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54604916 : สาขาวิชาการจัดการ 
ค าส าคัญ : พลวัตการผลิตข้าว / นวัตกรรมข้าว / การค้าข้าว 
 กิตติพงษ์  ตระกูลโชคอ านวย :  นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว                
ในประเทศไทย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์. 281 หน้า. 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์พลวัตการผลิตข้าวของชาวนา
ภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง ด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกร
ปราดเปรื่องด้านข้าว จ านวน 8 คน พร้อมกับวิเคราะห์เอกสาร และสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจากการเป็นนักเรียน
ชาวนา (2) สังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย             
ด้วยการสร้างทฤษฎีฐานราก โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตข้าว จ านวน 6 คน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มอาหาร จ านวน 15 ตัวอย่าง และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว 
จากช่องทางการจ าหน่ายข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคคนเมือง     
และ (3) นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการประยุกต์วิธีการวิจัย
อนาคต โดยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 19 คน ในการวิจัยนี้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน     
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 ผลการวิจัยขั้นตอนท่ีหนึ่งพบว่าในช่วงก่อนการปฏิวัติเขียว ลัทธิธรรมชาตินิยมและพุทธศาสนาส่งผล
ต่อโลกทัศน์ในการผลิตข้าวของชาวนาว่าวงจรชีวิตข้าวด าเนินไปเช่นเดียวกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ หลังจากนั้น
ช่วงการปฏิวัติเขียวครั้งที่หน่ึง อิทธิพลจากทฤษฎีประชากร ล้นโลกและลัทธิทุนนิยมเปลี่ยนโลกทัศน์การผลิตข้าวของ
ชาวนาให้มองว่าข้าวคือธัญพืชทางการค้าและชาวนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าข้าว ในปัจจุบันหรือช่วงการปฏิวัติ
เขียวครั้งท่ีสอง แนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ 
ในการผลิตข้าวของชาวนาว่านวัตกรรมการผลิตข้าวคือการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร 
 ผลการวิจัยขั้นตอนที่สองพบว่าผู้บริโภคข้าวคือกลุ่มคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม       
ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนานวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวคือการเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ และท้ายที่สุดการสร้างนวัตกรรม       
การผลิตข้าวคือการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร 
 ผลการวิจัยขั้นตอนที่สามพบว่าภาพอนาคตนวัตกรรมการผลิตข้าวที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ได้แก่ 
เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาแทนชาวนา การรวมแปลงนาขนาดใหญ่ การเปลี่ยนมือที่ดินจากชาวนาไปสู่นายทุน 
การเกษตรแบบพันธสัญญา และการผลิตข้าวคุณภาพและข้าวเพื่อสุขภาพ ภาพอนาคตนวัตกรรมการแปรรูปข้าว     
ที่น่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด ได้แก่ การแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ คู่แข่งอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพิ่มมากขึ้น การแปรรูป
ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และวิธีการแปรรูปที่เพิ่มประสิทธิภาพ ภาพอนาคตนวัตกรรมการค้าที่น่าจะเป็นไปได้    
มากที่สุด ได้แก่ การแข่งขันในตลาดข้าว พฤติกรรมผู้บริโภคข้าว และการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจข้าว 
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54604916 : MAJOR : MANAGEMENT 
KEY WORDS : RICE PRODUCTION DYNAMICS / RICE INNOVATION / RICE TRADE 
 KITTIPONG TRAKOOLCHOKUMNUAY : THE INNOVATION OF RICE PRODUCTION, RICE PROCESSING, 
AND RICE TRADE IN THAILAND. THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. PHITAK SIRIWONG, Ph.D., AND               
ASST.PROF. APICHART JAI-AREE, Ph.D. 281 pp. 

 This qualitative research consisted of 3 objectives. The first objective was to analyze the rice 
production dynamic of central region farmers living in Mae Klong River’s irrigation area by critical discourse 
analysis received from in-depth interviews of 8 smart farmers together with the analysis of documents and     
the participant observations of farmer students. The second objective was to synthesize of the innovation of rice 
production, rice processing, and rice trade in Thailand by using grounded theory methodology which the data 
received from in-depth interviews of 6 key informants along with the analysis of 15 theoretical samples of rice 
products in food group. The non-participant observations were done with the rice production purchasers from 
the rice distributors in Bangkok together with the analysis of documents related with urban consumers. The third 
objective was to study the innovation of rice production, rice processing, and rice trade that will occurred in    
the future using the application of future research by interviewing of 19 experts. 
