรงงานจากภายนอก 

ดํานา ระยะปลูก และจํานวนตนตอหลุม ไมสมํ่าเสมอ เขมงวดกับนักศึกษาท่ีมาเรียนดํานา 

และใหคนงานปลูกซอม แกไขในวัน

ถัดไป 

การดูแลรักษาระยะ

กลา ระยะแตกกอ 

ทวมนาเนื่องจากการไหลทะลักของน้ําท้ังหมด

ในฟารมผานแปลงนา 

- ขุดลอกคูระบายน้ํา และติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําพญานาคท่ีปลายน้ําเพ่ือ

https://siamrath.co.th/n/75261
http://www.chaidantai.com/?p=34581%20ชายแดน
http://www.paaktai.com/news/detail/4304/data.html
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190418144858616
http://spmcnews.com/?p=15394
http://www.khaochad.com/318954?r=1&width=1536
https://www.youtube.com/watch?v=xdVGAD6IHUE
https://www.youtube.com/watch?v=o4L1ZykDm2o
https://www.youtube.com/watch?v=puOwumYsSZ0
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การดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

จนถึงระยะตั้งทอง ระบายน้ําออกจากฟารม 

หอยเชอรรี่ท่ีมากับน้ําระบาดในแปลงนาจนทํา

ใหนาเสียหายมากกวา 50 % 

ใหคนงานเดินเก็บหอย และไขหอย

ทุกวัน 

มีโรคไหมระบาดบางแปลง แกไขในปถัดไปโดยดํานาใหหาง

กวาเดิม 

การดูแลรักษาระยะตั้ง

ทอง ถึงออกดอก 

การออกดอกในแปลงไมสมํ่าเสมอกัน อัน

เนื่องมาจากการปลูกซอมหลังน้ําทวม และ

การแขนงใหมของตนท่ีถูกหอยเชอรี่ทําลาย 

ไมมีวิธีแกไข 

การดูแลรักษาระยะ

ออกดอก ถึงเก็บเก่ียว 

นกเขาทําลายผลผลิตขาวประมาณ 80 

เปอรเซ็นต 

- ทําโมบายเสียงจากกระปอง และ

อุปกรณแสงสะทอนจากกระดาษ

เงิน-กระดาษทอง 

- ใชคนเดินในแปลงนาใชเสียงไลนก 

และยิงหนังสติ๊กเพ่ือไลนกท่ีซอนอยู

บริเวณโคนตนขาว 

- จางเหมาแรงงานเพ่ิมเติมเพ่ือไลนก 

การนวดขาว สีขาว 

บรรจุถุงขาว 

คนงานประจําฟารมปวยเปนโรคไขเลือดออก 

ไวรัสตับอักเสบ และนิ่วในทอปสสาวะ ตอง

พักรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาลหลายวัน 

และเสียชีวิตในท่ีสุด 

จางเหมาแรงงาน 

 

 13.2 แปลงขาวเหนียวดําไร 
 

การดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

เตรียมพ้ืนท่ี - รถไถเดินตามจมในทราย ไมสามารถไถได เพราะพ้ืนท่ี

เปนดินทรายแปง มีน้ําขัง จึงตองเตรียมดิน และถอน

หญาโดยใชแรงงานคน 

- ไมสามารถระบายน้ําออกไดเพราะเปนพ้ืนท่ีพรุ 

ปลูกขาวเหนียวดําไรโดยวิธีไม

ไถดิน 

หลังขาวงอก ในแปลงปลูกมีน้ําดันข้ึนมาจากใตดินตลอดเวลา และ

เม่ือน้ําหมด ดินแหงเปนผง รดน้ําก็ไมสามารถรักษา

ความชื้นได 

ปลูกซอมขาวเหนียวดําไร 

สรุปไดวา ไมสามารถการปลูกขาวเหนียวดําไรในพ้ืนท่ีพรุท่ีเปนดินทรายแปงได หากยังไมมีวิธีการจัดการน้ําท่ี

เหมาะสม 
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 13.3 การถายทอดเทคโนโลยี 
 

การดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 1 ดานการ

ปลูกขาว การดํานา และพันธุขาว แก

นักศึกษา วันท่ี 3 และ 6 ธันวาคม 2562 

ฝนตก ใหนักศึกษาพักใตรมปาลม 

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 2 เรื่อง จาก

ขาวหอมกระดังงาสูขาวหอมกระดังงาพ

ลัส วันท่ี 4-8 กุมภาพันธ 2562 

ไมมี  

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 3 เรื่อง จาก

ขาวหอมกระดังงาสูขาวหอมกระดังงาพ

ลัส วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 

ไมมี  

ถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 4 เรื่อง 

“หอยเชอรี่...ภัยรายตัวใหมในนาขาว

นราธิวาส” 18 เมษายน 2562 

 

 

- การจัดเตรียมงานไมตอเนื่อง 

เพราะมีวันหยุดยาว 2 ชวง คือ 6-8 

เม.ย. และ 12-16 เม.ย. 

