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ร่างยุทธศาสตร์งานวจิัยข้าว ปี 2555-2559 
 

 ตามท่ีประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจดัหารายไดเ้ขา้ประเทศ (สส.วรวฒัน์ เอ้ืออภิญญกุล) 
ไดม้อบหมายให้ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท ายุทธศาสตร์
งานวจิยัขา้ว ปี 2555-2559 โดยมีส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร(สวก.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจยั(สกว.) กรมการขา้ว และส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงาน
สนบัสนุนขอ้มูลในเบ้ืองตน้ 
 วช. ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลการให้ทุนวิจยัดา้นขา้ว จากกรมการขา้ว และหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
วช. สกว. สวทช. สวก.  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัท าระบบฐานขอ้มูลระหวา่งปี 2549-2553  โดย
ไดข้อ้มูลมาระดบัหน่ึงเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลตั้งตน้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจยัและงบประมาณ
งานวจิยัขา้ว 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ พนัธ์ุ การผลิต การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป รวมทั้งเศรษฐกิจและ
การตลาดขา้ว ประกอบกบัขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากการประชุมระดมสมองก าหนดทิศทางงานวิจยัขา้ว คร้ังท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์กรุงเทพฯ   
 จากการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้มาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม
ย่อยผูเ้ก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางแผนยุทธศาสตร์งานวิจยัข้าว ปี 2555-2559 
สามารถจดัท าร่างยทุธศาสตร์การวจิยัดา้นขา้วไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
  

พื้นท่ีนาชลประทานเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิตขา้วสูง เน่ืองจากพนัธ์ุขา้วท่ีใช้ใน
พื้นท่ีนาชลประทานเป็นพนัธ์ุขา้วตน้เต้ีย ตอบสนองต่อปัจจยัการผลิตไดดี้ และในปัจจุบนัพนัธ์ุขา้วแบบใหม่
เหล่าน้ี นบัวนัจะยิง่มีความส าคญั  และขยายพื้นท่ีการปลูกออกไปมากข้ึน  

จากการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุขา้วส าหรับนาชลประทานในระยะท่ี 1 (พ.ศ.2551-2553) ประสบผลส าเร็จ
ไดพ้นัธ์ุขา้วท่ีไดรั้บการรับรองพนัธ์ุส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปลูกไปแลว้ จ านวน 8 พนัธ์ุไดแ้ก่ ขา้วเจา้
พนัธ์ุ  กข29  กข31  กข37  กข39  กข41  กข43 และ ขา้วเหนียวพนัธ์ุ กข14 ซ่ึงไดแ้นะน าให้เกษตรกรปลูกให้
ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าหลายพนัลา้นบาท จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างและพฒันา
ขา้วสายพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีให้ผลผลิตสูงข้ึนกว่าเดิมอยู่เสมอ หรือมีลักษณะความต้านทานต่อโรคและแมลง
หลากหลายเตรียมพร้อมท่ีจะแนะน าแก่เกษตรกรใชป้ลูกไดห้ลากหลายสถานการณ์และเป็นทางเลือกให้แก่
เกษตรกร 

