ร่ างยุทธศาสตร์ งานวิจัยข้าว ปี 2555-2559
ตามที่ประธานคณะอนุ กรรมาธิ การศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ (สส.วรวัฒน์ เอื้ออภิญญกุล)
ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ(วช.) เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทายุทธศาสตร์
งานวิจยั ข้าว ปี 2555-2559 โดยมีสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร(สวก.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) กรมการข้าว และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) เป็ นหน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลในเบื้องต้น
วช. ได้ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลการให้ทุนวิจยั ด้านข้าว จากกรมการข้าว และหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ได้แก่
วช. สกว. สวทช. สวก. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลระหว่างปี 2549-2553 โดย
ได้ขอ้ มูลมาระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็ นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจยั และงบประมาณ
งานวิจยั ข้าว 5 ด้านหลัก ได้แก่ พันธุ์ การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ป รวมทั้งเศรษฐกิจและ
การตลาดข้าว ประกอบกับข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุ มระดมสมองกาหนดทิศทางงานวิจยั ข้าว ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุ งเทพฯ
จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาดาเนิ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประชุ มระดมสมอง ประชุ มกลุ่ม
ย่อยผูเ้ กี่ ย วข้องทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ นาไปสู่ ก ารก าหนดแนวทางแผนยุท ธศาสตร์ ง านวิ จยั ข้า ว ปี 2555-2559
สามารถจัดทาร่ างยุทธศาสตร์ การวิจยั ด้านข้าวได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1.ยุทธศาสตร์ ด้านพันธุ์ข้าว
พื้นที่นาชลประทานเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการเพิ่มผลผลิ ตข้าวสู ง เนื่ องจากพันธุ์ขา้ วที่ใช้ใน
พื้นที่นาชลประทานเป็ นพันธุ์ขา้ วต้นเตี้ย ตอบสนองต่อปั จจัยการผลิตได้ดี และในปั จจุบนั พันธุ์ขา้ วแบบใหม่
เหล่านี้ นับวันจะยิง่ มีความสาคัญ และขยายพื้นที่การปลูกออกไปมากขึ้น
จากการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ขา้ วสาหรับนาชลประทานในระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2553) ประสบผลสาเร็ จ
ได้พนั ธุ์ขา้ วที่ได้รับการรับรองพันธุ์สาหรับแนะนาให้เกษตรกรปลูกไปแล้ว จานวน 8 พันธุ์ได้แก่ ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข29 กข31 กข37 กข39 กข41 กข43 และ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข14 ซึ่ งได้แนะนาให้เกษตรกรปลูกให้
ผลตอบแทนคิดเป็ นมูลค่าหลายพันล้านบาท จึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการวิจยั อย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ างและพัฒนา
ข้า วสายพันธุ์ ใ หม่ๆ ที่ ใ ห้ผลผลิ ตสู งขึ้ นกว่าเดิ ม อยู่เสมอ หรื อมี ล ัก ษณะความต้า นทานต่ อโรคและแมลง
หลากหลายเตรี ยมพร้อมที่จะแนะนาแก่เกษตรกรใช้ปลูกได้หลากหลายสถานการณ์และเป็ นทางเลือกให้แก่
เกษตรกร
พื้นที่ผลิตข้าวนาน้ าฝนเป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญ เพราะมีพ้ืนที่ครอบคลุมทุกภาคถึง 2 ใน 3 ของ
พื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ เป็ นพื้นที่รวม 45 ล้านไร่ ประกอบด้วยกลุ่มพันธุ์ขา้ วที่หลากหลาย เช่น พันธุ์ขา้ วนา
น้ าฝน ข้าวไร่ ข้าวนาที่ สูง ข้าวขึ้ นน้ า และข้าวทนน้ าลึ ก การให้ผลผลิ ตต่ าในพื้นที่ การผลิ ตในสภาพอาศัย
น้ าฝน และมี ค วามแปรปรวนไม่ มีค วามแน่ นอนในแต่ล ะปี ดัง กล่ าวเป็ นผลสื บเนื่ องจากสาเหตุ หลัก จาก
