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ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. 

ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2554 – 2559 
(Strategic Planning Alliance II: SPAII) 
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ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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คํานํา 
   

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเปลี่ยนระบบ
บริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาในลักษณะแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Alliance: SPA) ที่มุ่งเน้น       
การบูรณาการในรูปแบบโปรแกรมหลัก (Program-based) เพื่อให้การดําเนินงานตามพันธกิจมีเป้าหมายชัดเจน
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร     
คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office: CPMO)  

 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2553 ดําเนินงานภายใต้ 8   
คลัสเตอร์หลักของประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์
ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร คลัสเตอร์พลังงานทดแทน คลัสเตอร์สิ่งทอ 
คลัสเตอร์ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส และคลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม จากผลการดําเนินการ พบว่า มีการนําผลงาน
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิด 
ผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น แผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 (SPA II)  ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2559  สวทช. จึงมุ่งเน้น 
พันธกิจวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนและ
มีผลกระทบสูง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่
ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อให้มีจุดเน้นมากข้ึน สวทช. ได้กําหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้าเพียง 5 คลัสเตอร์ คือ  
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์
ทรัพยากรชุมชนและผู้ด้อยโอกาส และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโปรแกรม 
Cross Cutting Technology ที่เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา
กลุ่มคลัสเตอร์ทั้ง 5 กลุ่มหลัก คือ Smart Materials and Processing, Digital Engineering, Sensor and 
Intelligent System และ Service Research and Innovation 

 

คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถใน      
การแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลการเกษตร ลดความสูญเสีย             
อันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มคุณภาพวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ประกอบด้วย 7 โปรแกรมวิจัย คือ     
กลุ่มโปรแกรม Flagship ได้แก่ 1) โปรแกรมข้าว 2) โปรแกรมมันสําปะหลัง และ 3) โปรแกรมยางพารา โดยใน    
แต่ละพืช มีการกําหนดบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต (value chain) ตั้งแต่      
การผลิตพืชจนถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร 4) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ 5) โปรแกรมการผลิตสัตว์
และสุขภาพสัตว์ 6) โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต และ 7) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 

 

สวทช. ให้ความสําคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมข้าว สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุน   
การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยและการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวของ
ประเทศตลอดห่วงโซ่ของการผลิต และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวนี้ จะช่วยให้มีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ปรับปรุง
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ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมข้าวตลอดห่วงโซ่มากข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มข้ึน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 
ผู้อํานวยการ 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

อุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ประกอบด้วยการผลิตข้าว อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับที่ 6 รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ตามลําดับ ประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 30 – 31 ล้านตัน
ข้าวเปลือก หรือประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร ผลผลิตข้าวร้อยละ 55 ใช้บริโภคในประเทศ ที่เหลือร้อยละ 45 ส่งออก
ตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้และนําเงินตราเข้าประเทศปีละประมาณ 170,000 -200,000 ล้านบาท ครองตําแหน่ง 
ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เก่ียวข้องกับชาวนามากกว่า 3.7 ล้านคน จากเกษตรกร
ทั้งประเทศ 5.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด นับได้ว่าอุตสาหกรรมข้าวมี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

ถึงแม้ประเทศไทยเป็นผู้นําการส่งออกข้าว แต่มีข้อจํากัดที่ส่งผลต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ได้แก่  1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ต่ําเนื่องจากพื้นที่ผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ําฝน พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานมี
เพียงร้อยละ 27 ของพื้นที่ปลูกข้าวหรือ 15 ล้านไร่ โดยผลผลิตข้าวในเขตนาน้ําฝนต่ํากว่าในเขตชลประทาน  2) ขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เกษตรกรต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจาก
ข้าวที่เกษตรกรปลูกและเก็บไว้ใช้เอง 500,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเมล็ดพันธุ์อีก 500,000 ตันต่อปี แต่กําลัง
การผลิตเมล็ดพันธุ์มีเพียง 1 ใน 3 ของความต้องการเท่านั้น 3) ขาดการบํารุงรักษาดินทําให้ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์   
4) การสูญเสียผลผลิตเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ โรคและแมลง 5) การขาดแคลนแรงงานในข้ันตอนการผลิต เช่น    
การเพาะปลูก และเก็บเก่ียว เป็นต้น ขณะที่รูปแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่มีในปัจจุบัน ไม่เหมาะกับพื้นที่ปลูกข้าวที่
ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 6) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยังมีไม่มาก ปัจจุบันเร่ิมมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพ  
ที่ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความแม่นยํา มาใช้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณสมบัติดีข้ึน อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทยยังดําเนินการอยู่ในวงจํากัด 7) องค์ความรู้ที่สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีน้อย 
ทําให้ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวมีความหลากหลายน้อย 8) ประสิทธิภาพการแปรรูปต่ํา เนื่องจากโรงงานแปรรูปยังคงใช้
เคร่ืองจักรเก่า  ขาดการบํารุง และขาดความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบการผลิตทําให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการ
แปรรูป รวมทั้งใช้พลังงานสูง และ 9) ต้นทุนโลจิสติกส์สูง ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ของข้าวประมาณร้อยละ 19  
ของมูลค่าการค้าข้าวในแต่ละปี หรือมากกว่า 61,000 ล้านบาทต่อปี จากค่าขนส่ง ค่าดูแลเก็บรักษา ค่าสูญเสียและ
เสียหายระหว่างจัดการ รวมทั้ง ค่าบริหารจัดการต่างๆ  

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสําคัญและเล็งเห็นศักยภาพของ
อุตสาหกรรมข้าว จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสามารถใน      
การแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกรอบยุทธศาสตร์
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว สวทช. ปี พ.ศ. 2554-2559 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว               
3) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 4) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และ 5) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางการค้า  
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เป้าหมาย:  
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ข้าวของประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของ สวทช.:  
   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว   
เป้าหมาย: 1. พันธุ์ ข้าวเขตนาน้ําฝนและเขตชลประทานที่ปรับตัว (adaptation) ต่อสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (น้ําท่วม แล้ง ดินเค็ม) และการระบาดของศัตรูพืช 
2. พันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ใช้ทรัพยากร (น้ํา ปุ๋ย) อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อพื้นที่มากกว่า 1 ตันต่อไร่ (ข้าวลูกผสม) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว 
เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการสีข้าวโรงสีข้าวเพิ่มข้ึน เช่น ปริมาณข้าวสารเต็มเมล็ด และประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
เป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมข้าว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย: การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่ มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต           

การเก็บเก่ียว และการขนส่ง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางการค้า 
เป้าหมาย: 1. ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 

2. การจัดทําฐานข้อมูล LCI (Life Cycle Inventory Database)  สําหรับข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าว 

3. การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
 

ทั้งนี้ สวทช. กําหนดเป้าหมายสําคัญของโปรแกรมดังต่อไปนี้ 
1. พันธุ์ข้าวที่ปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการระบาดของศัตรูพืช 
2. โรงสีข้าวมีประสิทธิภาพการสีข้าวเพิ่มข้ึน  
3. ผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมข้าว 
4. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเก็บเก่ียว        

และการขนส่ง  
5. ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 
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วทน. เพื	อสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมขา้วและ
ความมั	นคงด้านอาหารในการรับมือภาวะโลกร้อน 

ประเมินเชื$อ
พันธุกรรม

พัฒนา
พันธ์ุข้าวด้วย
เครื	องหมาย

โมเลกุล
พัฒนา

พันธ์ุข้าว
ลูกผสม

ส่งเสริม
การผลิตและ

ใช้เมล็ดพันธุ์ดี
แก่เกษตรกร

พัฒนา
เครื	องจักรกล
และอุปกรณ์
 - การปลูก

 - การเก็บเกี	ยว
  /นวดข้าว

พัฒนา
เทคโนโลยีไอซีที 

เฝ5าระวังการ
ระบาดโรคแมลง
ศัตรูพืช และการ

เปลี	ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พัฒนา
ประสิทธิภาพ

การสี
และอบข้าว

พัฒนา
เทคโนโลยี

กระบวนการ
ผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว

และผลพลอยได้
จากการแปรรูป

ขั$นต้น

-องค์ความรู้และฐานข้อมูลเชื$อพันธุกรรม 
 ข้าวไทย
-เครื	องหมายโมเลกุลเพื	อช่วยในการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าว
-ความเข้าใจกลไกหรือกระบวนการต่างๆ 
ที	เกิดขึ$นในเซลล์ ที	นําไปสู่การปรับปรุง
พันธ์ุข้าว
-พันธ์ุข้าวที	ให้ผลผลิตสูง ทนต่อโรค 
แมลง และภัยธรรมชาติ/เหมาะสมต่อการ
แปรรูป

- เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้
  เอง
- เพิ	มผลผลิตข้าวต่อพื$นที	และประสิทธิภาพ
   การผลิต
- ระบบเฝ5าระวังและเตือนภัยการระบาด
  ของโรค แมลงศัตรูข้าวสําคัญ
- เครื	องจักรกลและอุปกรณ์ในการปลูกและ
  เก็บเกี	ยวที	เหมาะสมกับสภาพพื$นที	ปลูก

-โรงสีขนาด SMEs มี 
  ประสิทธิภาพในการผลิต 
  ลดการใช้พลังงานและลด 
  ปริมาณของเสีย
-โรงงานแปรรูป SMEs ได้ 

GMP และ HACCP
- ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
- ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ	มสูง   
  เชน่ อาหารเสริมสุขภาพ  
  เครื	องสําอาง เวชภัณฑ์
  ทางการแพทย์

ต้นน$ํา กลางน$ํา ปลายน$ํา

พัฒนาระบบโลจิสติกส์

Functional 
Genomics

 
 

การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของ สวทช. ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์หลัก      
เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดทั้งห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตร การแปรรูป    
เพื่อเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการวิจัยและพัฒนา โดยนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมข้าวตลอดห่วงโซ่ นอกจากจะแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นหากมีการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมข้าว เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ให้แก่เกษตรกร และผู้เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งลดผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม 

 

การคาดคะเนผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการดําเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมข้าวของ สวทช. ปี พ.ศ. 2554 – 2559 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว 3) การพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 4) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ และ 
5) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางการค้า มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาท 
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รูป มูลค่าเพิ่มจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมข้าวและแป้งข้าว 
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บทท่ี 1 ความสําคัญของอุตสาหกรรมข้าว 
 

 
ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี เป็นธัญพืชสําคัญที่ประชากรโลกใช้เป็นอาหาร หนึ่งในสามของประชากรโลก บริโภค

ข้าวเป็นอาหารหลัก และร้อยละ 50 ของอาหารที่เป็นแหล่งพลังงาน คือ ข้าว ประเทศที่ผลิตข้าวมีมากกว่า 20 
ประเทศ  ในปี 2553/54 ผลผลิตโดยรวมของโลก 440 ล้านตันข้าวสาร แหล่งผลิตข้าวหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และอินเดีย มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมร้อยละ 46 ของพื้นที่เพาะปลูกของโลก ประเทศไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 6 รองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ตามลําดับ โดยในปี 2553 ผลิตได้ 20.26  
ล้านตันข้าวสาร (Foreign Agricultural Service, กระทรวงเกษตร, สหรัฐอเมริกา, มิถุนายน 2554) 

 

อุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ประกอบด้วยการผลิตข้าว อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 30 – 31 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ
ประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร ผลผลิตข้าวร้อยละ 55 ใช้บริโภคในประเทศ ส่วนที่เหลือร้อยละ 45 ส่งออกตลาด
ต่างประเทศ สร้างรายได้และนําเงินตราเข้าประเทศปีละประมาณ 170,000 -200,000 ล้านบาท ครองตําแหน่ง        
ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เก่ียวข้องกับชาวนามากกว่า 3.7 ล้านคน จากเกษตรกร
ทั้งประเทศ 5.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด นับว่าอุตสาหกรรมข้าวมี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

หากพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมข้าว ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ    
1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 20,000 ล้านบาท ผลผลิตข้าว 32 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่า 368,000 ล้านบาท            
จากข้าวเปลือกเม่ือเข้าสู่กระบวนการสีเป็นข้าวสารมีมูลค่า 370,000 ล้านบาท ผลผลิตส่วนหนึ่งถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูป
ข้าวเพื่อเป็นแป้งข้าวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท แป้งที่ผลิตนําไปแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมขบเค้ียว
สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้  ในกระบวนการสีข้าวมีผลพลอยได้ที่สําคัญ เช่น รําข้าวและแกลบ   
มีการใช้แกลบเป็นวัตถุดิบในด้านการเกษตร ก่อสร้าง และผลิตไฟฟ้ามีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแกลบเทียบเท่า 1,184 พันตันน้ํามันดิบ (ราคาน้ํามันดิบเฉลี่ย 24,680 บาทต่อตัน) 
<รายงานพลังงานของประเทศไทย, 2551> ตลอดทั้งสายโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมข้าวมีผู้เก่ียวข้องมากถึง 15 ล้านคน 
หรือร้อยละ 38 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ นับว่าอุตสาหกรรมข้าวมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ (รูปที่ 1)  
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รูปที่ 1 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมข้าว ปี พ.ศ. 2551 

 
 

 
 

1. การเพาะปลูกข้าว 

พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ําฝน ผลผลิตข้าวในพื้นที่ชลประทานสูงกว่าผลผลิต
ในพื้นที่อาศัยน้ําฝนมากกว่าร้อยละ 40 (FAOSTAT และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยในเขตชลประทานให้
ผลผลิตเฉลี่ย 551 กิโลกรัมต่อไร่ สูงสุด 794 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทานให้ผลผลิตเฉลี่ย 381 กิโลกรัม
ต่อไร่ และผลผลิตต่ําสุดอยู่ที่ 353 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานมีเพียง 15 ล้านไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 27 ของพื้นที่ปลูกข้าว (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) การที่พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน ทําให้ผลผลิตเฉลี่ยข้าวต่อพื้นที่ของประเทศไทยค่อนข้างต่ํา ในปีเพาะปลูก 2552/53 ผลผลิตข้าวนาปีและ
นาปรังเฉลี่ยเพียง 450 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลก คือ 677 กิโลกรัมต่อไร่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,054 กิโลกรัมต่อไร่ และเวียดนาม 853 กิโลกรัมต่อไร่  
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ตารางที่ 1 พื้นที่เก็บเก่ียว และผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตสําคัญ ปี พ.ศ. 2551-2553 

ประเทศ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 
(ล้านไร่) 

ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย  
(กิโลกรัมต่อไร่) 

ผลผลิตรวม  
(ล้านตันข้าวสาร) 

ปี 51/52 ปี 52/53 ปี 53/54 ปี 51/52 ปี 52/53 ปี 53/54 ปี 51/52 ปี 52/53 ปี 53/54 

ท่ัวโลก 956.44 975.94 992.50 680 677 682 448.16 440.94 452.37 
จีน 182.75 185.19 186.38 1,050 1,054 1,067 134.33 136.57 139.30 
อินเดีย 283.75 261.75 275.00 525 510 518 99.18 89.13 95.00 
อินโดนีเซีย 76.06 75.63 75.63 781 760 757 38.31 36.37 38.00 
บังคลาเทศ 69.38 72.50 73.75 670 642 658 31.00 31.00 32.30 
เวียดนาม 45.81 46.38 46.19 848 853 866 24.39 24.98 29.98 

ไทย 67.50 68.38 68.31 445 450 451 19.85 20.26 20.35 
ท่ีมา: เอกสารสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีสําคัญและแนวโน้ม ปี 2554, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2554 

Foreign Agricultural Service, กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา, มกราคม 2554 
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย คือ ต้นทุนการผลิตข้าว ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี  
ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์ ที่มีแนวโน้มสูงข้ึน และสูงกว่าประเทศเวียดนามเกือบเท่าตัว จากข้อมูลปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตข้าว 5.62 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีต้นทุนการผลิตข้าว 3.08 บาท
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงมาจากนโยบายของประเทศเวียดนามที่เน้นให้ชาวนาลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และเมล็ดพันธุ์ (Ref) 
  

 

2. การแปรรูป 
 2.1 วัตถุดิบ  

วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการแปรรูป ส่วนใหญ่เป็นปลายข้าวหักคร่ึงที่มาจากหลายแหล่งและหลากหลายสายพันธุ์  ทําให้
มีปัญหาความไม่แน่นอนของคุณภาพวัตถุดิบ ผู้ประกอบการต้องปรับเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะของ
วัตถุดิบในแต่ละรอบการผลิต ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพไม่สมํ่าเสมอ  องค์ความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติของข้าวพันธุ์ต่างๆ  
มีไม่เพียงพอในการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้เก่ียวกับสัดส่วนระหว่าง
ปริมาณอะมิโลส อะมิโลเพคติน โปรตีน ไขมัน วิตามิน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนากระบวนการผลิต ลดการ
สูญเสียระหว่างกระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Product)  

 

2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
โรงงานแปรรูปส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองจักรเก่าและขาดการบํารุงรักษาที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตอาศัยความชํานาญเฉพาะบุคคลมากกว่าการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งในกระบวนการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตของผู้ผลิตบางรายไม่ได้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดี เช่น GMP, HACCP 
เกิดความไม่สมํ่าเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีข้อจํากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงแม้ว่า มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ข้าวที่มีความหลากหลายและมีนวัตกรรมออกสู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดั้งเดิมหรือรับจ้างผลิตมากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องใช้การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า  