พื้นท่ีผลิตขา้วนาน ้ าฝนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญั  เพราะมีพื้นท่ีครอบคลุมทุกภาคถึง 2 ใน 3 ของ
พื้นท่ีปลูกขา้วทั้งประเทศ เป็นพื้นท่ีรวม 45 ลา้นไร่ ประกอบดว้ยกลุ่มพนัธ์ุขา้วท่ีหลากหลาย เช่น พนัธ์ุขา้วนา
น ้ าฝน ขา้วไร่ ขา้วนาท่ีสูง ขา้วข้ึนน ้ า และขา้วทนน ้ าลึก การให้ผลผลิตต ่าในพื้นท่ีการผลิตในสภาพอาศยั
น ้ าฝน  และมีความแปรปรวนไม่มีความแน่นอนในแต่ละปีดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองจากสาเหตุหลกัจาก
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ผลกระทบทั้งทางดา้นกายภาพ(physical constraints)  ไดแ้ก่ สภาพน ้ า(hydrological conditions)  และดิน  
ท่ีไม่เหมาะสม และในดา้นชีวภาพ(biological constraints) ไดแ้ก่ โรคและแมลงศตัรู  ผลกระทบดงักล่าวท า
ใหผ้ลผลิตท่ีได(้actual or attainable yield) ต ่ากวา่ศกัยภาพในการให้ผลผลิตของพนัธ์ุ(genetic potential yield) 
อยา่งไรก็ตามความกา้วหนา้ของผลการด าเนินงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพของ
พื้นท่ีปลูกท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรมกบัสภาพแวดลอ้ม(genotype-by-environment interaction- 
G x E)   กล่าวคือการแสดงออกในการใหผ้ลผลิตของพนัธ์ุเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาท าให้การคดัเลือกพนัธ์ุ
เป็นไปดว้ยความยากล าบากความผนัแปรของโรคและแมลงศตัรูท าให้มีการท าลายรุนแรงมากข้ึนหรือพนัธ์ุท่ี
เคยตา้นทานกลบักลายเป็นอ่อนแอ(outbreak)   ดว้ยปัญหาดงักล่าวการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุจึงตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองใหท้นักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และโรคและแมลงศตัรูขา้วท่ีส าคญั     

เน่ืองจากการเพิ่มผลผลิตขา้วโดยวิธีการปรับปรุงพนัธ์ุแบบมาตรฐาน(Conventional Method)  
มีขีดจ ากดัจึงจ าเป็นตอ้งวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตขา้วแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้ เช่นการใช้พนัธ์ุขา้ว
ลูกผสม(Hybrid Rice) เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีโดยใชป้ระโยชน์จาก
ความดีเด่นของลูกผสม(Hybrid vigor)  ซ่ึงขา้วลูกผสมจะใหผ้ลผลิตสูงกวา่ขา้วพนัธ์ุดีทัว่ไปประมาณ 20-30%  
การพฒันาขา้วลูกผสมตั้งแต่เร่ิมตน้มาถึงปัจจุบนัน้ีสามารถจะผลิตขา้วลูกผสมในเชิงการคา้ได ้ ในปัจจุบนัน้ี
ไดพ้ฒันาจนไดข้า้วลูกผสมสายพนัธ์ุดีในระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่สามารถแสดงออกถึงศกัยภาพในการให้ผลผลิต
ไดสู้งสุดรวมทั้งลกัษณะความตา้นทานต่อโรคแมลงและอ่ืนๆ ท่ีดีไดส้มบูรณ์จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้วิจยั
และพฒันาเพื่อใหไ้ดส้ายพนัธ์ุในการผลิตขา้วลูกผสมท่ีใหศ้กัยภาพสูงสุดในสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทส าคัญต่อการปรับปรุงพนัธ์ุข้าวการน าวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพมาเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วช่วยให้การปรับปรุงพนัธ์ุมีความแม่นย  ารวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นโอกาสในการพฒันาขา้วท่ีดีเพิ่มมากข้ึน 
 

 
แผนภาพแสดงให้เห็นงานวจัิยด้านการผลติ ทีม่ีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อให้การบริหาร

จัดการงานวจัิยใน supply chain ของข้าว 
 
 
 



3 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุข้าวลูกผสม(15%) 
1.1.1.เทคโนโลยกีารปรับปรุงพนัธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสู่อุตสาหกรรม 
1.1.2.เทคโนโลยกีารปรับปรุงพนัธ์ุเพื่อเพิ่มคุณภาพ 

1.2 การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุเพือ่ความมั่นคงทางอาหาร(ข้าวไร่ ข้าวทีสู่ง) (10%) 
1.2.1.การวจิยัและพฒันาพนัธ์ุท่ีมีความหลากหลายของพนัธ์ุพื้นเมือง 
1.2.2.การวจิยัและพฒันาพนัธ์ุเพื่อการพฒันาชุมชนและความมัน่คงทางอาหารของชุมชน 

1.3 การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุเพือ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (10%) 
1.4 การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุโดยใช้เทคโนโลยด้ีานสรีรวิทยาให้ได้พนัธ์ุใหม่เพิม่ผลผลติ (10%) 
1.5 การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพผลผลติในนาน า้ฝน (25%) 
1.6การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพผลผลติข้าวนาชลประทาน (25%) 

