
                                                           
 

 

 

 

 
 
 

 นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย 

 นายกิตติพงษ์  ตระกูลโชคอ านวย 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย 

 นายกิตติพงษ์  ตระกูลโชคอ านวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE INNOVATION OF RICE PRODUCTION, RICE PROCESSING, AND RICE TRADE       
IN THAILAND 

 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Kittipong Trakoolchokumnuay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Philosophy Program in Management 

Program of management 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตข้าว 
การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย” เสนอโดย นายกิตติพงษ์ ตระกูลโชคอ านวย เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 

 
……........................................................... 

                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่..........เดือน....................พ.ศ........... 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ ใจอารีย์ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
....................................................ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา) 
............/......................../.............. 

 
....................................................กรรมการ                    ....................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ จันทึก)                      (รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทอดไทย) 
............/......................../..............                             ............/......................../.............. 
 
....................................................กรรมการ                    ....................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์) 
............/......................../..............                             ............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

54604916 : สาขาวิชาการจัดการ 
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 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 
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 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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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ข้าว เป็นพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งของโลกที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์อันกลมกลืน

ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้าวประกอบพิธีกรรม            
เพ่ือแสดงออกถึงความเชื่อ ความเคารพ และความศรัทธา เป็นความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม      
การใช้ข้าวเพ่ือการบริโภคและการค้าเป็นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การใช้ข้าวเป็นเครื่องมือ    
ในการออกนโยบายหาเสียงเพ่ือช่วยเหลือชาวนาเป็นความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เป็นต้น ปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับกระบวนการของข้าว ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป 
และการค้าเพ่ิมมากขึ้นท าให้ความสัมพันธ์ของข้าวกับบริบททางด้านต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป  

สังคมไทยที่มีพ้ืนฐานมาจากเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวมาแต่โบราณ      
ข้าวเป็นทั้งพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญจึงมีความส าคัญกับคนไทยอย่างใกล้ชิด    
ข้าวและสิ่งที่เก่ียวเนื่องกับข้าวจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานก าหนดลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของคนไทย ความสัมพันธ์พ้ืนฐานนี้ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคข้าว             
ได้หลายระดับ ในระดับบุคคลแสดงถึงทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และพฤติกรรม    
ส่วนบุคคลที่มีต่อข้าว ส่วนในระดับกลุ่มแสดงถึงรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคข้าว รูปแบบ      
การท านา และในระดับสังคมแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ชุมชนและสังคมในการท านา 
(เอ่ียม ทองดี, 2538 : 2) 

ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นระบบทุนนิยม (Capitalism) นับตั้งแต่การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง 
(Bowring Treaty) ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2398 ที่ไทยอนุญาตให้ส่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกได้ ท าให้
ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญที่สุดของไทย (เพ็ญศรี ดุ๊ก, 2542 : 6-10) ในช่วงแรกการค้าขาย
ข้าวด าเนินการโดยขุนนางระดับสูง ต่อมาคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามามีบทบาทในการค้าข้าวเพ่ิมขึ้นท าให้
ธุรกิจการค้าข้าวเติบโต หลังจากนั้นการค้าข้าวกมี็ความส าคัญด้านเศรษฐกิจของไทย จากการปลูกข้าว
เพ่ือยังชีพก็กลายเป็นปลูกเพ่ือการค้าและการส่งออกในรูปแบบของระบบตลาด ดังนั้นพอมีการซื้อขาย
ข้าวระหว่างประเทศเกิดขึ้น ราคาข้าวที่แท้จริงจึงถูกก าหนดโดยสภาพการค้าข้าวระหว่างประเทศ  
จากลูกค้าต่างประเทศและผู้ส่งออกของไทย ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามยุคสมัยนั้นๆ การก าหนด
ราคาข้าวของไทยค านวณแบบย้อนกลับ โดยผู้ส่งออกข้าวใช้ราคาซื้อขายระหว่างประเทศเป็นราคาตั้ง
เพ่ือซื้อข้าวสารจากโรงสี โรงสีก็ใช้ราคาที่ผู้ส่งออกตั้งราคาซื้อข้าวสารนั้นมาค านวณตั้งราคารับซื้อ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

2 

ข้าวเปลือกจากพ่อค้าข้าวในตลาดหรือจากชาวนา โดยชาวนาไม่สามารถก าหนดราคาขายข้าวเปลือก
ในตลาดข้าวได้ (อัมมาร สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ ระนอง, 2533 : 231-232) 

หลังจากข้าวมีบทบาทส าคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นประชากร     
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาไทยซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีความผูกพัน      
อยู่กับข้าว เป็นเหตุให้ข้าวกลายเป็นพืชที่มีอ านาจทางการเมืองของประเทศเห็นได้จากพรรคการ
เมืองไทยทุกยุคทุกสมัยมักเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาด โดยใช้ข้าวเป็นเครื่องมือในการออกนโยบาย
ประชานิยมเพ่ือหาเสียงจากกลุ่มชาวนา การออกนโยบายของรัฐบาลในยุคต่างๆ นั้นมักมีวาระ      
ซ่อนเร้น ได้แก่ โครงการรับจ าน าข้าว และโครงการประกันราคาข้าว นโยบายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยและโลจิสติกส์ข้าวไทย ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการค้าข้าว ส่งผลให้ศักยภาพ   
ในการส่งออกข้าวไทยและคุณภาพข้าวลดลง (นิพนธ์ พัวพงศกร และ จิตรกร จารุพงษ์, 2553) 

ปัจจุบันการสร้างนวัตกรรมข้าว ตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภคเป็นสิ่งทีส่ร้างความแตกต่าง
ให้กับข้าวไทย โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการน าเอาองค์ความรู้แบบสหวิชามาผสมผสาน      
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการเพ่ิมคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่        
ที่ผลิตได้จากข้าว ประกอบกับสภาวะการค้าข้าวในตลาดโลกมีการแข่งขันรุนแรงเพ่ิมขึ้น การสร้าง
นวัตกรรมจึงเป็นทางออกหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและยังเป็นการสร้าง
ช่องทางการตลาดใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่งขัน (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554 : 18-19) 

ทั้งนี้ประเทศไทยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทยหลายฉบับมีวัตถุประสงค์คล้ายกัน      
คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย การเสริมสร้างกลไกตลาดด้วยการขยายปริมาณ       
การบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศ การผลักดันการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก การจัดระบบ        
การกระจายสินค้าให้มีต้นทุนต่ าและรวดเร็ว  เป็นต้น นอกจากนั้นมีการก าหนดนโยบาย เช่น        
การประกันราคาข้าว การรับจ าน าข้าว การแทรกแซงราคาตลาด และการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิต
สูงขึ้น เป็นต้น แต่ปัญหาที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการวางยุทธศาสตร์ข้าวไทย 
(Thai Rice Positioning) ไม่มีความชัดเจนในการลงมือปฏิบัติจริง 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็พบกับปัญหาในการพัฒนาข้าวไทย ประเด็นแรกคือ การพัฒนา
สายพันธุ์ข้าวไม่ได้พัฒนาจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก แต่พัฒนาจากเป้าหมายบางอย่างของ
ตัวนักวิจัย ถัดมาประเด็นที่สอง เป็นเรื่องการท างานของหน่วยงานภาครัฐแต่ละกระทรวงมิได้ร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง และบทบาทของบางกรม กอง ที่ท างานเกี่ยวกับข้าวมีการท างานที่ทับซ้อนกัน         
จึงกลายเป็นปัญหาของการพัฒนาข้าวไทย และประเด็นที่สาม แนวโน้มในอนาคตการแข่งขัน          
ในอุตสาหกรรมข้าวในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าว   
ของไทยสูงกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนเพ่ือสร้าง      
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ความมั่นคงของข้าวไว้ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าวไทย   
ทั้งระบบ (ปราโมทย์ วานิชานนท์, 2558)  

จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมา ในช่วงต้นของการวิจัยเป็นเรื่องพลวัตการผลิตข้าว       
ของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง สุพัตรา สุภาพ (อ้างถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม, 
2552 : 14) ได้กล่าวไว้ว่าสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คู่กัน หากสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมจะเปลี่ยน    
ไปด้วย เช่นเดียวกันเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลง      
ทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่รวมกันในสังคม ทั้งในรูปของ
โครงสร้างและหน้าที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง           
ทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถเกิดได้แบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเปลี่ยนแปลง      
แบบฉับพลันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เช่น การประดิษฐ์คิดค้นด้วยวิธีการผลิตใหม่        
การริเริ่มจากชนชั้นน าของสังคม เป็นต้น หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เช่น การรับเทคโนโลยี
ภายนอก เป็นต้น  
 ดังนั้นการวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นนี้ การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse 
Analysis) เป็นวิธีการส าคัญที่จะอธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอน ล าดับเหตุการณ์ และรายละเอียด
ปลีกย่อยต่างๆ ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสรรพสิ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสังคมในรูปของวาทกรรม      
และภาคปฏิบัติการวาทกรรมว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงการน า 
ในการก าหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ อย่างไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล สถาบัน 
สถานที่ เหตุการณ์อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้าง รวมถึงการเก็บกดปิดกั้น สิ่งเหล่านี้
ของวาทกรรมมีอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งหัวใจของการวิเคราะห์วาทกรรมอยู่ที่การพิจารณาค้นหาว่า 
ด้วยวิธีการหรือกระบวนการใดที่สิ่งต่างๆ ในสังคมถูกท าให้เป็นวัตถุเพ่ือการศึกษาเพ่ือการพูดถึง      
วาทกรรม หรือการพิจารณาถึงภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมนั่นเอง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอราฬ, 
2554: 20) 
 แฟร์คลัฟ (Fairclough, 2003: 135) ได้กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่า 
วาทกรรมเป็นรูปแบบหนึ่ งของวิถีปฏิบัติทางสังคม ความคิดนี้มีนัยว่าวาทกรรมกับสังคม                  
มีความสัมพันธ์กันแบบวิภาษ กล่าวคือวาทกรรมประกอบสร้างสังคม ได้แก่ ความรู้ อัตลักษณ์ 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ในขณะเดียวกันวาทกรรมก็ถูกก าหนดโดยสังคม ทั้งนี้ความรู้  อัตลักษณ์ 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่สื่อสารโดยวาทกรรมอาจท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม เป็นที่สังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับการใช้อ านาจ  ในทางมิชอบหรือ    
การครอบง ามักไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นวิเคราะห์วาทกรรมนั้นต้องแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคมที่ต้องพิจารณาทั้งตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
และภาคปฏิบัติการทางสังคม 
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ในช่วงถัดมาของการวิจัยเป็นเรื่องของนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว           
และการค้าข้าวในประเทศไทย เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมข้าวตั้งแต่การผลิตจนถึง
ผู้บริโภค ศุภชัย หล่อโลหการ และคณะ (2553 : 9-10) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทีพั่ฒนานวัตกรรม ดังนี้  

 ทฤษฎีการผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology Push Model) เป็นรูปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานอยู่บนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น จากนั้นจึงผลักดันให้เกิดเป็น
นวัตกรรมเพ่ือออกสู่ตลาดต่อไป สมมุติฐานส าคัญของทฤษฎีนี้คือการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้เกิด    
การสร้างนวัตกรรมตามมา และตลาดจะยอมรับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่
ทุกนวัตกรรมที่สามารถขายได้ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดอ่อนของทฤษฎีเนื่องจากไม่ได้น าความ
ต้องการของผู้ซื้อและปัจจัยด้านการตลาดอื่นๆ มาพิจารณาประกอบในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีการผลักดันจากตลาด (Demand Pull Model) เป็นทฤษฎีที่มี
ทิศทางตรงกันข้ามกับทฤษฎีการผลักดันด้วยเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมตามทฤษฎีการผลั กดัน
จากตลาดนี้จะเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค        
เพียงอย่างเดียว อาจท าให้หน่วยงานสูญเสียโอกาสและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่     
ที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมประเภทรากฐาน (Radical Innovation) ได้ หากหน่วยงาน
ตั้งเป้าหมายในการค้นคว้าและวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชัดเจนเท่านั้น 
หน่วยงานอาจใช้เวลาและทรัพยากรส่วนใหญ่ไปในการต่อยอดเทคโนโลยีและการปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว โดยอาจจะละเลยหรือมองข้ามเทคโนโลยีใหม่ๆ     
ที่ยังไม่มีความต้องการของตลาดที่ชัดเจนมารองรับไป 

นอกจากนี้ทฤษฎีเครือข่าย (Network Model) เป็นรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม         
ที่ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์และการพ่ึงพาจากทรัพยากรจากภายนอกองค์กร โดยมองหา
แนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทนวัตกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น แทนที่จะท าการค้นคว้าวิจัยด าเนินการพัฒนานวัตกรรมเองทุกขั้นตอน และท าการจ้างวิจัย           
ซื้อเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ หรือท างานร่วมกับองค์กรหรือบริษัทอ่ืนเพื่อสร้างนวัตกรรม 

ในขณะที่ ไตรแอส เดอ เบส และคอตเลอร์ (Trias de Bes and Kotler, 2011)      
เสนอรูปแบบการสร้างนวัตกรรม A ถึง F (A to F Model) โดยอธิบายไว้ว่า หน่วยงานใดก็ตามที่
ต้องการสร้างนวัตกรรมจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทในการท างานให้เหมาะสม  เมื่อได้ก าหนดเป้าหมาย 
ทรัพยากร และวันสิ้นสุดแล้ว ก็ให้กลุ่มคนในบทบาทต่างๆ ท างานอย่างอิสระเพ่ือสร้างนวัตกรรมนั้น
ขึ้นมาโดยบทบาทด้านต่างๆ ทีค่้นพบมีดังนี ้

 ผู้ริเริ่ม (Activators) เป็นผู้เริ่มกระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยระบุบทบาทการท างาน
ของแต่ละคน ผู้รวบรวมข้อมูล (Browsers) คือผู้เชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูล โดยส ารวจตลอด
กระบวนการและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นกระบวนการและการประชุมที่ใช้ไอเดียใหม่ๆ
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ผู้สร้างสรรค์ไอเดีย (Creators) มีหน้าที่คิดค้นแนวความคิดหรือโอกาสใหม่ๆ ในกระบวนการ ผู้พัฒนา 
(Developers) มีหน้าที่คือน าไอเดียมาแปลงเป็นผลลัพธ์หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ขึ้นมา  
ผู้ด าเนินการ (Executors) คือผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการน าสิ่งที่เกิดจากไอเดียไปปฏิบัติ   
และท าให้นวัตกรรมออกสู่ตลาดได้จริง และผู้อ านวยความสะดวก (Facilitators) คือผู้อนุมัติงบลงทุน 
นอกจากนั้นยังคอยดูแลไม่ให้กระบวนการขัดข้อง ภารกิจส าคัญคือการจัดหาเครื่องมือให้กับ
กระบวนการสร้างนวัตกรรม 

ในขณะที่วิธีการวิจัยที่ใช้การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology) 
เพ่ือสร้างค าอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานรากพัฒนาขึ้นมาจาก
ความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า การจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการอยู่รวมกันของมนุษย์ 
จ า เป็นต้องเข้าใจถึงกระบวนการที่บุคคลได้สร้างความหมายให้กับสิ่ งต่างๆ ที่อยู่ รอบ ตัว             
เพราะความคิดและการกระท าของมนุษย์มีพ้ืนฐานที่ส าคัญอยู่ที่ความหมายที่ตนมีต่อสิ่งต่างๆ วิธีวิทยา
แบบนี้จึงเน้นที่การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยยึดหลักของการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ จากนั้น    
จึงน าข้อมูลที่ได้มาสร้างมโนทัศน์ หาความเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ ต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป          
เชิงทฤษฎีของปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีต้องการหาค าอธิบาย (Strauss and Corbin, 1998) 

ในช่วงท้ายของการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว   
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะตอบปัญหาแนวโน้มอนาคตที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมข้าวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวของไทยสูงกว่าประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ส าหรับประเทศไทยจะมีการวางแผนเพ่ือสร้างความมั่นคงของอาหารไว้อย่างไรเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าวไทยทั้งระบบ 

ปัจจัยที่มีมากระทบต่อปริมาณและราคาของการส่งออกข้าวไทย ไม่ใช่แค่เพียงนโยบาย
ภาครัฐ แต่ยังมีเรื่องของราคาพืชอาหารที่สามารถทดแทนข้าวได้ สภาพตลาดการค้าข้าวของแต่ละ
ประเทศ แต่ละทวีปทั่วโลก ตลาดหลักที่เริ่มเปลี่ยนจากเอเชียไปสู่แอฟริกา รวมถึงภาวการณ์แข่งขัน
ด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอ่ืนๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทย รวมถึง
ผู้ผลิตทั้งชาวนาและผู้ประกอบการโรงสีต้องท าความเข้าใจ (หัสดิน สุวัฒนพงศ์เชฎ, 2555 :126-131) 

 การท าตลาดข้าวไทยในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงเช่นนี้ ผู้ส่งออกข้าว
ของไทยต้องมีการปรับตัวโดยท าการตลาดของตนเองมากขึ้น ท าการตลาดปลายทางมากขึ้น        
ศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคข้าวของตลาดต่างๆ หากจะขายข้าวขาวไทยในตลาดที่มีความต้องการข้าว
ที่วิธีหุงข้าวมีความแตกต่างก็จะต้องน าเสนอวิธีการหุงข้าวไทยที่ท าให้ไม่แฉะ ได้ข้าวเมล็ดสวย และมี
กลิ่นหอม อาจจะต้องน าเสนอให้ตลาดใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบของไทย เพราะการใช้หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าแบบของไทยจะท าให้ได้ข้าวสวยคุณภาพดี อาจจะท าตลาดข้าวไทยควบคู่ไปกับอาหารไทย 
โดยเฉพาะอาหารไทยในปัจจุบันเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการปรุงอาหาร                
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ของชาวตะวันตกจะเน้นวัตถุดิบ เช่น ความสุกของเนื้อ ความยืดหยุ่น และรสสัมผัสของเนื้อ เป็นต้น           
แต่อาหารไทย จะเน้นเครื่องปรุง เช่น แกงชนิดต่างๆ ต้มย า ผัดประเภทต่างๆ ซึ่งอาหารไทยเหมาะกับ
การรับประทานกับข้าวสวยแบบของไทย 

นอกจากนี้ สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2552 : 55-67) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจข้าว
ของไทยไว้ว่า ต้องมองธุรกิจข้าวในรูปแบบของโลกเป็นส่วนกลาง (Global Centricity) แต่เน้นลงไป
ในระดับภูมิภาค (Regional Platform) เนื่องจากถ้าประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามให้    
ความร่วมมือกับไทยในการส่งออกข้าวก็จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของปริมาณข้าวได้ ประเทศ
ไทยอาจต้องเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องการันตีอาหารและความมั่นคง      
ด้านพลังงานของอาเซียน กล่าวคือประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพในการบริหารให้แก่ข้าวในอาเซียน
ให้ได้ ไม่ว่าข้าวจะอยู่ในพม่า กัมพูชา ลาว หรือประเทศใดก็ตามเพ่ือสร้างตลาดอาเซียนให้เกิดข้ึน 

ขณะที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากรับเป็นรุก โดยเฉพาะการเข้าไปบริหาร         
ความต้องการในตลาดที่ข้าวไทยมีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาไทยเน้นแต่เรื่องโครงการรับจ าน าหรือ      
การประกันราคา จากนี้ไปต้องเริ่มให้ความส าคัญกับการเจาะตลาดการสร้างตราสินค้าข้าวไทย     
การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เช่น การอิงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า      
แบบตลาดชิคาโก เป็นต้น 

ในการวิจัยช่วงท้ายนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures 
Research - EFR) เป็นการวิจัยที่มีแนวคิด วิธีการ และระเบียบวิธีที่แตกต่างไปจากการวิจัยโดยปกติ
ทั่วไป ซึ่งให้ความสนใจกับการศึกษาแนวโน้มต่างๆ ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์มีระเบียบวิธีในการศึกษา
แนวโน้มในอนาคตอย่างเป็นระบบซ่ึงอยู่ในรูปของการวิจัยในอนาคต ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับ
อนาคตย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ และเชื่อว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีอิทธิพลต่อ         
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ความสนใจต่อการศึกษาแนวโน้มนั้นมีมาตั้งแต่อดีต โดยจากเดิมความคิดเรื่อง
ของแนวโน้มเป็นความสนใจภายใต้การศึกษาพัฒนาการในอดีต เพ่ือท านายแนวโน้มในอนาคต หรือมุ่ง
ศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยีทั้งในอดีต 
ปัจจุบันเพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงศึกษาว่าตัวประกอบใดมีอิทธิพล เพ่ือจะได้ควบคุม
ปัจจัยเหล่านั้นในอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2529) 

รูปแบบของการสัมภาษณ์ในการวิจัยอนาคต ประกอบไปด้วยการให้ผู้ให้สัมภาษณ์     
สร้างภาพอนาคตที่เป็นทางเลือก 3 ภาพ เรียงล าดับกัน คือ ภาพอนาคตทางดี (Optimistic-Realistic 
Scenario - OR) ภาพอนาคตทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario - PR) และภาพอนาคตที่
น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most-Probable Scenario - MP) ภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพนี้จะประกอบไป
ด้วยแนวโน้มในอนาคตที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง (Textor, 1990) 
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ด้วยปรากฏการณ์ข้างต้นแสดงถึงความส าคัญของปัญหาและแนวทางการวิจัยเป็นเหตุให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาพลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลองว่า ในแต่ละ
ช่วงเวลาชุดวาทกรรมใดเข้ามามีบทบาทในการผลิตข้าว  และบริบทของความสัมพันธ์เหล่านั้น       
เป็นอย่างไร ถัดมาคือการวิจัยถึงนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวใน        
ประเทศไทย ตั้งแต่การผลิตข้าวจนถึงผู้บริโภคมีกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างไร และท้ายที่สุด   
เป็นการวิจัย ถึงนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า        
มีแนวโน้มไปในทิศทางใด เพ่ือน ามาช่วยก าหนดแนวทางในการพัฒนายกระดับข้าวไทยให้มี         
ความมั่นคงทางอาหาร 

ค าถามการวิจัย 
 1. ในแต่ละช่วงเวลาชุดวาทกรรมใดเข้ามามีบทบาทในการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลาง

เขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง และบริบทของความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นอย่างไร 
 2. นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย ตั้งแต่การผลิต
ข้าวจนถึงผู้บริโภคมีกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 

 3. นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต          
มีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. วิเคราะห์พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง 
2. สังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย  
3. สังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้น         

ในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ า       

แม่กลอง  
1.1 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สาขา

การผลิตข้าวและปราชญ์ชาวบ้าน บริเวณลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่างและพ้ืนที่นาข้าวที่ชาวนามีอัตลักษณ์
การผลิตข้าวคล้ายคลึงกัน 
  1.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ บริเวณลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่าง ได้แก่ พ้ืนที่นาข้าวจังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี และพ้ืนที่นาข้าวที่ชาวนามีอัตลักษณ์การผลิตข้าวคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
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  1.3 ขอบเขตด้านเวลา เริ่มศึกษาตั้งแต่ช่วงก่อนการปฏิวัติเขียว (หรือช่วงก่อน   
ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญของไทยกับสหรัฐอเมริกาที่เริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2493 จนถึงปี พ.ศ. 2557 

 2.  ขั้นตอนที่ สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว  การแปรรูปข้าว  และการค้าข้ าว                
ในประเทศไทย 
  2.1 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องข้าว ได้แก่ ชาวนา ผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าว 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้ส่งออกข้าว   
  2.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ร้านค้าปลีกทันสมัย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์มาเก็ต 
และแมคโคร ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น     
แฟมมิลี่มาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต เป็นต้น และร้านค้าปลีกออนไลน์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  2.3 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาในช่วงเวลาปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557   
ถึงเดือนมีนาคม 2558  

 3. ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้น   
ในอนาคต 
  3.1 ขอบเขตผู้เชี่ยวชาญ จากกลุ่มการผลิตข้าว กลุ่มการแปรรูปข้าว และกลุ่ม    
การค้าข้าว จ านวน 19 คน 
  3.2 ขอบเขตด้านเวลา เป็นการคาดการณ์อนาคตประมาณไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า 
เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1. ท าให้ชาวนาในภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลองเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง   
การผลิตข้าวแล้วปรับตัวตามวาทกรรมการผลิตข้าวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

2. เป็นแนวทางให้ภาครัฐ ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน 
และกรมส่งเสริมการส่งออก ในการออกนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมข้าว 