 

2.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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โรงงานผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว มีน้ําเสียปริมาณมากที่เกิดจากน้ําล้างข้าวและแป้ง     
ส่วนใหญ่ใช้วิธีบําบัดโดยระบบบ่อพักและบ่อผึ่ง ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและมีการปล่อยน้ําเสียสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติ  
3.  โลจิสติกส์ 

การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างมากในระบบโลจิสติกส์ข้าวไทย มีปัญหาและข้อจํากัดอยู่
พอสมควร โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจาย ภายหลังจากเก็บเก่ียวข้าวเปลือกจนถึงการแปรรูปเป็น
ข้าวสารที่พร้อมจําหน่ายหรือบริโภค ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่อนข้างต่ํา มีต้นทุนโลจิสติกส์
ข้าวเฉลี่ยประมาณ 61,000 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 19 ของมูลค่าค้าข้าว เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่น้อยกว่า 
15,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ค่าดูแลเก็บรักษาและต้นทุนคงคลังกว่า 12,000 ล้านบาท 
(ร้อยละ 4)  ค่าสูญเสียและเสียหายระหว่างจัดการต่างๆ กว่า 17,700 ล้านบาท (ร้อยละ 6) และค่าบริหารจัดการต่างๆ 
อีกกว่า 15,000 ล้านบาท (ร้อยละ 5)1 ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจข้าวทั้งระบบ ทําให้
ต้นทุนข้าวโดยรวมสูง ราคาข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศจึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง  

 

4.  โลกร้อนประเด็นท้าทายของการผลิตข้าวไทย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง ส่งผล

กระทบต่อปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคการเกษตรไทย ทําให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลดลงทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เช่น พื้นที่ทําการเกษตร ภูมิอากาศ ปริมาณน้ํา และมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมากข้ึน  

 

อุณหภูมิที่สูงข้ึนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตของข้าวลดลง หากอุณหภูมิเพิ่มสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส      
จะส่งผลให้ช่อดอกเป็นหมัน ผลผลิตและคุณภาพของข้าวลดลงเนื่องจากเกิดภาวะเครียดของข้าวในระยะการสร้าง
เมล็ด (grain filling) (อภิชาติ วรรณวิจิตร, 2554) และในขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มยังเอ้ือต่อการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะแห้งแล้ง (IFPRI, 2009) นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนยังถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือกีด
กันทางการค้าในประเด็นการใช้น้ําและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนจึงส่งผลกระทบต่อผลผลิต ระบบ
การผลิตข้าว/การทําการเกษตร รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ 

 
 
 

 
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญต่อการเพาะปลูกข้าวและอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเป็นอย่างยิ่ง 

กระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีการกําหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตข้าวและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าว ดังนี้ 

 

การผลิต 

                                                 
1 บทความเรื่อง “ประสิทธิภาพโลจิกสติกส์ข้าวไทย” โดย ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน    

โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Transport Journal 25 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2550 
http://www.logex.kmutt.ac.th/bt/bt32.htm 

 นโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตข้าวและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว  
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� กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทําร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ด้านการผลิต) ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2558 โดยมี
เป้าหมาย คือ พันธุ์ ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้านทานโรค แมลงศัตรูข้าวที่สําคัญ และทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย 12 พันธุ์ ได้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 8 
เทคโนโลยี ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 (จาก 405 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 679 กิโลกรัมต่อไร่) 
ต้นทุนการผลิตข้าว ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 ชาวนาได้รับการบริการและสนับสนุนทางด้านวิชาการและข้อมูล
ข่าวสารด้านข้าว ไม่ต่ํากว่า 2 ล้านคน และศูนย์ข้าวชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความเข้มแข็งเม่ือสิ้นสุด 
ปี พ.ศ. 2558 

� การประกันรายได้เกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้
เกษตรกร (แทนโครงการรับจํานํา) โดยมีการกําหนดราคาประกันข้ันต่ํา และราคาอ้างอิงในแต่ละสัปดาห์      
หากราคาอ้างอิงในวันที่ชาวนาขอใช้สิทธิต่ํากว่าราคาข้ันต่ํา ชาวนาจะได้รับส่วนต่างของราคาตามจริง แต่ไม่เกิน
โควตาที่กําหนดสําหรับพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้ชาวนาต้องข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ 

� การประกันภัยธรรมชาติ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รัฐบาลมีโครงการนําร่องประกันภัยแล้ง สําหรับ
ข้าวโพด และข้าว โดยการจ่ายเงินสดชดเชยจํานวนหนึ่ง ที่ผ่านมามีการจ่ายชดเชยสําหรับข้าว 606 บาทต่อไร่  
แต่ใน ปี พ.ศ. 2553 มีน้ําท่วมรุนแรง รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยให้เกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ 2,098 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตเท่านั้น หากมีระบบประกันภัยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ชาวนาได้รับการชดเชยที่
คุ้มทุนมากข้ึน  

 

การส่งอออก 
� การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มีการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวตราคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและผู้ประกอบการผลิตข้าวสารบรรจุถุงมีการพัฒนา
คุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภค และรักษาชื่อเสียงคุณภาพข้าวของไทย ส่งผลต่อ
การขยายตลาดและระดับราคาผลผลิต 

� โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าข้าวให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
โรงสีจัดทํามาตรฐาน GMP และ HACCP ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลด้านอาหารที่ทําให้ผู้ซื้อต่างประเทศมีความม่ันใจ
ในด้านความปลอดภัย ช่วยรักษาฐานการจําหน่ายและสร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยในอนาคต 
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การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมข้าว ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม แบ่งออกเป็นแผนงานต่างๆ ดังนี้ 
1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิต/ประสิทธิภาพการผลิต (ผลผลิต

ต่อพื้นที่) ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมและการปรับตัวต่อสภาวะ
แวดล้อม 

2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อคาดการณ์และป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว 
3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
4. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว 
5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
6. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
7. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเตรียมการเพื่อลดการกีดกันทางการค้า เช่น การจัดทําฐานข้อมูล 

LCI  ข้าว และการประเมินค่า Carbon Footprint / Water Footprint ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
 
 

ผลผลิตเฉลี่ยต่ํา พื้นที่เป็นนอกนาชลประทาน 
ภาวะโลกร้อน 
แนวโน้มความต้องการของตลาด 

 
พันธุ์ข้าวเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 

พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ที่ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ําท่วมและแมลงศัตรูพืช และพันธุ์ กข6 
ไม่ต้านทานโรคไหม้ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยยังคงคุณภาพ       
การหุงต้ม ความหอม และลักษณะประจําพันธุ์ให้ใกล้เคียงกับพันธุ์เดิมมากที่สุด  

 

จากอดีตถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2553) สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้การ
ปรับปรุงแบบมาตรฐาน (Conventional Breeding)  ได้ข้าวพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา และพันธุ์ทั่วไป ให้เกษตรกรปลูก
ในระบบนิเวศน์ต่างๆ จํานวน 108 พันธุ์ มีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สําคัญ มีคุณภาพการหุงต้มตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาสําคัญ อย่างไรก็ตามบางพันธุ์เกษตรกรอาจเลิก
ปลูก เนื่องจากมีข้อด้อยบางประการ บางพันธุ์เม่ือแนะนําให้ปลูกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจไม่เหมาะสมในเวลาต่อมา 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือโรค แมลงศัตรูข้าวมีการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องพัฒนาพันธุ์
ข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตามความต้องการ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก 
(http://www.brrd.in.th/rvdb) 

บทท่ี 2 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมข้าวไทย : ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต/ประสิทธิภาพ การผลิต 
(ผลผลิตต่อพ้ืนที่) ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมและ
การปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม 
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 การปรับปรุงพันธุ์ตามปกติมักใช้ระยะเวลานานกว่า 10 ปี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทําให้ย่น
ระยะเวลาในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ รวมถึงปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายข้ึน ตัวอย่างการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (Marker Assisted Selection: 
MAS) ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน การประเมินฐานพันธุกรรมจากตัวอย่างสายพันธุ์ข้าวป่าและข้าวปลูกที่มี
ความหลากหลายกว่า 24,000 ตัวอย่าง ที่รวบรวมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยี   
จีโนม เพื่อค้นหายีนที่กําหนดคุณสมบัติต่างๆ เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเศรษฐกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์
ยีนข้าว เป็นหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มุ่งเน้นการค้นหายีนและพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุลที่ควบคุม
คุณลักษณะสําคัญ เพื่อประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ปัจจุบันได้วางแผนที่จีโนมเพื่อทราบตําแหน่ง
ยีนและศึกษาหน้าที่ของยีน เช่น ยีนทนน้ําท่วม ยีนทนแล้ง ยีนต้านทานโรคไหม้  ยีนความหอม รวมทั้งพัฒนา
เคร่ืองหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะการทนน้ําท่วมฉับพลัน ความต้านทานโรคไหม้ ความต้านทานโรคขอบ     
ใบแห้ง ความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และคุณภาพการหุงต้ม (ความหอม ปริมาณอะมิโลส อุณหภูมิแป้งสุก 
ความคงตัวของแป้งสุก) ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยําในการคัดเลือกมาก และกําลังพัฒนาเคร่ืองหมาย
โมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะการทนอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ํา ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว บั่ว เมล็ดด่าง เป็นต้น 
 

จากเทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุลที่พัฒนาข้ึน ไบโอเทคร่วมกับกรมการข้าว ปรับปรุงข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 และพันธุ์ กข6 ให้ต้านทานโรค แมลงและสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุล
ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน จากความร่วมมือที่ผ่านมา มีพันธุ์ดีที่ผ่านการทดสอบศักยภาพในการให้ 
ผลผลิตในระดับสถานีทดลองและแปลงเกษตรกร 3 พันธุ์ คือ 1) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105   ทนน้ําท่วมฉับพลัน 2) พันธุ์ 
กข6 ต้านทานโรคไหม้ ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “ธัญสิริน” 
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และ 3) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนดินเค็ม  

 

พันธุ์ข้าวที่ผ่านการทดสอบในแปลงเกษตรกรและมีการเผยแพร่สู่เกษตรกร อาทิ พันธุ์ข้าวแก้วเกษตรต้านทาน
โรคไหม้  พันธุ์  กข6 ต้ านทานโรคไหม้  พันธุ์ ข้ าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ํ าท่ วม ทั้ งนี้ เป็นการดํ าเนินการร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์
การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน มูลนิธิฮักเมืองน่าน ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ เป็นต้น มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกว่า 1,000 ครอบครัว ทําให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ปลูกในฤดูถัดไปและ     
มีรายได้เสริมจากการขายเมล็ดพันธุ์  

Marker Assisted Selection: MAS เป็นการผสมผสานวิธีการคัดเลือกแบบดั้งเดิมกับการใช้เคร่ืองหมาย
โมเลกุลในการคัดเลือก ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่ต้องการได้อย่าง
แม่นยํา และรวดเร็ว โดยมีหลักการพื้นฐานจากความสัมพันธ์ทางกายภาพ (Linkage) ระหว่างเคร่ืองหมาย
โมเลกุลและยีนที่ควบคุมลักษณะที่ทําการคัดเลือก การคัดเลือกโดยเคร่ืองหมายโมเลกุลสามารถดําเนินการ
ภายในห้องปฏิบัติการในทุกระยะและสภาพของการเจริญเติบโต  
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แม้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับที่ 6 และครองตําแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ยาวนาน
กว่า 30 ปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ถือว่าน้อยเม่ือเทียบกับหลายประเทศ การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 
พันธุ์แท้ร้อยละ 20 จะช่วยให้เกษตรกรและผู้เก่ียวข้องมีรายได้เพิ่มข้ึน ปัจจุบันหลายประเทศกําลังขยายพื้นที่การปลูก
ข้าวลูกผสม โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนปลูกข้าวลูกผสมมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกข้าว                 
ทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกข้าวลูกผสมที่สําคัญ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100 ล้านไร่ อินเดีย 3.5 ล้านไร่ เวียดนาม 
3.75 ล้านไร่ ฟิลิปปินส์ 1.2  ล้านไร่ พม่า 0.35 ล้านไร่ สําหรับประเทศไทยยังไม่มีการปลูกเพื่อการค้า ความสําเร็จใน
การใช้พันธุ์ลูกผสมในประเทศข้ึนกับการพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ผลผลิตข้าวลูกผสมต้องสูง
กว่าพันธุ์ข้าวปกติอย่างเด่นชัด คุณภาพของข้าวลูกผสมต้องใกล้เคียงคุณภาพของข้าวไทย และพื้นที่ปลูกต้องมีระบบ
ชลประทาน ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม อาทิ สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว      
กรมการข้าว พัฒนาข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT 06001H เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ฤดูนาปีให้ผลผลิตเฉลี่ย 962 
กิโลกรัมต่อไร่  ฤดูนาปรังให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,006 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1 ร้อยละ 20 
ต้านทานโรคไหม้ได้ดี แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด พัฒนาข้าว
ลูกผสม พันธุ์ C.P.304 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง จํานวนเมล็ดต่อรวง 250 เมล็ด ปริมาณอะมิโลส ร้อยละ 23 – 24 
คุณภาพข้าวสุก ร่วนนุ่มปานกลาง เปอร์เซ็นต์ข้าวต้นร้อยละ 45-50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพัฒนา
พันธุ์ข้าวลูกผสมให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ร้อยละ 15-20 ลักษณะเมล็ดเรียวยาวคล้ายเมล็ดพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105  มีลักษณะแป้งแข็งปานกลาง เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์อะมิโลสสูง ต้านทานต่อโรคสําคัญ เช่น โรคใบไหม้ 
โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  

 

จากการที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมสําหรับปลูกในประเทศไทย      
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบศักยภาพของพันธุ์ที่พัฒนาข้ึน และพันธุ์ข้าวลูกผสมที่นําเข้าจากต่างประเทศ และเร่งรัดการ
ดําเนินงานพัฒนาข้าวลูกผสมสู่เชิงพาณิชย์ จึงมีโครงการ “การทดสอบสายพันธุ์ข้าวลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน” โดยกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการปลูกทดสอบสายพันธุ์ข้าวลูกผสมและรวบรวมข้อมูลพร้อม  
ทั้งวิเคราะห์ผลการทดสอบ การดําเนินงานดังกล่าวเป็นเวทีกลางเพื่อศึกษาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ดีสําหรับประเทศไทย      
โดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการปลูกทดสอบ หน่วยงานที่ร่วมปลูกทดสอบ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จํากัด บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์ จํากัด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด 
(ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จํากัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  
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การระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวเป็นปัญหาสําคัญในกระบวนการผลิตข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าวที่
สําคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แมลงบั่ว การระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวส่งผลต่อ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาล อาทิ ปี 2552 การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทําความ
เสียหาย คิดเป็นมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท (มาตรการป้องกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล มติ ค.ร.ม. วันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) ปี 2553 มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 
784,834 ไร่ และในปี 2554 มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง           
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จํานวน 1.6 ล้านไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) การระบาดของโรคไหม้และ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลข้ึนกับสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นและอุณหภูมิ พืชอาหารและศัตรูธรรมชาติ อัตราการระบาด
ข้ึนกับจํานวนประชากรและระยะพัฒนาการของโรคและแมลง ในเวลานั้นๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ใน
พื้นที่ทําให้การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชรุนแรงมากข้ึน เพื่อให้การวางแผนจัดการและป้องกันการระบาดของ
แมลงศัตรูข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จึงมีการพัฒนาแบบจําลองการทํานายการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชิต  ศิริสันธนะ สํานักวิจัยและ
พัฒนาข้าว กรมการข้าว และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.  

 

ในการใช้ชีวินทรีย์ หรือ Biocontrol ควบคุมศัตรูพืช สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) ทดสอบสายพันธุ์ราแมลงที่เก็บรวบรวมไว้ที่ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ พบว่า 
เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC2660 มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในระดับ
ห้องปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาสูตรสําหรับฉีดพ่นและยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อทดสอบภาคสนามโดยมีความ
ร่วมมือกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว  นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
Bacillus megaterium แบบสูตรแกรนูลและเม็ดฟู่ ในการทดลองภาคสนามกับนาข้าวของเกษตรกร อ.เมือง           
จ.อุตรดิตถ์ และ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พบว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดโรคกาบใบแห้ง 
และมีแนวโน้มในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวได้ หากเกษตรกรมีการกําจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ขณะนี้
อยู่ระหว่างทดสอบเพิ่มเติมในแปลงนาทดลองระดับขยายขนาดของเกษตรกรใน จ.อุตรดิตถ์ โดยร่วมมือกับบริษัท TFI 
greenbiotech จํากัด 

2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือคาดการณ์ และป้องกันการระบาดของโรค แมลงศัตรูข้าว 
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เคร่ืองจักรกลการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิตสําคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกข้ันตอนของระบบ

ผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา และแปรรูปผลผลิต ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมผลิต
เคร่ืองจักรกลเกษตร แต่ยังไม่มีความเข้มแข็งนัก เกษตรกรไทยไม่ได้ใช้เคร่ืองจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละรายมีขนาดเล็ก เป็นข้อจํากัดในการใช้เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกลเกษตรที่นําเข้าไม่
เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ปัญหาการบํารุงรักษา ในอนาคตแนวโน้มการขาดแคลน
แรงงานเกษตรทําให้มีความต้องการเคร่ืองจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตผลให้สูงข้ึน รศ.ดร.บัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษา
สถานภาพงานวิจัยเคร่ืองจักรกลเกษตร ตั้งแต่ปี 2544-2553 พบผลงานวิจัยจํานวน 550 โครงการ เป็นผลงานจากการ
สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจักรแปรรูปผลผลิต เน้นข้าว 
ลําไย เป็นเคร่ืองจักรกลในโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่สู่ผู้ใช้  ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่
มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน มีความร่วมมือกับภาคเอกชน มีการพัฒนาต้นแบบหลายคร้ังจนได้ต้นแบบที่นําไปใช้ได้  

 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร พัฒนารถไถเดินตามติดจอบหมุนเพื่อประหยัดเวลาการ
เตรียมดิน พัฒนาเคร่ืองพ่นหว่านสารเคมีให้ใช้พ่นหว่านเมล็ดข้าวได้ พัฒนาขลุบหมุนสําหรับเตรียมดิน เคร่ืองปลูกข้าว 
4 แถวแบบไม่เตรียมดิน ความสามารถในการทํางาน 1.2 ไร่ต่อชั่วโมง เป็นต้น สวทช. พัฒนาต้นแบบเคร่ืองพรวนจอบ
หมุนต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ที่ใช้กําลังจากรถแทรกเตอร์ลดการย่อยขนาดของก้อนดินดีข้ึนและลดการสั่นสะเทือนที่เกิด 
ที่เคร่ืองพรวนจอบหมุน ปัจจุบัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จํากัด ในด้านเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียวมีการพัฒนาเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็กสําหรับชุมชนกําลังการผลิต 200 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) ต่อชั่วโมง ปัจจุบัน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัท สหภัณฑ์ (ประเทศไทย) กรุ๊ป จํากัด เซ็นเซอร์วัดความชื้นในข้าวเปลือก ที่มีราคาถูกกว่า
อุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศ สามารถวัดแบบต่อเนื่อง (ไม่ต้อง sampling) แสดงผลเป็นตัวเลขทําให้ทราบค่าที่แน่นอน
ชัดเจน ผลงานทั้งสองนี้ เป็นผลงานจากนักวิจัย สวทช. 

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/หลังการเก็บเกี่ยว  
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จากการสํารวจโรงงานอบและสีข้าวระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม พบว่า

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพต่ํา ทั้งในแง่ปริมาณผลผลิต ปริมาณข้าวหัก (สูญเสีย) การใช้พลังงาน และการหยุด
ของเคร่ืองจักร หากมีการปรับปรุงตามหลักวิชาการแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกเท่าตัว โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ของ สวทช. โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสีข้าวให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนด้วยการให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เช่น 
ปัญหาอัตราการแตกหักของข้าวสารที่ข้ันตอนการกะเทาะข้าวเปลือกแก้ไขโดยการปรับระยะห่างของลูกยางและ
กําหนดเวลาเพื่อสลับลูกยาง ปัญหาข้าวกล้องกลับหลังแก้ไขโดยการปรับตะแกรงโยก เพื่อให้รอบการเคลื่อนที่ของ
ตะแกรงโยกมีอัตรารอบที่เหมาะสม ปัญหาข้าวสารแตกหักที่ข้ันตอนขัดขาวแก้ไขโดยการปรับเคร่ืองขัดขาว การเปลี่ยน
ตะแกรงที่เหมาะสมหรือการปล่อยข้าวสารลงสู่เคร่ืองขัดขาวให้เกิดความสมดุลกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มข้ึน 
และปรับปรุงการใช้ลูกยางในการกะเทาะข้าวเปลือกให้เต็มประสิทธิภาพ ในปี 2553 โรงสีข้าวจํานวน 56 แห่ง ได้รับ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการสีข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มข้ึนเป็นมูลค่า 508 
ล้านบาท ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกได้นานข้ึน 3 ล้านบาท รวมผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 511 ล้านบาท 

 
 
 
 
ประเทศไทยส่งออกสินค้าข้าวในรูปผลิตภัณฑ์ข้ันต้น (ข้าวสาร) มากกว่าร้อยละ 97 การส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าว

แปรรูปยังมีปริมาณและมูลค่าไม่สูงนัก แนวโน้มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวของไทยในอนาคตมีโอกาสขยายตัวในอัตราสูง 
ประเทศไทยจึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เนื่องจากมีความได้เปรียบในเชิงวัตถุดิบทั้งใน
ปริมาณและคุณภาพ ปัจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหลายชนิด หลายหน่วยงานมีบทบาท
ดําเนินการหรือสนับสนุนการพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกปรุงรสแช่เยือกแข็ง ขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปคืนรูปเร็ว ก๋วยเตี๋ยวจันท์แช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์อาหาร
เส้นจากข้าวพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทชนิดอ่อนตัวเพื่อการส่งออก อาหารขบเค้ียวจากข้าวผสมผลไม้            
โดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน การเพิ่มมูลค่าข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ 
การผลิตน้ํามันรําข้าวคุณภาพสูง การใช้ข้าวคุณภาพต่ําทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมักซีอ๊ิว เป็นต้น    
กรมการข้าวพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ึงสําเร็จรูปจากข้าวกล้องและข้าวสารที่มีปริมาณอะมิโลสต่างๆ ข้าวก่ึงสําเร็จรูปรส
กะเพรา เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนาแคปซูลยาจากแป้งข้าว
บริสุทธิ์ ข้าวผงผสมเกลือแร่สําหรับผู้ป่วยอาการท้องร่วง ผลิตภัณฑ์น้ําสลัดไร้ไขมัน เคร่ืองดื่มสกัดจากปลายข้าวรส
ผลไม้รวม รสใบเตย เป็นต้น สวทช. สนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สมํ่าเสมอของวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพให้
อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวด้วยการสนับสนุนการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของฟลาวและสตาร์ช
ข้าวของแป้งข้าว 13 สายพันธุ์ ทําให้สามารถเลือกชนิดของแป้งข้าวที่เหมาะสมต่อการแปรรูปหรือสภาวะของการแปร
รูปที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตแป้งหรือผลิตภัณฑ์ของแป้งที่ไม่ถูกย่อย

4.  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสีข้าว 

5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
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ด้วยเอนไซม์ (Resistant starch, RS) นําไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอร่ีต่างๆ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการทดสอบกระบวนการผลิตในระดับขยายขนาดร่วมกับบริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด และสนับสนุนการ
พัฒนาเส้นบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป และขนมขบเค้ียวชนิดสุกพองที่มีธาตุเหล็กสูง  

 

ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากการแปรรูปข้ันต้น มีการพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวส้มจาก
ไขรําข้าว โดยใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของโรงงาน คือ ไขรําข้าวบริสุทธิ์ เป็นวัตถุดิบเร่ิมต้นนํามาปรับสูตร
สารเคลือบ โดยทดสอบเคลือบที่โรงเคลือบส้ม จ. เชียงใหม่ ทําให้ยืดอายุการเก็บรักษาส้ม 

 
 

 
 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึงร้อยละ 21-25 ของ GDP สูงกว่าสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาเลเซียและอินเดีย ต้นทุนดังกล่าวมาจากค่าขนส่ง ค่าดูแลเก็บรักษาและต้นทุนคงคลัง ค่าสูญเสีย
ระหว่างการจัดการต่างๆ  เป็นต้น จากการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการ
จัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อการนําแผนสู่การปฏิบัติของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ทําการเปรียบเทียบต้นทุนระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยและญี่ปุ่น พบว่าประเทศญี่ปุ่น
มีต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบต่ํากว่าประเทศไทย  

 

การมีการเพาะปลูกข้าวในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูปหรือส่งต่อในข้ันต่อไป 
การขนส่งข้าวร้อยละ 99 เป็นการขนส่งทางรถยนต์ ซ่ึงมีต้นทุนสูง2 จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างโลจิสติกส์ข้าวมี
ช่องว่างหลายส่วน เช่น ขาดโรงสีในพื้นที่ที่มีความจําเป็น ขาดไซโลหรือโกดังเก็บสินค้าที่สามารถบริหารจัดการให้เป็น
ประโยชน์ทางการค้า โกดังที่มีอยู่รองรับข้าวจากโครงการรับจํานําของรัฐเท่านั้น3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบการคมนาคมขนส่ง คือ การปรับปรุงระบบการ
บริหารสต็อกหรือคลังกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือซอฟแวร์
ช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การกระจายสินค้าไปสู่ที่หมายที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม  