1.6.1.การวจิยัพนัธ์ุเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม เช่น การพฒันาพนัธ์ุขา้วยดืตวั 
1.7 การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุเพือ่เพิม่คุณภาพทางโภชนาการ หรือข้าวลกัษณะเฉพาะ (5%) 

  
  
 

แผนภาพแสดงให้เห็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์งานวจัิยด้านการผลติ  
2.1 ยุทธศาสตร์วจัิยการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว (20%) 

 เมล็ดพนัธ์ุข้าวเป็นเทคโนโลยีการผลิตท่ีส าคญัเพราะเมล็ดพนัธ์ุเป็นตวัน าลักษณะดีต่าง ๆ ท่ีนัก
ปรับปรุงพนัธ์ุไดร้วบรวมไวใ้นขา้วแต่ละพนัธ์ุเพื่อไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการการผลิตขา้วปัจจุบนัการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยภาครัฐ ทั้งเมล็ดพนัธ์ุคดั เมล็ดพนัธ์ุหลกั  และเมล็ดพนัธ์ุขยายยงัมีปริมาณไม่พอต่อ
ความต้องการของเกษตรกรเพราะระบบการผลิตขาดประสิทธิภาพ ชุมชนขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
เกษตรกร เพราะระบบการผลิตมีประสิทธิภาพต ่ า ระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุโดยศูนย์ข้าวชุมชนขาด
ประสิทธิภาพเช่นกนั  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลติ 
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 จากปัญหาขา้งตน้ ภาคเอกชนได้เขา้มามีบทบาทในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขายเกษตรกรเพิ่มข้ึน
ตามล าดบัผลการวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตโดยภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุส่งผลให้
เกษตรกรผูใ้ชเ้มล็ดพนัธ์ุดงักล่าวไดผ้ลผลิตขา้วนอ้ยคุณภาพต ่าท่ีจริงแลว้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุโดยภาคเอกชน
เป็นแนวทางแกปั้ญหาการขาดเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีแต่ขาดระบบการก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และออกใบรับรอง
จากภาครัฐว่าเป็นเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีได้มาตรฐาน จึงควรพฒันาระบบการผลิต และเพิ่มระบบการก ากับ
มาตรฐานโดยภาครัฐ  
 นอกจากนั้นควรสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมใหเ้กษตรกรรายยอ่ยโดยเฉพาะในพื้นท่ีนาน ้าฝน ซ่ึงส่วน
ใหญ่ปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองปรับปรุงและขา้วพื้นเมืองเดิมเพียงปีละคร้ังเพื่อการบริโภคผลิตเมล็ดพนัธ์ุใชเ้อง
หรือแบ่งปันกนัภายในชุมชน 

2.1.1.วจิยัและพฒันาการเพิ่มประสิทธ์ิการผลิตเมล็ดพนัธ์ุคดั เมล็ดพนัธ์ุหลกั และเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่าย
ของภาครัฐ 

2.1.2.วจิยัและพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วลูกผสม 
2.1.3.วจิยัและพฒันาระบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของศูนยข์า้วชุมชน 
2.1.4.วจิยัและพฒันาระบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่ายโดยภาคเอกชนภายใตก้ารแนะน าและก ากบั

มาตรฐานโดยภาครัฐ 
2.1.5.วจิยัเชิงพื้นท่ีร่วมกบัเกษตรกร ในพื้นท่ีนาน ้าฝนผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใชเ้อง 

 
2.2 ยุทธศาสตร์วจัิยการเพิม่ศักยภาพผลผลติข้าวนาชลประทาน (10%) 

 พนัธ์ุขา้วส าหรับนาชลประทานท่ีพฒันาโดยนักปรับปรุงพนัธ์ุส่วนใหญ่มีศกัยภาพการให้ผลผลิตสูง 
สภาพแวดลอ้มของนิเวศนาชลประทานมีความเหมาะสมกบัผลิตขา้วสูงเช่นกนั แต่ผลผลิตขา้วในนิเวศนา
ชลประทานยงัต ่ากวา่ศกัยภาพผลผลิต ประมาณ 750 กก./ไร่ในฤดูนาปรัง และ 650 กก./ไร่ ในฤดูนาปี ผลการ
วิเคราะห์โครงการวิจยัดา้นการผลิตในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ยงัขาดโครงการวิจยัเชิงลึกทางสรีรวิทยาการ
ผลิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วนาชลประทาน 