- ตองเก็บเก่ียวขาวบางสวน เพ่ือใช

พ้ืนท่ีในนาขาวกางเตนทจัดงาน 

- การตอนรับแขกผู มีเกียรติจาก

ภายนอกไมท่ัวถึง 

- ระดมแรงงานจากคนงาน

และนักศึกษา 
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14. รูปภาพการดําเนินโครงการ 

14.1 แปลงขาวหอมกระดังงา 

             
เตรียมพ้ืนท่ีปลูก โดยการไถดะ ใสน้ําหมักชีวภาพ ใหวัชพืชยอยสลาย แลวไถแปร คราด และทําเทือก 

             
เพาะกลาขาวหอมกระดังงาบนสันรองแปลงปาลมน้ํามันขางแปลงนา และบริเวณขางกําแพงทายแปลงนา 

           
ถอนกลาขาวหอม มัดกลาเปนฟอน  
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ดํานาขาวหอมกระดังงา จํานวน 4 ไร 

            
น้ําทวมหลังดํานา 7 วัน 

           
หอยเชอรี่ระบาด หลังน้ําลด  

           
สภาพแปลงหลังควบคุมหอยเชอรี่ไดแลว 

หอยเชอร่ี หอยขม 
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ขาวเริ่มตั้งทอง 

            
ชอดอกออนของขาวท่ีกําลังตั้งทอง ขาวแทงชอดอก 

            
ความเสียหายจากการทําลายของหอยเชอรี่ 
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ความเสียหายจากการทําลายของหอยเชอรี่ 

            
ใชกระดาษเงินและกระดาษทองเพ่ือสะทอนแสงปองกันนกเขาทําลายเมล็ด 

            
ใชกระปองหอยตะปูผูกเปนราวแลวดึงราวเชือก

ทําใหเกิดเสียงเพ่ือไลนก 
ความเสียหายของผลผลิตท่ีเกิดจากโรคไหม (Blast) 
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ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรวมลงแขก

เก็บเก่ียวขาว 
เกษตรกรรวมลงแขกเก็บเก่ียวขาว 

            
นักศึกษารวมลงแขกเก็บเก่ียวขาว ผูมีเกียรติและบุคคลท่ัวไปรวมลงแขกเก็บเก่ียวขาว 

            
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร วิชาฝกงานพืชศาสตร 2 จํานวน 33 คน มาเรียนรูและฝกนวด และฝดขาว 
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นักศึกษาจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จํานวน 8 คน มาเรียนรูและฝกนวด และฝดขาว 

 

14.2 แปลงขาวเหนียวดําไร 

            
     พ้ืนท่ีกอนปลูก มีน้ําขังมีวัชพืชประเภทกก         ดินชั้นบนเปนดินทรายแปงลึก 50 ซม. 
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ใชแรงงานคนในการกําจัดวัชพืช 

                
ทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีปลูก                               ยกรอง 

             
ใสปุยหมัก                               คลุกเคลาปุยหมักเขากับดิน 

           
หยอดเมล็ดขาว 8-10 เมล็ด/หลุม                              
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14.3 การถายทอดเทคโนโลยี 

14.3.1 การถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 1 เรื่อง การปลูกขาว การดํานา และพันธุขาว 
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  14.3.2 การถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 2 เรื่อง จากขาวหอมกระดังงาสูขาวหอมกระดังงาพ
ลัส ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
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  14.3.3 การถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 3 เรื่อง จากขาวหอมกระดังงาสูขาวหอมกระดังงาพ

ลัส ณ โรงเรียนนราธิวาส รวมกับกองสงเริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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14.3.4 การถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี 4 เรื่อง “หอยเชอรี่...ภัยรายตัวใหมในนาขาว

นราธิวาส” 