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ผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพ(physical constraints) ได้แก่ สภาพน้ า(hydrological conditions) และดิน
ที่ไม่เหมาะสม และในด้านชีวภาพ(biological constraints) ได้แก่ โรคและแมลงศัตรู ผลกระทบดังกล่าวทา
ให้ผลผลิตที่ได้(actual or attainable yield) ต่ากว่าศักยภาพในการให้ผลผลิตของพันธุ์ (genetic potential yield)
อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานยังอยูใ่ นระดับต่า ทั้งนี้เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
พื้นที่ปลูกทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ กรรมกับสภาพแวดล้อม(genotype-by-environment interactionG x E) กล่าวคือการแสดงออกในการให้ผลผลิตของพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทาให้การคัดเลือกพันธุ์
เป็ นไปด้วยความยากลาบากความผันแปรของโรคและแมลงศัตรู ทาให้มีการทาลายรุ นแรงมากขึ้นหรื อพันธุ์ที่
เคยต้านทานกลับกลายเป็ นอ่อนแอ(outbreak) ด้วยปั ญหาดังกล่าวการวิจยั และพัฒนาพันธุ์จึงต้องดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่องให้ทนั กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และโรคและแมลงศัตรู ขา้ วที่สาคัญ
เนื่ องจากการเพิ่มผลผลิ ตข้าวโดยวิธีการปรับปรุ งพันธุ์แบบมาตรฐาน(Conventional Method)
มีขีดจากัดจึงจาเป็ นต้องวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี การผลิ ตข้าวแบบใหม่ ๆ ขึ้ นมาใช้ เช่ นการใช้พนั ธุ์ขา้ ว
ลูกผสม(Hybrid Rice) เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความเป็ นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยใช้ประโยชน์จาก
ความดีเด่นของลูกผสม(Hybrid vigor) ซึ่ งข้าวลูกผสมจะให้ผลผลิตสู งกว่าข้าวพันธุ์ดีทวั่ ไปประมาณ 20-30%
การพัฒนาข้าวลูกผสมตั้งแต่เริ่ มต้นมาถึงปั จจุบนั นี้ สามารถจะผลิตข้าวลูกผสมในเชิ งการค้าได้ ในปั จจุบนั นี้
ได้พฒั นาจนได้ขา้ วลูกผสมสายพันธุ์ดีในระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพในการให้ผลผลิต
ได้สูงสุ ดรวมทั้งลักษณะความต้านทานต่อโรคแมลงและอื่นๆ ที่ดีได้สมบูรณ์ จึงจาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้าวิจยั
และพัฒนาเพื่อให้ได้สายพันธุ์ในการผลิตข้าวลูกผสมที่ให้ศกั ยภาพสู งสุ ดในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ชี ว ภาพมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ข้า วการน าวิท ยาการด้า น
เทคโนโลยีชีวภาพมาเป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วช่วยให้การปรับปรุ งพันธุ์มีความแม่นยารวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่ งเป็ นโอกาสในการพัฒนาข้าวที่ดีเพิ่มมากขึ้น

แผนภาพแสดงให้ เห็นงานวิจัยด้ านการผลิต ทีม่ ีความจาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุน เพื่อให้ การบริหาร
จัดการงานวิจัยใน supply chain ของข้ าว
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1.1 ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม(15%)
1.1.1.เทคโนโลยีการปรับปรุ งพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพผลผลิตสู่ อุตสาหกรรม
1.1.2.เทคโนโลยีการปรับปรุ งพันธุ์เพื่อเพิม่ คุณภาพ
1.2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพือ่ ความมั่นคงทางอาหาร(ข้ าวไร่ ข้ าวทีส่ ู ง) (10%)
1.2.1.การวิจยั และพัฒนาพันธุ์ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พ้นื เมือง
1.2.2.การวิจยั และพัฒนาพันธุ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน
1.3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (10%)