2.2.1.วจิยัเชิงลึกทางสรีรวทิยาการผลิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพผลผลิตขา้วนาชลประทาน 
2.3 วจัิยการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและลดต้นทุนการผลติข้าวในนิเวศนาชลประทาน (30%) 

 นาชลประทานมีบทบาทส าคญัต่อการเพิ่มผลิตภาพขา้วของประเทศไทยมากกวา่คร่ึงของผลผลิตขา้ว
ได้มาจากการผลิตในนิเวศนาชลประทาน ทั้ง ๆ ท่ีพื้นท่ีนาชลประทานมีเพียงประมาณ 15 ล้านไร่ หรือ
ประมาณ 25% ของพื้นท่ีนาทั้งประเทศแต่ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้วสูง และใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
น ้ า ม ากโครงก ารวิ จัย ด้ านก ารผ ลิตข้า ว ในนาชลประทาน ควร เน้นก ารวิ จัย แบบบู รณาก า ร  
(การเตรียมดิน วธีิการปลูก เมล็ดพนัธ์ุดี การจดัการน ้า การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดิน การป้องกนัก าจดั
โรคแมลง และสัตวศ์ตัรูพืช โดยเฉพาะงานวิจยัเก่ียวกบัเซรุ่มวิทยาและพนัธุกรรมตา้นทานของขา้วแต่ละพนัธ์ุ) 
ในทุกขั้นตอนการเจริญเติบโตของตน้ขา้วเพื่อท าใหต้น้ขา้วมีการเติบโตและพฒันาการเหมาะสมกบัระยะการ
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เติบโตของตน้ขา้วแต่ละพนัธ์ุไดผ้ลผลิตสูงและคุณภาพเมล็ดดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุน
การผลิต และรักษาสภาพแวดลอ้ม นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้ว
นาชลประทานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3.1.วจิยัและพฒันาแบบบูรณาการระบบการผลิตขา้วในพื้นท่ีนาชลประทาน (ทุกขั้นตอนการผลิต) 
2.3.2.วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเพื่อลดตน้ทุนในพื้นท่ีนาชลประทาน (ปัจจยัการผลิต และ

ทรัพยากร) ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.3.3.ศึกษาโอกาสและความเป็นไปไดก้ารเพิ่มผลิตภาพขา้วในพื้นท่ีผลิตขา้วของนาชลประทาน 
2.3.4.วจิยัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วนา

ชลประทาน 
2.3.5.วจิยัและพฒันาการอารักขาขา้วนาชลประทานแบบบูรณาการ (โรค แมลง สัตวศ์ตัรูพืช และ

วชัพืช) 
2.3.6.วจิยัและพฒันาระบบการผลิตขา้วลูกผสมแบบบูรณาการ 
2.4 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติข้าวในนิเวศนาน า้ฝน (25%) 

       พื้นท่ีนาประมาณ 45 ลา้นไร่ หรือ 75% ของพื้นท่ีนาทั้งประเทศอยูใ่นนิเวศนาน ้ าฝนไดผ้ลผลิตนอ้ย
วา่นาชลประทานเพราะประสิทธิการผลิตค่อนขา้งต ่าพื้นท่ีนาน ้ าฝนประมาณ 30 ลา้นไร่ หรือ 66% ใชป้ลูก
ขา้วคุณภาพสูงเพียง 3 พนัธ์ุ คือ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และ กข15 ติดต่อกนัมานานส่วนท่ีเหลือใชป้ลูกขา้ว
พนัธ์ุพื้นเมืองปรับปรุงอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะภายนอก และองค์ประกอบภายในเมล็ดหลากหลายซ่ึงนักวิจยัให้
ความสนใจวิ เคราะ ห์ เพื่ อ เ ป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์ ทั้ งด้าน เ ป็นอาหาร  และ มิใ ช่อาหาร  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการวิจยัดา้นการผลิต 5 ปียอ้นหลงั พบวา่ควรให้ความส าคญักบัโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองปรับปรุงและพนัธ์ุพื้นเมือง ในพื้นท่ีจ  าเพาะโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม รวมทั้งศึกษา
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มเพื่อหาโอกาสเพิ่มประสิทธิการผลิตขา้วนาน ้ าฝน และพฒันาระบบการปลูก
พืชโดยขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาน ้าฝน 