            
ใชพ้ืนท่ีบนสันรองปาลมน้ํามันท่ีติดกับแปลงนา

เปนเวทีพิธีเปดงาน 
เกษตรกรใหความสนใจมาลงทะเบียนเขารวมงาน 

            
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

เปนผูกลาวตอนรับผูเขารวมงาน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตรเปนผูกลาวรายงานตอ

ประธานในพิธีเปดงาน 

            
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

เปนประธานในพิธีเปด 
ผูเขารวมงานในพิธเีปด 
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ผศ.มนทนา  รุจิระศักดิ์ ถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง 
หอยเชอรี่...ภัยรายตัวใหมในนาขาวนราธิวาส 

สวนหนึ่งของเกษตรกร นักศึกษา บุคลากร และ
บุคลคลท่ัวไปท่ีเขารวมงาน 

 

           
ผูบริหาร บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ รวมลงแขก

เก่ียวขาวกับเกษตรกร และนักศึกษา 
เกษตรกรจาก อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.ระแงะ และ  

อ.สุไหงปาดี รวม 75 คน รวมลงแขกเก่ียวขาว 
และรับการบริการวิชาการ 

 

             
นักศึกษา รวมลงแขกเก่ียวขาวกับเกษตรกร สวนหนึ่งของผูเขารวมงานถายภาพรวมกัน 

 

15. ขอเสนอแนะตางๆ 

 ไมมี 
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16. การประเมินโครงการ 

 16.1 แบบฟอรมการประเมินโครงการ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจงานวันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา   
“หอมกระดังงา...ลาทุง” 

ณ แปลงนาขาว ฟารมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

คําชี้แจง   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการรับบริการมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
            เพ่ือเปนประโยชนตอการจัดงานในครั้งตอไป  จึงขอความรวมมือจากทานกรอกขอมูลตามความเปนจริง   
            โดยการขีดเครื่องหมาย  √  และตอบคําถามตามหัวขอตาง ๆ 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการรับบริการประกอบดวย  3  สวน 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมงาน 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการเขารวมงาน 
สวนท่ี  3  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ   

สวนท่ี 1  ขอมลูท่ัวไป 
1.  เพศ        ชาย             หญิง 
2.    อายุ                    
         ต่ํากวา 20  ป          20 – 29  ป           30 – 39  ป       40 – 49 ป         50 ป ข้ึนไป 
3.    สถานภาพ 

   เกษตรกร      บุคคลท่ัวไป 
         บุคลากรของ มนร.                นักศึกษา             อ่ืน ๆ………………………………………… 
4. การทราบขาวการจัดงานวันเก็บเก่ียวขาวหอมกระดังงา (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
        เสียงตามสาย           ทางวิทยุ/โทรทัศน         เว็บไซต  
        หนังสือเชิญรวมงาน     สื่อสิ่งพิมพ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ         
        ผูนํากลุม/เครือขาย      อ่ืน ๆ …………………………………………………… 
สวนท่ี  2 ความพึงพอใจตอการเขารวมงานวันเก็บเก่ียวขาวหอมกระดังงา “กระดังงา...ลาทุง” 

หัวขอ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

กําหนดการจดังานมีความเหมาะสม       
ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม      
การประชาสัมพันธการจัดงานมีอยางท่ัวถึง       
สถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสม      
ไดความรูดานขาวหอมกระดังงาเพ่ิมข้ึน      
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนทางตรงหรือทางออม      
สรุปโดยภาพรวมท้ังหมด ทานมีความพึงพอใจโดยรวมในการจัดงาน      

 
ตอนท่ี 3   ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

****************  ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  **************** 
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 16.2 ผลการประเมินโครงการ 
 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมงานวันเก็บเก่ียวขาวหอมกระดังงา 

“หอมกระดังงา...ลาทุง” 
วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน 2562 

________________________________________________________________________________ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

  จํานวนผูประเมิน  55  คน 

  เพศ   

ชาย  = 9        คน 

   หญิง  = 46      คน 
 

  อายุ   

ต่ํากวา 20 ป  = 4 คน 

   20-29 ป = 21 คน 

   30-39 ป = 9 คน 

   40-49 ป = 8 คน 

   50 ปข้ึนไป = 13 คน 
 

  สถานภาพ 

   เกษตรกร =   25 คน 

   บุคคลท่ัวไป =   9 คน 

   บุคลากร มนร. =   10 คน 

   นักศึกษา =   11 คน 

   อ่ืน ๆ  =   0 คน 
 

  การทราบขาวการจัดงานวันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

   เสียงตามสาย  = 9 คน 

   ทางวิทยุ/โทรทัศน = 8 คน 

   เว็บไซต   = 7 คน 

   หนังสือเชิญรวมงาน = 6 คน 

   สื่อสิ่งพิมพ/โปสเตอร/ปายประชาสัมพันธ = 6 คน 

   ผูนํากลุม/เครือขาย = 18 คน 

   อ่ืน ๆ   = 8 คน 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมงานวันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา“หอมกระดังงา...ลาทุง” 