3. เป็นแนวทางให้ภาคเอกชน คือ อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ได้พัฒนากระบวนการ     
แปรรูปพร้อมกับการผลิตข้าวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น  

4. น าผลการวิจัยที่ได้ไปตีแผ่ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ  และวารสารวิชาการ
ทางด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าเอาองค์ความรู้ไปใช้ใน           
การสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว 
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 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. พลวัต (Dimensions) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของบริบททางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงใน    
การผลิตข้าวของของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง 
 2. วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ระบบ ระเบียบแบบแผน หรือกระบวนการ          
ในการสร้างอัตลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคม ในที่นี้คือพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว   
และการท านา การผลิตข้าวตามการเกษตรแผนใหม่ นวัตกรรมการผลิตข้าว  และการสร้างเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 
 3. ตัวบท (Text) หมายถึง สิ่งที่สร้างความหมาย ได้แก่ ระบบความรู้ ความเชื่อ          

อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม 

 4. ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) หมายถึง การผลิต การบริโภค 
และการตีความตัวบท วิถีปฏิบัติการทางวาทกรรมเป็นสื่อกลางระหว่างภาคปฏิบัติการทางสังคมกับตัว
บทกล่าวคือสังคมมีอิทธิพลกับตัวบททางอ้อม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือสังคมก าหนดภาคปฏิบัติการทาง
วาทกรรมและภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมไปก าหนดตัวบทอีกต่อหนึ่ง 
 5. ภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มจากระดับ
สถานการณ์คือบริบทของเหตุการณ์สื่อสารนั้น ระดับถัดไปคือระดับสถาบันเป็นสถาบันที่เกิด
เหตุการณ์ส่อสารนั้นๆ และระดับที่กว้างที่สุดคือด้านวัฒนธรรม การวิเคราะห์มิตินี้จะท าให้เห็น
ความสัมพันธ์แบบวิภาษระหว่างตัวบทกับสังคม 
 6. การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตร 
โดยการน าเครื่องจักร ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช และระบบการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในการเกษตร     
เพ่ือทดแทนการท าการเกษตรในรูปแบบดั้งเดิมให้มีโดยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิตเพ่ือให้มีก าไรจากการท าเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 
 7. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง วิธีการที่เน้นในเรื่องความใหม่ทั้งความคิดและ
ความสามารถในการน านวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 
 8. ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) หมายถึง การจัดการให้อาหารและสินค้า
เกษตรที่น ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย์มีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตราย
ที่มาจากอาหาร 
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 9. ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) หมายถึง การที่ประชากรโลกมีอาหาร
เพียงพอกับความต้องการ มีเสถียรภาพ และสามารถเข้าถึงได้  
 10. การท าเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) หมายถึง ระบบการผลิต      
ทางการเกษตรที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อกับอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ผลิต ซึ่งก็คือ
เกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตบางประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น ที่ดิน ทุน แรงงาน โดยทั้ง 2 ฝ่ายเจรจา
ตกลงท าสัญญาระหว่างกันไว้ล่วงหน้าถึงปริมาณ คุณภาพผลผลิต ราคาและช่วงเวลาที่จะรับซื้อ      
ส่วนผู้ประกอบการหรือบริษัทจะให้การสนับสนุนเรื่องของทุน พันธุ์พืช นักวิชาการที่ปรึกษา         
และเทคโนโลยีในการผลิต 
 11. การท าเกษตรในต่างประเทศ (Offshore Farming) หมายถึง การท าการเกษตร   
นอกประเทศ โดยการไปเช่าทีด่ินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอ่ืนผลิตผลิตผลทางการเกษตร 
 12. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry Rice) หมายถึง พันธุ์ข้าวที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค 
 13. เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง ชาวนาที่มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค       
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
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บทที่ 2 

  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและนําเสนอตามลําดับหัวข้อ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ํา       
แม่กลอง 
  1.1 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis - CDA) 
  1.2 ประวัติความเป็นมาของข้าว  
  1.3 วัฒนธรรมการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลาง 
  1.4 นิเวศวิทยาลุ่มน้ําแม่กลอง 
  1.5 วิวัฒนาการการทําเกษตรกรรมในประเทศไทย 
  1.6 บทสรุปตอนที่หนึ่ง 
 2. ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว                
ในประเทศไทย 
  2.1 การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology - GTM) 
  2.2 ความหมายและกระบวนการสร้างนวัตกรรม 
  2.3 นวัตกรรมการผลิตข้าว 
  2.4 นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
  2.5 นวัตกรรมการค้าและช่องทางจัดจําหน่ายข้าว 
  2.6 โลจิสติกส์ข้าวไทย 
  2.7 ข้าวกับนโยบายด้านการเมือง 
  2.8 บทสรุปตอนที่สอง 
 3. ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต 

3.1 การวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures Research - EFR) 
  3.2 การสืบทอดการทํานาและการถือครองที่ดินของชาวนา 
  3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
  3.4 การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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  3.5 โครงสร้างครัวเรือนของสังคมไทย 
  3.6 ความมั่นคงด้านอาหาร  
  3.7 ความปลอดภัยในอาหาร  
  3.8 พฤติกรรมผู้บริโภคข้าว 
  3.9 บทสรุปตอนที่สาม 
 4. สรุปสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้้า  
แม่กลอง 

1.1 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis - CDA) 
  วาทกรรม (Discourse) ไม่ได้หมายถึง ภาษา คําพูด หรือถ้อยแถลงอย่างที่     
มักเข้าใจกันเท่านั้น แต่ในความหมายของ มิเชล ฟูโก้ต์ (Michel Foucault) นักคิด นักเขียน        
และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโด่งดัง วาทกรรมในงานวิจัยนี้ หมายถึงระบบและกระบวนการ
ในการสร้างอัตลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความจริง อํานาจ 
หรือตัวตนของเรา นอกจากนี้วาทกรรมยังทําหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ดํารงอยู่และเป็นที่ยอมรับ      
ในวงกว้าง  (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554: 20)  
  การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) โดยสาระสําคัญแล้วหมายถึง 
การพยายามศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ 
ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสรรพสิ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสังคมในรูปของวาทกรรม และภาคปฏิบัติการ
วาทกรรมว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงการนําในการกําหนด
กฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ อย่างไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล สถาบัน สถานที่ เหตุการณ์
อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้าง รวมถึงการเก็บกดปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ของวาทกรรม     
เป็นอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งหัวใจของการวิเคราะห์วาทกรรมอยู่ที่การพิจารณาค้นหาว่า ด้วยวิธีการ
หรือกระบวนการใดที่สิ่งต่างๆ ในสังคมถูกทําให้เป็นวัตถุ เพ่ือการศึกษาเพ่ือการพูดถึงวาทกรรม หรือก็
คือ การพิจารณาถึงภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมนั่นเอง  
  วัตถุธรรมของวาทกรรมนี้ ฟูโก้มิได้หมายถึงโลกวัตถุที่สามารถจับต้องได้        
แต่หมายถึงชุดของความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนในสังคมที่เป็นตัวกําหนดการพูดถึงสิ่งนั้นๆ เช่น 
บรรดาสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมถึงระบบเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม
จารีตปฏิบัติ เทคนิควิทยาการ ระบบการจัดประเภทแยกแยะต่างๆ ในสังคม แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือ
ชุดของความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนนี้มิได้ดํารงอยู่ในตัววัตถุธรรมของวาทกรรมหรือโลกแห่งความเป็น
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จริง แต่อยู่ภายนอกตัววัตถุธรรมของวาทกรรม และเป็นตัวกําหนดการดํารงอยู่ของวัตถุธรรมนั้นๆ    
อีกต่อหนึ่งในรูปวาทกรรมหรือบรรดาปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่ก่อให้เกิดวาทกรรมขึ้นมา 
  การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของนอร์แมน แฟร์คลัฟ     
(Fairclough, 2003: 135) ได้กล่าวไว้ว่าความคิดสําคัญของการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์         
คือ วาทกรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของวิถีปฏิบัติทางสังคม ความคิดนี้มีนัยว่าวาทกรรมกับสังคมมี
ความสัมพันธ์กันแบบวิภาษ กล่าวคือวาทกรรมประกอบสร้างสังคม ได้แก่ ความรู้ อัตลักษณ์ 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ในขณะเดียวกันวาทกรรมก็ถูกกําหนดโดยสังคม ทั้งนี้ความรู้ อัตลักษณ์ 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่สื่อสารโดยวาทกรรมอาจทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่ ม
ต่างๆ ในสังคม 
  ในการวิเคราะห์วาทกรรมนั้นต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม
กับสังคม ดังที่ได้กล่าวข้างต้นจะพิจารณาแต่เพียงด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงต้อง
พิจารณาทั้งตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคม ดังนี้ 
  1. ตัวบท (Text) คือ สิ่งที่สร้างความหมาย ได้แก่ ระบบความรู้ ความเชื่อ      
อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่ทางสังคมของภาษา 3 ด้าน 
ได้แก่ หน้าที่ด้านการถ่ายทอดความคิด (Ideational) คือ การสื่อมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับโลก การสร้าง
และตอกย้ําภาพแทนของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ถัดมาเป็นหน้าที่ด้านบุคคลสัมพันธ์ ( Interpersonal) 
คือ การสร้างและดํารงอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และหน้าที่ด้านการเรียบเรียงความ 
(Textual) คือ การเรียบเรียงให้เกิดตัวบทที่มีอรรถเอกภาพและสัมพันธภาพ นอร์แมน แฟร์คลัฟ     
เห็นพ้องกับหน้าที่ทางสังคมของภาษา แต่เสนอว่าควรใช้คําว่า “แบบแผนของความหมาย” แทนคําว่า 
“หน้าที่” มุมมองเรื่องหน้าที่หรือความหมายของตัวบท ทําให้มองเห็นว่าการวิเคราะห์ภาษาในตัวบท  
มีความสําคัญอย่างไร และการวิเคราะห์ตัวบทจะโยงไปสู่การศึกษาประเด็นทางสังคม เช่น ภาพแทน 
อุดมการณ์ อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
  2. ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) หมายถึง การผลิต และ
ตีความตัวบท วิถีปฏิบัติการทางวาทกรรมเป็นสื่อกลางระหว่างภาคปฏิบัติการทางสังคมกับตัวบท 
กล่าวคือสังคมมีอิทธิพลกับตัวบททางอ้อม หรืออธิบายได้ว่าสังคมกําหนดภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมไปกําหนดตัวบทอีกต่อหนึ่ง 
  3. ปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) แบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มจากระดับ
สถานการณ์ คือ บริบทของเหตุการณ์สื่อสารนั้น ระดับถัดไปคือ ระดับสถาบัน คือ สถาบันที่เกิด
เหตุการณ์สื่อสารนั้นๆ และระดับที่กว้างที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม การวิเคราะห์มิตินี้จะทําให้เห็น
ความสัมพันธ์แบบวิภาษระหว่างตัวบทกับสังคมซึ่งเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์วาทกรรม   
เชิงวิพากษ์ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรมของแฟร์คลัฟ  
ที่มา : Fairclough, N. , (2003), Analyzing discourse: textual analysis for social 
research, (London : Routledge). 

  ตามนัยยะที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการวิเคราะห์วาทกรรม       
เชิงวิพากษ์ประกอบจากกรอบมิติทั้งสาม ดังนี้ 
  มิติ บ ร รยายความ  คื อ  กา รวิ เ ค ราะห์ ตั วบท  ได้ แก่  ก ารศึ กษาตาม                 
ขนบภาษาศาสตร์และสัญวิทยา โดยดูที่หน่วยพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางภาษาทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา อันได้แก่ ภาษาระดับข้อความ ภาพ แสง สี เส้น องค์ประกอบภาพ เป็นต้น ในฐานะ
เป็นสัญญะ เพ่ือนําไปสู่ความเข้าใจเนื้อหา และความหมายที่เป็นเอกภาพในตัวบท การวิเคราะห์มิติ
แรกเป็นการบรรยายการสร้างความหมายองค์รวมของตัวผ่านตัวภาษาท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
  มิติตีความ คือ การวิเคราะห์กระบวนการของภาคปฏิบัติการวาทกรรม ได้แก่
การวิเคราะห์ความหมายแฝงนัยและอุดมการณ์ที่ซ่อนอยู่ในระดับลึกของตัวบท เป็นการศึกษา
ความหมายของตัวบทในฐานะที่เป็นผลผลิตของปฏิบัติการสร้างความหมายผ่านตัวภาษา รวมทั้ง
ศึกษากลไกวิธีการต่างๆ ในการสร้างความหมาย โดยเฉพาะความหมายที่สัมพันธ์กับอุดมการณ์      
และความเชื่อในสังคม  
  มิติอธิบายความ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อหรือตัวบท ภาษากับ
บริบทสังคมวัฒนธรรมที่สื่อหรือตัวบทนั้นปรากฏใช้ เป็นการอธิบายการที่ภาษาถูกหล่อหลอม         
โดยสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของภาษา สื่อ และสังคมซึ่งมักนําไปสู่ประเด็นเรื่องอุดมการณ์ 
และความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสังคม ตลอดจนอํานาจของภาษาและอํานาจของเจ้าของภาษา        
และเจ้าของความหมายที่มีเหนือปฏิบัติการทางสังคม ในบางครั้งอาจมองเห็นภาพการช่วงชิงพ้ืนที่    
แห่งอุดมการณ์หรือพ้ืนที่แห่งความหมายเพ่ือช่วงชิงอํานาจผ่านภาษาด้วย 
  พงษ์ศักดิ์ สังขภิญญโญ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวคิดของฟูโก้      
ตลอดจนเครื่องมือที่เรียกว่าการสืบสาววงศ์วานและวงศาวิทยาเพ่ือใช้ในการขุดค้นรากเหง้าของ
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ข้อความและเนื้อหาต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังนําแนวคิดของนอร์แมน แฟร์คลัฟ มาใช้
วิเคราะห์ภาคปฏิบัติการทางสังคมและทฤษฏีทางด้านไอซีที พร้อมกันนี้ได้เก็บข้อมูลในรูปแบบของตัว
บทจากเอกสารจํานวน 265 รายการ ทั้งที่ เป็นสิ่ งพิมพ์และอินเทอร์ เน็ต ผลการวิจัยพบว่า              
รัฐมีกระบวนการสร้างและการให้ความหมายของวาทกรรมไอซีที ด้วยการทําให้สั งคมเชื่อว่าไอซีที       
คือการพัฒนาสังคมไปสู่ความทันสมัยด้วยการใช้อํานาจที่แยบยล และสร้างความชอบธรรมของรัฐ 
สร้างอุดมการณ์ให้คนในสังคมยอมรับ สยบยอม เชื่อฟัง และปฏิบัติตามวาทกรรมที่สร้างขึ้นถึง
คุณภาพชีวิต ความสะดวกสบายและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน โดยผ่านภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่
หลากหลายและการผลิตซ้ําวาทกรรม การให้ความหมายของวาทกรรมไอซีทีพบว่าเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทของสังคม ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการสร้างวาทกรรมไอซีที รัฐได้ใช้เป็นเครื่องมือ      
เพ่ืออ้างความชอบธรรม โดยส่งผ่านความรู้ อัตลักษณ์ และอุดมการณ์ด้วยคําว่าการพัฒนา เพ่ือตอกย้ํา   
ซึมซับ ให้สังคมเชื่อว่าไอซีทีคือการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 
  ในขณะที่ นเรศน์ วงศ์สุวรรณ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “การผลิตเพ่ือการค้า      
ในฐานวาทกรรมในชุมชนไทย” ผลการศึกษาพบว่าการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนชนบทไทย   
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ได้ทําให้การผลิตเพ่ือการค้ากลายเป็น
วิถีการผลิตหลัก เบื้องหลังของกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้ อุดมการณ์ทุนนิยมอันเป็นเจตจํานงแห่งรัฐ
ได้ถูกส่งผ่านไปสู่ชนบทไทยด้วยภาคปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้วาทกรรมของการผลิตเพ่ือการค้าส่งผลให้
เกิดการผลิตซ้ําอุดมการณ์ทุนนิยมในรูปแบบต่างๆ ทําให้อุดมการณ์ทุนนิยมแผ่ขยายไปในชุมชนชนบท
ไทย ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีของอํานาจความรู้ที่ว่าด้วยการผลิตเพ่ือการค้ายังได้ทําให้ภาครัฐ
สามารถควบคุมจัดการกับวิถีการผลิตของชุมชนชนบทให้เป็นไปในทิศทางที่รัฐกําหนด ด้วยการอาศัย
ความเป็นสถาบันของรัฐและภาคเอกชน จนทําให้ผู้คนในชุมชนชนบทต้องยอมรับการดํารงอยู่ของ
อุดมการณ์ทุนนิยมและวิถีการผลิตเพื่อการค้าในที่สุด 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระแสการไหลบ่าของอุดมการณ์ทุนนิยมจะมีอย่างต่อเนื่อง 
แต่ก็ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชนบทไทยให้เป็นไปตามแบบแผนที่อุดมการณ์ทุนนิยม
กําหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ชุมชนชนบทไทยยังสามารถดํารงความเป็นชุมชนด้วยการปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เป็นไปเพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ
ตอบสนองต่อวิถีการผลิตเพ่ือการค้าได้ด้วยเช่นกัน การปรับตัวของชุมชนชนบทนี้เป็นไปโดยอาศัยทุน
ทางสังคมที่มีอยู่รวมถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ผู้คนในชุมชนชนบทไทยได้สะสมกันมา จนส่งผลให้
ชุมชนชนบทไทยได้สร้างอุดมการณ์ชุมชน รวมถึงภาคปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นไปในบริบทของชุมชน
ชนบทเอง อันนําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของการค้าที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของชุมชนชนบท โดยมี
เป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่ออุดมการณ์ทุนนิยมและวิถีการผลิตเพ่ือการค้า แต่ในขณะเดียวกันยังธํารง
บรรทัดฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้คนในชุมชนชนบทไว้ด้วย 
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  นอกจากนี้ ศรีชัย พรประชาธรรม (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “วงศาวิทยาว่าด้วย
ระบบการศึกษาไทย” พบว่าการสืบสาววงศาวิทยาว่าด้วยระบบการศึกษาไทยเผยเรื่องราวยุคสมัย   
ของระบบการศึกษาไทยสองยุค ได้แก่ ยุคสมัยการศึกษาแบบจารีต และยุคสมัยการศึกษา           
แบบสมัยใหม่ ในยุคการศึกษาแบบจารีต วงศ์วานของความรู้ด้านวิถีชีวิตและศาสนา ความเชื่อ     
เถลิงอํานาจเป็นวาทกรรมหลักของยุคสมัย ส่วนในยุคการศึกษาแบบสมัยใหม่ วงศ์วานของความรู้         
ด้านศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นวาทกรรมหลักซึ่งได้สั่นคลอนความรู้ของชาวบ้านให้กลายเป็น
ความรู้ที่ถูกกดทับ การสืบสาววงศาวิทยาว่าด้วยระบบการศึกษาไทยเป็นการศึกษาวงศ์วานของความรู้
ซึ่งได้จากการสนทนา โดยมีฐานคิดว่าชาวบ้านมีประวัติชีวิต การศึกษา ความรู้ ทัศนะการมองโลกจึงมี
เรื่องเล่าต่างกัน ชาวบ้านเก็บภาพระบบการศึกษาแบบจารีตมาเผยให้เห็นว่ามีความรู้ ความจริง       
ที่เคลื่อนไหวมีการปรับตัวด้วยการสร้างความรู้เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  
  เมื่อระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ใช้ความรู้สมัยใหม่ส่งผ่านโรงเรียนเข้าสู่ชุมชน 
คนพ่ึงพิงความรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่ชาวบ้านตกอยู่ภายใต้วาทกรรมกระแสหลักมีเจตจํานง
เพ่ือให้เห็นชุดความจริงว่าความรู้เชิงศาสตร์มีมาตรฐานสูงกว่าความรู้ชาวบ้าน ความหมายความสําคัญ
ของวงศ์วานของความรู้ชาวบ้านให้ขาดตอนลง เพ่ือสนองต่อเจตจํานงเพ่ืออํานาจของกลุ่มผู้สร้าง
ความรู้ทันสมัย ด้วยความแยบยลของการใช้เทคนิควิทยาเชิงอํานาจ ชาวบ้านจึงไม่รู้สึกว่าอยู่ภายใต้
การกํากับของวาทกรรมทางศาสตร์เศรษฐกิจ การเมืองแบบทันสมัย ชาวบ้านสร้างปฏิบัติการปะทะ
ประสานด้วยการฟ้ืนฟูความรู้ดั้งเดิมมาใช้ สร้างความรู้ผสมผสานกับความรู้ยุคสมัยใหม่บนภูมิปัญญา
ดั่งเดิม การศึกษาวงศาวิทยาว่าด้วยระบบการศึกษาไทยครั้งนี้ได้ปลดปล่อยความรู้ของชาวบ้านให้มี
ตําแหน่งหน้าที่ พ้ืนที่ในสังคม การใช้วงศ์วานของความรู้ที่สร้างใหม่ได้แสดงอัตลักษณ์ชุมชน ต่างจาก
การศึกษาทั่วไปที่ไม่อาจเผยให้เห็นการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนไปตามยุคสมัย 

1.2 ประวัติความเป็นมาของข้าว  
  ข้าวพันธุ์ที่มนุษย์ใช้เพาะปลูกอยู่ในปัจจุบัน พัฒนามาจากข้าวป่าในตระกูล    
ออไรซา แกรมินี่ (Oryza Gramineae) สันนิษฐานว่าพืชสกุลออไรซามีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนชื้นของ
ทวีปกอนด์วานา (Gondwanaland) ก่อนพ้ืนดินจะแยกตัวและเคลื่อนออกจากกันเป็นทวีปต่างๆ     
เมื่อ 230-600 ล้านปีมาแล้ว จากนั้นแพร่จากเขตร้อนชื้นของทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียใต้ ทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ออสเตรเลีย และทวีปอเมริกากลางและใต้ ข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ทั้ง       
เขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั้งในที่ราบลุ่มจนถึงที่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,500 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่   
ตั้งแต่เส้นรุงที่ 53 องศาเหนือถึง 35 องศาใต ้
  มนุษย์ได้คัดเลือกข้าวป่าลักษณะต่างๆ ตามความต้องการและสอดคล้อง        
กับระบบนิเวศ โดยมีการผสมข้ามระหว่างข้าวปลูกกับวัชพืชที่เกี่ยวข้อง เกิดข้าวพ้ืนเมืองขึ้นหลาย   
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สายพันธุ์ สามารถให้ผลผลิตสูงปลูกได้ตลอดทั้งปี ทําให้เกิดพันธุ์ข้าวปลูกที่เรียกว่าข้าวลูกผสม              
ซ่ึงมีประมาณ 120,000 พันธุ์ทั่วโลก 
  ข้าวปลูกในปัจจุบันแบ่งออกเป็นข้าวแอฟริกาและข้าวเอเชีย กล่าวคือข้าว
แอฟริกา (Oryza Glaberrima) แพร่กระจายอยู่เฉพาะบริเวณเขตร้อนของแอฟริกาตะวันตกเท่านั้น 
สันนิษฐานว่าข้าวแอฟริกาอาจเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ส่วนข้าวเอเชีย   
เป็นข้าวลูกผสมเกิดจากออไรซา สาติวา (Oryza Sativa) กับข้าวป่า มีถิ่นกําเนิดบริเวณอินเดีย          
บังคลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลูกกันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่อินเดีย ตอนเหนือของ         
บังคลาเทศ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมระหว่างพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ แบ่งออกเป็น 
3 พันธุ์ ดังนี้ 
  ข้าวสายพันธุ์แรก จาปอนิก้า (Japonica) ปลูกบริเวณแม่น้ําเหลืองของจีนแพร่
ไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ เป็นข้าวเมล็ดป้อม  
  สายพันธุ์ที่สอง อินดิก้า (Indica) ปลูกในเขตร้อนชื้น เป็นข้าวเมล็ดยาว แพร่สู่
ตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา แหลมมลายู หมู่เกาะต่างๆ และลุ่มแม่น้ําแยงซีขอ งจีนประมาณ
คริสต์ศักราช 200 
  สายพันธุ์ที่สาม จาวานิก้า (Javanica) ปลูกในอินโดนีเซียประมาณ 1,084 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นแพร่ไปยังฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ข้าวปลูกเอเชียแพร่เข้าไปในยุโรปและ
แอฟริกา สู่อเมริกาใต้ อเมริกากลาง เข้าสู่สหรัฐอเมริกาครั้งแรกประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17          
โดยนําเมล็ดพันธุ์ไปจากหมู่เกาะมาดากัสก้า  
  ในส่วนของการกําเนิดอารยธรรมข้าวนั้น ยุคแรกราว 15,000 ปีมาแล้ว       
มนุษย์รู้จักเพียงเก็บข้าวป่ามาบริโภคตามฤดูกาล ไม่มีการเพาะปลูก ต่อมาประชากรมนุษย์เพ่ิมขึ้นข้าว
ป่าไม่อาจสนองความต้องการที่ เ พ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ  การเพาะปลูกข้าวนับเป็นครั้งแรก              
ในการปฏิวัติชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ นักโบราณคดีเรียกยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
นี้ว่าการปฏิวัติหินใหม่ (Neolithic Revolution) ประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เฝ้าสังเกต    
และเรียนรู้จากธรรมชาติจนสามารถสะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสภาพนิเวศ         
เกิดการปลูกข้าวแบบไร่เลื่อนลอยหรือข้าวไร่ เพ่ือเก็บเกี่ยวข้าวไว้บริโภค วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนจากเดิม    
ที่เคยเก็บของป่าล่าสัตว์มาเป็นการผลิตอาหาร นักล่าในยุคแรกๆ เริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาวนาปลูกข้าวไร่ 
เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือตั้งถิ่นฐานที่ถาวรจึงอาจกล่าว    
ได้ว่าเป็นชุมชนชาวนาหมู่บ้านแรกของโลก ชุมชนยุคหินใหม่ที่ เก่าแก่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง        
แถบประเทศตุรกี ซีเรีย อิสราเอล อิรัก อียิปต์และอิหร่านโดยเฉพาะแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ของชาวสุเมเรียนทางตะวันออกของแม่น้ําไทกรีสเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล 
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    ในช่วงแรกนั้น มนุษย์ค้นพบวิธีการปลูกข้าวแบบทําไร่เลื่อนลอย ดังปรากฏ
หลักฐานในวัฒนธรรมลุงชาน ประเทศจีน และวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม เมื่อประมาณ 
10,000 ปีมาแล้ว ต่อมามนุษย์ค้นพบการทํานาหว่านดังปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมยางเชาบริเวณ
ลุ่มแม่น้ําเหลืองในวัฒนธรรมลุงชาน ประเทศจีน และในวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม     
เมื่อ 5,000 ปี – 10,000 ปีมาแล้ว ภูมิปัญญาด้านการปลูกข้าวพัฒนาสู่การปักดํา พบหลักฐาน        
ในวัฒนธรรมบ้านเชียงประเทศไทยเมื่อไม่ต่ํากว่า 5,000 ปีมาแล้ว (เยานุช เวศร์ภาดา, 2543: 10-11) 