2.4.1.วจิยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของขา้วหอมมะลิและกข6  
2.4.2.วจิยัเชิงพื้นท่ีร่วมกบัเกษตรกรเพื่อพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาน ้าฝนในพื้นท่ี

เฉพาะ 
2.4.3.วจิยัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิการผลิตขา้วนาน ้าฝน 
2.4.4.วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชโดยมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาน ้าฝน 
2.5 การใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและคุณภาพข้าว (10%) 

 เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีบทบาทส าคญัต่อการผลิตขา้วมากข้ึนเกษตรกรหันมาใช้เคร่ืองจกัรกลใน
กิจกรรมนา เพื่อแทนแรงงาน สะดวก รวดเร็ว ทนัเวลา และสามารถเพิ่มรอบการผลิตขา้วไดต้ามท่ีตอ้งการ
ส่งผลให้การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพดี เช่น เคร่ืองปรับระดับพื้นนา เคร่ืองเตรียมดิน  
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เคร่ืองปลูก เคร่ืองเก่ียวนวด และเคร่ืองลดความช้ืนเป็นตน้ ส่วนใหญ่เป็นการวา่จา้งมากกวา่การซ้ือเคร่ืองจกัร
ใช้เองผลการวิเคราะห์โครงการวิจยัด้านผลิตยอ้นหลัง 5 ปี ไม่พบโครงการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรในการผลิตขา้วยงัขาดการวิจยัเก่ียวกบัการสูญเสียผลผลิต และความเสียหายของ
เมล็ดจากการใชเ้คร่ืองเก่ียวนวดเพราะผูรั้บจา้งเร่งการเก็บเก่ียว และความคุม้ทุนในกรณีท่ีเกษตรกรตอ้งการ
ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรกลใชเ้อง 

2.5.1.วจิยัเพื่อวิเคราะห์ความคุม้ทุนของการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขา้ว 

2.5.2.วจิยัเพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการในการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรร่วมกนั 
2.6 พฒันาสถาบันชาวนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร (5%) 

 เกษตรกรทั้งในนิเวศนาชลประทานและนิเวศนาน ้ าฝนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยในนิเวศนา
ชลประทานเกษตรกรปลูกขา้วเพื่อขายขา้วเปลือกซ้ือขา้วสารบริโภคมีฐานะทางเศรษฐกิจ และรายไดจ้ากการ
ท านาสูงกวา่เกษตรกรในนิเวศนาน ้ าฝนซ่ึงปลูกขา้วเก็บไวเ้พื่อบริโภคส่วนท่ีเหลือขายเกษตรกรทั้งสองนิเวศ
ไม่ประสงคใ์ห้ลูกหลานสืบสานอาชีพการท านา ดงันั้นควรพฒันาสถาบนัชาวนาให้เขม้แข็ง และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของเกษตรกรให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต การพฒันาเทคโนโลยี และกติกา
การคา้สินคา้เกษตรทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

2.6.1.วจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการสืบทอดอาชีพการท านา และเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพท านา 

2.6.2.วจิยัเพื่อพฒันาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตขา้ว 
2.6.3.วจิยัเพื่อพฒันาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงวถีิ

ชีวติ และกติการคา้สินคา้เกษตร   
2.6.4.ศึกษากระบวนการบริหารจดัการของเกษตรกรตน้แบบเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีน าไปสู่

การพฒันาสถาบนัเกษตรกร 
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แผนภาพแสดงให้เห็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์งานวจัิยด้านการจัดการหลงัเกบ็เกีย่วและการแปรรูป 