 
จากขอมูลในตารางดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูเขารวมกิจกรรมงานวันเก็บเก่ียวขาวหอมกระดังงา“หอม

กระดังงา...ลาทุง”มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.10 

 

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

ความพึงพอใจในการรวมงาน "หอมกระดังงาลาทุง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

หัวขอ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

�̅� sd 
ความพึง
พอใจ 

กําหนดการจัดงานมีความเหมาะสม  13 32 10 0 0 4.05 0.65 มาก 

ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
เหมาะสม 

17 23 14 0 1 4.00 0.86 มาก 

การประชาสัมพันธการจัดงานมีอยาง
ท่ัวถึง  

17 18 17 3 0 3.89 0.92 มาก 

สถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสม 27 24 4 0 0 4.42 0.63 มากท่ีสุด 
ไดความรูดานขาวหอมกระดังงา
เพ่ิมข้ึน 

19 24 11 1 0 4.11 0.79 มาก 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนทางตรงหรือทางออม 

18 23 13 1 0 4.05 0.80 มาก 

สรุปโดยภาพรวมท้ังหมด ทานมีความ
พึงพอใจโดยรวมในการจัดงาน 

18 29 8 0 0 4.18 0.67 มาก 

รวม 4.10 0.11 มาก 
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17 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 18 รายการ รวม 101 หนา 
 

ลําดับท่ี ช่ือเอกสาร จํานวนหนา 
1 รายละเอียดโครงการการปลูกขาวหอมกระดังงาและขาวเหนียวดําไรในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ 10 
2 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนงบประมาณ 4 
3 รายชื่อผูรับการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี1-258คน 15 
4 คิวอารโคดแบบสอบถามการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี2และ3 1 
5 รายชื่อผูรับการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี2.1-125คน 5 
6 รายชื่อผูรับการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี2.2-473คน 19 
7 รายชื่อผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี3-157คน 9 
8 บันทึกขออนุญาตถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว 1 
9 คําสั่งจัดงานการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว-62 3 
10 กําหนดการการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว 1 
11 หนังสือเชิญรวมงานถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว 7 
12 คํากลาวตอนรับการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว 2 
13 คํากลาวรายงานการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว 2 
14 คํากลาวเปดการถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว 2 
15 เกษตรกรรวมงานถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว-75คน 8 
16 นักศึกษารวมงานถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว-128คน 7 
17 บุคคลภายนอกรวมงานถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว-12คน 1 
18 บุคลากรคณะรวมงานถายทอดเทคโนโลยีครั้งท่ี4-งานเก่ียวขาว-52คน 4 

  





























































 

 













































































กําหนดการ 

วันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” 

ณ ฟารมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตศูนยราชการ 

วันพฤหัสบด ีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

---------------------------------------------------------- 

 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

    กลาวตอนรับผูเขารวมงาน 
  ผูชวยศาสตราจารยทวี  บุญภริมย คณบดีคณะเกษตรศาสตร  

    กลาวรายงานตอทานประธานในพิธีเปด 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร      

    กลาวเปดงาน และมอบนโยบายในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร 
09.30-10.00 น. ผูชวยศาสตราจารยมนทนา รุจิระศักดิ์ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และคณะ  

   ถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง หอยเชอรี่...ภัยรายตัวใหมในนาขาวนราธิวาส 
10.00-10.20 น. รับประทานอาหารวาง 
10.20-12.00 น. ลงแขกเก็บเก่ียวขาว 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน 
13.00-14.40 น. ลงแขกเก็บเก่ียวขาว  
14.40-15.00 น. รับประทานอาหารวาง 
15.00-17.00 น. ลงแขกเก็บเก่ียวขาว 

 

-------------------------------------------------- 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยตามความเหมาะสม 

















คํากลาวตอนรับผูเขารวมงาน 
วันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” 