1.4 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยใช้ เทคโนโลยีด้านสรีรวิทยาให้ ได้ พนั ธุ์ใหม่ เพิม่ ผลผลิต (10%)
1.5 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพผลผลิตในนานา้ ฝน (25%)
1.6การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพผลผลิตข้ าวนาชลประทาน (25%)
1.6.1.การวิจยั พันธุ์เข้าสู่ ระบบอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาพันธุ์ขา้ วยืดตัว
1.7 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพือ่ เพิม่ คุณภาพทางโภชนาการ หรือข้ าวลักษณะเฉพาะ (5%)
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการผลิต

แผนภาพแสดงให้ เห็นแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ งานวิจัยด้ านการผลิต
2.1 ยุทธศาสตร์ วจิ ัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (20%)
เมล็ดพันธุ์ข ้าวเป็ นเทคโนโลยีก ารผลิ ตที่ สาคัญ เพราะเมล็ ดพันธุ์ เป็ นตัวนาลักษณะดี ต่าง ๆ ที่ นัก
ปรับปรุ งพันธุ์ได้รวบรวมไว้ในข้าวแต่ละพันธุ์เพื่อไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการการผลิตข้าวปั จจุบนั การ
ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยภาครัฐ ทั้งเมล็ดพันธุ์คดั เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายยังมีปริ มาณไม่พอต่อ
ความต้องการของเกษตรกรเพราะระบบการผลิ ตขาดประสิ ทธิ ภาพ ชุ มชนขาดประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะ
เกษตรกร เพราะระบบการผลิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ า ระบบการผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ โ ดยศู น ย์ข้า วชุ ม ชนขาด
ประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน
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จากปั ญหาข้างต้น ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขายเกษตรกรเพิ่มขึ้ น
ตามลาดับผลการวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่าเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิ ตโดยภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ส่งผลให้
เกษตรกรผูใ้ ช้เมล็ดพันธุ์ดงั กล่าวได้ผลผลิตข้าวน้อยคุณภาพต่าที่จริ งแล้วการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยภาคเอกชน
เป็ นแนวทางแก้ปัญหาการขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ขาดระบบการกากับ แนะนา ตรวจสอบ และออกใบรับรอง
จากภาครั ฐ ว่า เป็ นเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วที่ ไ ด้ม าตรฐาน จึ ง ควรพัฒ นาระบบการผลิ ต และเพิ่ ม ระบบการก ากับ
มาตรฐานโดยภาครัฐ
นอกจากนั้นควรสร้างแรงจูงใจและส่ งเสริ มให้เกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะในพื้นที่นาน้ าฝน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์พ้นื เมืองปรับปรุ งและข้าวพื้นเมืองเดิมเพียงปี ละครั้งเพื่อการบริ โภคผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง
หรื อแบ่งปั นกันภายในชุมชน
2.1.1.วิจยั และพัฒนาการเพิ่มประสิ ทธิ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์คดั เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์จาหน่าย
ของภาครัฐ
2.1.2.วิจยั และพัฒนาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วลูกผสม
2.1.3.วิจยั และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วของศูนย์ขา้ วชุมชน
2.1.4.วิจยั และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์จาหน่ายโดยภาคเอกชนภายใต้การแนะนาและกากับ
มาตรฐานโดยภาครัฐ
2.1.5.วิจยั เชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่นาน้ าฝนผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วใช้เอง
2.2 ยุทธศาสตร์ วจิ ัยการเพิม่ ศักยภาพผลผลิตข้ าวนาชลประทาน (10%)