 
3.1 ยุทธศาสตร์การวจัิยและพฒันาระบบการประเมินคุณภาพข้าว (25%) 

 การวิจยัเพื่อพฒันาระบบการตรวจวิเคราะห์สมบติัของเมล็ดข้าวท่ีสามารถใช้ในการคาดคะเน
คุณภาพเมล็ดและคุณภาพการสี รวมทั้งความช้ืนอยา่งรวดเร็วส าหรับใชใ้นการซ้ือขายขา้วเปลือกความช้ืนสูง
เกินท่ีจะใช้วิธีการตรวจแบบปกติ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพดา้นอ่ืนๆ ของเมล็ดและการพฒันาอุปกรณ์
ส าหรับประเมินคุณภาพเมล็ด  

3.2 ยุทธศาสตร์การวจัิยและพฒันาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสมในเขตผลติข้าวนาปรังและข้าว
หอมมะล ิ(25%) 
 เป็นการวิจยัและพฒันาหาระบบการจดัการขา้วเปลือกนาปรังท่ีเก็บเก่ียวในช่วงฤดูฝน และการ
จดัการขา้วเปลือกพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ให้คงคุณภาพดา้นการบริโภคและการสีดี โดยร่วมมือกนัระหวา่ง
นกัวิจยักบัสถาบนัชาวนา รวมทั้งการวิจยัให้ครอบคลุมเศรษฐสังคมของเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
หลงัการเก็บเก่ียว 

3.2.1.วจิยัและพฒันาการจดัการขา้วเปลือกความช้ืนสูงท่ีปลูกในฤดูนาปรัง 
3.2.2.วจิยัและพฒันาการจดัการขา้วเปลือกหอมมะลิ 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลงัเกบ็เกีย่ว 
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3.3 ยุทธศาสตร์การวจัิยประเภทข้าวทีผู้่บริโภคนิยมในแต่ละภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศ (25%) 
 เป็นการส ารวจและวิเคราะห์คุณภาพขา้วสารท่ีผูบ้ริโภคนิยมในภาคต่างๆ ของประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการสินคา้ขา้วใหเ้หมาะสม 

3.4 ยุทธศาสตร์การวจัิยและพฒันาเทคโนโลยกีารเกบ็รักษาข้าวเปลอืกและข้าวขาวเพือ่ชะลอความเส่ือม
คุณภาพ (25%) 
 เป็นการวิจยัหาสาเหตุการสูญเสียเมล็ดขา้วทั้งทางคุณภาพและปริมาณในโรงเก็บรักษาขา้วเปลือก
และข้าวขาว และพฒันาเทคโนโลยีท่ีช่วยลดการเสียหายและชะลอการเส่ือมคุณภาพเมล็ดข้าว เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างสุขลกัษณะของโรงเก็บรักษา 
 
 
  

4.1 ยุทธศาสตร์การวจัิยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ 
(35%) 
 เป็นการวิจยัและพฒันากระบวนการพื้นฐานระดบัห้องปฏิบติัการส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ขา้วท่ี
เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมล็ดขา้วและผลพลอยไดจ้ากการแปรสภาพ รวมทั้งส่วนอ่ืนๆ 
ของตน้ขา้ว การวิจยัน้ีครอบคลุมถึงประเภทขา้วและชนิดบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งอายุการเก็บรักษา 
แนวทางในการควบคุมคุณภาพ (quality control) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

4.2 ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการผลติผลติภัณฑ์ข้าวสู่อุตสาหกรรม (30%) 
 เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับหรือขยายกระบวนการพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสู่
อุตสาหกรรมทุกระดบั รวมทั้งการพฒันาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิต  

4.2.1.วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วสู่นวตักรรมส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดบั 
4.2.2.วจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อยกระดบัผลิตภณัฑข์า้วระดบัครัวเรือนสู่ระดบัอุตสาหกรรม

ขนาดยอ่มและขนาดกลาง 
4.3 ยุทธศาสตร์การเพิม่คุณค่าผลติภัณฑ์จากข้าว เพือ่การโภชนาการและเภสัชกรรม (20%) 