  1.3 วัฒนธรรมการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลาง 
  สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คู่กัน หากสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปด้วย

เช่นเดียวกันเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่รวมกันในสังคม ทั้งในรูปของ
โครงสร้างและหน้าที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึ งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถเกิดได้แบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเปลี่ยนแปลง          
แบบฉับพลันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เช่น การประดิษฐ์คิดค้นด้วยวิธีการผลิตใหม่         
การริเริ่มจากชนชั้นนําของสังคม เป็นต้น หรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เช่น การรับเทคโนโลยี
ภายนอก เป็นต้น (สุพัตรา สุภาพ, อ้างถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม 2552 : 14) 

  การเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ท้ังระดับจุลภาค เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในเรื่องของค่านิยมทางวัฒนธรรม การแต่งกาย มารยาท การใช้ภาษา             
และการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคซึ่งเกิดขึ้นในวงกว้าง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้น   
ในทิศทางที่ก้าวหน้าไปกว่าเดิม เช่น สังคมชนบทที่เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองทําให้ความคิด ค่านิยม 
ประเพณี ความเชื่อ เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ในทางจิตวิทยาได้อธิบายถึงที่มาของการเกิดพฤติกรรม
มนุษย์ไว้ว่าเมื่อมนุษย์ได้สัมผัสสถานการณ์หรือสิ่งเร้าจะเกิดความคิดหรือความรู้สึกทั่วๆ ไปที่เรียกว่า 
ความคิดเห็น (Opinions) ซึ่งเมื่อพัฒนาไปเป็นแนวโน้มทางความเชื่อที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
เรียกว่าทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) หากบุคคลตัดสินใจและยึดถือจะกลายเป็นจิตสํานึก 
(Conscious or Awareness) หรือค่านิยม (Value) ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดพฤติกรรม 
(Behavior) กล่าวคือทัศนคติและค่านิยมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม      
โดยทัศนคติและค่านิยมจะเคลื่อนตัวไปตามบรรทัดฐานที่เป็นแนวทางที่สมาชิกในสังคมประพฤติ  
และปฏิบัติแบบเดียวกัน รวมทั้งพันธะทางสังคมที่ เป็นกฎหรือข้อบังคับที่สังคมสร้างขึ้นด้วย            
คนส่วนใหญ่ (สนธยา พลศรี, อ้างถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม 2552 : 15) 
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากสาเหตุ 8 ประการ 
ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ อาทิ ความเสื่อมของดิน น้ําท่วม ทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
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เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลง (2) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้น 
(3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม อาทิ การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร การแข่งขัน 
ความขัดแย้งทางชนชั้นทําให้ต้องสร้างวิธีการหรือกฎระเบียบในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยาก          
(4) การแลกเปลี่ยนหรือหยิบยื่นวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่พัฒนา    
อย่างรวดเร็ว (5) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความรู้ที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย          
(6) การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนโยบายหรือความประสงค์ของผู้ปกครอง (7) การเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมองเห็นประโยชน์และความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง และ (8) การเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การทํานุบํารุงส่งเสริมวัฒนธรรม มีการดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน        
(ณรงค์ เส็งประชา, อ้างถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม 2552 : 15) 

  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับข้าว
มาช้านาน ทั้งในเรื่องของความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี มูลนิธิข้าวไทย          
(2553 : 86-87) ได้อธิบายเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่าข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ มีวิญญาณข้าวหรือเทพ
ประจําต้นข้าวพิทักษ์รักษาเรียกกันว่าแม่ข้าวหรือแม่โพสพนั้น คนไทยมีตํานานเล่าว่าหากทําให้แม่ข้าว
ไม่พอใจแล้ว แม่ข้าวจะหนีไปจากทุ่งนาและทําให้มนุษย์เกิดความอดยาก ดังในตํานานเรื่องแม่ม่ายตี
ข้าวของชาวเหนือและชาวอีสาน และตํานานเรื่องแม่โพสพน้อยใจที่คนหันไปกราบไหว้พระพุทธเจ้า 
จนทําให้เกิดภาวะอดอยากขึ้นบนโลกของชาวภาคกลางและภาคใต้ ตํานานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการของความเชื่อของคนในสังคมที่นับถือผีสางเทวดา และเปลี่ยนมารับพระพุทธศาสนา       
โดยประนีประนอมกับความเชื่อดั่งเดิม  
 ความเป็นมาของตํานานแม่โพสพของชาวเหนือและชาวอีสานเล่าสืบต่อว่า       
ที่อุทยานของพญานาคมีข้าวเกิดขึ้น แต่ละต้นมีขนาดเจ็ดกํามือ เมล็ดข้าวใหญ่เท่าผลมะพร้าว มีสีเงิน
ยวง กลิ่นหอมหวาน และมีแม่ม่ายคนหนึ่งเป็นคนยากไร้ ไม่มีมีดพร้าสําหรับผ่าเมล็ดข้าว จึงใช้ไม้คาน
ทุบข้าวทําให้เมล็ดข้าวแตกกระจาย บางส่วนไปเกิดเป็นข้าวไร่หรือข้าวดอย บางส่วนตกในน้ําเกิดเป็น
ข้าวนา แม่โพสพน้อยใจที่หญิงม่ายทํารุนแรงจึงหนีไปอยู่ในถ้ําทําให้มนุษย์ไม่มีข้าวกินถึงพันปี ต่อมา
วันหนึ่งลูกเศรษฐีหลงทางเข้าไปในป่าและอ้อนวอนให้นางกลับคืนสู่เมืองมนุษย์ นางขัดอ้อนวอนไม่ได้       
จึงกลับมาโลกอีกครั้ง ต่อมาอีกพันปีมีชายโลภมากผู้หนึ่งสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวไว้กินแต่ผู้เดียว แม่โพสพ
โกรธจึงหนีกลับไปอยู่ถ้ําในป่าอีกโดยทิ้งมนุษย์อดยากเป็นเวลาหลายร้อยปี เทวดาเห็นความทุกข์ยาก
จึงอ้อนวอนให้แม่โพสพกลับคืนมา พร้อมกันนั้นก็สอนให้มนุษย์รู้จักนับถือข้าว รู้จักทําขวัญข้าวแม่
โพสพที่มีพาหนะเป็นปลากรายทองและปลาสําเภา 
 ภายหลังจากนั้นมาวิถีการผลิตข้าวของชาวนาโดยเฉพาะภาคกลางต้อง
เผชิญหน้ากับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อยังชีพสู่การผลิตเพ่ือการส่งออก นับตั้งแต่
ไทยลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบันที่พ้ืนที่ภาคกลางถูก
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กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 17 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร 
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี และนครนายก เมื่อชาวนาสามารถควบคุมปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการปลูกข้าว     
ทั้งในเรื่องของน้ํา พันธุ์ข้าว ศัตรูพืช รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ที่เอ้ือต่อการทํานาได้มากกว่าปีละหนึ่งครั้ง 
ทําให้การดําเนินชีวิตของชาวนาภาคกลางจึงไม่สัมพันธ์กับพิธีกรรมแบบดั้งเดิมเสียทั้งหมด พิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าวยังยึดถือปฏิบัติอยู่ในครอบครัวบางครอบครัวและชุมชนบางแห่ง บางชุมชนได้ปรับ
พิธีกรรมข้าวเพ่ือเป็นการเชื่อมความสามัคคีในชุมชน อาทิ ชุมชนสาคลีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บางหมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี (เยาวนุช เวศร์ภาดา, 2543 : 55) 
 ยกตัวอย่างเช่น ก่อนเริ่มปรับดินทํานาราวปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
ชาวนาในท้องถิ่นต่างๆ หลายแห่งจะจัดงานทําบุญกลางบ้าน เพ่ือขอฝนก่อนปรับดินเพ่ือทํานาแล้ว  
ยังเป็นการบูชาพระ ชาวนาในบางหมู่บ้านในอยุธยา มักมีประเพณีทําบุญหลังบ้าน เพ่ือขอฝนให้ตก
ต้องตามฤดูกาล  และให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข พระจะสวดคาถาที่รียกว่าคาถาปลาช่อน         
ซึ่งตรงกับช่วงฝนเริ่มตก ปลาช่อนจะออกจากที่ซ่อนมาเล่นน้ําฝน ก่อนหว่านข้าวจะต้องอัญเชิญขวัญ
ข้าวหรือแม่โพสพจากยุ้งฉางลงนาอีกครั้ง เจ้าของข้าวจะจัดพิธีนี้ภายในครอบครัว โดยนําขวัญข้าว      
ที่เก็บมารวมกับข้าวปลูก บางคนบอกกล่าวแม่โพสพด้วยความไพเราะ ขอให้แม่โพสพอย่าตกใจ        
ฝากแม่โพสพไว้กับแม่ธรณี พระภูมิและผีต่างๆ หลังจากนั้นมีการแรกนามีที่มาจากการหาฤกษ์งาม
ยามดีวันใดวันหนึ่งในเดือน 6 เพ่ือทําพิธีแรกนา การแรกนาไถมักไถกันพอเป็นพิธีเพียงสามรอบ      
เมื่อข้าวตั้งท้อง ชาวนาจะสร้างศาลเพียงตาชั่วคราวขึ้นใส่เครื่องสังเวยรับขวัญแม่โพสพ เรียกพิธี       
คดข้าว ภาคกลางบางท้องถิ่นเรียกส่งข้าวบิณฑ์ เพ่ือรับขวัญแม่โพสพที่กําลังเริ่มตั้งท้องและขอให้     
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลอย่าใกล้ชิด เครื่องเซ่นแม่โพสพมีข้าว ปลา กล้วย อ้อย ถั่ว งา ผลไม้รสเปรี้ยว 
แป้ง กระจก เสื้อผ้า หวี 
 ชาวนาบางท้องที่ในจังหวัดราชบุรีมีประเพณีท่ีเรียกว่าส่งข้าวบิณฑ์ เมื่อกลับจาก
ทําบุญสารทที่วัดจะนํากระยาสารทและลูกไม้ส่วนหนึ่งแบ่งไว้ใส่กระทงหรือใบตองเล็กๆ นําไปวาง     
บนภาชนะที่สานเป็นรูปชะลอมอย่างหยาบๆ มีเสารับ ไปปักไว้ที่หัวคันนาที่เดียวหรือหลายที่ถือเป็น
การเซ่นขวัญข้าวในนาเชื้อเชิญให้แม่โพสพมาอยู่ดูแลข้าว หมู่บ้านบางแห่งในจังหวัดอยุธยาและราชบุรี
เมื่อขนข้าวไปที่ลานจะจัดพิธีเชิญขวัญข้าว หรือขวัญแม่โพสพ เข้าสู่ลานสู่บ้าน มักทําพิธีในวันศุกร์    
ตอนเย็น โดยนําเครื่องสังเวยบูชาไปถึงที่นาแล้วเอาตอซังต้นข้าวผูกเป็นรูปคนเล็กๆ ถือไว้แล้วกล่ าว   
คําอัญเชิญแม่โพสพให้กลับเข้าไปอยู่ในที่ร่มเย็นคือลานบ้าน จากนั้นนําหุ่นนั้นกลับไปที่ลานนวดข้าว  
ทิ้งเครื่องเซ่นให้แก่นกกา  
 พิธีกรรมโดยทั่วไปมีหน้าที่ทางสังคม คือสร้างความมั่นใจและให้กําลังใจ       
การปลูกข้าวในอดีตขึ้นอยู่กับธรรมชาติจึงมีความไม่แน่นอน ชาวนาจึงมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าว
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มากมาย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (งามพิศ สัตย์สงวน 2545 : 102) ได้แก่ (1) พิธีกรรมเพ่ือบวงสรวง 
อ้อนวอน เสี่ยงทาย เป็นพิธีที่ทําก่อนการเพาะปลูกโดยมีเป้าหมาย 2 อย่างคือ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
รวมทั้งบรรพบุรุษ ช่วยป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปลูกข้าว และเป็นการขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลดี ขอให้มีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวเป็นสุข  
(2) พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก เป็นพิธีกรรมที่ทําในช่วงเพาะปลูกข้าว เพ่ือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาลและให้ประสบความสําเร็จในการเพาะปลูก (3) พิธีกรรมเพ่ือการบํารุงรักษา 
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นข้าวกําลังเจริญเติบโตจําเป็นจะต้องดูแลอย่างดีจึงมีพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือทําให้ต้นข้าว
งอกงาม ปราศจากศัตรูข้าวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างๆ (4) พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเกี่ยว 
เป็นพิธีเก็บเกี่ยวและนวดข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเก็บเกี่ยวและนวด
ข้าว และให้คนและสัตว์ปลอดภัยในขั้นตอนดังกล่าว และ (5) พิธีกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลอง เป็นพิธี   
เพ่ือฉลองผลผลิตที่ได้ โดยการแก้บนที่ได้ เช่น สังเวยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้คุ้มครองคนสัตว์   
ตลอดฤดูการผลิตข้าว  

  1.4 นิเวศวิทยาลุ่มน้้าแม่กลอง 
  สภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ําแม่กลองตั้งอยู่ทางตะวันตกของที่ราบภาคกลาง     
ของประเทศไทย มีต้นน้ําที่เกิดจากพ้ืนที่ภูเขาในอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 3,891.97       
ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ําลาดเทจากด้านตะวันตกไปยังด้านตะวันออก โดยพ้ืนที่    
ทางตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบลอนคลื่นที่ต่อเนื่องกับภูเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
100 - 200 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ส่วนบริเวณตอนกลางของลุ่มน้ําตั้งแต่อําเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ถึงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลอนคลื่น มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 20 - 100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และพ้ืนที่ราบตอนปลาย
ของแม่น้ําแม่กลองอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ราบน้ําท่วมถึง มีความสูงประมาณ             
1 - 2 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 2556: 14-15) 
  แม่น้ํ าแม่กลองครอบคลุม พ้ืนที่  8  จั งหวัด ได้แก่  กาญจนบุรี  ราชบุ รี 
สมุทรสงคราม และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร อุทัยธานี และตาก 
แม่น้ําแม่กลองเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ําแควน้อยและแควใหญ่ ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่บ้าน       
ปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านไปยังพ้ืนที่ในอําเภอบ้านโป่ ง อําเภอโพธาราม       
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แล้วไหลไปยังพ้ืนที่ในอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา และไหลลงอ่าวไทย  
ที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  พ้ืนที่ตอนบนของแม่น้ําแม่กลอง เริ่มตั้งแต่ตัวเมืองกาญจนบุรีจนถึงตัวเมือง     
ท่าม่วงเป็นบริเวณท่ีแควน้อยและแควใหญ่ไหลมารวมตัวที่บริเวณปากแพรกทางตะวันตกของตัวเมือง
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กาญจนบุรี โดยมีเขาหลายลูกอยู่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของแม่น้ําแม่กลอง กลุ่มเขา       
ทางตะวันออก เช่น เขาพุราง เขาพระ เขาตอง กลุ่มเขาทางตะวันตกมีเขาโผล่ เขาแหลม เขาถ้ํามังกร
ทอง เขาช่องด่าน เป็นต้น ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ส่วนพ้ืนที่   
ราบเชิงเขาริมแม่น้ํา มีความสูงประมาณ 21 - 24 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง การใช้ที่ดิน    
ด้านการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชไร่จําพวกอ้อย ข้าวโพด พืชผักสวนครัว รวมทั้งมีการระเบิด
หินและการทําเหมืองแร่ในบริเวณเขาต่างๆ เช่น เขาดงกะเบา เขาล้าน เขาถ้ํามังกร เขาวังหีบ        
เขาบ้านถ้ํา เขาน้อย เป็นต้น 
  พ้ืนที่ตอนล่างของแม่น้ําแม่กลอง ครอบคลุมตั้งแต่ด้านใต้ของอําเภอท่าม่วง   
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ลงมายังอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี            
อําเภอวัดเพลง และอําเภอดําเนินสะดวกในจังหวัดราชบุรี เป็นเนินตะกอนรูปพัดของลุ่มน้ําแม่กลองที่
เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับแม่น้ํา ท้องน้ําจึงมักตื้นเขิน ตัวแม่น้ํามีลักษณะคดโค้งทางน้ํา
เปลี่ยนทางเดิน มีเกาะหรือดินตะกอนกลางแม่น้ํา มีทะเลสาบรูปแอกซึ่งเคยเป็นแม่น้ําเดิม เช่น บ้าน
เกาะสํารองที่อําเภอท่ามะกา บริเวณคุ้งพะยอมที่อําเภอบ้านโป่ง พ้ืนที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ 
และมีการทํานา ในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําที่มีความสูงประมาณ 1 - 2 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ส่วนบริเวณพ้ืนที่ ริมแม่น้ําในพ้ืนที่อําเภอวัดเพลง และ
อําเภอดําเนินสะดวก ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นเนินตะกอนที่ยกตัวสูง มีการทําสวนผลไม้ จําพวกมะม่วง 
มะพร้าว ชมพู่ ละมุด มะนาว และพืชผักสวนครัวต่างๆ จํานวนมาก 
  ถัดมาคือพ้ืนที่ของแม่น้ําแม่กลองที่ติดต่อกับทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ตั้งแต่อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา และอําเภอเมือง มีความสูงประมาณ 1 เมตร          
จากระดับน้ําทะเล มีโครงข่ายคลองจํานวนกว่า 300 สาย เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ําเหนืออ่าวไทยและน้ําทะเล
ท่วมถึงจึงได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเลที่เข้าไปยังลําน้ําสายต่างๆ ประมาณ 15 - 20 
กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ดังนั้นอําเภออัมพวาซึ่งเป็นที่บรรจบของน้ําทะเลและน้ําจืดจึงมีสภาพ    
เป็นน้ํากร่อย โดยมีพืชที่ขึ้นได้ในน้ํากร่อย เช่น จาก ลําพู มะพร้าว จิก สาเก เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่
ตอนล่างของจังหวัดในอําเภอเมืองและทางตอนใต้ของอําเภออัมพวา ในตําบลแพรกหนามแดง      
และตําบลยี่สารเป็นพ้ืนที่น้ําเค็ม ดินเป็นดินเลนที่น้ําทะเลท่วมถึง มีพืชชายเลนจําพวกโกงกาง ตะบูน 
ตะบัน เสม็ด นอกจากนี้ยังมีการทํานาเกลือที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําแม่กลอง ที่ตําบลบางแก้ว      
และตําบลลาดใหญ่ ส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ํามีการทําประมงที่คลองโคน คลองช่อง บ้านสองพ่ีน้อง 
ส่วนบ้านยี่สาร มีการปลูกไม้โกงกางเพ่ือเผาถ่านและยังมีการทําประมงพ้ืนบ้านโดยการใช้โพงพาง    
ในการขุดยี่สารอีกด้วย 
  ดั งที่ ได้กล่ าวมาข้างต้น เมื่ อวิ เคราะห์ พ้ืนที่ การเกษตรที่ เหมาะสมกับ             
การเพาะปลูกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System - GIS) ในลุ่มน้ํา
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แม่กลอง พบว่าพ้ืนที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มน้ําแม่กลอง ส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ลุ่มน้ํา โดยกระจายอยู่บริเวณสองฝั่งลําน้ําและหนาแน่นในบริเวณที่         
ราบตอนล่างของแม่น้ําแม่กลอง ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ํา      
แม่กลองมีจํานวน 888,234 ไร่ หรือ 1,421.17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.16 ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 4.71 ของพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ําจํานวน 18,857,022 ไร่ (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2558) 