พันธุ์ ขา้ วสาหรั บนาชลประทานที่ พฒั นาโดยนักปรั บปรุ งพันธุ์ ส่วนใหญ่มีศกั ยภาพการให้ผลผลิ ตสู ง
สภาพแวดล้อมของนิ เวศนาชลประทานมีความเหมาะสมกับผลิ ตข้าวสู งเช่ นกัน แต่ผลผลิ ตข้าวในนิ เวศนา
ชลประทานยังต่ากว่าศักยภาพผลผลิต ประมาณ 750 กก./ไร่ ในฤดูนาปรัง และ 650 กก./ไร่ ในฤดูนาปี ผลการ
วิเคราะห์โครงการวิจยั ด้านการผลิตในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา พบว่ายังขาดโครงการวิจยั เชิ งลึกทางสรี รวิทยาการ
ผลิตเพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวนาชลประทาน
2.2.1.วิจยั เชิงลึกทางสรี รวิทยาการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน
2.3 วิจัยการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตและลดต้ นทุนการผลิตข้ าวในนิเวศนาชลประทาน (30%)
นาชลประทานมีบทบาทสาคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพข้าวของประเทศไทยมากกว่าครึ่ งของผลผลิตข้าว
ได้มาจากการผลิตในนิ เวศนาชลประทาน ทั้ง ๆ ที่ พ้ืนที่ นาชลประทานมี เพียงประมาณ 15 ล้านไร่ หรื อ
ประมาณ 25% ของพื้นที่นาทั้งประเทศแต่ตน้ ทุนการผลิตค่อนข้าวสู ง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
น้ ามากโครงการวิ จ ั ย ด้ า นการผลิ ตข้ า วในน าชล ประ ทาน ควรเน้ น การวิ จ ั ย แบบบู ร ณากา ร
(การเตรี ยมดิน วิธีการปลูก เมล็ดพันธุ์ดี การจัดการน้ า การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน การป้ องกันกาจัด
โรคแมลง และสัตว์ศตั รู พืช โดยเฉพาะงานวิจยั เกี่ ยวกับเซรุ่ มวิทยาและพันธุ กรรมต้านทานของข้าวแต่ละพันธุ์)
ในทุกขั้นตอนการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวเพื่อทาให้ตน้ ข้าวมีการเติบโตและพัฒนาการเหมาะสมกับระยะการ
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เติบโตของต้นข้าวแต่ละพันธุ์ได้ผลผลิตสู งและคุณภาพเมล็ดดี เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ลดต้นทุน
การผลิต และรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึงโอกาสในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าว
นาชลประทานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.3.1.วิจยั และพัฒนาแบบบูรณาการระบบการผลิตข้าวในพื้นที่นาชลประทาน (ทุกขั้นตอนการผลิต)
2.3.2.วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนในพื้นที่นาชลประทาน (ปัจจัยการผลิต และ
ทรัพยากร) ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2.3.3.ศึกษาโอกาสและความเป็ นไปได้การเพิ่มผลิตภาพข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวของนาชลประทาน
2.3.4.วิจยั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนา
ชลประทาน
2.3.5.วิจยั และพัฒนาการอารักขาข้าวนาชลประทานแบบบูรณาการ (โรค แมลง สัตว์ศตั รู พืช และ
วัชพืช)
2.3.6.วิจยั และพัฒนาระบบการผลิตข้าวลูกผสมแบบบูรณาการ
2.4 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตข้ าวในนิเวศนานา้ ฝน (25%)
พื้นที่นาประมาณ 45 ล้านไร่ หรื อ 75% ของพื้นที่นาทั้งประเทศอยูใ่ นนิ เวศนาน้ าฝนได้ผลผลิตน้อย
ว่านาชลประทานเพราะประสิ ทธิ การผลิตค่อนข้างต่าพื้นที่นาน้ าฝนประมาณ 30 ล้านไร่ หรื อ 66% ใช้ปลูก
ข้าวคุณภาพสู งเพียง 3 พันธุ์ คือ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และ กข15 ติดต่อกันมานานส่ วนที่เหลือใช้ปลูกข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองปรับปรุ งอื่ นๆ ที่ มีลกั ษณะภายนอก และองค์ประกอบภายในเมล็ดหลากหลายซึ่ งนักวิจยั ให้
ความสนใจวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ในการใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งด้ า นเป็ นอาหาร และมิ ใ ช่ อ าหาร
การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการวิจยั ด้านการผลิต 5 ปี ย้อนหลัง พบว่าควรให้ความสาคัญกับโครงการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6 โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและ
คุณภาพข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปรับปรุ งและพันธุ์พ้ืนเมือง ในพื้นที่จาเพาะโดยเกษตรกรมีส่วนร่ วม รวมทั้งศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อหาโอกาสเพิ่มประสิ ทธิ การผลิตข้าวนาน้ าฝน และพัฒนาระบบการปลูก
พืชโดยข้าวเป็ นพืชหลักในพื้นที่นาน้ าฝน
2.4.1.วิจยั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิและกข6
2.4.2.วิจยั เชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาน้ าฝนในพื้นที่
เฉพาะ
2.4.3.วิจยั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิ ทธิ การผลิตข้าวนาน้ าฝน
2.4.4.วิจยั และพัฒนาระบบการปลูกพืชโดยมีขา้ วเป็ นพืชหลักในพื้นที่นาน้ าฝน
2.5 การใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้ าว (10%)
เครื่ องจักรกลการเกษตรมี บทบาทสาคัญต่อการผลิ ตข้าวมากขึ้ นเกษตรกรหันมาใช้เครื่ องจักรกลใน
กิจกรรมนา เพื่อแทนแรงงาน สะดวก รวดเร็ ว ทันเวลา และสามารถเพิ่มรอบการผลิตข้าวได้ตามที่ตอ้ งการ
ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ข้า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และคุ ณ ภาพดี เช่ น เครื่ อ งปรั บ ระดับ พื้ น นา เครื่ อ งเตรี ย มดิ น
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เครื่ องปลูก เครื่ องเกี่ยวนวด และเครื่ องลดความชื้นเป็ นต้น ส่ วนใหญ่เป็ นการว่าจ้างมากกว่าการซื้ อเครื่ องจักร
ใช้เองผลการวิเคราะห์ โครงการวิจยั ด้านผลิ ตย้อนหลัง 5 ปี ไม่ พ บโครงการวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้
เครื่ องจักรกลการเกษตรในการผลิ ตข้าวยังขาดการวิจยั เกี่ ยวกับการสู ญเสี ยผลผลิ ต และความเสี ยหายของ
เมล็ดจากการใช้เครื่ องเกี่ยวนวดเพราะผูร้ ับจ้างเร่ งการเก็บเกี่ยว และความคุ ม้ ทุนในกรณี ที่เกษตรกรต้องการ
ลงทุนซื้ อเครื่ องจักรกลใช้เอง
2.5.1.วิจยั เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ทุนของการใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรสาหรับการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตข้าว
2.5.2.วิจยั เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการในการใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรร่ วมกัน
2.6 พัฒนาสถาบันชาวนาและเสริมสร้ างขีดความสามารถของเกษตรกร (5%)
เกษตรกรทั้งในนิ เวศนาชลประทานและนิ เวศนาน้ าฝนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อยในนิ เวศนา
ชลประทานเกษตรกรปลูกข้าวเพื่อขายข้าวเปลือกซื้ อข้าวสารบริ โภคมีฐานะทางเศรษฐกิจ และรายได้จากการ
ทานาสู งกว่าเกษตรกรในนิ เวศนาน้ าฝนซึ่ งปลูกข้าวเก็บไว้เพื่อบริ โภคส่ วนที่เหลือขายเกษตรกรทั้งสองนิ เวศ
ไม่ประสงค์ให้ลูกหลานสื บสานอาชีพการทานา ดังนั้นควรพัฒนาสถาบันชาวนาให้เข้มแข็ง และเสริ มสร้าง
ขีดความสามารถของเกษตรกรให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิต การพัฒนาเทคโนโลยี และกติกา
การค้าสิ นค้าเกษตรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
2.6.1.วิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการสื บทอดอาชี พการทานา และเสริ มสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพทานา
2.6.2.วิจยั เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าว
2.6.3.วิจยั เพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาสื่ อที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวติ และกติการค้าสิ นค้าเกษตร
2.6.4.ศึกษากระบวนการบริ หารจัดการของเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ ที่นาไปสู่