 เป็นการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการของเมล็ดขา้วและผลิตภณัฑข์า้ว รวมถึงสารต่างๆ 
จากเมล็ดและผลพลอยไดจ้ากขา้วท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชป้ระโยชน์ทางเภสัชกรรม 

4.4 การวจัิยและพฒันาเพือ่เพิม่มูลค่าข้าวคุณภาพต ่าและข้าวน่ึง (parboiled rice) (15%) 
 เป็นการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าขา้วท่ีมีคุณภาพต ่าและขา้วน่ึงโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีประหยดั
พลงังานและลดตน้ทุน รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป 
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แผนภาพแสดงให้เห็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์งานวจัิยด้านเศรษฐกจิและการตลาดข้าว 

 งานวิจยัในกลุ่มน้ีเป็นงานวิจยัท่ีเป็นตวัสนบัสนุนให้สามารถท าการตลาดเชิงรุกและมีสินคา้บริโภค
และส่งออกได้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแต่จ าเป็นตอ้งอยู่ภายใตค้วามเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจด้วย
เช่นกนั ดงันั้นงานวิจยักลุ่มน้ีจึงจ าเป็นตอ้งน าฐานคิดจากงานวิจยักลุ่มการตลาดเป็นตวัจบั และวางแผนให้
สอดคลอ้งกนั อาทิเช่น เม่ือทราบความตอ้งการบริโภคและส่งออกสินคา้แลว้จะวางแผนการผลิตขา้วสาย
พนัธ์ุใดปริมาณเท่าไหร่ เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการ และตรงตามความต้องการมากท่ีสุดซ่ึงความ
ตอ้งการเหล่าน้ีส่วนหน่ึงสามารถสะทอ้นไดจ้ากผูส่้งออก และจากการประมาณการ  
 อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อการพยายามศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจในการผลิตขา้วสาย
พนัธ์ุใหม่ๆ หรือพฒันาสายพนัธ์ุเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนและผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อขายในตลาด ท่ีเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขนัและเปิดตลาดใหม่ใหแ้ก่ประเทศมากข้ึน  
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและการตลาดข้าว 
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 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 5 ปี (ปี 2549 – 2553) พบวา่งานวิจยัในกลุ่มน้ียงัมิไดเ้อาตลาดเป็นตวัตั้งแต่
จะศึกษาในส่ิงท่ีนกัวจิยัตอ้งการศึกษา ดงันั้นในอนาคตงานวจิยัดา้นการผลิตจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ดา้นการตลาดเพื่อใหส้ามารถน าไปใชว้างแผนการปฏิบติัไดจ้ริงในอนาคต  
 

5.1.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิการผลติข้าว (20%) 
5.1.1.วจิยัความตอ้งการของตลาดต่อพนัธ์ุขา้ว  
5.1.2.วจิยัผลกระทบของพนัธ์ุขา้วปทุมธานี 1 (ขา้วหอมปทุม) ท่ีมีต่อตลาดการคา้ขา้ว  

5.2.ยุทธศาสตร์ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่สร้างประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกจิของภาค
เกษตรกร ( 20%) 

5.2.1.วจิยัระบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑข์า้วเพื่อยกระดบัจากภาคครัวเรือนสู่ผูป้ระกอบการ
ขนาดยอ่ม  

5.2.2.วจิยัการรวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเพื่อการลดตน้ทุนการผลิต (Economy of Scale) 
5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ( 40%)  

 ลกัษณะงานวิจยัดา้นการตลาดทั้งตลาดขา้วและผลิตภณัฑ์แปรรูปควรเน้นศึกษาความตอ้งการของ
ตลาดเป็นหลกัทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกเพื่อน าไปสู่การวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาด และเนน้งานวจิยัเชิงปฏิบติัการท่ีสามารถน าความรู้บนฐานวิชาการไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีเป็นไปในแนวทางการตลาดเชิงรุกมากข้ึน นอกจากน้ียงัจ าเป็นต้องมีงานวิจยัท่ีช่วยในด้านการ
บริหารจดัการตลอด Supply Chain ใหมี้ตน้ทุนต ่าสุดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัขา้วของไทยให้คง
อยู ่เช่น การศึกษาดา้น Logistic, รูปแบบในการน าเสนอสินคา้ (promote) ไปยงัตลาดใหม่ เป็นตน้ งานวิจยั
ดา้นการตลาดนบัเป็นงานวิจยัท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากจะเป็นตวัตั้งตน้ในการวางแผนการผลิตขา้ว
ของประเทศ ดังนั้ นจึงจ าเป็นต้องมีทิศทางและข้อมูลท่ีชัดเจน งานวิจัยท่ีท าการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆเป็นอยา่งดี พร้อมทั้งเนน้งานวจิยัเชิงปฏิบติัการมากข้ึน 