ณ ฟารมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

โดย ผศ.ดร.จงรัก  พลาศัย 
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

 ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. นราธิวาส 

 ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวปตตานี 

 หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 

 ผูบริหารจากทุกหนวยงาน คณบดี แขกผูมีเกียรติ นักศึกษา และพี่

นองเกษตรกรทุกทาน 

 วันนี้ถือเปนโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ได มี โอกาสเปดบานตอนรับแขกผู มี เกียรติทุกทาน ณ ฟารมคณะ

เกษตรศาสตร ในงานวันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา ซ่ึงเปนขาวพันธุ

พื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส  

 ผม ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดมอบ

นโยบาย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดานวิชาการ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเรื่องตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

อันดับ 1 ของจังหวัดชายแดนใต ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญ

ที่สุดคือตองเปนที่พึ่งทางวิชาการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต ซ่ึง  



มหาวิทยาลัยก็มีการพัฒนาข้ึนเปนลําดับ เชน คณะแพทยศาสตร ซ่ึงมี

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย ไวบริการดานสุขภาพแกพี่นองบานเรา มี

คณะพยาบาลศาสตร ที่ผลิตพยาบาลที่เขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน

ในทองถ่ิน มีคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ อยาง

สมํ่าเสมอ เชนโรงงานตนแบบแปรรูปน้ํายางขน โรงงานตนแบบสกัดน้ํามัน

ปาลม และไบโอดีเซล พลังงานโซลารเซล นอกจากนี้ก็ยังมีบริการหลักสูตร

ทวิศึกษา ที่เปดโอกาสใหนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนตางๆ มาเรียน

วิชาชีพ ควบคูกันไป เม่ือจบ ม.6 ก็ไดรับวุฒิ ป.ว.ช. ไปดวยอีก 1 ใบ สวนที่

คณะเกษตรศาสตรแหงนี้  ก็ มีการสงนักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษาใน

ตางประเทศเปนเวลา 11 เดือน และยังมีความกาวหนาตางๆ อีกมากมาย 

เพื่อใหเยาวชนในบานเรามีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูที่ทันสมัย เหมือนกับ

เยาวชนในที่อื่นๆ เด็กบานเราก็จะไดไมตองเดินทางไปเรียนไกลบาน และจะ

ไดไมตองทิ้งถ่ินอาศัยไปทํางานที่อื่น 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ผมขอขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติมาเยี่ยมเยือน และมารวมกิจกรรม

เก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” ณ ฟารมคณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ในวันนี้ และขอตอนรับ

ทุกทานดวยความยินดียิ่ง และหลังจากรวมกันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา

แลว ขอเชิญทุกทานรับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน สวัสดีครับ    



คํากลาวรายงาน 

วันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” 

ณ ฟารมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

โดย ผศ.ทวี  บุญภิรมย 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียนทานประธานที่เคารพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีเปาหมายหลักในการผลิต
บัณฑิตในทุกสาขาใหมีความรูทางวิชาการ รวมกับความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายใหคณะเกษตรศาสตร จัดตั้งฟารม
เกษตรข้ึน ซ่ึงมีทั้งฟารมสัตว ฟารมพืช และฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน 
ฟารมโคเนื้อ ฟารมสัตวปก ฟารมมา ฟารมพืชผัก ฟารมเห็ด โรงผลิตปุย
อินทรีย โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติ สวนปาลมน้ํามัน สวนยางพารา แปลง
เพาะชํากลาไม แปลงนาขาว ตลอดจนบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อรองรับการ
ฝกทักษะแกนักศึกษา และเพื่อเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกร และผูสนใจ
ทั่วไป โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน  

ในสวนของการทํานาขาว คณะเกษตรศาสตร ไดเลือกผลิตขาวพันธุ
พื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส พันธุหอมกระดังงา ซ่ึงเปนขาวที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูง ขาวกลองมีสีแดง และมีกลิ่นหอม โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดรับ
การสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวหอมกระดังงาสายพันธุแท จากศูนยวิจัยขาว
ปตตานี และนํามาปลูกในพื้นที่ประมาณ 4 ไร ในฟารมคณะเกษตรศาสตร 
ซ่ึงนาแปลงนี้ ปลูกและดํานาโดยนักศึกษาที่เรียนวิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาหลักการผลิตพืช และวิชาการฝกงานทางพืชศาสตร ซ่ึงเปนนักศึกษา



คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร เม่ือเดือนธันวาคม ที่ผานมา  

ในปนี้ เกิดการระบาดของหอยเชอรี่ในแปลงขาวหอมกระดังงา ซ่ึง
เปนอุบัติการณใหมของนาขาวในภาคใตตอนลาง คณะเกษตรศาสตรจึงได
จัดการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “หอยเชอรี่...ภัยรายตัวใหมในนาขาว
นราธิวาส” แกเกษตรกรชาวนา เกษตรกรในเครือขายของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร บุคลากร และนักศึกษา และประชาชนที่
สนใจ  

วันนี้ขาวหอมกระดังงาไดสุกแกพรอมเก็บเกี่ยวแลว มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร โดยคณะเกษตรศาสตร จึงไดจัดงานวันเก็บเกี่ยวขาว
หอมกระดังงาข้ึน ภายใตชื่อ “หอมกระดังงา...ลาทุง” โดยมีเกษตรกรเขา
รวมงานจํานวน 48 คน ผูมีเกียรติจากหนวยงานภายนอก 16 คน บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 54 คน และนักศึกษา 65 คน รวมทั้งสิ้น 183 คน ซ่ึงทุก
ทานที่เขารวมกิจกรรมในวันนี้ จะไดมีโอกาสเก็บเกี่ยวขาวรวมกัน โดยใช
แกะเปนเครื่องมือในการเก็บเกี่ยว ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวขาวที่เปน
เอกลักษณของจังหวัดชายแดนใต ที่ควรคาแกการอนุรักษ   

 ในนามของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยใหเกียรติมากลาว
ตอนรับผู เขารวมงาน และทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ไดกรุณามาเปนประธานเปดงาน  

 ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญทานประธาน กลาวเปดงานวันเก็บเกี่ยวขาว
หอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” ขอเรียนเชิญครับ 

---------------------------------- 



คํากลาวเปด 

วันเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” 

ณ ฟารมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

วันพฤหัสบดี ท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

โดย ผศ.ดร.รสสุคนธ  แสงมณี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ทานนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
 ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. นราธิวาส 

 ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวปตตานี 

 หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 

 ผูบริหารจากทุกหนวยงาน  

 คณบดี แขกผูมีเกียรติ นักศึกษา และพี่นองเกษตรกรทุกทาน 

 ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานเปดงานวันเก็บเกี่ยว

ขาวหอมกระดังงา “หอมกระดังงา...ลาทุง” ในวันนี้ เปนเวลา 14 ปแลว ที่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรไดกอตั้งข้ึนเพื่อบริการพี่นอง และ

ลูกหลานของเราในภาคใตตอนลาง นอกเหนือจากการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสใหบริการ

ความรูทางวิชาการแกชุมชน ตามความตองการของชุมชน ภายใตบริบท 

และทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินของเรา  



 ขาวพันธุหอมกระดังงา ก็เปนทรัพยากรอยางหนึ่งของเรา เพราะเปน

ขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหคณะ

เกษตรศาสตร ปลูกสายพันธุแทไวในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหนักศึกษาทุกคน

ปลูกขาวเปน ผานการฝกฝน และเรียนรูจริงในแปลงนาของมหาวิทยาลัยฯ 

และเพื่อจะไดจําหนายจายแจกเมล็ดพันธุใหกับพี่นองเกษตรกรชาวนาที่

สนใจ วันนี้จึงนับเปนโอกาสดีที่ผูมีเกียรติ พี่นองเกษตรกร บุคลากร และ

นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ และจะไดเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวรวมกัน อีกทั้ง

ยังไดพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเรื่องของการแกปญหาที่เกิดข้ึน

ในการปลูกและการดูแลรักษาขาวหอมกระดังงา เชน การปองกันโรค การ

ปองกันหอยเชอรี่ และอื่นๆ 

 ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ดิฉันขอขอบคุณผูมีเกียรติทุกทานที่ใหเกียรติมารวมงาน และขออวย

พรใหกิจกรรมตางๆ ที่ จัดข้ึนในวันนี้  เปนไปอยางราบรื่น และบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ 

 บัดนี้ ไดเวลาอันควรแลว ดิฉันขอเปดงานเก็บเกี่ยวขาวหอมกระดังงา 

“หอมกระดังงา...ลาทุง” ณ บัดนี้   

 

------------------------------- 

 

 










