  1.5 วิวัฒนาการการท้าเกษตรกรรมในประเทศไทย 
  ในอดีตประเทศไทยใช้รูปแบบการทําเกษตรแบบดั้ ง เดิม (Traditional 
Agriculture) เป็นระบบการผลิตที่มุ่งผลิตเพ่ือการยังชีพและเป็นระบบที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็น  
อย่างมาก ต่อมาเมื่อประเทศไทยทําสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ทําให้ระบบการเกษตรของไทยผลิตเพ่ือการค้า
มากขึ้น ต่อมาจึงเกิดการปฏิวัติเขียว มีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนและสัตว์     
มีการค้นพบปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรชนิดต่างๆ มากมาย การปฏิวัติเขียวทําให้เกิดกระแส
การผลิตพืชเชิงเดี่ยวที่มุ่งผลิตพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นจํานวนมาก เพ่ือความสะดวกในการเก็บเกี่ยว
เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยและเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร          
(อานัฐ ตันโช, 2549 : 3-4)  
  แนวทางการที่มุ่งผลิตพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นจํานวนมากและติดต่อกัน        
เป็นเวลานานทําให้เกิดรูปแบบทางการเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์
น้อยลง ส่งผลให้ให้มีโรคแมลงเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเกษตรกรยังต้องเสี่ยงกับปัจจัยที่ถูกควบคุม        
โดยธรรมชาติและปัจจัยทางเศรษฐกิจทําให้วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยจํานวนมากและลูกหลาน
เกษตรกรรุ่นใหม่ละทิ้งอาชีพการเกษตร แล้วมุ่งหน้าสู่งานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีรายได้ท่ีแน่นอนกว่า  
  การเกษตรแผนปัจจุบันหรือเกษตรเคมี (Chemical Agriculture) เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการปฏิวัติเขียว โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาทิ การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรไถพรวนได้ลึกมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมี
ผลผลิตต่อเนื่อง รวมถึงการใช้สารเคมีให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการลงทุนที่เท่าเดิมในระยะเวลาเดิม     
เพ่ือจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นการประหยัดแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วน
ใหญ่ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้  
  ด้วยสาเหตุดังกล่าวการปฏิวัติเขียวกลายเป็นแนวทางหลักของการพัฒนา
ประเทศส่วนใหญ่ในโลก นโยบายส่งเสริมการทําการเกษตรและเทคนิคการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ถูก
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กําหนดให้ใช้แนวทางเดียวกันจนกลายเป็นระบบหลักของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เนื่องจาก
แนวคิดในเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ที่เน้นความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
เป็นจํานวนมาก มีผลตอบแทนสูงกับผู้ผลิตได้กลายเป็นแนวทางหลักในการเลือกรูปแบบการผลิต    
ทางการเกษตร 
   หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาประเทศผู้ชนะสงครามได้นํา  
การเกษตรกรรมแผนใหม่ที่เน้นการใช้สารเคมีสังเคราะห์เข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นและได้แพร่ไปยัง
ประเทศพันธมิตร เช่น เกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์   
อินโดนีเชีย มาเลเชีย และไทย รูปแบบการเกษตรแผนใหม่นี้ช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถผลิต พืช
ผลได้ในปริมาณท่ีเท่ากับการเพาะปลูกแบบพื้นบ้านแบบดั้งเดิมแต่ใช้เวลาน้อยกว่า และใช้แรงงานของ
เกษตรกรน้อยลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงทําให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และได้พัฒนา
กลายเป็นแนวทางหลักในการผลิตทางการเกษตรหลักของญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในเอเชีย  
   แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมของการผลิตทางการเกษตร
ในญี่ปุ่นที่เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก มีการคลุมดินดังเทคนิคที่ได้ปฏิบัติมา   
หลายร้อยปี ที่ทําให้ระดับอินทรียวัตถุในดินมีความคงที่ และส่งผลถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้อยู่ในระดับที่ให้ผลผลิตที่สามารถเลี้ยงชาวญี่ปุ่นได้ตลอดมายาวนาน ได้ถูกละทิ้งไปภายหลังจาก  
การใช้สารเคมีทางการเกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตร สิ่งนี้มีผลให้ฮิวมัสในดินถูกทําลายหมด
ไปภายในชั่วอายุคนรุ่นเดียว โครงสร้างของดินเสื่อมโทรมลง พืชอ่อนแอลงและต้องพ่ึงพาการใช้ปัจจัย
การผลิตจากภายนอกที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่างๆ จํานวนมาก ถ้าขาดปัจจัยการผลิต         
จากภายนอกเม่ือใด ผลผลิตจะลดลงจนเกิดปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารตามมา  
   จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นทําให้แนวความคิดที่มุ่งแสวงหาทางออก
ให้แก่สังคมในด้านการเกษตรได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้นซึ่งปฏิเสธแนวคิดการทําการเกษตรแผนใหม่ 
แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้ม
ของการทําเกษตรกรรมเช่นนี้กําลังเสื่อมโทรมลง โดยปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็น
กระแสที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่      
และได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกันเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative 
Agriculture) ก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายองค์กร 
   การทําเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร
ทางเลือกที่เลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่างๆ      
ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิ ดจากการตัดต่อทาง
พันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ย
ชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน  รวมทั้งใช้หลัก          
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การควบคุมศัตรูพืช โดยชีวภาพและเน้นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ศุภชัย หล่อโลหการ , 
2550 : 37)  

  1.6 บทสรุปขัน้ตอนที่หนึ่ง 
   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลาง
เขตชลประทานลุ่มน้ําแม่กลองมี 5 ประเด็นหลัก คือ (1) การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เป็น       
วิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัยตอนที่หนึ่ง ทั้งนี้อธิบายถึงความหมายและวิธีการวิเคราะห์วาทกรรม          
โดยพิจารณาทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคม      
(2) ประวัติความเป็นมาของข้าว ในส่วนนี้ ได้กล่าวถึงกําเนิดข้าวและอารยธรรมข้าวบนโลก            
และแพร่กระจายมายังประเทศไทย (3) วัฒนธรรมการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลาง ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน ทั้งนี้มูลนิธิข้าวไทย         
ได้อธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่โพสพซึ่งเป็นเทพประจําข้าว หลังจากนั้นเมื่อวิธีการผลิตข้าว
เปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพกลายเป็นการส่งออกทําให้ความคิดความเชื่อของชาวนาและคนใน
ชุมชนเปลี่ยนไป และจากพิธีกรรมในการทํานาได้เปลี่ยนเป็นกระบวนการในการผลิตข้าว              
(4) นิเวศวิทยาลุ่มน้ําแม่กลอง เป็นการกล่าวถึงสภาพของลุ่มน้ําแม่กลองและพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ในการวิจัย และ (5) วิวัฒนาการการทําเกษตรกรรมในประเทศ
ไทย สมัยก่อนเป็นการทําเกษตรแบบดัง้เดิม พอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้น การเกษตรเคมีก็
กลายมาเป็นการเกษตรกระแสหลัก หลังจากนั้นเมื่อมีผลกระทบจากการทําการเกษตรกระแสหลัก
เพ่ิมขึ้นจึงเกิดการเกษตรแบบทางเลือก เช่น การเกษตรแบบปลอดสารเคมี และการเกษตรแบบ
อินทรีย์ขึ้นในไทย ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในขั้นตอนที่หนึ่ง 

 2. ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว            
ในประเทศไทย 
  2.1 การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology - GTM) 
  ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เป็นทฤษฎีที่ ได้จากการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นทฤษฎีที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่เป็นไป         
ตามปรากฏการณ์จริงมากที่สุด โดยทฤษฎีนี้ถูกค้นพบ พัฒนา และได้รับการตรวจสอบจากการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างเป็นระบบ (ชาย โพธิสิตา, 2556) 
  การสร้างทฤษฎีฐานรากเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นในสาขาสังคม
วิทยา เพ่ือสร้างคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานรากพัฒนาขึ้น
มาจากความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่าการจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการอยู่รวมกัน      
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ของมนุษย์ จําเป็นต้องเข้าใจถึงกระบวนการที่บุคคลได้สร้างความหมายให้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
เพราะความคิดและการกระทําของมนุษย์มีพ้ืนฐานที่สําคัญอยู่ที่ความหมายที่ตนมีต่อสิ่งต่างๆ วิธีวิทยา
แบบนี้จึงเน้นที่การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยยึดหลักการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆ จากนั้นจึงนํา
ข้อมูลที่ได้มาสร้างมโนทัศน์ หาความเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต้องการหาคําอธิบาย โดยกระบวนการสร้างทฤษฏีฐานรากมี 3 ขั้นตอน 
(Strauss and Corbin, 1998) ดังนี้ 
  1. กําหนดรหัสเพ่ือจําแนกข้อมูล เป็นการกําหนดรหัสแบบกว้างๆ นั่นคือ       
การมองหาข้อความที่มีความหมายและเข้าข่ายกับเรื่องที่วิเคราะห์ แล้วกําหนดรหัสที่เหมาะสมให้แก่
ข้อความเหล่านั้น จุดมุ่งหมายสําคัญของการกําหนดรหัสแบบนี้ก็เพ่ือจัดกลุ่ม  จัดประเภท หรือเพ่ือ
จําแนกข้อมูลเป็นหลัก 
  2. เชื่อมโยงข้อมูลที่ให้รหัสแล้ว เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหรือข้อความที่ให้ รหัส
แล้วเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มตามความสัมพันธ์ที่รหัสเหล่านั้นมีต่อกัน โดยสังเกตว่าข้อมูลที่ให้รหัสแล้ว
นั้นเป็นเพียงความหมายซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ขั้นตอนนี้จะทําหน้าที่เชื่อมโยงความหมายเหล่านั้นเข้า
ด้วยกัน โดยยึดใจความที่เข้ากันได้และที่บ่งบอกเรื่อง (Theme) เดียวกันของข้อความเหล่านั้น     
เป็นเกณฑ์ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือเรื่องหรือมโนทัศน์ที่จําแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ หรือเป็น     
หัวข้อย่อย สิ่งที่ได้ในขั้นนี้เริ่มจะบอกแนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาในระดับหนึ่ง 
  3. บูรณาการข้อมูลที่จัดกลุ่มแล้วให้เป็นเรื่องราวที่มีความหมาย เป็นการนํา
ข้อมูลที่จัดเป็นกลุ่มเป็นประเภทแล้วในขั้นตอนที่สอง มาบูรณาการเข้าให้เป็นเรื่องราวเดีย วกัน      
โดยอาศัยความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หรือหัวข้อย่อยท่ีได้จากขั้นตอนดังกล่าวเป็นแนวทาง ในขั้นตอนนี้
สามารถสร้างข้อเสนอหรือยัติทางทฤษฎี (Proposition) หรือสมมติฐานสําหรับอธิบายปรากฏการณ์  
ที่ศึกษา ข้อเสนอและสมมติฐานนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ หรือถ้า
จําเป็นก็อาจจะรวบรวมข้อมูลใหม่ เพ่ือมาตรวจสอบและปรับปรุงสมมติฐานหรือทฤษฎีที่ได้นั้นเป็น
การเฉพาะ การปรับปรุงและตรวจสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีด้วยข้อมูลจะทําสลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่า
สมมติฐานหรือทฤษฎีนั้นจะถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) 
  ขั้นตอนต่อจากนั้นจะเป็นเรื่องของการนําเสนอข้อสรุปในเชิงแนวคิดหรือทฤษฎี
ซึ่งอาจจะแสดงเป็นภาพจําลองทางความคิดสําหรับการอธิบายในแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตาม          
ความเหมาะสม 
  ดังที่ได้กล่าวมานี้สามารถสรุปวิธีดําเนินการสําหรับการสร้างทฤษฎีฐานราก
ตามท่ีชาร์มาซ (Charmaz, 2000) ได้เสนอไว้ ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน 

  2. สร้างมโนทัศน์จากข้อมูลด้วยเทคนิคการกําหนดรหัสแบบหลากหลาย 
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  3. ใช้การเปรียบเทียบเพื่อจําแนกประเภทและหาความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ 
  4. นักวิจัยเขียนบันทึกเพ่ือเก็บความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

กําหนดรหัสและการเปรียบเทียบ ความคิดเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมกรอบแนวคิดและทฤษฎีได้ดี 
  5. ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของทฤษฎีที่สร้างขึ้นด้วยข้อมูล    

ที่รวบรวมมาใหม่ โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมด้วยวิธีการที่ เรียกว่าการเลือกตัวอย่างทฤษฎี
(Theoretical Sampling)  

  6. สร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีและบูรณาการเข้ากับข้อมูลจริงเพ่ือการนําเสนอ
ผลการวิจัย 
  นภาภรณ์ หะวานนท์ และพิสมัย รัตนโรจน์สกุล ( อ้างถึงใน นภาภรณ์            
หะวานนท์ และคณะ, 2550: 196-197) ได้ศึกษาเรื่อง “สร้างชุมชนเข้มแข็งบนรากฐานการผลิตข้าว
เพ่ือการค้า : ศึกษากรณีความร่วมมือระหว่างชุมชนกับรัฐ” เป็นการศึกษาชุมชนที่สามารถพลิกฟ้ืน
ความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขและกระบวนการที่แตกต่างกัน และโดยเหตุที่
ชุมชนหมู่บ้านไทยส่วนใหญ่ล้วนดํารงชีวิตในช่วงก่อนเข้าสู่การผลิตเพ่ือการค้าโดยอาศัยการปลูกข้าว
เป็นหลัก ความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านจากการผลิตเพ่ือการบริโภคไปเป็น
การผลิตข้าวเพ่ือการค้า จึงเป็นประเด็นที่มีความสําคัญยิ่งต่อการทําความเข้าใจความเข้มแข็ง        
ของชุมชน นโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมได้กระตุ้นให้ชาวนาเพ่ิมผลผลิต    
และขยายพ้ืนที่การผลิตข้าว ขณะเดียวกันรัฐได้เก็บค่าพรีเมี่ยมข้าวในอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมีผลทําให้ชาวนาที่ปลูกข้าวไม่ได้รับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอย่างเต็มที่       
เมื่อค่าพรีเมี่ยมถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2528 ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่ 2530 ข้าวเริ่มลดความสําคัญ   
ในฐานะของการเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีมูลค่าสูงสุด  
  ทั้งนี้เกิดจากการมีข้าวจากประเทศอ่ืนๆ เข้ามาแข่งขันกับไทยในตลาดโลก     
และราคาข้าวในตลาดโลกถูกกดให้ต่ําลงเพ่ือแย่งตลาดส่งออก ชุมชนหมู่บ้านไทยได้รับผลกระทบ    
จากสถานการณ์นี้ เพราะในขณะที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นน้อยมาก แต่ต้นทุนการผลิตข้าวกลับสูงขึ้น 
ทําให้ผลต่างระหว่างต้นทุนการผลิตข้าวกับราคาไม่ต่างกันนัก ชุมชนหมู่บ้านจํานวนมากได้พยายาม   
ลดต้นทุนและเพ่ิมผลตอบแทนจากการผลิตข้าวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง เพ่ือจะได้สั่งปุ๋ยโดยตรงจากบริษัทโดยไม่ต้องผ่านร้านค้า หรือการจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือขายสินค้า
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการผลิตข้าวเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลกําไรกลับคืนจากการซื้อปุ๋ยในรูปของเงินปันผล 
การจัดตั้งโรงสีชุมชนเพ่ือให้ผลกําไรจากการสีข้าวและการขายข้าวกลับคืนมาสู่สมาชิก อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าชุมชนจํานวนมากพยายามปรับเปลี่ยนการจากผลิตเพียงอย่างเดียวเป็นการค้าด้วยนั้น ก็มีชุมชน
เพียงบางแห่งเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จ โดยสามารถพ่ึงพาอาศัยการผลิตข้าวเป็นแหล่งที่มาของ
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รายได้หลัก ชุมชนที่ทําไม่สําเร็จอาจใช้วิธีของการสร้างความหลาหลายของแหล่งที่มาของรายได้โดยไม่
พ่ึงรายได้จากข้าวเป็นหลัก 
  สุรวุฒิ ปัดไธสง และ ศศิธร ศิริประเสริฐกุล (อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์ 
และคณะ, 2550: 232) ได้ศึกษาเรื่อง “สร้างชุมชนเข็มแข็งบนฐานการผลิตข้าวเพ่ือการค้า : ศึกษา
กรณีความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน” เป็นการศึกษาความสามารถในการสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนโดยมีกลไกลทางสังคมที่มีอํานาจต่อรองกับระบบทุนนิยม ที่ชาวบ้านทํานา
เป็นอาชีพหลักหรือการปลูกพืชเชิงเดียวตามระบบโครงสร้างการผลิตตามความทันสมัยที่มีการจําแนก
ความแตกต่างทางโครงสร้างเพ่ือก่อเกิดความเชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าวหรือพืชชนิดอ่ืน อันเป็น
กระบวนการเพ่ิมผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นกระบวนการบูรณาการชุมชนให้มีความเป็นหนึ่ง
เดียวด้านการผลิตข้าวเพื่อส่งไปขายยังตลาด สามารถนํารายได้กลับมาสู่ชุมชน กระบวนการบูรณาการ
นี้เป็นการยึดมั่นในหลักการของชาวบ้านที่ไม่ยอมเสียเปรียบนายทุน เป็นกระบวนการที่มีพลัง        
เกิดจิตสํานึกของการถูกเอาเปรียบจากนายทุนแล้วดําเนินการต่อสู้ร่วมกันด้วยการตั้งโรงสีข้าวใน
รูปแบบสหกรณ์ชมรมรักษ์ธรรมชาติอันเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของ อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

  2.2 ความหมายและการสร้างนวัตกรรม 
   นวัตกรรมมีวิวัฒนาการมาเป็นระยะเวลายาวนานและมีการนิยามความหมาย
ของคําว่านวัตกรรม (Innovation) ไว้ดังนี้ (ศุภชัย หล่อโลหการ, 2553: 2) 
  ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ (Peter Drucker) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ในมุมมอง
ของผู้ประกอบการว่าเป็นเครื่องมือเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์         
และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
  ฮูเกส (Huges) นิยามนวัตกรรม ว่าเป็นการนําเอาวิธีการใหม่ๆ มาใช้หลังจากที่
ได้ผ่านการทดลองหรือการพัฒนามาเป็นล าดับ โดยเริ่มตั้งแต่กี่คิดค้นและพัฒนาซึ่งอาจมีการทดลอง
ปฏิบัติก่อนแล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างไปจากวิธีเดิมที่ปฏิบัติมา 
  โรเจอร์ (Rogers) ให้ความหมายของนวัตกรรม ว่าหมายถึง ความคิด การปฏิบัติ 
หรือเป็นสิ่งใหม ่
  เบตตี (Betie) นิยามค าว่านวัตกรรมว่าหมายถึง สิ่งใหม่ที่ถูกน ามาใช้ในธุรกิจ
การผลิต การจ าหน่าย รวมถึงการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม 
ไว้ว่า สิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น 
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้นิยามนวัตกรรมว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
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   จากการให้ความหมายของคําว่านวัตกรรมข้างต้น เห็นได้ว่านวัตกรรมมีการให้
คํานิยามจากมุมมองที่แตกต่างกันไป แต่ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนจากคําจํากัดความอันหลากหลาย     
คือ นวัตกรรมเน้นในเรื่องความใหม่ ความคิด และความสามารถในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์       
ในเชิงพาณิชย์ได้ 
  นอกจากนี้นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (Process Innovation) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือวิธีการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม          
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (ศุภชัย หล่อโลหการ และคณะ, 2553 : 43) ได้แก่ นวัตกรรม
ด้านกระบวนการทางเทคโนโลยี (Technology Process Innovation) เป็นการนําเทคโนโลยี       
แบบใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
หรือช่วยลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น และอีกประเภทคือ นวัตกรรม
ด้านกระบวนการทางองค์กร (Organizational Process Innovation) เป็นการนํากระบวนการที่คิด
ขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการลองผิดลองถูก หรือเรียนรู้ทดลองทําด้วยตนเองมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดองค์กรให้สูงขึ้น นอกจากนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมมี 3 ทฤษฎี ดังนี้ (ศุภชัย หล่อโลหการ และคณะ 2553 : 9-10) 
  1. ทฤษฎีการผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology Push Model) เป็นรูปแบบ       
การพัฒนานวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานอยู่บนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นจึงผลักดันให้
เกิดเป็นนวัตกรรมเพ่ือออกสู่ตลาดต่อไป สมมุติฐานสําคัญของทฤษฎีนี้คือการพัฒนาเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตามมา และตลาดจะให้การยอมรับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง ในความ
เป็นจริงแล้วมิใช่ทุกนวัตกรรมที่สามารถขายได้ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดอ่อนของทฤษฎีเนื่องจาก
มิได้นําความต้องการของผู้ซื้อและปัจจัยด้านการตลาดอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบในกระบวนการ 
พัฒนานวัตกรรม 
  2. ทฤษฎีการผลักดันจากตลาด (Demand Pull Model) เป็นทฤษฎีที่มีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับทฤษฎีการผลักดันด้วยเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมตามทฤษฎีการผลักดัน        
จากตลาดนี้จะเน้นไปที่การสรรสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคเพียง
อย่างเดียว อาจทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะนําไปสู่
การสร้างนวัตกรรมประเภทรากฐาน (Radical Innovation) ได้ หากบริษัทตั้งเป้าหมายในการค้นคว้า
และวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชัดเจนเท่านั้น บริษัทอาจใช้เวลาและทรัพยากร
ส่วนใหญ่ไปในการต่อยอดเทคโนโลยีและการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ
ที่มีอยู่แล้ว โดยอาจจะละเลยหรือมองข้ามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ยังไม่มีความต้องการของตลาดที่ชัดเจน
มารองรับไป 
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  3. ทฤษฎีเครือข่าย (Network Model) เป็นรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมที่ให้
ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์และการพ่ึงพาจากทรัพยากรจากภายนอกองค์กร โดยมองหาแนวคิด
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทนวัตกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
แทนที่จะทําการค้นคว้าวิจัยดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเองทุกขั้นตอน และทําการจ้างวิจัย           
ซื้อเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ หรือทํางานร่วมกับองค์กรหรือบริษัทอ่ืนเพื่อสร้างนวัตกรรม 
  นอกจากนี้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมมีขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
(ศุภชัย หล่อโลหการ และคณะ, 2553 : 10-11) 
   1. ความคิดหรือการค้นพบ (Idea or Discovery) จุดเริ่มต้นการสร้างนวัตกรรม
มาจากความคิดสร้างสรรค์หรือการค้นพบใหม่ๆ จากการค้นคว้าและวิจัย โดยในอดีตนวัตกรรมมักมี         
การพัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลเป็นสําคัญ แต่ในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรม       
มักเกิดจากกระบวนการภายในองค์กรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเอกชนที่มีการลงทุนด้านการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
  2. การพัฒนา (Development) หลังจากค้นพบความคิดที่เป็นจุดเริ่มต้น     
ของการสร้างนวัตกรรมแล้ว ลําดับต่อมาเป็นการพัฒนาความคิดนั้นไปสู่การสร้างเป็นต้นแบบของ
สินค้าที่สามารถใช้งานได้จริง แต่ในส่วนรูปลักษณ์หรือดีไซน์ของสินค้ายังไม่มีการพัฒนาให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถขยายออกสู่ตลาดได้ ทั้งนี้เมื่อได้ต้นแบบของสินค้าแล้ว ควรพิจารณาขอรับ       
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และควรมีการตัดสินใจว่าจะผลิตและจําหน่ายสินค้าด้วยตนเอง 
หรืออาจให้บุคคลหรือบริษัทอ่ืนผลิตและจําหน่ายแทน  
  3. การออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบมักมุ่งเน้นด้านการออกแบบ
รายละเอียดของสินค้าหรือการพัฒนาจากต้นแบบไปสู่สินค้าที่จะนําออกขายจริง ไม่ว่าจ ะเป็น
รายละเอียดในเรื่องขนาดและรูปร่างของสินค้าจริง วัสดุที่ใช้ ความทนทานของสินค้า เพ่ือพัฒนาสินค้า
ที่สามารถนําออกขายได้จริง ทั้งนี้การออกแบบสามารถทําได้ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 
   4. การวางแผนการผลิต (Production Engineering) เป็นการออกแบบและ   
วางแผนการผลิตเชิงสินค้าโดยธุรกิจควรมีการพิจารณาในเรื่องการผลิตว่าจะผลิตเองทั้งหมด หรือจ้าง
ทําส่วนประกอบบางอย่าง รวมถึงพิจารณาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ แรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือ           
แหล่งพลังงานที่จะใช้และการเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม  
  5. การทดสอบสินค้าในระดับนําร่อง (Pilot Testing) หลังจากวางแผนการผลิต
แล้วควรมีการทดสอบสินค้าในระดับนําร่องเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าท่ีนําออกสู่ตลาดจะไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    
 
 