การพัฒนาสถาบันเกษตรกร
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3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการหลังเก็บเกีย่ ว

แผนภาพแสดงให้ เห็นแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ งานวิจัยด้ านการจัดการหลังเก็บเกีย่ วและการแปรรู ป
3.1 ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพข้ าว (25%)
การวิจยั เพื่ อพัฒนาระบบการตรวจวิเ คราะห์ ส มบัติข องเมล็ดข้าวที่ ส ามารถใช้ใ นการคาดคะเน
คุณภาพเมล็ดและคุณภาพการสี รวมทั้งความชื้นอย่างรวดเร็ วสาหรับใช้ในการซื้ อขายข้าวเปลือกความชื้ นสู ง
เกิ นที่จะใช้วิธีการตรวจแบบปกติ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ของเมล็ดและการพัฒนาอุปกรณ์
สาหรับประเมินคุณภาพเมล็ด
3.2 ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสมในเขตผลิตข้ าวนาปรังและข้ าว
หอมมะลิ (25%)
เป็ นการวิจยั และพัฒนาหาระบบการจัดการข้า วเปลื อกนาปรั ง ที่ เก็ บเกี่ ยวในช่ วงฤดู ฝ น และการ
จัดการข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้คงคุณภาพด้านการบริ โภคและการสี ดี โดยร่ วมมือกันระหว่าง
นักวิจยั กับสถาบันชาวนา รวมทั้งการวิจยั ให้ครอบคลุ มเศรษฐสังคมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
3.2.1.วิจยั และพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกความชื้นสู งที่ปลูกในฤดูนาปรัง
3.2.2.วิจยั และพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิ
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3.3 ยุทธศาสตร์ การวิจัยประเภทข้ าวทีผ่ ้ ูบริ โภคนิยมในแต่ ละภูมิภาคของประเทศและต่ างประเทศ (25%)
เป็ นการสารวจและวิเคราะห์คุณภาพข้าวสารที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมในภาคต่างๆ ของประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการจัดการสิ นค้าข้าวให้เหมาะสม
3.4 ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้ าวเปลือกและข้ าวขาวเพือ่ ชะลอความเสื่ อม
คุณภาพ (25%)
เป็ นการวิจยั หาสาเหตุการสู ญเสี ยเมล็ดข้าวทั้งทางคุ ณภาพและปริ มาณในโรงเก็บรักษาข้าวเปลื อก
และข้าวขาว และพัฒนาเทคโนโลยีที่ ช่วยลดการเสี ยหายและชะลอการเสื่ อมคุ ณภาพเมล็ดข้าว เพื่ อเป็ น
แนวทางในการสร้างสุ ขลักษณะของโรงเก็บรักษา
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการแปรรู ป

4.1 ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรู ปและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
(35%)
เป็ นการวิจยั และพัฒนากระบวนการพื้นฐานระดับห้องปฏิ บตั ิการสาหรับการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ขา้ วที่
เป็ นอาหารและมิ ใช่อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมล็ดข้าวและผลพลอยได้จากการแปรสภาพ รวมทั้งส่ วนอื่นๆ
ของต้นข้าว การวิจยั นี้ ครอบคลุ มถึ งประเภทข้าวและชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งอายุการเก็บรักษา
แนวทางในการควบคุมคุณภาพ (quality control) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
4.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ข้าวสู่ อุตสาหกรรม (30%)
เป็ นการวิ จ ัยและพัฒนาเพื่ อยกระดับหรื อขยายกระบวนการพื้ นฐานในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ข ้าวสู่
อุตสาหกรรมทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่ องจักรสาหรับการผลิต
4.2.1.วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วสู่ นวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ
4.2.2.วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ขา้ วระดับครัวเรื อนสู่ ระดับอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมและขนาดกลาง
4.3 ยุทธศาสตร์ การเพิม่ คุณค่ าผลิตภัณฑ์ จากข้ าว เพือ่ การโภชนาการและเภสั ชกรรม (20%)
เป็ นการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการของเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้ ว รวมถึงสารต่างๆ
จากเมล็ดและผลพลอยได้จากข้าวที่มีประสิ ทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
4.4 การวิจัยและพัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลค่ าข้ าวคุณภาพต่าและข้ าวนึ่ง (parboiled rice) (15%)
เป็ นการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวที่มีคุณภาพต่าและข้าวนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัด
พลังงานและลดต้นทุน รวมทั้งการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
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5.ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้ าว

แผนภาพแสดงให้ เห็นแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ งานวิจัยด้ านเศรษฐกิจและการตลาดข้ าว
งานวิจยั ในกลุ่มนี้ เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นตัวสนับสนุ นให้สามารถทาการตลาดเชิ งรุ กและมีสินค้าบริ โภค
และส่ ง ออกได้ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ จาเป็ นต้องอยู่ภายใต้ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิ จด้วย
เช่ นกัน ดังนั้นงานวิจยั กลุ่มนี้ จึงจาเป็ นต้องนาฐานคิดจากงานวิจยั กลุ่มการตลาดเป็ นตัวจับ และวางแผนให้
สอดคล้องกัน อาทิเช่ น เมื่ อทราบความต้องการบริ โภคและส่ งออกสิ นค้าแล้วจะวางแผนการผลิตข้าวสาย
พันธุ์ ใ ดปริ ม าณเท่ า ไหร่ เพื่ อให้พ อเพี ย งกับ ความต้องการ และตรงตามความต้องการมากที่ สุ ด ซึ่ งความ
ต้องการเหล่านี้ส่วนหนึ่งสามารถสะท้อนได้จากผูส้ ่ งออก และจากการประมาณการ
อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ขาดไม่ได้คือการพยายามศึกษาความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิจในการผลิตข้าวสาย
พันธุ์ใหม่ๆ หรื อพัฒนาสายพันธุ์เดิ มที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและผลิตผลิตภัณฑ์แปรรู ปรู ปแบบใหม่ๆ
เพื่อขายในตลาด ที่เป็ นการสร้างโอกาสในการแข่งขันและเปิ ดตลาดใหม่ให้แก่ประเทศมากขึ้น
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ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา 5 ปี (ปี 2549 – 2553) พบว่างานวิจยั ในกลุ่มนี้ ยงั มิได้เอาตลาดเป็ นตัวตั้งแต่
จะศึกษาในสิ่ งที่นกั วิจยั ต้องการศึกษา ดังนั้นในอนาคตงานวิจยั ด้านการผลิตจาเป็ นต้องสอดคล้องกับงานวิจยั
ด้านการตลาดเพื่อให้สามารถนาไปใช้วางแผนการปฏิบตั ิได้จริ งในอนาคต
5.1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตข้ าว (20%)
5.1.1.วิจยั ความต้องการของตลาดต่อพันธุ์ขา้ ว
5.1.2.วิจยั ผลกระทบของพันธุ์ขา้ วปทุมธานี 1 (ข้าวหอมปทุม) ที่มีต่อตลาดการค้าข้าว
5.2.ยุทธศาสตร์ ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่ สร้ างประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของภาค
เกษตรกร ( 20%)
5.2.1.วิจยั ระบบการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ขา้ วเพื่อยกระดับจากภาคครัวเรื อนสู่ ผปู ้ ระกอบการ
ขนาดย่อม
5.2.2.วิจยั การรวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเพื่อการลดต้นทุนการผลิต (Economy of Scale)
5.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการส่ งเสริมตลาดภายในและตลาดต่ างประเทศ ( 40%)
ลักษณะงานวิจยั ด้านการตลาดทั้งตลาดข้าวและผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปควรเน้นศึกษาความต้องการของ