                                                 
2 บทสัมภาษณ์นายชูเกียรต ิ โอภาสวงศ์  นายกสมาคมผูส้่งออกข้าวไทย ไทยโพสต์ วันท่ี 29 มีนาคม 2552 
http://www.thaipost.net/news/141209/14926 
3 ข้อมูลจาก ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อํานวยการสถาบันเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านโลจิสติกส ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อข่าว “พาณิชย์ทุ่มงบ 300 ล้านอัดฉีดโลจิสติกส์ข้าวเต็มท่ี” ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ฉบับท่ี 459 
ประจําวันท่ี 31 ธ.ค. 2550 - 6 ม.ค. 2551 http://www.afet.or.th/v081/thai/news/commodityShow.php?id=222 
5 ข้อมูลจาก รศ.ดร.ณกร อินทร์ผยุง คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา 
 

6. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ประมาณ 344 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นการปล่อยจากภาคพลังงานร้อยละ 56 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ 
รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 24 จากขยะมูลฝอย และของเสีย ร้อยละ 8 จากป่าไม้และการใช้ที่ดิน ร้อยละ 
7 และจากกระบวนการอุตสาหกรรมร้อยละ 5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ หรือประมาณ 40 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ ก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยจากนาข้าว ส่วนใหญ่คือก๊าซมีเทน ที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนา 
ปัจจัยที่ทําให้เกิดก๊าซมีเทน คือ สภาพไร้อากาศในนาข้าว และสารอินทรีย์ในนาข้าว ช่วงเวลาที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุด คือ ช่วงที่ต้นข้าวเร่ิมออกดอก ออกรวง(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=84095) 

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน (Life Cycle Inventory: LCI) เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
ของประเทศไทยในการประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทําฐานข้อมูล 
LCI ของการปลูกข้าวและแปรรูปข้าว จํานวน 17 ฐานข้อมูล อาทิ การปลูกข้าวเจ้า การปลูกข้าวเหนียว 
(แบ่งเป็น การปลูกข้าวแบบทั่วไป และการปลูกข้าวแบบอินทรีย์) การแปรรูปข้าวเป็นข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวท่อน 
ข้าวหัก รําข้าว แกลบ การแปรรูปข้าวเป็นข้าวนึ่ง การแปรรูปข้าวเจ้าขาวเป็นแป้งข้าวเจ้า การแปรรูปข้าวเหนียว
เป็นแป้งข้าวเหนียว การทําเส้นก๋วยเตี๋ยว การทําขนมจีน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบ ในส่วนของการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต มีการนําฐานข้อมูลบางส่วนไปใช้ประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
ตราฉัตร (บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จํากัด) ข้าวหอมมะลิ 100% ตราหงษ์ทอง (บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด) 
รวมทั้ง อาหารบริการลูกค้าบนสายการบิน บริษัท การบินไทยมหาชน จํากัด ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ได้ข้ึนทะเบียน
เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับรองการข้ึน
ทะเบียน 

7. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเตรียมการเพ่ือลดการกีดกันทางการค้า  

ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และลงนามให้
สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ท่ีเป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ในเดือน
ธันวาคม 2553 มีการเจรจาในเวทีอนุสัญญาสหประชาชาติฯ เป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศให้อยู่ในระดับปลอดภัย ผลการประชุมก่อให้เกิด 
Cancun Agreement กําหนดให้ประเทศกําลังพัฒนาจัดทํานโยบายและแผนลดก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMAS: 
Nationally Appropriate Mitigation Action) รวมท้ัง National Communication ส่งให้สหประชาชาติฯ ทุก 4 ปี  
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็น

ความสําคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ได้จัดตั้งโปรแกรมวิจัยและพัฒนาข้าวที่มุ่งเน้นการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาข้าวของประเทศ ตั้งแต่การผลิตต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของเกษตรกรไทยและการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวของประเทศตลอดห่วงโซ่ของการผลิต ทั้งนี้ กรอบยุทธศาสตร์
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว พ.ศ. 2554-2559 ของ สวทช. จัดทําข้ึน โดยมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ข้าว
ไทย ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มีการวิเคราะห์โจทย์จาก
อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ศึกษาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ สวทช. ทั้งที่ดําเนินการ
เองและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกมาใช้ประกอบการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ด้วย 

 

วทน. เพื	อสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมข้าวและ
ความมั	นคงด้านอาหารในการรับมือภาวะโลกร้อน 

ประเมินเชื$อ
พันธุกรรม

พัฒนา
พันธ์ุข้าวด้วย
เครื	องหมาย

โมเลกุล
พัฒนา

พันธ์ุข้าว
ลูกผสม

ส่งเสริม
การผลิตและ

ใช้เมล็ดพันธุ์ดี
แก่เกษตรกร

พัฒนา
เครื	องจักรกล
และอุปกรณ์
 - การปลูก

 - การเก็บเกี	ยว
  /นวดข้าว

พัฒนา
เทคโนโลยีไอซีที 

เฝ5าระวังการ
ระบาดโรคแมลง
ศัตรูพืช และการ

เปลี	ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พัฒนา
ประสิทธิภาพ

การสี
และอบข้าว

พัฒนา
เทคโนโลยี

กระบวนการ
ผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว

และผลพลอยได้
จากการแปรรูป

ขั$นต้น

-องค์ความรู้และฐานข้อมูลเชื$อพันธุกรรม 
 ข้าวไทย
-เครื	องหมายโมเลกุลเพื	อช่วยในการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุข้าว
-ความเข้าใจกลไกหรือกระบวนการต่างๆ 
ที	เกิดขึ$นในเซลล์ ที	นําไปสู่การปรับปรุง
พันธ์ุข้าว
-พันธ์ุข้าวที	ให้ผลผลิตสูง ทนต่อโรค 
แมลง และภัยธรรมชาติ/เหมาะสมต่อการ
แปรรูป

- เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุดีไว้ใช้
  เอง
- เพิ	มผลผลิตข้าวต่อพื$นที	และประสิทธิภาพ
   การผลิต
- ระบบเฝ5าระวังและเตือนภัยการระบาด
  ของโรค แมลงศัตรูข้าวสําคัญ
- เครื	องจักรกลและอุปกรณ์ในการปลูกและ
  เก็บเกี	ยวที	เหมาะสมกับสภาพพื$นที	ปลูก

-โรงสีขนาด SMEs มี 
  ประสิทธิภาพในการผลิต 
  ลดการใช้พลังงานและลด 
  ปริมาณของเสีย
-โรงงานแปรรูป SMEs ได้ 

GMP และ HACCP
- ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
- ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ	มสูง   
  เชน่ อาหารเสริมสุขภาพ  
  เครื	องสําอาง เวชภัณฑ์
  ทางการแพทย์

ต้นน$ํา กลางน$ํา ปลายน$ํา

พัฒนาระบบโลจิสติกส์

Functional 
Genomics

 
 
 

 
 

 
 

บทท่ี 3 ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2554-2559) 
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กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของ สวทช.:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางการค้า 
 

 
 
 
เป้าหมาย: 1. พันธุ์ ข้าวเขตนาน้ําฝนและเขตชลประทานที่ป รับตัว (adaptation) ต่อสภาวะ       

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (น้ําท่วม แล้ง ดินเค็ม) และการระบาดของศัตรูพืช 
2. พันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ใช้ทรัพยากร (น้ํา ปุ๋ย) อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อพื้นที่มากกว่า 1 ตันต่อไร่ (ข้าวลูกผสม) 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแปรปรวนของฤดูกาลที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว เช่น       
ปี 2554 มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ําท่วมทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 13 ล้านไร่ ที่เหลือ
เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่และอ่ืนๆ มีมูลค่าความเสียหายกว่า 80,000 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําให้เกิดการระบาดของศัตรูพืช เช่น ปี 2553 มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล   
ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี นครสวรรค์ และ
พระนครศรีอยุธยา คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 818,679.75 ไร่ (มติ ครม. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554) 
 

การใช้เทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุลคัดเลือกประชากรที่มาจากการผสมพันธุ์แบบมาตรฐาน ลดระยะเวลา
การคัดเลือก ทําให้ได้สายพันธุ์ที่ต้องการเร็วข้ึน ลดพื้นที่และจํานวนสายพันธุ์ที่ต้องทดสอบ จากความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีของนักวิจัย ได้พันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ําท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสง โดยในปี 2553 เกิดน้ําท่วมขัง
ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ข้าวพันธุ์ดังกล่าวทนน้ําท่วมได้ ทําให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อจําหน่ายในกลุ่ม
เกษตรกรต่อไป เช่นเดียวกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําท่วม
ฉับพลันไป ตั้งแต่ปี 2550 เม่ือเกษตรกรนําไปปลูกแล้วได้ผลดี จึงนําเมล็ดพันธุ์ข้าวมาคืนให้แก่สมาพันธ์ และร่วมกัน
จัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร เพื่อให้เกษตรกรยืมไปใช้ปลูกต่อไป การใช้
เคร่ืองหมายโมเลกุล นอกจากได้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้ว ยังใช้ในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ที่
มีการรวมลักษณะที่มากกว่าหนึ่งลักษณะเข้าด้วยกัน (gene pyramid) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
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ตา้นทานโรคขอบใบแหง้ ทนเค็ม ตา้นทานโรคไหม้ ทนนํ eาทว่ม