31 
 

  6. การผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ (Full-Scale Manufacture) เมื่อทดสอบสินค้า
ในระดับนํารองแล้ว ลําดับต่อมาเป็นการผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ซึ่งก่อนเริ่มทําการผลิตจริงควรมี  
การทดสอบระบบการผลิต และควรมีการพัฒนาและอบรมบุคลากรและพนักงานที่เป็นผู้ควบคุม
เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบการผลิต ทั้งนี้ในระยะแรกของการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ ผู้ผลิต     
ส่วนใหญ่มักยังไม่ดําเนินการผลิตเต็มกําลังการผลิต อาทิ อาจทําการผลิตสินค้าด้วยกําลังการผลิต   
เพียงร้อยละ 30 ก่อนเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเมื่อดําเนินการเต็มกําลังการผลิต 
  7. การนําสินค้าออกวางตลาด (Market Launch) ขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการ พัฒนานวัตกรรมเป็นการนําสินค้าออกวางตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม 
การจําหน่าย และการกําหนดช่องทางในการจําหน่ายสินค้า  
  อย่างไรก็ตามรูปแบบการสร้างนวัตกรรม A ถึง F  โดยไตรแอส เดอ เบส และ 
คอตเลอร์ (Trias de Bes and Kotler, 2011) เป็นแนวคิดที่มีความแตกต่างจากแนวความคิดที่ได้
เสนอมาข้างต้น ด้วยเหตุที่การสร้างนวัตกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ประกอบไปด้วยงานที่ไม่ต่อเนื่อง
กล่าวคือกระบวนการสร้างนวัตกรรมจะถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถบรรลุสู่ความเป็นโครงการ      
แต่ละงานจะเป็นงานเฉพาะที่จะต้องทําให้เสร็จในเวลาที่กําหนด ดังนั้นกระบวนการสร้างนวัตกรรม    
ที่ดําเนินไปอย่างไม่รู้จบจะก่อให้เกิดแต่รายจ่ายที่ไม่มีวันจะกลายเป็นแหล่งรายได้ กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมจะต้องกําหนดเส้นตาย และเมื่อถึงกําหนดกระบวนการนั้นต้องหยุดและมีกระบวนการอ่ืน
เริ่มต้นแทน บริษัทที่มีความคิดริเริ่มมักจะมีหลายกระบวนการนวัตกรรมเกิดขึ้นพร้อมกัน มีการนํา
นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดและค่อยๆ หยุดกระบวนการเดิมที่บรรลุเป้าหมายหรือที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ในทํานองเดียวกันกระบวนการสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ้นในทุกระดับ และมีเป้าหมาย    
ตั้งแต่การแนะนําการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้าและบริการแบบ      
พลิกโฉมอย่างสิ้นเชิง และกระบวนการเหล่านี้คือระบบในการสร้างนวัตกรรมที่หลายองค์กรนําไปใช้  
  โดยทั่วไปโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้นั้น ผู้เชี่ยวชาญต้อง
สํารวจว่ากระบวนการเช่นนี้ควรจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร ในการสร้างนวัตกรรมออกมา ทําให้เกิด     
การสรุปเอาว่าก่อนจะได้เป็นนวัตกรรมโครงการจะต้องทําผ่านขั้นตอนต่างๆ เป็นระยะ ได้แก่       
การกําหนดเป้าหมาย ทําการวิจัย คิดหาไอเดียใหม่ๆ ประเมิน พัฒนา และนําออกสู่ตลาด การกําหนด
แบบนี้ทําให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้นคล้ายกับเครื่องจักรทําไส้กรอก โดยเริ่มจากใส่ไอเดียเข้าไป
ในเครื่องจักรด้านหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะผ่านกระบวนการผลิตจนออกมาเป็นสินค้าหรือบริการดีๆ    
แต่ในมุมมองของรูปแบบการสร้างนวัตกรรม A ถึง F นั้นขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมจะต้องเป็นผลที่ได้มาจากการทํางานร่วมกันของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นวัตก รรม         
แต่ละอย่างก็จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและธรรมชาติของแต่ละโครงการ โดยมีกระบวนการทํางานแบบ
เฉพาะเจาะจง และลําดับการดําเนินการในแบบของตนเอง  
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  ความคิดหลักเรื่องนี้คือขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้น       
ไม่สามารถระบุได้ล่วงหน้า แต่จะเกิดขึ้นหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ของการทําหน้าที่หรือบทบาท       
ที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ผลก็คือแทนที่จะมีกระบวนการที่คนทํางานควรปฏิบัติตาม             
กลับกลายเป็นมีกลุ่มคนที่ต้องตอบสนองกับการทํางานร่วมกัน และความต้องการที่เกิดขึ้นตลอด
โครงการนั้นจะเป็นไปตามสัญชาตญาณของผู้ออกแบบกระบวนการทํางาน กล่าวคือในกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมแบบเดิม ขั้นตอนต่างๆ ของการทํางานจะเป็นตัวกําหนดว่าในการสร้างนวัตกรรม
จะต้องใช้ใครบ้าง แต่ในวิธีที่นําเสนอนี้บทบาทต่างๆ จะมาก่อน และกระบวนการสร้างนวัตกรรม      
จะเป็นผลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทบาทเหล่านี้ 
  วิธีนี้จะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้น
กําหนดให้แน่นอนได้ยาก ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดในเชิงอุปมาอุปมัยไม่ใช่การคิดตามลําดับ 
และการสร้างนวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเป็นความคิดแบบกลับไปกลับมา บางครั้ง             
ก็ยอ้นกลับมาที่ไอเดียเดิมแล้วนํามาพิจารณาใหม่เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น มองหาข้อมูลมากขึ้น ออกแบบ 
และตระหนักว่าการออกแบบนั้นยังไม่ดีที่สุดและจะต้องย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่เสมอ ดังนั้นการสร้าง
นวัตกรรมไม่ใช่กระบวนการที่มีเส้นตรงแต่มันเป็นกระบวนการที่ก้าวไปข้างหน้า ในระหว่างการสร้าง
นวัตกรรมนั้นจะมีการถอยหลังและเดินอ้อมไปบ้างตามความเหมาะสม ดังนั้น รูปแบบการสร้าง
นวัตกรรม A ถึง F ที่กล่าวถึงนี้จึงไม่ใช่กระบวนการสร้างนวัตกรรม แต่เป็นบทบาทสําคัญๆ ที่ได้ค้นพบ
ในบริษัทที่มีนวัตกรรมดีเยี่ยมในปัจจุบัน โดยที่ใครก็ตามที่ต้องการสร้างนวัตกรรมก็จะต้องกําหนด
บทบาทเหล่านี้ให้กับผู้ที่เหมาะสม และเมื่อได้กําหนดเป้าหมาย ทรัพยากร และวันสิ้นสุดแล้ว ก็ปล่อย
ให้กลุ่มคนเหล่านี้ทํางานอย่างอิสระเพ่ือสร้างกระบวนการของตัวเองซึ่งบทบาทที่ค้นพบมี ดังนี้ 
  1. ผู้ริเริ่ม (Activators) พวกเขาจะเป็นผู้เริ่มกระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยไม่
กังวลถึงขั้นตอนต่างๆ การทํางาน แต่ในที่สุดพวกเขาอาจจะมีอิทธิพลต่อทีมนวัตกรรมในการระบุว่า
ใครจะมีบทบาทอะไร ดังนั้นภารกิจของผู้ริเริ่มคือการเริ่มต้นกระบวนการ 
  2. ผู้รวบรวมข้อมูล (Browsers) บุคคลเหล่านี้คือผู้เชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูล 
งานของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่การสร้างสิ่งแปลงใหม่แต่เป็นการหาข้อมูลให้กับกลุ่ม ภารกิจของพวกเขา   
คือการสํารวจไปตลอดกระบวนการ และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นกระบวนการและการ
ประชุมที่ใช้ไอเดียใหม่ๆ 
  3. ผู้สร้างสรรค์ไอเดีย (Creators) บุคคลเหล่านี้จะสร้างสรรค์ไอเดียให้กับส่วนที่
เหลือ ของกลุ่ม หน้าที่ของพวกเขาคือคิดค้นแนวความคิดหรือโอกาสใหม่ๆ และหาทางเลือกใหม่ให้กับ
จุดใดๆ ในกระบวนการ 
  4. ผู้พัฒนา (Developers) บุคคลเหล่านี้คือผู้เชี่ยวชาญในการแปลงไอเดียให้
เป็นสินค้าและบริการ พวกเขาคือผู้ทําให้ไอเดียจับต้องได้ทําให้แนวความคิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้น 
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หลังจากนั้นก็ร่างแผนการตลาดอย่างคร่าวๆ ขึ้นมา ในขณะที่ผู้สร้างสรรค์ไอเดียออกความคิด ผู้พัฒนา
จะเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆ ดังนั้นหน้าที่ของพวกเขาก็คือการนําไอเดียมาแปลงเป็นผลลัพธ์หรือประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งต่างๆ ขึ้นมา   
  5. ผู้ดําเนินการ (Executors) บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
การนําสิ่งที่เกิดจากไอเดียไปปฏิบัติและดําเนินการ หน้าที่ของพวกเขาคือการนําไปปฏิบัติจริงนั่นคือทํา
ให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรและนําออกสู่ตลาด 
  6. ผู้อํานวยความสะดวก (Facilitators) บุคคลเหล่านี้คือผู้อนุมัติสิ่งที่จําเป็นต้อง
ใช้และงบลงทุน ในขณะที่กระบวนการสร้างนวัตกรรมดําเนินไป นอกจากนั้นยังคอยดูแลไม่ให้
กระบวนการต้องสะดุด ดังนั้นภารกิจของพวกเขาคือการจัดหาเครื่องมือให้กับกระบวนการสร้าง
นวัตกรรม 
  ดังที่กล่าวมาเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมมีขั้นตอนการพัฒนา       
เริ่มจากความคิดหรือการค้นพบ การพัฒนา การออกแบบ การวางแผนการผลิต การทดสอบสินค้า     
ในระดับนําร่อง การผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ และการนําสินค้าออกวางตลาด ซึ่งถือเป็นแนวทางหลัก
ในการพัฒนานวัตกรรมเรื่อยมา แต่หลังจากนั้นรูปแบบการสร้างนวัตกรรม A ถึง F  มองว่าการพัฒนา
นวัตกรรมควรเกิดจากการทํางานร่วมกันอย่างเป็นอิสระของผู้ริเริ่ม ผู้ รวบรวมข้อมูล ผู้สร้างสรรค์     
ไอเดีย ผู้พัฒนา ผู้ดําเนินการ และผู้อํานวยความสะดวก เป็นเพราะว่ากระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้น
กําหนดให้แน่นอนได้ยาก ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดในเชิงอุปมาอุปมัยไม่ใช่การคิดตามลําดับ 
และการสร้างนวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเป็นความคิดแบบกลับไปกลับมาจะทําให้          
การพัฒนานวัตกรรมจะมีความยืนหยุ่นคล่องตัวสูงกว่า 

  2.3 นวัตกรรมการผลิตข้าว 
  นวัตกรรมการผลิตข้าวแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ นวัตกรรมพันธุ์ข้าว
และนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าว ในส่วนแรกนั้นการสร้างนวัตกรรมพันธุ์ข้าว อภิชาติ วรรณวิจิตร 
(2557) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ สร้างเอกลักษณ์ข้าวไทย ก้าวไกลโภชนาการ
ระดับโลกไว้ว่า จุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นําในการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวกล้องเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าธัญโอสถ เช่น ข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ ข้าวเจ้า
หอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงดัชนีน้ําตาลปานกลาง ได้แก่ ข้าวสินเหล็ก และได้ร่วมงาน
กับสถาบันโภชนาการชั้นนําอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลในการศึกษาเชิงโภชนาการบําบัดของผลิตภัณฑ์
ข้าวโภชนาการสูงเหล่านี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ประกอบกับรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมและสีที่ โดนเด่น       
จึงทําให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  
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  ในช่วงเวลาเดียวกันทีมนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ยัง
ได้สร้างพันธุ์ข้าวหอมนาชลประทานที่รวมยีนกว่า 10 ตําแหน่ง มารวมไว้ในข้าวหอมปิ่นเกษตร+4     
ที่มีผลผลิตสูงกว่า 1 ตันต่อไร่ และมีดัชนีน้ําตาล ต่ํากว่าข้าวบัสมาติที่มีชื่อเสียงของอินเดีย ข้าวหอม
ปิ่นเกษตร+4 จะเป็นความหวังของชาวนาในเขตชลประทานที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์       
ของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายที่สําคัญดังนี้ 
  เป้าหมายที่หนึ่ง การปลูกข้าวให้เป็นธัญโอสถ นับว่าเป็นกุญแจสู่การตลาด    
ข้าวพรีเมี่ยมทีส่ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงสุดจากจากมือเกษตรกร เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการปลูก
ข้าวที่ให้คุณภาพสูง เพราะมีความละเอียดอ่อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
ให้เกษตรได้มากที่สุด ผลผลิตข้าวอินทรีย์จึงมีคุณภาพที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารรอง  สารต้านอนุมูล
อิสระ และมีความแข็งแรงตามธรรมชาติของมัน อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวอินทรีย์จําเป็นต้องเริ่มจาก
ชาวนาที่มีอุดมคติจึงจะสําเร็จได้ ในปัจจุบันชาวนาที่มีอุดมการณ์เหล่านี้ได้ถูกระบบการจํานําราคาข้าว 
ทําลายไปเป็นจํานวนมากอย่างน่าเสียดาย  
  เป้าหมายที่สอง คือ การจัดตั้งโรงสีข้าวธัญโอสถในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแปรรูปขนาดกลางที่เหมาะสมกับปริมาณการผลิตข้าวจากระบบเกษตรอินทรีย์  
ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงสําเร็จที่มีคุณภาพสูงสู่ ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้าง
ผลกระทบทางพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมายที่สาม คือ การพัฒนาการตลาดจําเพาะโดยเริ่มจากการวางตําแหน่ง
ของสินค้าในตลาดยอย่างเหมาะสม ด้วยจุดขายที่สําคัญ คือ สีสันที่โดดเด่นมีงานวิจัยด้านคุณค่าทาง
โภชนาการบําบัด รวมกับรส สัมผัสของข้าวกล้องที่นุ่มนวล กลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทําให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่
มีตําแหน่งสูงสุดของตลาดข้าวถุงของไทยในปัจจุบัน 
  เป้าหมายที่สี่ คือ การดํารงให้ระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ประณีต ยั่งยืนต่อไป 
จําเป็นต้องพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจสังคมที่ยุติธรรมมาขับเคลื่อน สินค้าสู่ตลาดชั้นสูงพร้อมทอนกําไร
จากการตลาดสู่มือของเกษตรกรและชุมชนของเขา ดังนั้นจึงประยุกต์เอาแนวทางธุรกิจเพ่ือสังคม
ร่วมกับการค้าแบบยุติธรรมและระบบการเกษตรพันธสัญญามาขับเคลื่อนองค์กร แบบครบวงจร   
จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับธุรกิจเพ่ือสังคม ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกแบบอินทรีย์         
ที่อยู่ในโครงการประมาณ 3,000-5,000 ไร่ และพ้ืนที่นอกโครงการจํานวนมาก โดยพ้ืนที่ปลูกกว่าร้อย
ละ 70 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าทุกภาค  
   ผลผลิตนาข้าวในเขตชลประทานที่ประสบปัญหาจากการแข่งขันในตลาดโลกสูง
ที่สุด เพ่ือให้เป็นทางเลือกใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นแกนนําในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มี
ผลผลิตสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเอกลักษณ์ในเชิงโภชนาการบําบัด นั่นคือ ข้าวปิ่นเกษตร+4 
ซึ่งมีดัชนีน้ําตาลต่ําถูกออกแบบให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาในการป้องกันเบาหวาน ทําให้ข้าวปิ่นเกษตร+4 
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เป็นที่สนใจ ในการสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสังคมขึ้นมาอีกอัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของข้าว  
ของไทยในการตลาดโลกต่อไป 
  ในส่วนนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าว จินตนา ไชยวงค์ (2555 : 478) ได้ศึกษา
การใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมเพ่ิมความหลากชนิดของอาร์โทรปอดในระบบนิเวศนาข้าว โดยการปลูก
พืชที่มีดอกรอบแปลงนา เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของพวกแมลงมีประโยชน์ในนาข้าว    
ก่อนจะปลูกข้าวในแปลงนิเวศซึ่งดําเนินการทดลองในจังหวัดนครนายก อ่างทอง และเชียงราย     
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554  จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาร์โทรปอต   
ในนาข้าว    โดยใช้เครื่องดูดแมลงในข้าวระยะกล้า แตกกอ ตั้งท้อง และออกรวง ผลการศึกษาพบว่า
อาร์โทรปอตที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มศัตรูธรรมชาติ ส่วนศัตรูข้าวพบเป็นส่วนน้อย ดัชนีความหลากชนิด
ของอาร์โทรปอต ในแปลงนิเวศมีเปอร์เซ็นต์การเพ่ิมขึ้นของอาร์โทรปอต ส่วนแปลงเปรียบเทียบ       
มีการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าแปลงนิเวศ การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชบน
คันนามีผลทําให้อาร์โทรปอตในนาข้าวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ดอกช่วยเพ่ิมจํานวนของตัวห้ํา
และตัวเบียนได้มากกว่าการปลูกพืชผัก 

  2.4 นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
  บรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล (2555 : 116-119) อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย    
ได้กล่าวถึง 1 ทศวรรษวิวัฒนาการโรงสีข้าวไทย : ย่างก้าวต่อไปในอนาคตไว้ว่า ในทศวรรษต่อจากนี้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเมืองไทย หากพิจารณาจากอดีตและปัจจุบันพอที่จะทํานาย
อนาคตได้ดังนี้ 
  1. โรงสีขนาดใหญ่จะติดต่อโดยตรงกับผู้ส่งออกที่เป็นพันธมิตรเพ่ือร่วมกัน
กําหนดราคา ร่วมกันค้าในลักษณะการเป็นพันธมิตรมิใช่แค่คู่ค้าปกติเหมือนในอดีต 
  2. โรงสีจะให้ความสําคัญเรื่องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มากขึ้นโดยเฉพาะข้าวนึ่ง
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเนื่องจากราคาข้าวไทยเดินมาถึงทางตัน จากต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยที่สูง
กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3. โรงสีจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะเห็นโรงสีที่มีรถบรรทุก      
นับ 100 พ่วงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรงสีข้าวนึ่ งที่อนาคตต้องใช้การขนส่งเป็นจุดสร้าง          
ความได้เปรียบต่อคู่แข่ง หากสังเกตในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ในยุคโครงการประกันรายได้มีการสั่งซื้อ
ข้าวนึ่งจํานวนมากทําให้โรงสีขนาดกําลังการผลิตวันละ 1,000 ตันขึ้นไปทํางานได้อย่างเต็มที่          
แต่จากนี้ไปคงจะขยายตัวอีกได้ไม่นานนัก โดยเฉพาะถ้ามีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกกลไกการรับ
จํานําทําให้ข้าวเปลือกถูกจํากัดอยู่ในพ้ืนที่โรงสีของแต่ละจังหวัดไม่สามารถขนย้ายออกข้ามเขตพ้ืนที่
ได้ ทําให้การรวบรวมข้าวของโรงสีขนาดมากกว่า 1,000 ตันต่อวันขึ้นไปทําได้ยากข้ึน 
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  4. การทําธุรกิจโรงสีจะยากขึ้น ต้องใช้ความสามรถเฉพาะตัวสูง ทั้งจิตใจที่ต้อง
กล้าได้กล้าเสียและร่างกายที่ต้องอดทนต่อความตรากตรํา เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่นักการเมือง
นํามาใช้เป็นประเด็นในการสร้างนโยบายเพ่ือหาเสียงทําให้นโยบายที่เกี่ยวกับข้าวพลิกไปพลิกมา 
ยกตัวอย่างเมื่อมีนโยบายประกันรายได้ราคาข้าวก็ดิ่งลง ครั้นนโยบายจํานําราคาข้าวก็พุ่งสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามภายใต้นโยบายประชานิยมในรูปแบบต่างๆ ที่ให้กับเกษตรกรอย่างขาดความพอดี 
ตลอดจนการรับรู้ของสังคมเรื่องคอร์รัปชั่นเริ่มกลายเป็นเรื่องชินชาและยอมรับได้ในที่สุด 
ผู้ประกอบการโรงสีรุ่นใหม่ที่รู้จักมองหาโอกาสในวิกฤตก็อาจพลิกชะตากรรมธุรกิจได้ 
  5. ด้านปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก อาจจะไม่เพ่ิมขึ้นและลดลงมากนักเนื่องจาก
พ้ืนที่เพาะปลูกถูกจํากัด และด้วยแนวโน้มประชากรโลกที่บริโภคข้าวเพ่ิมขึ้นทําให้ราคาข้าวยังคงมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้น ส่วนการเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหากประเทศวางระบบ
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้ดี คําว่าโรงสีอาเซียนหรือตลาดข้าวสารอาเซียนอาจกลายเป็นจริง และจะ
อยู่คู่กับประเทศไทยที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น ด้านหนึ่งจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการโรงสีกลุ่มหนึ่งเจริญเติบโต 
ขณะที่อีกด้านจะทําให้โรงสีบางกลุ่มถดถอยซึ่งทายาทของโรงสีคงอยู่ได้มากกว่าร้อยละ 50–70  
   6. นักธุรกิจต่างชาติและประเทศซึ่งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนจะเริ่มเข้ามา
ทําธุรกิจข้าวอย่างครบวงจรในเมืองไทยมากขึ้น หลังจากปัจจุบันเริ่มมีนักลงทุนต่างชาติบางกลุ่มได้
แอบเข้ามาศึกษาหาข้อมูลและพยายามจะเข้ามาทําธุรกิจส่งออกข้าวบ้างแล้ว และเชื่อว่าอนาคตก็จะ
ผันตัวมาทําโรงสี หรือบางรายอาจถึงกลับกําหนดยุทธศาสตร์ที่จะปลูกข้าวเองเพ่ือให้ครบทุกส่วนของ
วงจรข้าว ดังนั้นการต่อสู้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยังเป็นเรื่องน่ากังวลสําหรับธุรกิจโรงสีในอนาคต 
  ดังนั้นสําหรับผู้ประกอบการโรงสีเองต้องมองให้ออกว่าปัจจัยเหล่านี้จะกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างไรเพ่ือเตรียมหาวิธีรับมือ ความยุ่งยากในการทําธุรกิจจากความอ่อนไหวทาง
การเมืองและทางการค้าทําให้ผู้ประกอบโรงสีในยุคอนาคตต้องมีทักษะที่สูงกว่าผู้ประกอบโรงสีในอดีต
จึงจะนําพาธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยได้ ปัจจัยที่อาจถูกดําเนินกิจการจากกลุ่มทุนตลอดจนคนต่างชาติ
ที่คิดจะทําธุรกิจสีข้าวในเมืองไทย ความวุ่นวายสับสนกับนโยบายประกันรายได้และรับจํานํา รวมถึง
วิธีการจัดสรรการขายระบายข้าวแบบมหัศจรรย์ และที่สําคัญการเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร 
โดยเฉพาะภาคอีสานจากพ้ืนที่ปลูกข้าวไปสู่พ้ืนที่ปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และมันสําปะหลัง
มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอีก 5–10 ปีข้างหน้า ผลผลิตข้าวอาจลดจํานวนลงจนเข้าสู่ภาวะขาดแคลน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวไปปลูกยาพารากับปาล์มน้ํามันซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มี
อายุการเก็บเก่ียวนานถึง 25 ปี เกษตรกรกลุ่มนี้อาจจะไม่กลับมาปลูกข้าวเหมือนเช่นเดิมได้อีก ดังนั้น
การแข่งขันของธุรกิจโรงสีข้าวในอนาคต ตัวแปรจึงไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีหรือการมองหาวิธี       
ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ํากว่าคู่แข่ง หากแต่ต้องแข่งกันที่วิสัยทัศน์ของผู้นําว่าจะมองวิกฤตการค้าเหล่านี้
ให้กลายเป็นโอกาสได้มากว่ากัน 
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  นอกจากนี้ ลัดดาวัลย์ กรรณนุช (2555 : 67) ได้บรรยายถึงบทบาทของสํานัก
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมไว้ว่า ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว        
การพัฒนาที่เกิดขึ้นในทุกด้านด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ผลักดันให้การพัฒนาด้านข้าวต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา ความเชื่ อมโยงของผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้บริโภค โดยภาครัฐมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง
เข้าถึงความต้องการของทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้าวในทุกบริบท 
ส่งเสริมให้การผลิตและการค้าข้าวของไทย สามารถคงความเป็นผู้นําในกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโลกได้      
อย่างยั่งยืนตลอดไป สํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวภายในกรมการข้าวเป็นสํานักที่ต้องดําเนินการ      
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวของไทยให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรม        
ที่เกิดขึ้นกับข้าวทุกภาคส่วนโดยมีภารกิจ ดังนี้ 
  1. การสร้างมูลค่า (Value Creation) เป็นการทําให้ข้าวที่คงอยู่ในรูปของข้าว
กล้อง ข้าวสาร สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งการพัฒนานั้นประกอบด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์        
ตามความต้องการของผู้บริโภค ขนาดของข้าวถุง รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ความสวยงาม และเรื่องราว
ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค คุณสมบัติของข้าว คุณค่าทาง
โภชนาการ การสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้าว       
ข้าวปลอดสาร ข้าวอินทรีย์ และมาตรฐานโรงสีข้าว  
   2. การแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Value Added) โดยเปลี่ยนสภาพ
เมล็ดข้าวไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อาหาร ได้แก่ เครื่องสําอาง เครื่องใช้ในครัวเรือน แม้แต่ในอุตสาหกรรมต่างๆ และในด้านเภสัชกร 
ทั้งนี้พบว่าข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวพ้ืนเมืองมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพมากมาย รวมทั้ง
ส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น วิตามินอีมีคุณสมบัติรักษาผิวพรรณ 
เหมาะสําหรับการนํามาเป็นส่วนผสมของครีมบํารุงผิว เป็นต้น 
  จากความสําคัญของการแปรรูปข้าว พัชรี ตั้งตระกูล (2555 : 69) ได้แสดง
ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวการแปรรูปข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมไว้ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าว     
อันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลานาน โดยมีส่วนแบ่งตลาดข้าวร้อยละ 30 ของตลาดโลก แต่ประเทศไทย
ยังส่งออกในรูปเมล็ดข้าวเพ่ือการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลิตภัณฑ์ข้าวมีการส่งออกน้อยเพียงร้อย
ละ 5 ของมูลค่าส่งออกข้าวทั้งหมด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากข้าวยังมีโอกาสมากในตลาดโลก กลยุทธ์
การสร้างนวัตกรรมข้าวเพ่ือเพ่ิมคุณค่าสร้างความแตกต่างเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปของไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยใช้วัตถุดิบในรูปข้าวกล้อง ข้าวกล้อ งงอกข้าวขาว    
ทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียวเพ่ือตอบสนองต่อการบริโภค และการใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอ่ืนจากการใช้
ส่วนต่างๆ ของข้าวภายหลังการกะเทาะเปลือกและการขัดสีข้าวเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในรูปของ
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อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป พร้อมรับประทาน หรือพร้อมปรุง และในรูปของส่วนประกอบเพ่ือใช้          
ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม กระดาษ ยาและเครื่องสําอาง โดยมี      
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่สอดรับกับกระแสความต้องการของผู้บริโภค         
ทั้งในและต่างประเทศ อีกท้ังแรงขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในตลาดที่มีกําลัง
มากขึ้นทําให้มีความต้องการโภชนาการที่มีคุณค่าทางสุขภาพและมุ่งสู่การผลิตที่ เป็นมิตร              
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  ในขณะที่ ประวิทย์ สันติวัฒนา (2555 : 58) ได้อธิบายสถานภาพการค้าข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าวว่าประเทศไทยว่ามีการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกมากกว่า 30 ปี       
ใน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 77 ล้านไร่ ให้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือก
ประมาณ 34.24 ล้านตัน โดยได้มีการนํารําข้าวซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากการแปรรูปข้าวเปลือกให้
เป็นข้าวสารมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันรําข้าวมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี แต่เดิมผู้บริโภคมอง
ว่าน้ํามันรําข้าวเป็นเพียงน้ํามันพืชทั่วไปชนิดหนึ่งที่ผลิตจากวัตถุดิบรําข้าว แต่ในปัจจุบันน้ํามันรําข้าว
เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง มีงานวิจัยที่ศึกษาพบคุณประโยชน์ของน้ํามันรําข้าว           
ในหลายด้าน ขณะเดียวกันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรําข้าวและน้ํามันรําข้าวอย่ างต่อเนื่อง เช่น 
ผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าวชนิดโอรีซานอลสูง 5,000 และ 8,000 นาโนกรัมต่อกรัม ผลิตภัณฑ์ไขมันน้ํามัน
รําข้าว บางส่วนซึ่งไขมันน้ํามันรําข้าวมีปริมาณกรดไขมันปาล์มประมาณร้อยละ 50 และผลิตภัณฑ์
ครีมเทียมน้ํามันรําข้าวที่เหมาะสําหรับผู้บริโภคท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ 
  ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของรําข้าว เช่น กรดเฟอร์รูลิกซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลิก     
ตามธรรมชาติ สารโพลิโคซานอลได้จากส่วนไขรําข้าวช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลให้สมดุล 
ผลิตภัณฑ์เลซิตินจากรําข้าวช่วยบํารุงสมอง สารอิโนซิทอลเป็นสารบํารุงสมองและเซลล์ประสาท     
สารเซราไมด์ช่วยทําให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและเป็นมอยเจอไรเซอร์ โดยสารเหล่านี้ถูกนําไปใช้       
ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับรําข้าว ทั้งนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดัน
งานวิจัยในประเทศให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเป็นอย่างมาก หากมีการสํารวจถึงปัจจัยที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคก่อนทําการวิจัย    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ้น ดังเช่นในประเทศยุโรปมีการทําวิจัยถึงการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารของ
ผู้บริโภค โดยสํารวจถึงปัจจัยสําคัญที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารพบว่าใน ค.ศ. 2011 ปัจจัย
ด้านความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร เช่น ความหลากหลาย ความแปลกใหม่ความสนุกสนาน      
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ในการบริโภคอาหารนั้นๆ มาเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 52.5 รองมาเป็นเรื่องสุขภาพร้อยละ 22.1       
และความสะดวกสบายในการรับประทานเป็นปัจจัยอันดับสามร้อยละ 15.8 ซึ่ งทิศทางงานวิจัย    
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ 
  นอกจากนั้น วราทัศน์ วงศ์สุรไกร (2555 : 59) ได้อธิบายสถานภาพการค้าข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าวว่า ประเทศไทยนอกจากเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่แล้วยังเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวชนิดต่างๆ เป็นอันดับหนึ่งด้วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว 
เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยว และขนมอบกรอบ เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
ด้วยนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยมีมาตรฐานสูงในด้านคุณภาพ
และบริการ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีย จีน 
ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป ซึ่งทําให้หลายประเทศสร้างมาตรการการกีดกันการ
นําเข้าผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาวนาในประเทศของตนเอง โดยการไม่
ออกใบอนุญาตให้นําเข้าหรือสร้างกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทั้งที่เป็นกําแพงภาษีและไม่ใช่กําแพง
ภาษี และยังกําหนดโควตาจนทําให้การนําเข้าผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นไปได้ยากและมีราคาแพงเกินไป 
  ที่ผ่านมาแม้ว่าต้องพบกับอุปสรรคในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยก็ตาม 
แต่ปริมาณการส่งออกก็ยังไม่ถดถอย เพราะผู้บริโภคก็ยังนิยมผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเนื่องจาก         
ยังเชื่อถือในด้านคุณภาพและมาตรฐานแม้ว่าราคาสูงกว่าประเทศอ่ืนก็ตาม แต่ในปัจจุบันประเทศ
เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวแข่งกับประเทศไทยเริ่มมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากข้าวหลายชนิดแข่ง
กับประเทศไทยเช่นกัน ในด้านคุณภาพสามารถปรับปรุงได้ดีเท่ากับประเทศไทย แต่ในด้านราคาถูกว่า
กันมาก ในอีกไม่นานไทยคงจะต้องสูญเสียตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่ประเ ทศเวียดนาม           
และประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปลูกข้าวเช่นเดียวกับประเทศไทยอย่างแน่นอน 
  นอกจากนั้นเห็นได้ว่าในขณะนี้ไม่ใช่แต่เพียงราคาของข้าวและค่าแรงงาน       
ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง 
ค่าขนส่ง ค่าน้ํา ที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําทิ้งก็สูงมากเช่นกัน สาเหตุเหล่านี้ทําให้
การแข่งขัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทยในอนาคตนี้จะไม่สามารถสู้กับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
และที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการจํานําข้าจะทําให้ชาวนาไม่สนใจที่จะปลูกข้าวพันธุ์ที่ดี แต่มุ่งจะปลูกแต่
พันธุ์ที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นแต่ให้ผลผลิตสูงเท่านั้น และเนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์จากข้าว
ของไทยสูงเกินไปทําให้ผู้ซื้อในต่างประเทศหลายรายเริ่มที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
และในอนาคตคงจะมีการลงทุนในประเทศพม่าด้วย โดยการสนับสนุนในด้านการเงิน เครื่องจักร    
และเทคโนโลยีในการผลิต  
  หลังจากการรวมตัวของ 10 ประเทศเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 แล้ว 
จะต้องมีผู้สนใจจํานวนมากที่จะก้าวเข้ามาลงทุนทําธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าวในประเทศต่างๆ        
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อย่างแน่นอน ยกเว้นประเทศไทยเพราะมีเงื่อนไขและข้อที่จะได้เปรียบต่างๆ และอาจเป็น ไปได้ว่า   
คนไทยที่อาศัยอยู่ไกลชายแดนจะซื้อผลิตภัณฑ์จากข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีราคาถูกกว่า       
และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวอาจจะต้องซื้อจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือทดแทนในการรักษาตลาด   
ที่เคยมีไว้ นอกเสียจากราคาของข้าวและค่าแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเท่ากัน 