5.3.1.วจิยัการสร้างความสมดุลอุปสงคแ์ละอุปทานของขา้วไทยแต่ละชนิด เพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างตลาดใหม่   

5.3.2.วจิยัแนวโนม้ความตอ้งการของตลาดขา้วเพื่อสุขภาพ  
5.3.3.วจิยัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของขา้วเพื่อการส่งออก  
5.3.4.วจิยัแนวโนม้ความตอ้งการของตลาดผลิตภณัฑจ์ากขา้ว เพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

และการส่งออกต่างประเทศ 
5.3.5.วจิยัศกัยภาพทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ 
5.3.6.วจิยัเชิงส ารวจโรงสีขา้วน่ึงในประเทศไทยเพื่อการขยายตลาดขา้วน่ึงในตลาดต่างประเทศ 
5.3.7.การพฒันาการตรวจสอบมาตรฐานขา้ว และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ 
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5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกจิการค้าข้าวของรัฐบาล (20%) 
 งานวิจยัดา้นน้ีควรเป็นงานท่ีเป็นการสังเคราะห์สถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญ พร้อมทั้งมองภาพอนาคต
ในการผลิตและการตลาดขา้วของไทย เพื่อเป็นขอ้มูลบนหลกัทางวิชาการท่ีสามารถใช้ในการประกอบการ
ตดัสินใจวางนโยบายทางดา้นขา้วไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน งานวิจยัดา้น
นโยบายจ าเป็นตอ้งมีนกัวจิยัท่ีมีประสบการณ์และมองภาพรวมของประเทศไดดี้ ซ่ึงจากขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปีท่ี
ผา่นมา (ปี 2549 - 2553) พบวา่ยงัขาดแคลนงานวจิยัในกลุ่มน้ีเป็นอยา่งมาก  

5.4.1.การบริหารจดัการปริมาณและความตอ้งการขา้วไทยทั้งระบบ 
5.4.2.การศึกษาและปรับปรุงเร่ืองกฏระเบียบการคา้ภายในประเทศใหเ้อ้ือต่อผูส่้งออก 
5.4.3.การศึกษาและพฒันาระบบ Logistics เพื่อลดตน้ทุนค่าขนส่งขา้ว และผลิตภณัฑข์า้ว 
5.4.4.การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างตลาดลกัษณะเฉพาะเพื่อการส่งออก(เช่น ขา้วสุขภาพ) 
5.4.5.การศึกษาความตอ้งการประเภทขา้วในตลาดเฉพาะ(niche market)  
5.4.6. วจิยัเชิงนโยบายการก าหนดกฏระเบียบส าหรับฉลาก หรือบรรจุภณัฑ์ 
5.4.7.วจิยัเปรียบเทียบเชิงนโยบายการปลูกขา้วและการส่งเสริมธุรกิจการคา้ของไทยกบัประเทศผู ้

ส่งออกขา้วส าคญั 
5.4.8.วจิยัศกัยภาพการเป็นศูนยก์ลางการคา้ขา้วของประเทศไทย 
5.4.9.การพฒันานกัวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตขา้วในทุกขั้นตอน 

 อย่างไรก็ตามแนวทางยุทธศาสตร์งานวิจยัขา้วน้ี จะน าไปสู่การประชุมกลุ่มย่อยจากผูเ้ก่ียวขอ้งใน
วงการขา้วทั้ง 5 สาขา เพื่อปรับให้ยุทธศาสตร์งานวิจยัน้ีมีความครอบคลุมในประเด็นปัญหาและความส าคญั
ท่ีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนการวจิยัตามล าดบัความส าคญัในระยะต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 