  The results of the first procedure showed that before the age of Green Revolution, Naturalism and 
Buddhism had influenced the farmers’ vision of rice production in which rice’s life cycle was similar to human 
development. After the revolution, the influence of capitalism and Thomas Robert Malthus’ principle of 
population changed the farmer’s vision about rice production. Farmers perceived that rice was commercial cereal 
and farmers’ were considered as part of the production system and rice trade. The current concept of innovation 
and creation of proficient farmers played an important role and changed farmers’ vision of rice production 
innovation. Farmers believed that rice production innovation was the development of food security.  
 The result of second procedure revealed that rice consumers were people who were the beginning 
of the innovation creation. The rice distribution channels were the learning space, sharing and innovation 
development. Rice processing was to change the consumers’ demand for identical products. Finally, innovation 
of rice production was the development of food security.  
 The result found in the third procedure showed the future scenario for rice production innovation 
that the most probable scenario included the use of manufacturing technology to replace the farmers, 
combination of large fields, land transfer from farmers to capitalists, contract farming, and qualitative rice 
production and healthy rice. Secondly, the future vision of rice processing innovation that the most probable 
scenario included healthy rice processing, increment of competitors in rice processing industries, transformation of 
rice into other products, and method to optimize rice processing. Thirdly, the future scenario of rice trade 
innovation that the most probable scenario included competition in the rice market, rice consumers’ behaviors, 
and adjudgment of business strategy. 
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 ตลอดระยะเวลาของการวิจัยและพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกทราบซึ้งถึงความกรุณาที่
ผู้วิจัยได้รับตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักที่ได้
เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยศึกษาถึงเรื่องข้าวอย่างลุ่มลึกโดยได้ถ่ายทอดวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ ตลอดจน
แนวทางการวิจัยที่สามารถเข้าถึง ความรู้ ความจริง และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็น
กระบวนการทางวิชาการที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ เช่นเดียวกันกับ    
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ค าปรึกษาในการวิจัยเชิงบูรณาการ     
อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้างานมาโดยตลอด  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาย ใน               
ที่ได้พิจารณางานวิจัยนี้อย่างละเอียดและได้ให้ข้อเสนอแนะวิธีการวิจัยในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์    
ต่อการวิจัย นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งช่วยเติมเต็มงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ      
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าเรื่องรูปแบบและวิธี   
การเขียนงานวิจัยที่ตรงตามหลักวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้อย่างมาก 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ. เอ่ียม ทองดี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จุดประกายและให้แสงสว่างในการเขียนงานวิจัยครั้งนี้ ด้วยค าถาม
ที่ว่า “แล้วยังไงต่อ ?” เป็นการกระตุ้นให้ผู้วิจัยได้คิดและพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ เดิมจนส าเร็จ
ออกมาเป็นงานวิจัยนี้  
 ขอขอบพระคุณ นักคิด นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว 
ที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงถึงในดุษฎีนิพนธ์ เล่มนี้  ซึ่งมีคุณค่าในการพัฒนาความคิดของผู้วิจัย รวมทั้ง
ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนที่ได้สละเวลาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยนี้ 
 ขอขอบคุณ พ่ีๆ ร่วมรุ่นการจัดการรุ่น 1 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ 
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม เจ้าหน้าที่หอสมุด วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ        
นายเจษฎาพร ศรวิชัย ที่ได้ให้ค าแนะน า ดูแล และประสานงาน แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ในท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ เตี่ย แม่ ทุกๆ คนในครอบครัว และคนใกล้ชิด          
ที่ให้ทุนทรัพย์และก าลังใจในการศึกษาครั้งนี้ โดยเฉพาะแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากบรรพบุรุษที่ได้
ล่วงลับไปแล้ว ซ่ึงความกรุณาทั้งหมดนี้จะอยู่ในความทรงจ าของผู้วิจัยตลอดไป  
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