  2.5 นวัตกรรมการค้าและช่องทางจัดจ้าหน่ายข้าว 
  วิชัย ศรีนวกุล (2555 : 120-125) ได้อธิบายถึงเส้นทางการค้าและราคาข้าว   
จากข้าวเปลือกสู่ข้าวถุงไว้ว่า ข้าวเปลือก 31 ล้านตัน สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร 
โดยใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 8–9 ล้านตันข้าวสาร ที่เหลือจะถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า
ต่างๆ ได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า 2 แสนล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยจะพบว่ามีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด ข้าวจึงเป็นสิ่งค้าที่มีความสําคัญอย่างมากต่างประเทศไทย    
เป็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นแห่งรายได้ของประชากรกว่าครึ่งประเทศ และเป็นสินค้าส่งออก      
ที่สร้างรายได้สู่ประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี 
  วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับข้าวมาช้านาน ประเทศไทยมีที่ดินปลูกข้ าว       
มากที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของโลก และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกมาหลายสิบปี แต่น่าแปลก
ใจว่าคนไทยหลายคนที่กินข้าวไทยกลับไม่เคยรู้เลยว่าข้าวที่กินไปนั้นเป็นพันธุ์อะไร หรือขบวนการจาก
ข้าวเปลือกกว่าจะมาเป็นข้าวสารบรรจุถุงนั้นเป็นมาอย่างไร วันนี้คนไทยส่วนใหญ่ที่บริโภคข้าวไทย   
มักเรียกชื่อข้าวตามที่คนขายบอกซึ่งบางครั้งคนขายก็บอกผิดบอกถูกทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ แม้จะเป็น
คนที่อยู่ในวังวนของธุรกิจการสีข้าวมาตั้งแต่เกิด แต่บางครั้งก็ยังดูและบอกผิดไปเหมือนกันว่าข้าวที่
เห็นเป็นพันธุ์อะไร ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์มาก 
บางครั้งดูด้านกายภาพ ลักษณะเมล็ดที่เป็นข้าวสารแล้วของข้าว 2 พันธุ์ แทบไม่มีความแตกต่าง        
แต่เมื่อนําไปทําให้สุกคุณภาพการหุงต้มกลับต่างกัน  
  นั่นเป็นเพราะการพัฒนาการด้านพันธุ์ของไทยค่อนข้างล่ําหน้านานาประเทศ 
ทั้งนี้จากอดีตถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2553 สํานักงานวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวได้ดําเนินงานปรับปรุง
พันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องจนได้พันธุ์ข้าวรับรอง พันธุ์แนะนํา และพันธุ์ทั่วไป ให้เกษตรกรปลูก ซึ่งมีทั้ง
พันธุ์ข้าวนาวสวน ข้าวไร่ ข้าวขึ้นน้ํา ข้าวน้ําลึก ข้าวญี่ปุ่น ข้าวลูกผสม และธัญพืชเมืองหนาว รวมแล้ว
กว่า 118 สายพันธุ์จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะแยกแยะและจดจําโดยชื่อพันธุ์ทั้งหมดได้ 
  การแบ่งตามรสนิยมการบริโภคแบ่งตามรสชาติข้าวที่คนไทยต้องการคือ      
กลุ่มข้าวแข็งหุงขึ้นหม้อ ได้แก่ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย ขาวกอเดียว ชัยนาท 1 กลุ่มข้าวอ่อนหุงนุ่มนวล ได้แก่  
ข้าวตาแห้ง กลุ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงู สันป่าตอง กข 6 และกลุ่มข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 
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และ กข 15 สําหรับกลุ่มข้าวหอมมะลิเดิมทีอยู่ในกลุ่มข้าวอ่อนหุงนุ่มนวล แต่ต่อมาข้าวหอมมะลิ        
มีการเพาะปลูกมากข้ึนโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความที่ข้าวหอม
มะลิมีรสชาติและคุณสมบัติที่พิเศษคือเป็นข้าวที่เมื่อหุงสุกแล้วมีความอ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอม        
อันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวขาวหอมดอกมะลิ 105 กลุ่มผู้บริโภคที่เคยชอบข้าวอ่อนนุ่ม    
จึงหันมาบริโภคข้าวหอมมะลิกันมากขึ้น ทําให้ข้าวหอมมะลิไทยได้รับความนิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และกลายเป็นกลุ่มข้าวพิเศษขึ้นมา ทั้งนี้สิ้นค้ามาตรฐานและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย
ที่ประกาศโดยภาครัฐกําหนดให้ข้าวหอมมะลิมีเพียง 2 สายพันธุ์เท่านั้น  คือ ขาวดอกมะลิ 105       
และ กข 15 เท่านั้น 
  การแบ่งกลุ่มข้าวตามพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือชี้ให้เห็นว่าคุณภาพข้าวไม่ได้อยู่ที่
สายพันธุ์ ไม่ใช้ข้าวหอมมะลิคือข้าวคุณภาพดี ส่วนข้าวพันธุ์อ่ืนๆ ในกลุ่มข้าวอ่อนนุ่มหุงนุ่มนวลคือ   
ข้าวที่คุณภาพด้อยกว่า แต่คุณภาพข้าวอยู่ที่กระบวนการขัดสีและการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
ข้าว ข้าวทุกสายพันธุ์มีกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบแตกต่างกัน บางคนอาจชอบข้าวร่วนแต่นุ่ม ขณะที่    
บางคนชอบข้าวเหนียวนุ่มซึ่งเป็นเรื่องของรสนิยมและเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ ผู้ผลิตข้าวถุง
สามารถคัดและผสมข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ลงไปในถุงเพ่ือให้ตรงรสนิยมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
  ความแข็งแกร่งของตราสินค้าข้าวถุงจึงอยู่ที่การทําให้ข้าวในถุงเป็นที่ชื่นชอบ
ของลูกค้าและรักษาคุณภาพนั้นให้สม่ําเสมอ หากทําเช่นนี้ข้าวหลายสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงๆ   
แต่ให้รสสัมผัสไม่ต่างจากข้าวหอมมะลิก็อาจเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยใน
อนาคตก็เป็นได้โดยไม่จําเป็นต้องข้าวหอมมะลิเท่านั้น ทั้งที่วันนี้คนไทยไม่เคยถามเลยด้วยซ้ําไปว่า     
ข้าวในถุงคือข้าวพันธุ์ไหนแต่ที่หยิบซื้อไปก็เพราะตราสินค้าที่ติดอยู่บนข้าวถุง ถ้าภาครัฐทั้งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์เข้าใจกลไกการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในข้อนี้แล้วเข้า
มากําหนดนโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการตลาด อุตสาหกรรม
ข้าวไทยก็น่าจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้ 
  ความเป็นมาของวิวัฒนาการข้าวสารบรรจุถุง ในอดีตเมื่อจบฤดูการทํานา
ข้าวเปลือกจากทุ่งนาจะสู่ยุ้งฉางของชาวนา และชาวนาก็จะนําข้าวเปลือกที่ได้นําไปสีแปรเป็นข้าวสาร
เพ่ือเก็บไว้กินเองในครอบครัว ต่อมาวิวัฒนาการในการทํานาก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้ชาวนามีข้าวเหลือ
จากทีเ่ก็บไว้เพ่ือบริโภค ชาวนาก็จะนําข้าวเปลือกท่ีเหลือเหล่านั้นไปขายให้โรงสี โรงสีก็จะสีแปรสภาพ
เป็นข้าวสารสู่ตลาดการค้าขายในรูปแบบบรรจุกระสอบป่านน้ําหนัก 100 กิโลกรัมต่อกระสอบ      
ผู้ค้าข้าวสารเมื่อซื้อข้าวเป็นกระสอบจากโรงสีไปแล้วก็นําไปตักแบ่งขายกันที่หน้าร้าน ข้าวสารซื้อไป
ขายสะอาดบ้าง เมล็ดดําบ้าง เมล็ดเหลืองป่นไปบ้าง คนซื้อไปเมื่อเวลาหุงข้าวเห็นสิ่งปลอมปนก็นั่ง
หยิบออกเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนชาวนาปล่อยให้ข้าวสุกเหลืองคารวง  
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  พอรถวิ่งผ่านทุ่งนาก็จะเห็นข้าวเหลืองเต็มทุ่งแล้วจึงเกี่ยวข้าวมานวดไม่มี      
การเกี่ยวข้าวสดมาเข้าเครื่องอบเหมือนในปัจจุบัน เมื่อเวลานวดข้าวก็ใช้คนนวดทําการนวดกันกับ
พ้ืนดินทําให้มีดิน หินปนไปกับข้าวบ้าง เมื่อเข้าสู่ โรงสีเทคโนโลยีก็จะคัดแยกสิ่งเจือปนออก        
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องโรงสีก็ใช้หินกากเพชรเป็นตัวกะเทาะข้าว ลูกหินขัดข้าวก็ใช้หิน
กากเพชรเช่นเดียวกัน เวลาสีข้าวไปหินเหล่านี้ก็จะหลุดร่วงปนไปในข้าวสารเป็นหินสีดํา เป็นเพราะ
เครื่องแยกหินยังไม่เหมือนในปัจจุบันจึงทําให้บ้างครั้งก็มีการเล็ดลอดปลอมปนไปในข้าว คนที่ซื้อข้าว
ไปกินข้าวจึงได้ข้าวสิ่งที่มีปลอมปนไปด้วย 
  ความเป็นมาของข้าวในลักษณะนี้มีกันมาหลายปี กระทั่งต่อมามีผู้ประกอบการ
ค้าข้าวไปเห็นต่างประเทศมีข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัมจําหน่าย จึงมีผู้ประกอบการค้าข้าวเริ่มคิดทําข้าว
บรรจุถุง 5 กก. โดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการค้าข้าว          
ในต่างประเทศ ถ้าหากเป็นคนในยุคก่อนคงพอจํากันได้ว่าเวลาที่ไปซื้อข้าวจากร้านค้าที่ตักข้าวแบ่ง
ขายหน้าร้านมักใช้ถุงที่ทํามาจากกระดาษหนังสือพิมพ์บ้าง ถุงปูนซีเมนต์บ้าง นํามาพับให้เป็นถุงและ
บรรจุข้าวให้ลูกค้านํากลับไป แต่วันนี้ภาพเหล่านั้นกําลังลดน้อยลงไปหลังจากผู้ประกอบการค้าข้าวนํา
ข้าวมาบรรจุถุงพลาสติก 5 กิโลกรัม แม้จะดูดีและสวยงามแต่ช่ วงแรกก็ต้องประสบกับปัญหา
พอสมควร เนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นไมใช้เรื่องง่ายโดยเฉพาะปัญหาราคาที่แพงกว่า
การบรรจุข้าวลงถุงพลาสติกในยุคนั้นไม่ได้มีเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นในปัจจุบัน ยังต้อง
อาศัยแรงงานคนในการบรรจุและต้องนั่งตักข้าวชั่งทีละถุง เวลาเย็บปากถุงก็ใช้เครื่องแบบเท้าเหยียบ
โดยทําทีละถุงคนทําก็ทําลําบากส่วนคนซื้อก็ยังไม่นิยม  
  จนกระท่ังราว พ.ศ. 2520 มีบริษัทแห่งหนึ่งได้เริ่มมาทําการตลาดข้าวถุงที่บรรจุ
ด้วยพลาสติกอย่างแท้จริงจังโดยทําการตลาดวางขายตามร้านทั่วไป ก่อนที่จะมีรายอ่ืนทําตามเป็นช่วง
ที่สร้างความคึกคักและจุดกระแสตลาดข้าวบรรจุถุงให้ค่อยๆ เติบโตเข้าไปกินตลาดการค้าข้าว    
กระสอบป่าน ครั้งเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดคนในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มให้ความนิยมข้าวบรรจุถุง  
มากขึ้น ผู้ค้าขายข้าวกระสอบป่านก็เริ่มปรับตัวด้วยการขายข้าวในขนาดบรรจุที่เล็กลงตาม โดยบรรจุ
ในถุงพลาสติกสานหรือที่ เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าถุงปุ๋ยจากขนาดบรรจุ  100 กิ โลกรัม                 
ในกระสอบป่านก็ลดเหลือ 50 กิโลกรัมในถุงปุ๋ยขนาดบรรจุที่ลดลงทําให้ภาคแรงงานในอุตสาหกรรม
ข้าวก็เริ่มปรับเปลี่ยนโดยยกของที่เบาแรงข้ึน  
  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์วิกฤติในภาคแรงงานคนไทย    
ที่เริ่มหาคนแบกของขนาด 100 กิโลกรัมยากขึ้นประกอบกับคนเริ่มซื้อข้าวทีละ 100 กิโลกรัม         
ลดน้อยลง ทําให้โรงสีข้าวที่สีข้าวขายกระสอบละ 100 กิโลกรัมหันมาบรรจุข้าว 50 กิโลกรัมมากขึ้น
และต้องใช้เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติเข้ามาช่วยบรรจุ เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญใน
อุตสาหกรรมการค้าข้าวถุง ความสามารถของเครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติมิใช่เครื่องบรรจุข้าวถุงละ 50 
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กิโลกรัมได้เท่านั้น แต่ยังสามารถบรรจุข้าวให้ถุงเล็กลงได้ในเครื่องเดียวกัน ทําให้โรงสีเริ่ มมีการบรรจุ
ข้าวที่มีขนาด 15 กิโลกรัมออกมาจําหน่ายกันเพ่ิมมากขึ้น อุตสาหกรรมข้าวถุงจึงเริ่มเข้าสู่ยุคการสร้าง
ตราสินค้าโดยการพิมพ์ฉลาดติดตราข้างถุงกันมากขึ้นและเริ่มบรรจุถุง 5 กิโลกรัม เข้าสู่ตลาดมากขึ้น
เป็นลําดับ 
  ยุคของข้าวถุง เข้าสู่ยุคเ ฟ่ืองฟูอย่างจริงจัง  หลังจากประเทศไทยเริ่มมี
ห้างสรรพสินค้า และห้างโชวห่วยสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ตลาดห้างสรรพสินค้าได้เข้ามามีบทบาท
ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกข้าวสารอย่างมาก ทําให้ร้านค้าประเภทค้าส่งและค้าปลีกแบบเดิมที่เคยเป็น
ตลาดหลักของการค้าข้าวสารค่อยๆ หายจากตลาดไป เนื่องด้วยพฤติกรรมที่ผู้บริโภคที่หันเดินไปซื้อ
ข้าวในห้างสรรพสินค้ามากกว่าการเดินตลาด อีกทั้งเป็นยุคที่บรรดาโรงสีต้องเร่งปรับตัวขนาดใหญ่
แม้แต่ผู้ค้าข้าวเองก็ต้องปรับตัวให้ทันกระแสการค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาทําการค้าข้าวสารบรรจุ
ถุง 5 กิโลกรัม ด้วยถุงพลาสติกใสมากข้ึนและมีรูปแบบถุงในการบรรจุที่ดูสวยงามข้ึน 
  นอกจากนั้นการพัฒนาเครื่องจักรสีข้าวก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุคปรับเปลี่ยนให้มี          
ความทันสมัยโดยนําเข้าเครื่องจักรต่างประเทศที่เรียกว่าเครื่องยิงสี (Color Sorter) ซึ่งสามารถ      
คัดแยกสิ่งปลอมปนและข้าวที่มีสีผิดเพ้ียนออกจากข้าวดี เข้ามาติดตั้งและใช้งานในโรงสีเป็นจํานวน
มากเป็นการการเพ่ิมกระบวนการทํางานและเพ่ิมขั้นตอนต่อจากกระบวนการสีข้าวแบบเดิม เพ่ือให้
ข้าวบรรจุถุงที่มีความสะอาดมากขึ้น เวลามองเข้าไปในถุงข้าวจะไม่เห็นสิ่งแปลกปลอม และเพ่ิมเรื่อง
รับการรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (Good 
Manufacturing Practice – GMP) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภค
อาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point - HACCP) เป็นต้น 
ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้สินค้าแตกต่างจากคู่แข่ง ข้าวถุงตราไหนที่
ไม่มีการใช้เครื่องสีหรือมีเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการสีแปรที่ด้อยกว่าก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ    
เป็นเพราะการขายข้าวถุงเริ่มเข้าสู่ยุคการพัฒนาอย่างเต็มตัว 
  อิทธิพลของการโฆษณาทําให้ผู้บริโภคเริ่มรับรู้ และเกิดการนําไปพิจารณา
ประกอบการตัดสินในซื้อข้าวในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามแม้โฆษณาจะมีอิทธิพลสูงแต่สิ่งที่ผู้บริโภค    
ไม่เคยบอกคนขายข้าวก็คือเขาซื้อเพราะเห็นโฆษณา ซื้อเพราะราคาถูก หรือซื้อเพราะคุณภาพกันแน่ 
ทําให้คนค้าขายข้าวถุงบางคนกระโดดเข้ามาทําตลาดข้าวถุง โดยมีความคิดว่าข้าวอะไรก็ขายได้     
โดยลืมคิดไปว่ารสนิยมการกินข้าวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาทิ กลุ่มคนกินข้าวแข็งหุงขึ้นหม้อก็มี
กลุ่มหนึ่ง กลุ่มคนกินข้าวนุ่มก็อีกกลุ่มหนึ่ง และคนที่กินข้าวก็ต้องการซื้อข้าวที่มีคุณภาพการหุง
สม่ําเสมอเหมือนเดิมทุกครั้งที่ซ้ือ  
  ดังนั้นการผลิตข้าวถุงออกมาให้ได้คุณภาพการหุงที่สม่ําเสมอทุกการผลิตจึงเป็น
ศาสตร์ของแต่ละโรงสี อย่างเช่น ข้าวแข็งหุงขึ้นหม้อ และหุงแล้วร่วน การทําให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ   
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การหุงลักษณะนั้นก็ต้องจัดการให้ข้าวมีอายุ มีการจัดเก็บข้าวเพ่ือรอเวลา ความยากของผู้ผลิตคือ                   
การควบคุมต้นทุนให้ได้ ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายใช้วิธีลดคุณภาพ เพ่ือลดราคา และอาศัย     
การโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาด ปัจจุบันตลาดข้าวถุงมีมูลค่าตลาดประมาณ      
1.5 แสนล้านบาท โดยมีตราสินค้าในตลาดรวมทั้งหมด 250 ตราสินค้า เกิดและล้มหายตายจาก      
อยู่ตลอดเวลา การสร้างตราสินค้าข้าวถุงให้เกิดข้ึนและดํารงอยู่อย่างยังยืนจึงต้องผจญกับการแข่งขันที่
รุนแรงด้านราคา ขณะเดียวกันยังต้องรักษาคุณภาพให้สม่ําเสมอซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นที่สวนทางกัน   
และเป็นเรื่องที่ยากมากในการทําตลาด  
  ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวที่สีข้าวให้ได้คุณภาพตามต้องการนั้น ต้องเก็บ
ข้าวเปลือกเป็นเวลานานหลายเดือน อีกทั้งคุณภาพที่ดีต้องเก็บในรูปของข้าวเปลือกมากกว่าข้าวสาร
ซึ่งวิธีการจัดเก็บมีทั้งบรรจุกระสอบป่าน บรรจุถุงบิ๊กแบ็ก เก็บเป็นกองในโกดัง และในถังไซโลที่มี    
การปรับอุณหภูมิ ขบวนการจัดเก็บเหล่านี้มีต้นทุนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเฉพาะการเก็บข้าวให้ได้
คุณภาพจึงมีต้นทุนที่ฉุดราคาจําหน่ายข้าวถุงให้สูงขึ้นไปอีก เมื่อถึงเวลานําไปสีขายเป็นข้าวสาร ภาวะ
ตลาดมีราคาตกต่ําลงกว่าวันที่เริ่มต้นจัดเก็บก็จะทําให้ผู้ประกอบการขาดทุนได้ 
  ข้อมูลดังกล่าวนี้คือการจัดเก็บข้าวเจ้าเท่านั้น ส่วนการเก็บข้าวหอมมะลิให้ได้
คุณภาพที่ดีมีความยุ่งยากมากกว่า และมีต้นทุนการเก็บที่สูงกว่าด้วย เพราะข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มี
กลิ่นหอม และการเก็บไว้เป็นเวลานานข้าวจะเหลืองเป็นฟันหนูได้ง่ายกว่าข้าวเจ้าธรรมดา การเก็บ
รักษาข้าวหอมมะลิให้ได้ดีต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิของข้าวที่ 15 องศาเซลเซียสถึงรักษาความหอม 
ความนุ่ม ความเหนียว ของข้าวหอมมะลิเอาไว้ได้ ต้นทุนการเก็บรักษาก็สูงขึ้นตามเวลา เพราะสภาพ
อากาศของประเทศไทยสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส อีกทั้งการทําให้อุณหภูมิข้าวลดลงแม้เป็นเรื่องที่ทํา
ได้ แต่ต้นทุนสูงทําให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนเก็บรักษาข้าวในลักษณะนี้มักได้ข้าวที่มีคุณภาพตาม    
ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มประเภทที่ไม่สนใจราคาแต่เน้นคุณภาพเท่านั้น โดยการเก็บข้าว        
ในลักษณะนี้ไม่สามารถลงไปแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งที่ใช้วิธีการเก็บรักษาที่ด้อยกว่าได้ วิธีการ
เหล่านี้คือวงจรตลาดการค้า และการจําหน่ายข้าวถุงในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก       
หากผู้ผลิตมัวแต่หันมาลดคุณภาพเพ่ือลดราคากัน 
  อันที่จริงการทําข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของลูกค้า ราคาไม่ใช่อุปสรรค     
ในการค้าขาย เพราะหากเปรียบเทียบกับสินค้าบริโภคอย่างอ่ืนแล้วจะเห็นได้ว่าข้าวมีราคาถูกกว่า 
ยกตัวอย่างเช่น ข้าว 1 กิโลกรัมราคา  40 บาท ในหนึ่งมื้อคนกินข้าวประมาณ 1.2 ขีด หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณ 5 บาท แต่น้ําดื่มขวดราคาถูกสุด 5–7 บาท  เป็นต้น ในฐานะผู้ผลิตถ้าช่วยกันทําให้ข้าวถุงมี
คุณภาพดี แล้วขายราคาแพงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้บริโภคก็ได้รับและไม่ได้ทําให้ยอดขายลดลง 
ในทางตรงกันข้ามจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบให้มีการพัฒนาด้านคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
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  ส่วนในอนาคตนั้นข้าวเปลือกสู่ข้าวถุงจะยังคงเป็นวิธีการแข่งขันที่ เข้มข้นขึ้น   
และยากลําบากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย หากประเทศไทยยังคงมีนโยบายเรื่อง
ข้าวและการเก็บรักษาที่ผิดธรรมชาติ ก็จะทําให้วงจรข้าวถุงถูกทําลาย เพราะหัวใจของการทําข้าวให้
ได้คุณภาพคือการเก็บรักษา แต่ข้าวที่กําลังไหลเข้าสู่ โกดังรัฐบาลแบบทุก เมล็ดใน พ.ศ.นี้                
ไม่มีกระบวนการคัดเลือกข้าวเปลือกแยกข้าวเปลือกเกรดดี หากแต่เป็นการรับข้าวมารวมกันทําให้ข้าว
กลายเป็นข้าวคุณภาพคละไปแล้ว โอกาสที่ข้าวถุงวันข้างหน้าจะเป็นข้าวคุณภาพดีจะหาได้ยากขึ้น    
หรืออาจจะหาไม่ได้อีกต่อไป  