ทนเค็ม
+

ตา้นทานโรคไหม้

ทนแลง้
+

ตา้นทานโรคขอบใบแหง้

ทนนํ eาทว่ม
+

ตา้นทานเพลีeยกระโดดสนีํ eาตาล

ตา้นทานเพลีeยกระโดดสนีํ eาตาลทนแลง้

Super Jasmine Rice

การปรับปรุงพนัธุ์โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐาน (Conventional Breeding) 
 
พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่การเกษตร การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ เช่น 

กรณีการใช้ข้าวลูกผสม ทําให้ประเทศไทยยังรักษาปริมาณการผลิตได้ แต่ลดพื้นที่เพาะปลูก เพื่อนําไปใช้ในการผลิต
พืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังทําให้การจัดการการผลิตในเร่ืองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่
ปัจจัยการลดต้นทุนการผลิตในส่วนของแรงงาน การเก็บเก่ียว การจัดการปุ๋ยและน้ํา 

 

การดําเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่มากกว่า 1 ตันต่อไร่ 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการปลูกและเก็บเก่ียว 
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการเทคโนโลยี เพือ่ลดความเสี่ยง/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน่ การใช้เทคโนโลยี

ไอซีทีในการเฝ้าระวงัการระบาดของแมลง การจัดการปุ๋ยและน้าํ การควบคุม/กําจัดศัตรูข้าว 
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แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. ประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวที่เก็บรวบรวม โดยการประเมินลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบแป้งและธาตุอาหาร 

ความต้านทานโรคและแมลงที่สําคัญ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมวิกฤติ จัดทําลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพื่อการจัดเก็บ
และทํา core collection ของฐานพันธุกรรมข้าวไทย 

2. ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อทราบบทบาทและหน้าที่ของยีน (functional genomics) ที่ควบคุมลักษณะสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการคัดเลือกและร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์   

3. ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐาน (Conventional Breeding) ให้ทนต่อ
ศัตรูพืชและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่มากกว่า 1 ตันต่อไร่ (ข้าวลูกผสม) 
แนวทางการดําเนนิการวิจัยและพัฒนา: 
1. วิจัยพัฒนาสายพันธุ์แม่เป็นหมัน ต้านทานโรคและแมลง และสายพันธุ์พ่อที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณลักษณะที่ต้องการ 
2. พัฒนาข้าวลูกผสม โดยคัดเลือกและกําหนดคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดหรือเป้าหมายของ

ลูกผสม  
3. พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์พ่อ พันธุ์แม่ และพันธุ์ลูกผสม ในเชิงพาณิชย์ 
4. ปลูกทดสอบสายพันธุ์ข้าวลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของพันธุ์ที่ได้

พัฒนาข้ึน  
 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการปลูกและเก็บเก่ียว  
แนวทางการดําเนนิการวิจัยและพัฒนา: 
1. พัฒนาต้นแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ เพื่อทุ่นแรงเกษตรกรในการการผลิตข้าว เช่น เคร่ืองเพาะกล้า

อัตโนมัติสําหรับรถดํานา เคร่ืองกะเทาะเปลือกข้าว  
2. ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองต้นแบบ โดยร่วมมือกับบริษัทเอกชน และกลุ่มสหกรณ์/เกษตรกร 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งฝึกอบรมการซ่อมบํารุงให้กับกลุ่มสหกรณ์ ชุมชน ในการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

  

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการเทคโนโลยี เพือ่ลดความเสี่ยง/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน่ การใช้เทคโนโลยี
ไอซีทีในการเฝ้าระวงัการระบาดของแมลง การจัดการปุ๋ยและน้าํ การควบคุม/กําจัดศัตรูข้าว 

แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. ประยุกต์ใช้ระบบ Precision farming เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2. การพัฒนาบุคลากร เช่น การทําแบบจําลอง (Simulation modeling) เพื่อการทํานายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการระบาดของศัตรูข้าว  (การคาดการณ์ forcasting) เพื่อช่วยในการตัดสินใจการวางแผนการผลิต 
เพื่อลดความเสี่ยง หรือความเสียหายที่เกิดข้ึนจากภัยพิบัติ 

3. พัฒนาระบบเตือนภัย (Early warning) และ Emergency response เพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง 
4. บูรณาการฐานข้อมูลทางด้านสภาพภูมิอากาศ กับข้อมูลการผลิตข้าว และการระบาดของโรค เพื่อใช้ในการพัฒนา

แบบจําลอง เพื่อการคาดการณ์ในอนาคต 
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เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการสีข้าวโรงสีข้าวเพิ่มข้ึน เช่น ปริมาณข้าวสารเต็มเมล็ด และประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน   
 

จากการสํารวจเบื้องต้นของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP)            
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า โรงสีข้าวจํานวนมากมีประสิทธิภาพการสีข้าวต่ํา ทั้งใน
ปริมาณผลผลิต คือ ปริมาณข้าวหัก (สูญเสีย) การใช้พลังงาน และการหยุดของเคร่ืองจักร ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
การสีข้าวต้องสีซํ้าหลายคร้ัง เนื่องจากการสีรอบแรกยังมีข้าวเปลือกอยู่จํานวนมาก ใช้พลังงานสิ้นเปลือง ข้าวที่สี
ออกมามีการแตกหักสูง บุคลากรขาดความรู้ในการปรับตั้งเคร่ืองจักรทําให้การทํางานของเคร่ืองสีข้าวไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ หากมีการปรับปรุงตามหลักการเชิงวิศวกรรมจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างชัดเจน 
 

การดําเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 
แผนงานที่ 1 การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมให้คําปรึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพให้โรงสีข้าวและการพัฒนา

บุคลากรของโรงสีข้าว 
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงสีข้าวขนาดกลางและขนาดเล็กให้เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว ลดการใช้

พลังงานและการสูญเสียข้าวหัก 
 

แผนงานที่ 1 การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมให้คําปรึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพให้โรงสีข้าวและการพัฒนา
บุคลากรของโรงสีข้าว 

แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของโรงสีข้าว ในลักษณะ on the job training หรือ 

hands on 
2. พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้อุตสาหกรรมโรงสีข้าว โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา  
 

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงสีข้าวขนาดกลางและขนาดเล็กให้เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว ลดการใช้
พลังงานและการสูญเสียข้าวหัก 

แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการโรงสีกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงสีข้าวที่

ประสบความสําเร็จ 
2. วินิจฉัยปัญหาของโรงสีข้าวแต่ละที่และแนวทางปรับปรุง โดยการทํางานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร

ของโรงสีข้าว 
3. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและร่วมกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว 
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เป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีความหลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมข้าว 

 

 ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวของไทยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีโอกาสขยายตัวในอัตราสูง ประเทศไทยควรให้
ความสําคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) เนื่องจากมีความได้เปรียบในเชิง
วัตถุดิบที่มีศักยภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณสมบัติ 
 

การดําเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 
แผนงานที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูป/พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปแป้ง อาหารสําเร็จรูป (พร้อมบริโภค) และอาหารขบเค้ียว อาหาร

สุขภาพ 
 

แผนงานที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูป/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติของข้าวและแป้งข้าวในข้าวพันธุ์ต่างๆ  
2. จัดทําฐานข้อมูลคุณสมบัติของข้าวและแป้งข้าว เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมี 
 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปแป้ง อาหารสําเร็จรูป (พร้อมบริโภค) และอาหารขบเค้ียว  
อาหารสุขภาพ 

แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1.  พัฒนาเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแป้งข้าว เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมี 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป เช่น อาหารประเภท Snack หรือ Extruder Products อาหารสุขภาพ และ

อาหารพร้อมบริโภค (Ready to eat) 
3. การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการแปรรูปข้ันต้น เช่น จากไขรําข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
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เป้าหมาย: การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเก็บ

เก่ียว และการขนส่ง  
 

แนวโน้มการแข่งขันอันเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้า ทําให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจและผลักดันการ
ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม การบริหารจัดการกระบวนการนําส่งสินค้าและบริการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่
อุปทาน หรือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสําคัญที่ผู้ประกอบการใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบใน
การแข่งขัน จากการวิเคราะห์สถานภาพระบบโลจิสติกส์ไทยในปัจจุบัน พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของ
ไทยต่ํากว่าประเทศคู่ค้า เนื่องมาจากการขนส่งสินค้าของไทย ร้อยละ 88 ใช้รถบรรทุกที่มีต้นทุนพลังงานสูง           
เพื่อยกระดับการแข่งขันของข้าวไทยจําเป็นต้องลดการสูญเสียในทุกจุดของการขนส่ง เก็บรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้าว นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้าของประเทศพัฒนาที่มีต่อสินค้า
จากประเทศกําลังพัฒนาโดยมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) ทําให้มีความจําเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า 
 

การดําเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก ได้แก่ 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Satellite TV หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่เข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบชุมชนในรูปแบบสหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความร่วมมือในชุมชน เพิ่มอํานาจใน

การต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยเน้นการบูรณการในส่วน  

Logistics information flow 
 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Satellite TV หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่เข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย  
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. วิทยาการความรู้เก่ียวกับกรรมวิธี การเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
2. ข้อมูลด้านชลประทาน คาดการณ์ปริมาณน้ํา จากธรรมชาติ หรือจากแหล่งจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร  
3. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 
4. ข้อมูลด้านราคาตลาด ราคากลาง ราคารับจํานํา ราคาตลาดซ้ือขายล่วงหน้า การประกันราคาข้าว ราคาตลาดโลก 
5. ข้อมูลสินเชื่อเพื่อการเกษตรและแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบชุมชนในรูปแบบสหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความร่วมมือในชุมชน เพิ่มอํานาจใน

การต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. การสร้างตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ P2C: Producer to Consumer ภายในโซ่อุปทานภายในหรือระหว่าง

กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดข้ึน 
2. การลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์และการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านระบบสหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     อาทิเช่น 

Transport Consolidation, Labour collaboration, Inventory sharing เป็นต้น 
 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเน้นการบูรณการในส่วน  

Logistics information flow  
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในโซ่อุปทาน อาทิเช่น สําหรับการวางแผนปลูกข้าวและเก็บเก่ียวใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม (Crop planning) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาด (Over supply) เกิดปัญหาต้นทุนการ
จัดเก็บ และเอ้ือประโยชน์ให้คนกลางในการแสวงหาผลกําไร 

2. ระบบการควบคุม ติดตาม และสอบกลับ (Traceability) อัตโนมัติ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกิจกรรมโลจิสติกส์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเพื่อควบคุมการขนส่งข้าวระหว่าง
คลัง รวมทั้งตรวจสอบระยะเวลาและปริมาณการจัดเก็บโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
เป้าหมาย: 1. ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 

2. การจัดทําฐานข้อมูล LCI  สําหรับข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
3. การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ ของผลิตภัณฑ์จากข้าว  

 

สหภาพยุโรปและประเทศอ่ืนๆ ให้ความสําคัญต่อสินค้าที่รักษา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยต้อง
พัฒนาการผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยนํามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้กับการผลิตสินค้า 
สิ่งแวดล้อมถือเป็นการกีดกันทางการค้ารูปแบบหนึ่งที่ผู้ซ้ือสร้างอํานาจในการต่อรอง ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความ
พร้อมให้มากที่สุดเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก
สินค้าเช่นกัน ถ้าไทยไม่ปรับตัวจะเสียโอกาสทางการตลาด ดังนั้น ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งดําเนินการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมข้าวไทย เช่น การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon 
Footprint: CF) และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ (Water Footprint: WF) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักร
ชีวิต (Life Cycle Impact Assessment: LCIA) เป็นต้น  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางการค้า 
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การดําเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 
แผนงานที่ 1 การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ และ LCIA ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
แผนงานที่ 2  การลดค่าคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
 
แผนงานที่ 1 การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ และ LCIA ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. การจัดทําฐานข้อมูล LCI สําหรับข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
2. การสร้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
3. สนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทําคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
 

แผนงานที่ 2 การลดค่าคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ลดการใช้ทรัพยากร 

เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว สวทช. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554 – 2559 ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ
ในหลักการ 
คร้ังที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คร้ังที่ 5/2553 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมี 
ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นประธานการประชุม 
คร้ังที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) คร้ังที่ 3/2554 เม่ือวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล) เป็นประธานการ
ประชุม 
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การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมข้าว 
 
ตัวอย่างผลงานส่งมอบและการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 จากการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน จาก 1) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าว 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงสีข้าว 3) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
จากข้าว 4) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ และ 5) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการกีดกันทางการค้า คาดว่าจะมีผลกระทบทั้งสิ้นกว่า 1,700 ล้านบาท ดังนี้  

 
แผนงานหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ผลงานส่งมอบ พันธุ์ข้าวที่ปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (น้ําท่วม แล้ง ดินเค็ม) 

และการระบาดของศัตรูพืช พันธุ์ข้าวที่ใช้ทรัพยากร (น้ํา ปุ๋ย) อย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อพื้นที่มากกว่า 1 ตันต่อไร่ (ข้าวลูกผสม) 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
ปี พ.ศ. 2552 มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลรุนแรงในพื้นที่ 2 ล้านไร่  
ทําให้ผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 1.1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 
11,000 ล้านบาท หากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 10,000 ไร่ จะสามารถช่วยลด
ความเสียหายผลผลิต คิดเป็นมูลค่า 55 ล้านบาทต่อปี 
พันธุ์ทนแล้ง 
ปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง 10.32 ล้านไร่     
มีปริมาณผลผลิตเสียหาย 1.83 ล้านตันข้าวเปลือกหรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ 11,025 ล้านบาท หากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 10,000 ไร่ จะ
สามารถช่วยลดความเสียหายผลผลิต คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านบาทต่อปี 
พันธุ์ทนน้ําท่วม 
ปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมกว่า 10 ล้านไร่ ทํา
ให้ผลผลิตข้าวเสียหาย 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 5-6 ล้านตันข้าวสาร  หรือคิด
เป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาท หากส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูก 10,000 ไร่ จะสามารถช่วยลดความเสียหายผลผลิต คิดเป็นมูลค่า 90 ล้าน
บาทต่อปี 
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แผนงานหลัก การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงสีข้าว 
ผลงานส่งมอบ เพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวให้ได้ข้าวสารเต็มเมล็ดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 45 และลด

การใช้พลังงานในโรงสีข้าวร้อยละ 5-10 ในโรงสีข้าวไม่น้อยกว่า 100 โรงงาน   
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โรงสีข้าว 100 โรง เพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวให้ได้ข้าวสารเต็มเมล็ดเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 3 และลดการใช้พลังงานในโรงสีข้าวร้อยละ 5-10 คิดเป็นผลกระทบมูลค่า
มากกว่า 540 ล้านบาท 
(สีข้าว 100 วัน*กําไรที่เพิ่มข้ึนต่อวัน 54,000 = 5.4 ล้านบาทต่อโรงงาน) 

 
แผนงานหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
ผลงานส่งมอบ 1. เทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าวที่ทนย่อยต่อเอนไซม์ในระดับขยายขนาด 

2. สูตรสารเคลือบผิวส้มจากไขน้ํามันรําข้าว 
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าวที่ทนย่อยต่อเอนไซม์ในระดับขยายขนาด  

- เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งข้าวของไทย โดยเฉพาะใน
ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม
และประเทศ คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 13 ล้านบาทต่อปี (ขยายผล  1 บริษัท ที่
กําลังการผลิตประมาณ 250 กิโลกรัมต่อวัน) 

- ลดการนําเข้าแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์จากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
500,000 บาทต่อปี 

สูตรสารเคลือบผิวส้มจากไขน้ํามันรําข้าว 
- ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่นํามาใช้พัฒนาสารเคลือบคือไขรําข้าว

และสร้างรายได้ให้กับบริษัทจากการจําหน่ายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อปี และ
ลดต้นทุนในการใช้สารเคลือบผิวจากต่างประเทศ 15 ล้านบาทต่อปี 

- ลดการนําเข้าสารเคลือบผิวจากต่างประเทศ เช่น stafresh, wax หรือ พวก 
sucrose esters of fatty acids โดยลดมูลค่าการนําเข้าสารเคลือบได้ถึง 25 
ล้านบาทต่อปี 

 
แผนงานหลัก การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ผลงานส่งมอบ - ระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

เข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย  

- ระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการควบคุม 
ติดตาม และสอบกลับ (Traceability)  

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต การเก็บเก่ียว และการขนส่ง …..% 
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แผนงานหลัก การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกีดกันทางการค้า 
ผลงานส่งมอบ - ฐานข้อมูล LCI เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศสําหรับประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
- ผลิตภัณฑ์จากข้าวได้รับการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุต 

พร้ินท์ เพื่อเป็น Bench Mark ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - มีฐานข้อมูล LCI ด้านข้าวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของประเทศ สามารถเป็นข้อมูล
อ้างอิงของประเทศสําหรับประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
- สามารถนําค่า Carbon Footprint มาเป็น Bench Mark ในการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากร/วัตถุดิบ และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
- สามารถนําค่า Water Footprint มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่

มีการใช้น้ําให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและ/หรือลดการใช้น้ํา 
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