ตลาดเป็ นหลักทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดส่ งออกเพื่อนาไปสู่ การวางแผนการผลิ ตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริ งของตลาด และเน้นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่สามารถนาความรู ้บนฐานวิชาการไปสู่ การ
ปฏิ บ ตั ิ ที่ เป็ นไปในแนวทางการตลาดเชิ ง รุ ก มากขึ้ น นอกจากนี้ ย งั จาเป็ นต้องมี ง านวิจยั ที่ ช่วยในด้านการ
บริ หารจัดการตลอด Supply Chain ให้มีตน้ ทุนต่าสุ ดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันข้าวของไทยให้คง
อยู่ เช่น การศึกษาด้าน Logistic, รู ปแบบในการนาเสนอสิ นค้า (promote) ไปยังตลาดใหม่ เป็ นต้น งานวิจยั
ด้านการตลาดนับเป็ นงานวิจยั ที่มีส่วนสาคัญอย่างมาก เนื่ องจากจะเป็ นตัวตั้งต้นในการวางแผนการผลิตข้าว
ของประเทศ ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ทิ ศ ทางและข้อ มู ล ที่ ชัด เจน งานวิ จ ัย ที่ ท าการศึ ก ษาจึ ง จ าเป็ นต้อ งมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์ น้ นั ๆเป็ นอย่างดี พร้อมทั้งเน้นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมากขึ้น
5.3.1.วิจยั การสร้างความสมดุลอุปสงค์และอุปทานของข้าวไทยแต่ละชนิด เพื่อเป็ นแนวทางการ
สร้างตลาดใหม่
5.3.2.วิจยั แนวโน้มความต้องการของตลาดข้าวเพื่อสุ ขภาพ
5.3.3.วิจยั รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ของข้าวเพื่อการส่ งออก
5.3.4.วิจยั แนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการบริ โภคภายในประเทศ
และการส่ งออกต่างประเทศ
5.3.5.วิจยั ศักยภาพทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ
5.3.6.วิจยั เชิงสารวจโรงสี ขา้ วนึ่งในประเทศไทยเพื่อการขยายตลาดข้าวนึ่งในตลาดต่างประเทศ
5.3.7.การพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากข้าวเพื่อการบริ โภค
ภายในประเทศ
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5.4 ยุทธศาสตร์ ด้านการสนับสนุนและส่ งเสริมธุรกิจการค้ าข้ าวของรั ฐบาล (20%)
งานวิจยั ด้านนี้ ควรเป็ นงานที่เป็ นการสังเคราะห์สถานการณ์ที่กาลังเผชิ ญ พร้ อมทั้งมองภาพอนาคต
ในการผลิตและการตลาดข้าวของไทย เพื่อเป็ นข้อมูลบนหลักทางวิชาการที่สามารถใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจวางนโยบายทางด้านข้าวได้อย่างถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน งานวิจยั ด้าน
นโยบายจาเป็ นต้องมีนกั วิจยั ที่มีประสบการณ์และมองภาพรวมของประเทศได้ดี ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ที่
ผ่านมา (ปี 2549 - 2553) พบว่ายังขาดแคลนงานวิจยั ในกลุ่มนี้เป็ นอย่างมาก
5.4.1.การบริ หารจัดการปริ มาณและความต้องการข้าวไทยทั้งระบบ
5.4.2.การศึกษาและปรับปรุ งเรื่ องกฏระเบียบการค้าภายในประเทศให้เอื้อต่อผูส้ ่ งออก
5.4.3.การศึกษาและพัฒนาระบบ Logistics เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ งข้าว และผลิตภัณฑ์ขา้ ว
5.4.4.การศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างตลาดลักษณะเฉพาะเพื่อการส่ งออก(เช่น ข้าวสุ ขภาพ)
5.4.5.การศึกษาความต้องการประเภทข้าวในตลาดเฉพาะ(niche market)
5.4.6. วิจยั เชิงนโยบายการกาหนดกฏระเบียบสาหรับฉลาก หรื อบรรจุภณั ฑ์
5.4.7.วิจยั เปรี ยบเทียบเชิงนโยบายการปลูกข้าวและการส่ งเสริ มธุ รกิจการค้าของไทยกับประเทศผู้
ส่ งออกข้าวสาคัญ
5.4.8.วิจยั ศักยภาพการเป็ นศูนย์กลางการค้าข้าวของประเทศไทย
5.4.9.การพัฒนานักวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวในทุกขั้นตอน
อย่างไรก็ตามแนวทางยุทธศาสตร์ งานวิจยั ข้าวนี้ จะนาไปสู่ การประชุ มกลุ่มย่อยจากผูเ้ กี่ ยวข้องใน
วงการข้าวทั้ง 5 สาขา เพื่อปรับให้ยุทธศาสตร์ งานวิจยั นี้ มีความครอบคลุมในประเด็นปั ญหาและความสาคัญ
ที่ตอ้ งได้รับการสนับสนุนการวิจยั ตามลาดับความสาคัญในระยะต่อไป
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