  2.6 โลจิสติกส์ข้าวไทย 
  นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2553) ได้กล่าวถึงห่วงโซ่อุปทานข้าวไว้ว่า ข้าวเป็น
สินค้าเกษตรไทยที่มีจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดในประเทศไทย นับตั้งแต่ตลาดปัจจัยการผลิต     
หรืออุตสาหกรรมต้นน้ําจนกระท่ังถึงผู้บริโภคข้าวหรืออุตสาหกรรมปลายน้ํา ทัง้นี้ในห่วงโซ่อุปทานข้าว
แบ่งตามช่วงของอุตสาหกรรมดังต่อไปนี ้
  อุตสาหกรรมต้นน้ํา เริ่มจากเกษตรกรเป็นผู้ผลิตข้าวโดยการเลือกใช้ปัจจัย      
การผลิตต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช แรงงานและรถไถ รถเก็บเกี่ยว เป็นต้น ในห่วงโซ่นี้
เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยต่างๆ ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นตลาดที่มีทั้งแข่งขันสมบูรณ์และกึ่งผูกขาด เช่น 
ตลาดปุ๋ยเคมีและเคมีภัณฑ์จัดได้ว่าเป็นตลาดกึ่งผูกขาด ตลาดการให้บริการรถไถและแรงงาน         
อาจจัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขัน ส่วนตลาดการให้บริการรถเก็บเกี่ยวมีลักษณะเป็นผู้ค้าน้อยราย 
อย่างไรก็ตามสําหรับตลาดเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นตลาดค่อนข้างแข่งขันกัน ทั้งๆ ที่มีความแตกต่างกันของ
ปัจจัยมากกล่าวคือ ความแตกต่างของพันธุ์ข้าวและคุณภาพของพันธุ์ กล่าวได้ว่าภาครัฐมีบทบาท
อย่างมากในตลาดพันธุ์ข้าวต้ังแต่การวิจัยจนกระทั่งการส่งเสริมโดยการให้และการแลกพันธุ์ข้าว 
  ในสมัยก่อนเกษตรกรมีการตกลงด้วยวาจากับผู้ขายปัจจัย โดยการนําเอาปัจจัย
ไปใช้ก่อน จากนั้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วจะนําผลผลิตมาขายให้พร้อมทั้งชําระเงินซึ่งเป็นระบบที่เรียก
กันว่าระบบเกี้ยวซึ่งระบบดังกล่าวได้ลดบทบาทลงเมื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ได้เข้ามาทดแทนในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร พร้อมทั้งให้บริการด้านปัจจัยการผลิตมีการ
รวมตัวกันระหว่างเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น เพ่ือการ
จัดซื้อปัจจัยการผลิตและการตลาดของสมาชิก อย่างไรก็ตามการพัฒนาของระบบการทํานาจาก     
การบริโภคในครัวเรือนเป็นการทํานาเพ่ือการค้าโดยเฉพาะชาวนาที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดนั้น ชาวนาได้
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ กล่าวคือจะเป็นการจ้างการทํานาทุกกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมดินจนถึง     
การเก็บเกี่ยว ดังที่เกษตรกรบางรายได้กล่าวว่าปัจจุบันชาวนามิได้เป็นชาวนาดังสมัยก่อนแล้ว แต่เป็น
ผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่มากกว่า 
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  อย่างไรก็ตามสําหรับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลความเจริญนั้น สภาพการทํานายังมี
ส่วนเหมือนเดิมมากกว่าจากที่กล่าวมาจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพการทํานาจากดั่งเดิมมา
เป็นการทํานาเชิงพาณิชย์และอาศัยปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยและสารเคมีมากขึ้น พร้อมทั้งการใช้
เครื่องจักรแทนแรงงานคนมากกว่าเดิม สืบเนื่องมาจากความขาดแคลนแรงงานในชนบทไทยทําให้
บทบาทของ ผู้ ให้บริการปัจจัยการผลิตระดับฟาร์ม เพ่ิมขึ้นในห่วงโซ่ระหว่างระดับดังกล่าว       
อย่างไรก็ตามข้อจํากัดของระบบการผลิตที่มีการพ่ึงพาของสารเคมีมากทําให้เกิดปัญหาด้านต้นทุน
เพ่ิมขึ้นตามสภาพของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปัญหาด้านคุณภาพของข้าวเปลือก เช่น ความหอมของ
ข้าวหอมมะลิ  
  นอกจากนั้นข้อจํากัดด้านการให้บริการด้านเครื่องเก็บเกี่ยวทําให้ เกิด         
ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การลดการพ่ึงพาสารเคมี และการทํานาในระบบ
อินทรีย์เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการลงต้นทุนการผลิต และเป็นการทําให้เกิดความแตกต่างของข้าว
ที่ผลิตได้สําหรับบทบาทของรัฐในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ํานั้น ในอดีตได้มีการเน้นด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านระบบการผลิตที่ดีของข้าวแต่ละพันธุ์ยังมีความจําเป็น     
ที่ต้องดําเนินต่อไป โดยเฉพาะการขยายพันธุ์ดีสู่เกษตรกรซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ    
ข้าวไทยอันมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกต่อไป 
  ถัดมาคืออุตสาหกรรมกลางน้ํา เส้นทางเดินของข้าวเปลือกจากชาวนามา         
สู่ผู้บริโภคซึ่งข้าวเปลือกจากเกษตรกรจะถูกส่งผ่านไปเพ่ือแปรสภาพเป็นข้าวสารส่วนหนึ่งจะนําไปสี     
ที่ โรงสีขนาดเล็กเ พ่ือสีเป็นข้าวสารใช้บริ โภคในครัวเรือน หรือส่งผ่ านโดยคนกลางซึ่ งมีอยู่            
หลายประเภทประกอบด้วยพ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทนนายหน้าท่าข้าว สถาบันเกษตรกรและสถาบัน
รัฐบาล หลังจากการเก็บเกี่ยวมีการซื้อขายข้าวเปลือกผ่านตัวกลางถึงร้อยละ 70 โดยขายให้แก่พ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่นมากท่ีสุด ร้อยละ 45 รองลงไป ได้แก่ สถาบันรัฐ และสถาบันการเกษตร เช่น สหกรณ์ 
เป็นต้นร้อยละ 22 และ 3 ตามลําดับ ที่เหลือคือ ชาวนาขายโดยตรงให้แก่โรงสี ในการดําเนินงานของ
ตัวกลางแต่ละประเภท จะมีวิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยตัวกลาง
อย่างพ่อค้าข้าวเปลือกบางรายก็จะมียุ้งฉางเพ่ือเก็บข้าวเปลือกก่อนขายต่อให้โรงสี ดังนั้นนอกจาก
รายได้ที่เกิดจากการซื้อขายข้าวเปลือกในรูปของค่าบริการขนส่ง ยังอาจมีรายได้ที่เกิดจากการเก็งกําไร
ในการกักเก็บข้าวเปลือกด้วย 
  ผู้ที่มีบทบาทสําคัญคือ โรงสีซึ่งมีหน้าที่แปรสภาพข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร 
นอกจากโรงสีจะมีหน้าที่แปรรูปข้าวแล้ว ยังทําหน้าที่เป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้กักเก็บและหน้าที่ในการ
กระจายสินค้าอีกด้วย โดยข้าวสารที่ออกจากโรงสีส่วนหนึ่งจะใช้บริโภคภายในท้องที่ และส่วนที่เหลือ
ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังตลาดกรุงเทพที่เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของประเทศ และกระจายข้าว
ไปยังผู้บริโภคในพื้นที่อ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศโรงสีได้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้
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เครื่องจักรที่ทันสมัยและการควบคุมคุณภาพการสีที่มีเปอร์เซ็นต์สีดีกว่าเดิม สิ่งที่ได้ชัดก็คือ จากการใช้
เครื่องจักรไอน้ําพัฒนาจนถึงปัจจุบันใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการสีข้าวเกือบทั้งหมด นอกจากนั้น       
มีเครื่องขัดข้าว และเครื่องคัดสีด้วยเครื่องแยกสี ทั้งนี้โรงสีข้าวเพ่ือการส่งออกส่วนใหญ่แล้วได้รับ     
การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระบบสากล เช่น มาตรฐาน GMP HACCP และ ISO9001-2000     
เป็นต้นทําให้เกิดความเชื่อม่ันและยอมรับจากผู้บริโภคต่างประเทศ 
  ถัดจากนั้นการส่งผ่านข้าวสารมายังตลาดกรุงเทพนี้อาจเป็นการส่งโดยตรงจาก
โรงสีไปยังผู้ส่งออกและผู้ค้าส่ง ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือผ่านหยงซึ่งเปน็คนกลางในการรวบรวมและทํา
หน้าที่ประสานงานข้อมูลในการซื้อขายข้าวสารระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่ง รวมทั้งต้อง
รับผิดชอบดูแลการส่งมอบข้าวของโรงสีให้แก่ผู้ซื้อ โดยดูแลชนิด ปริมาณและคุณภาพให้ตรงกับที่ตก
ลงซื้อขายกัน และดูแลให้มีการส่งมอบภายในระยะเวลาที่กําหนดโรงสีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งจากโรงสีมายังโกดังของผู้ส่งออก ขณะที่หยงทําหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงสีในการค้ําประกัน
คุณภาพข้าวที่ซื้อขายกันทําให้หยงต้องเข้ามากํากับดูแลให้เกิดความถูกต้องในการส่งมอบ 
  หยงเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการชําระเงินระหว่างผู้สั่งซื้อกับโรงสี ผู้ซื้อ จะชําระ
เงินผ่าน หยง ระยะเวลาที่ชําระเงินส่วนมากจะเป็นไปตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา โดยจะแตกต่าง
กันในแต่ละพ้ืนที่ ปกติเมื่อตกลงซื้อขายและโรงสีส่งมอบข้าวให้กับผู้ส่งออกแล้วจะได้รับเงินจาก        
ผู้ส่งออกในเวลาประมาณ 1-3 เดือนโดยมีค่านายหน้าที่จ่ายให้กับหยงอัตราร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
ข้าว นอกจากหยงจะมีรายได้จากค่านายหน้าจากการซื้อ ขายข้าวแล้ว ร้านหยงหลายร้านยังหากําไร      
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวในช่วงต่างๆ อย่างไรก็ตามการที่ร้านหยงแสวงหารายได้          
จากการเข้ามาซื้อขายเองมักจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากทางโรงสีและผู้ส่งออก หยงที่ทําหน้าที่
เฉพาะการติดต่อซื้อขายและให้บริการข่าวสารการตลาดที่ถูกต้องจะได้รับการยอมรับและไว้วางใจ   
จากผู้ซื้อและผู้ขาย 
  สําหรับห่วงโซ่อุปทานในช่วงนี้เป็นการค้าขายค่อนข้างแข่งขันเสรีกึ่งผูกขาด
(Monopolistic Competition) ลักษณะการตลาดที่จัดอยู่ในการตลาดระหว่างการค้า กล่าวคือผู้ซื้อ 
สินค้าแล้วไม่ได้นําไปบริโภคโดยตรง แต่เป็นไปเพ่ือทําการค้าขายหรือแปรรูปอีกทอดหนึ่งต่อระบบ   
ของห่วงโซ่อุปทานจะเป็นไปตามคุณภาพและชนิดของข้าวสาร และการใช้ประโยชน์ กล่าวได้ว่าเป็น
ช่วงที่มีการแทรกแซงตลาดของภาครัฐน้อยที่สุดก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้จะมีการเก็บรักษา     
หรือ สต๊อกข้าวสารไว้มากเพ่ือการส่งต่อเพ่ือการส่งออก และขายในระดับขายปลีกต่อไป ข้าวสารนั้น
อาจจะถูกเก็บรักษา ณ ที่โรงสีข้าวหรือพ่อค้าขายส่ง หรือในโกดังสาธารณะใกล้แหล่งผลิตหรือใกล้
ตลาดผู้ขายส่ง ผู้ส่งออก หรือขายปลีกการจัดเก็บรักษาและระยะเวลาของการเก็บรักษานั้นมีผลต่อ
ต้นทุนด้านการตลาดหรือต้นทุนโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตามราคาขึ้นลงของตลาดข้าวทั้ งภายใน         
และต่างประเทศบางครั้งมากกว่าต้นทุนการเก็บรักษาเป็นหลายเท่าตัว นั่นหมายถึงความเสี่ยง      
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ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจในการเก็บสต๊อกข้าวสาร ยิ่งอุปทานข้าวเปลือกสามารถเข้าสู่ตลาด
มากกว่าปีละสองครั้งแล้ว ความผันผวนด้านราคามีผลต่อการเก็บรักษาข้าวสารมากยิ่งขึ้น ดังนั้น     
การพัฒนาตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา    
และประกันค่าเก็บรักษาได้ โดยการทําประกันความเสี่ยงในตลาด  
  ในช่วงท้าย อุตสาหกรรมปลายน้ํา บริษัทส่งออกข้าวของไทยจะขายข้าวให้ผู้ซื้อ           
ในต่างประเทศใน 3 รูปแบบ คือ (1) ขายข้าวให้ผู้ซื้อที่เป็นเอกชนในต่างประเทศ (2) ขายข้าวให้
รัฐบาลของประเทศผู้ซื้อ และ (3) บริษัทส่งออกเป็นผู้จัดหาข้าวส่งในนามรัฐบาลไทยเพ่ือขายให้กับ
รัฐบาลประเทศผู้ซื้อ การขายข้าวให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านบริษัทนายหน้า
ค้าข้าวในต่างประเทศ (International Broker) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชํานาญพิเศษในด้านการติดต่อ
กับผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลก และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องข้าวไว้ทั้งข้อมูลด้านความ
ต้องการและปริมาณผลผลิต ตลอดจนมีความได้เปรียบในทางด้านความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ 
  นอกจากนี้การค้าข้าวสารภายในประเทศจะดําเนินการผ่านพ่อค้าส่งข้าวสารที่
อาจซื้อข้าวสารจากโรงสีโดยตรงหรือซื้อผ่านหยงก็ได้ หลังจากนั้นจะดําเนินการบรรจุข้าวสารเป็น
หน่วยย่อยและส่งต่อให้กับพ่อค้าปลีกเพ่ือดําเนินการขายข้าวสารภายในประเทศต่อไป พ่อค้าส่งอาจ
แบ่งได้เป็นพ่อค้ารายใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากพอจะซื้อข้าวด้วยเงินสดจากโรงสีหรือหยง 
ส่วนพ่อค้ารายย่อยเป็นพ่อค้าที่มีเงินทุนไม่มากนักก็จะซื้อข้าวผ่านพ่อค้าขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ง     
โดยพ่อค้าปลีกปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ใน 2 ลักษณะ คือ ร้านค้าแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) 
  ในระยะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาในวงการค้าปลีกข้าวสารได้พัฒนาจากการขายข้าว
ร้านค้าแบบดั้งเดิมโดยการตักข้าวสารเป็นถังหรือ15 กิโลกรัม ใส่ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกกลายมา
เป็นข้าวสารบรรจุถุงตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 กิโลกรัมในถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์อ่ืนที่มีตราของผู้ผลิต
พร้อมวันเดือนปีที่ผลิต และวันที่เหมาะสมต่อการบริโภค และข้อความพร้อมการโฆษณาด้วย กล่าวคือ
การบรรจุแบบทันสมัยเพ่ือชักชวนการซื้อ พร้อมทั้งการส่งเสริมการตลาดและการขายได้เข้ามามี
บทบาทมากยิ่งข้ึนทําเกิดตลาดข้าวถุงขึ้นและมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ตลาดข้าวถุง
เริ่มพัฒนาขึ้นพร้อมๆ กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ได้ใช้ระบบห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ที่มีการควบคุมอย่าง
เป็นระบบในด้านโลจิสติกส์ทําให้สามารถเสนอขายในราคาถูกแก่ลูกค้า ซึ่งในระยะแรกโรงสีและผู้ค้า
ส่งเป็นผู้ส่งข้าวถุงให้แก่ระบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หลังจากนั้นได้มีการเริ่มสร้างแบรนด์ของร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าเฮาส์แบรนด์โดยผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ทําให้ตลาดข้าวถุงได้ขยายตัวออกไป
จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ไปสู่ตลาดขายปลีกท่ัวไปทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 
  อาจกล่าวได้ว่าตัวอย่างของข้าวถุงว่าเป็นการประยุกต์ห่วงโซ่อุปทาน ในการ
จัดการข้าวมากที่สุดในบรรดาห่วงโซ่อุปทานข้าวที่ได้กล่าวตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ้าถึงอุตสาหกรรม
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ปลายน้ํา อาจกล่าวได้ว่าการเกิดของห่วงโซ่อุปทานนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบการค้าปลีกที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภค  
  ในด้านการขนส่งข้าวมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากระบบการขนส่งเป็น
ต้นทุนในการดําเนินการอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงมีการศึกษาศักยภาพระบบโลจิสติกส์สําหรับข้าวไทยขึ้น 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549 : บทสรุป
ผู้บริหาร) ได้อธิบายว่าข้าวเป็นพืชเกษตรที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยมีการเพาะปลูกในทุกภูมิภาค 
และสินค้าหลักของประเทศซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายจํานวนมากทั้งในลาดภายในประเทศและตลาด
ส่งออก อันนํามาซึ่งรายได้มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตและการค้าข้าว
นั้นมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การเก็บรักษา การกระจายสินค้า      
และระบบการซื้อขายเป็นจํานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเกษตรอ่ืนๆ  
  ถึงแม้ว่าข้าวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและมีมูลค่าการซื้อขายในตลาดมาก      
แต่ระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ข้าวยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน
ในตลาดการค้า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและโครงข่ายโลจิสติกส์ของข้าวจากแหล่ง
เกษตรกรรมจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ต้นทุนโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานของข้าว รวมถึงจุดอ่อน      
จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ของข้าวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเมื่อศึกษาข้อมูลทุกด้านแล้ว 
นําเสนอแนะแนวทางการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของข้าว โดยมุ่งเน้นสินค้าข้าวสารประเภทข้าวหอม
มะลิและข้าวขาวและศึกษาเฉพาะระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศเท่านั้น 
  ในการวิจัยภาพรวมของสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของโลกพบว่า 
ผลผลิตข้าวทั้งหมดในโลกมีการเพ่ิมปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของโลกอยู่ใน
ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในแถบตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ซึ่งมีประเทศจีนเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ที่สุด ส่วนภาวะการค้าข้าวใน พ.ศ. 2548 มีปริมาณการค้าข้าวโลก 25.9 ล้านตันข้าวสารซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. 2547 มากนัก โดยประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญของโลก ได้แก่ ประเทศไทย 
เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อินเดีย ปากีสถาน จีน และอุรุกวัย สําหรับประเทศผู้นําเข้ามีการกระจายตัว
ไปตามทวีปต่างๆ ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไนจีเรีย จีน ฟิลิปปินส์ อิรัก และสหภาพยุโรป  
  สําหรับสัดส่วนการส่งออกข้าวของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ของโลกพบว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวขาวมากเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.98 ของปริมาณข้าว
ที่ส่งออกท้ังหมดรองลงมาคือข้าวหอมมะลิ โดยมีตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ ทวีปแอฟริกาคิดเป็นร้อย
ละ 48 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย รองลงมาคือทวีปเอเชียและอเมริกา เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเทศพบว่าประเทศที่นําเข้าข้าวหลักๆ ได้แก่ ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ จีน อิหร่าน อิรัก  
เซเนกัล เบนิน มาเลเซีย ไอวอรีโคสต์ แองโกลา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดร้อยละ 61 ของปริมาณ    
การส่งออกข้าว 
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  ทั้งนี้ห่วงโซ่อุปทานข้าวไทยประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน      
ทั้งในกระบวนการผลิตและระบบการค้า โดยเริ่มจากเกษตรกรซึ่งเป็นหน่วยผลิตต้นน้ําของ           
ห่วงโซ่อุปทานการค้าข้าว หลังจากนั้นข้าวเปลือกจากเกษตรกรจะถูกส่งผ่านไปเพ่ือแปรสภาพ
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร  โดยการส่งผ่านนี้อาจถูกส่งผ่านด้วยเกษตรกรเองหรือส่งผ่านด้วยคนกลาง    
ซึ่งคนกลางเหล่านี้ ได้แก่ พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทนและถ่ายทอดความรู้รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการมากยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์สามารถเข้ามามีบทบาทได้ ในทั้ งภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงระบบโลจิสติกส์ข้าวไทยด้วยเช่นกัน เมื่อผู้ให้บริการ          
โลจิสติกส์ข้าวไทยเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาจจะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของระบบลดลงและสามารถ
ลดภาระการดําเนินงานรวมถึงต้นทุนและค่าจ่ายที่ผู้ประกอบการในปัจจุบันแบกรับอยู่ให้น้อยลง      
ได้อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของระบบให้ดีขึ้นเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากภาครัฐในการถ่ายทอดความรู้ และหามาตรการทางกฎหมายมาช่วยเหลือ          
และส่งเสริมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของภาพรวมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานข้าวไทย 
  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการส่งเสริมแลพัฒนาห่วงโซ่ อุปทานข้าวไทยคือ    
การส่งเสริมและปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานสนับสนุนอันหน่วยงานที่สําคัญ ได้แก่ กรมกาค้า
ภายใน องค์การคลังสินค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกลไกทางการตลาด
ของสินค้าเกษตร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการค้าและการตลาดเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
มากกว่า  การแทรกแซงและรับจํานําสินค้าเกษตร นอกจากนี้ควรจะส่งเสริมบทบาทของหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ทําหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการผลิตและวิจัยพันธุ์ข้าว ทั้งนี้ ควรจะมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและลดหน้าที่ที่ซ้ําซ้อนกัน เพ่ือให้มีการสนับสนุน        
และส่งเสริมระบบ ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นกว่าสภาวะ      
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  นอกจากนั้น สดุดี สุพรรณไพ และ อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ (2555 : 102-103) 
อธิบายถึงหัวใจการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงานกับการรับมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community-AEC) ว่าปัจจุบันโลจิสติกส์ได้รับความสนใจ    
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไร สร้างความได้เปรียบทาง    
การแข่งขันของธุรกิจและการขยายการเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้นในอีกไม่ถึง 3 ปี ข้างหน้าก่อนที่         
10 ประเทศในอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวกัน โลจิสติกส์จะมีบทบาทและความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้นในการสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยแม้จะเตรียมตั้งรับกับการเปิด 
AEC มานาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก 
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  ดังนั้นในการเตรียมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจะต้องมีกลยุทธ์   
ที่ชัดเจนในการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งจะทําต้องทําดังนี้ คือ ในระดับมหภาคถือ
เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐที่จะต้องปรับปรุงระบบศุลกากรให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย 
รวมทั้งต้องมีปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุนและการใช้
พลังงาน เช่น การขนส่งทางน้ําและการขนส่งทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าแล้ ว ยั งช่ วยลดต้นทันโลจิสติกส์ของประเทศได้ อีกด้วย ส่ วนในระดับจุลภาค เช่น               
ด้านความสามารถด้านการบริการโลจิสติกส์ ความสามารถในการติดต่อตรวจสอบและความตรงต่อ
เวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น 
  ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในแต่ละรายสามารถ
พัฒนาปรับปรุงได้ด้วยตนเอง เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถการปรับปรุง การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันที่เพ่ิมความเข้มข้นขึ้น  
ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ             
และการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาในมิติที่เป็นมหภาคนี้จะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับ
ประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ไทย เป็นเพราะหัวใจของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ แท้จริงแล้วคือ   
การหาความเหมาะสม ในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือกระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ดังนั้นการที่บริษัทจะก้าวไปสู่ความสําเร็จในการบริหารโลจิสติกส์จึงอยู่ที่บุคลากรเป็น
สําคัญรองลงมาเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาด้วยสินทรัพย์อุปกรณ์ 
  ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจว่ากลยุทธ์การจัดการ    
โลจิสติกส์ใดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใด ซึ่งในการจัดการเรื่องนี้ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ ยวชาญ       
และประสบการณ์ของมนุษย์ที่ไม่มีอะไรจะสามารถทดแทนได้ ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีก
หนึ่งหัวใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถนําข้อมูลที่บริษัทมีอยู่
เป็นจํานวนมากมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยให้ข้อมูล       
มีความทันสมัยอยู่เสมอ อาทิ การติดตามข้อมูลตลอดเวลาโดยอัตโนมัติทําให้การตัดสินใจใน         
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้     
อย่างเหมาะสมที่สุด  
  ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีการใช้สินทรัพย์และอุปกรณ์จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
คลังสินค้า สถานที่บรรจุและคัดแยกสินค้า เครื่องมือยกขนสินค้า ยานพาหนะในการขนส่งสินค้า
ท่าเรือ เป็นต้น เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งกําเนิดไปยังแหล่งบริโภค ดังนั้นสินทรัพย์และอุปกรณ์
จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจบรรลุหัวใจของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพราะหาก
ขาดสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้ว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเมื่อผนวกเข้ากับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ให้บริษัทมากขึ้น และบุคลากรที่มีความรู้เป็นคนใช้งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและสินทรัพย์
อุปกรณ์ที่บริษัทได้ลงทุนไปอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าบริษัทจะลงทุนเพ่ือสร้างระบบข้อมูลที่เพียบพร้อม      
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีสินทรัพย์อุปกรณ์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าขาดบุคลากรที่ดีแล้วก็ยากจะลงทุน
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ได้ตั้งใจไว้ได้ ทั้งหมดนี้คือหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ      
โลจิสติกส์เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กําลังจะมาถึงซึ่งหาก
ภาคอุตสาหกรรมและรัฐตระหนักรู้ร่วมกันแล้วก็เชื่อได้ว่าประเทศไทยจะมีพร้อมที่จะสร้างกําไรให้กับ
ธุรกิจและประเทศในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้ 

  2.7 ข้าวกับนโยบายด้านการเมือง 
  สมพร อิศวิลานนท์ (2553) กล่าวถึงเรื่อง "นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าว" 
ไว้ว่าความสําคัญของข้าวเป็นทั้งพืชอาหารที่จําเป็นสําหรับคนในชาติ เป็นแหล่งของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของครัวเรือนเกษตรและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายสาธารณะเรื่องข้าวที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นนโยบายด้านราคาข้าว ทั้งนี้พบว่าในช่วงต้นทศวรรษ   
ที่ 2500 อุปทานข้าวในตลาดโลกมีจํากัดทําให้ราคาข้าวสารมีความผันผวนสูงรัฐบาลในสมัยนั้นได้ให้
ความสําคัญในการอุดหนุนผู้บริโภค โดยพยายามสร้างเสถียรภาพราคาในตลาดข้าวสาร ซึ่งได้มี
มาตรการทางด้านราคาที่สําคัญ ได้แก่ มาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวหรือค่าพรีเมี่ยม
ข้าว มาตรการการเรียกเก็บข้าสํารองจากผู้ส่งออกในระดับราคาต่ํากว่าราคาตลาด และรวมถึงการมี
มาตรการเสริมอ่ืนๆ เช่น มาตรการการห้ามส่งออก มาตรการจํากัดการส่งออกข้าว เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ
รักษาระดับราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงตามระดับราคาส่งออกและในขณะเดียวกันเป็นการสร้าง   
ความมั่นคงทางอาหารแก่ประชากรในประเทศ ซึ่งผลของการดําเนินมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อราคาข้าวเปลือก สร้างผลกระทบต่อรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ และรวมถึงเป็นการเก็บภาษี
ทางอ้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
  สถานการณ์ข้าวในตลาดการค้าข้าวของโลกต่อมาได้ปรับตัวไปสู่การขยายตัว
ทางด้านอุปทานมากขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคการปฏิวัติเขียวที่ได้เริ่มต้นในราวต้นทศวรรษที่ 2510         
จากการแพร่กระจายของข้าวพันธุ์ใหม่ที่เป็นพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง นอกจากจะทําให้ผลผลิตต่อหน่วย
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนแล้วยังสามารถเพาะปลูกได้หลายครั้งในรอบปี ตลาดการค้าข้าวระหว่างประเทศ ในขณะ
นั้นได้ปรับตัวจากตลาดของผู้ขายไปเป็นตลาดของผู้ซื้อ การที่มีปริมาณอุปทานข้าวในตลาดการค้าข้าว
ของโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได้กดดันต่อระดับราคาข้าวให้ลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดําเนิน
นโยบายสาธารณะเรื่องข้าวของไทยได้เปลี่ยนแปลงจากนโยบายการให้การอุดหนุนต่อผู้บริโภค       
ในตลาดข้าวสารไปสู่การให้ความสําคัญกับการให้การอุดหนุนผู้ผลิตในตลาดข้าวเปลือกนโยบายที่
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สําคัญได้เริ่มจากนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือก นโยบายการรับจํานําข้าวเปลือก และนโยบายล่าสุด    
ในปัจจุบันได้แก่นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
  การที่รัฐขยายขนาดของโครงการรับจํานําและรวมถึงการยกระดับราคาจํานํา  
ให้สูงกว่าระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดถึงประมาณร้อยละ 30 ทําให้รัฐต้องประสบปัญหาจากการที่
เกษตรกรไม่มาไถ่ถอนข้าวที่มาจํานําไว้อีกทั้งยังทําให้รัฐกลายเป็นผู้ซื้อข้าวเปลือกรายใหญ่ในตลาด  
อีกทั้งการบริหารงานของรัฐภายใต้โครงการรับจํานําขาดความโปร่งใสในขั้นตอนการดําเนินงาน      
อันนํามาสู่การสูญเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐและแก่ผู้เสียภาษีอย่างมาก 
  สําหรับนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งได้เริ่มดําเนินการเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้นโยบายเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว โดยการให้สิทธิ์กับเกษตรกรทุกรายที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องมา
ลงทะเบียนเพ่ือแจ้งจํานวนพ้ืนที่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับพร้อมกับทําสัญญา
ประกันรายได้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในขั้นตอนการดําเนินงานรัฐจะเป็น   
ผู้ประกาศราคาเป้าหมายในแต่ละฤดูกาลผลิตพร้อมๆกับปริมาณสูงสุดที่รัฐจะรับประกัน รวมถึง      
การแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนฤดูการเพาะปลูกมาถึง ซึ่งหากราคาในตลาดต่ํากว่าราคา
เป้าหมายรัฐ โดยผ่านทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเป็นผู้จ่ายเงินส่วนต่าง
ให้กับเกษตรกรเพ่ือชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป แต่หากราคาในตลาดสูงกว่าราคาเป้าหมายรัฐไม่ต้อง
จ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้นับว่าเป็นนวัตกรรม
เชิงนโยบายใหม่ที่ภาครัฐพยายามสร้างความเป็นธรรมในหลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกรทุกราย    
ซึ่งการดําเนินงานของโครงการควรจะมีการติดตามและจัดทําการประเมินผลต่อไป 
  นอกจากนี้ นิพนธ์ พัวพงศกร และ จิตรกร จารุพงษ์ (2553 : บทคัดย่อ) อธิบาย
ถึงโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพ่ือป้องกันการทุจริต : การแสวงหาผลตอบแทน
ส่วนเกิน และเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกว่า มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
คือการประมาณต้นทุน รายรับ การขาดทุนต้นทุนสวัสดิการสังคมของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
และการประมาณการผลตอบแทนส่วนเกินหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ตกแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ           
ในโครงการรับจํานําข้าว ได้แก่ ชาวนา โรงสี เจ้าของโกดัง ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว ผู้ส่งออกและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การวิเคราะห์กิจกรรมการแสวงหาค่าเช่าตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการทุจริตของ
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับจํานํา นอกจากนี้วิเคราะห์ผลกระทบต่อต้นทุนการแข่งขันในตลาดข้าว     
และความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย การวิจัยนี้เลือกศึกษาโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี
ฤดูการผลิต 2548/49 เนื่องจากเป็นปีที่รัฐจําหน่ายข้าวออกหมดแล้ว และมีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ยังเป็นปีที่ราคาจํานําสูงกว่าราคาตลาดมากทําให้มีการรับจํานําข้าวเปลือกจํานวนมาก   
คล้ายกับสถานการณ ์ในพ.ศ. 2551-2552 
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  ผลการวิจัยพบว่าโครงการรับจํ านํ าข้ าวเปลือกจํานวน 5.24 ล้ านตัน             
ในปี 2548/49  ก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินและต้นทุนแฝงเท่ากับ 51,758.26 ล้านบาท และภาระ
ขาดทุนเท่ากับ 19,130 ล้านบาท การรับจํานํามีผลให้สวัสดิการสังคมเปลี่ยนแปลงไป เพราะโครงการ
นี้เป็นการโอนทรัพยากรจากผู้เสียภาษีและผู้บริโภคมายังผู้ผลิต อีกทั้งพบว่าต้นทุนสวัสดิการมีค่ าอยู่
ระหว่าง -16,609.94 ล้านบาท ถึง -17,720.99 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าการขาดทุนเพราะแม้ผู้บริโภคซื้อ
ข้าวแพงขึ้น แต่ชาวนาที่ไม่ได้เข้าโครงการรําจํานําก็ได้รับอานิสงค์จากราคาข้าวในตลาดที่สูงขึ้น       
โดยได้รับประโยชน์ประมาณร้อยละ 56 ถึง ร้อยละ 63 ของผลประโยชน์ที่ตกแก่ชาวนาทั้งหมด 
  สาเหตุที่โครงการรับจํานํามีปัญหาขาดทุนมหาศาลเป็นบ่อเกิดของค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ เกิดจากการที่รัฐกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกให้สูงกว่าราคาตลาด แต่ประมูลขาย
ข้าวสารในราคาต่ํากว่าราคาส่งออกในตลาด การที่รัฐจ่ายค่าจ้างสีแปรสภาพและค่าเช่าโกดัง            
ให้ผู้ประกอบการในอัตราสูงกว่าอัตราตลาดและการที่รัฐเก็บข้าวไว้ในสต๊อกเป็นเวลานานจนคุณภาพ
เสื่อมมูลค่าการขาดทุนจึงประกอบด้วยค่าเช่าทางเศรษฐกิจจํานวน 15,853 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย       
ในการดําเนินการและความสูญเสียจากการเก็บรักษาข้าว 3,276.8 ล้านบาท สําหรับค่าเช่า          
ทางเศรษฐกิจจากโครงการรับจํานําถูกแบ่งให้ผู้ร่วมโครงการดังนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ 37.25 ของมูลค่าขาดทุน ผู้ประกอบการโรงสีได้รับร้อยละ 18 โกดังกลาง          
และผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว ได้รับร้อยละ 4.2 และพ่อค้าส่งออกได้รับร้อยละ 23.4 ส่วนนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐจะได้ส่วนแบ่งค่าเช่าจากโรงสี เจ้าของโกดัง และผู้ส่งออก แต่งานวิจัยนี้ไม่มีข้อมูล
เพียงพอในการแยกแยะส่วนแบ่งของบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นโครงการรับจํานวนจึงเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่สิ้นเปลือง นอกจากจะเกิดภาระขาดทุนมหาศาลจากการที่รัฐกลายเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่
แล้ว ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 ของผลตอบแทนส่วนเกินไม่ได้ตกอยู่กับเกษตรกร             
ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ ได้ประโยชน์คือเกษตรกรที่มีฐานะ            
ในเขตชลประทาน และโครงการยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมากมาย 
  โครงการรับจํานําข้าวเปลือกก่อให้เกิดภาระขาดทุนเป็นเงินมหาศาล แต่เป็น
ภาระหนี้สาธารณะในลักษณะปลายเปิด (Contingent Liability) ก่อให้เกดิปัญหาวินัยการคลัง เพราะ
รัฐบาลใช้เงินกู้ของสถาบันการเงินของรัฐหรืองบกึ่งคลัง ประโยชน์ส่วนใหญ่มิได้ตกแก่ชาวนา แต่ตกแก่ 
ผู้ส่งออก โรงสี เจ้าของโกดัง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิหนําซ้ําชาวนาส่วนใหญ่ที่ได้ประโยชน์คือชาวนา   
ที่มีฐานะในเขตชลประทาน การแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐก่อผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถ     
ในการส่งออกทําให้ต้นทุนผลิตข้าวของสังคมสูงขึ้น แต่คุณภาพข้าวต่ําลงพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น   
และตลาดกลางเลิกกิจการ พ่อค้าส่งออกรายใหญ่ได้เปรียบพ่อค้าส่งออกข้าวรายอ่ืนๆ การแทรกแซง
บิดเบือนกลไกตลาดทําให้การแข่งขันลดลง ยิ่ งกว่านั้นการแทรกแซงยังก่อให้เกิดพฤติกรรม            
การแสวงหาค่าเช่าเศรษฐกิจ ตลอดจนการทุจริตในทุกระดับของการแทรกแซง ผลที่ตามมาคือ      
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ความเสียหายต่อการใช้ทรัพยากรและการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลควรยกเลิกโครงการ    
รับจํานําข้าวเปลือก 
  นอกจากนี้ ปราโมทย์ วานิชานนท์ (2555 : 55-56) ได้อธิบายสถานภาพการค้า
ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวว่าตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ชื่อเสียงของข้าวไทยที่ทั่วโลก
ให้การยอมรับมาจนทุกวันนี้เป็นเพราะนักวิจัยพัฒนาข้าวของประเทศได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ
ด้วยพยายามมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดโจทย์วิจัยพันธุ์ข้าว
ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องจึงเป็นการสร้างจุดแข็งให้ข้าวไทยในตลาดโลก แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะถูก
เรียกได้ว่าเป็นบุญเก่า ถ้าประเทศไทยไมสร้างพลวัตรอย่างมียุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับการวิจัยข้าว     
ของประเทศ เพราะในท่ามกลางการแข่งขันคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเวียดนามต่างทุ่มทั้งงบประมาณ     
และกําลังนักวิจัยข้าวเพ่ือสร้างความได้เปรียบให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าข้าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายคือข้าวคุณภาพสูงและมีราคาสูง สถานภาพของข้าวไทยจําเป็นต้องพิจารณาบริบทของ
ชาวนาซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้ําควบคู่กันไปด้วยเพ่ือตอบโจทย์ของประเทศที่ต้องการเห็นภาพในอนาคตว่า 
ข้าวไทยมีการวิจัยพัฒนาที่ก้าวหน้าเพ่ือให้มีจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพสูง รสชาติดี ตอบสนอง     
ความต้องการของผู้บริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและบริโภคเป็นยาเพ่ือป้องกันโรค ซึ่งจะทําให้
สามารถยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้น และย้อนกลับไปสู่ราคาข้าวเปลือกของชาวนาเพ่ือให้ขาวนา   
มีกําไรที่เหมาะสม 
  ในสภาวะปกติการผลิตข้าวของประเทศไทยในแต่ละปีมีปริมาณข้าวสาร 17 
ล้านตัน  ส่งออกประมาณ 8 ล้านตันและใช้ภายในประเทศ 9 ล้านตัน และในจํานวน 9 ล้านตันนี้      
ไม่เกิน 0.2 ล้านตัน ได้ถูกนําไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยวหรือ
แป้ง แม้จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่าของราคาข้าว แต่มีข้อสังเกตว่ามูลค่าเหล่านั้นไม่ได้
สะท้อนกลับมาเป็นราคาข้าวเปลือกของชาวนาอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตลาดข้าวไทยและราคา 
ในเชิงพาณิชย์ย้อนกลับไป ความชัดเจนในเรื่องของต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนานับวันแต่จะสูงขึ้น
ทุกปีดังนั้นเมื่อนําต้นทุนการปลูกข้าวมาเปรียบเทียบกับราคาข้าวเปลือกแล้ว พบว่ากลุ่มข้าวนาปี          
อาทิ หอมมะลิ 105 กข 15 ข้าวเหนียว กข6 ข้าวเสาไห้ ข้าวเจ๊กเชย ข้าวเหลือง 11 สามารถกําหนด
ราคาตามสายพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการซึ่งจะได้ราคาข้าวเปลือกท่ีสูงกว่าต้นทุนการผลิต 
  แต่สําหรับข้าวนาปรังที่ชาวนาใช้ข้าวหลากหลายนับสิบสายพันธุ์ เช่น สุพรรณ 1 
สุพรรณ 60 กข 41 กข 47 พิษณุโลก 2 เป็นต้น การซื้อขายข้าวในตลาดเป็นการซื้อขาย              
ตามเปอร์เซ็นต์ข้าว เช่น ข้าวขาว 5% ดังนั้นข้าวในกลุ่มนี้เมื่อต้องไปแข่งในเรื่องราคากับเวียดนาม 
พม่า กัมพูชา อินเดีย และปากีสถานแล้ว ข้าวไทยจะแพงกว่า 80-130 เหรียญสหรัฐ แม้คํานวณกลับ
เปรียบเทียบกับต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนาชาวนาแล้ชาวนาวก็ยังขาดทุน ทําให้เกิดปัญหากับ
ชาวนาในเรื่องของหนี้สินและความยากจน ดังนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้ก็จะติดกับดักที่ว่ายิ่งผลิตมาก   
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ยิ่งขาดทุนมาก สิ่งที่เห็นใน พ.ศ. 2555 คือโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ทําให้ราคา
ข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 50 ถือเป็นการตอกย้ําการขาดทุนยิ่งขึ้นไปอีกเพียงแต่เปลี่ยน      
ผู้ขาดทุนจากชาวนามาเป็นรัฐบาลเจ้าของโครงการ และด้วยเงินภาษีของประชาชนทั้งหมด นอกจากนี้
ปริมาณข้าวเปลือกนาปรังที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประมาณการว่าจะผลิตได้ 11.1 ล้านตัน 
สัญญาณเช่นนี้ชี้ว่าชาวนาจะเร่งการปลูกข้าวได้ปริมาณมาก เพ่ือเข้าโครงการรับจํานําโดยไม่คํานึงถึง
คุณภาพข้าว 
  ดังนั้นถ้าโครงการรับจํานําข้าวเปลือกยังคงเดินหน้าเช่นนี้ต่อไปใน พ.ศ. 2556-
2557 โครงสร้างราคาข้าวไทยที่ราคาถูกบิดเบือนไปจากกลไกตลาดจะเป็นตัวทําลายตลาดข้าวไทย
ด้วยคนไทยเอง เมื่อถึง พ.ศ. 2558 ถ้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วโดยพ้ืนฐาน
จะเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสสําหรับข้าวไทยกล่าวคือในด้านวิกฤตถ้าข้าวของเวียดนาม กัมพูชา ลาว
และพม่า ซึ่งเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ปลูกข้าวเหลือบริโภคแล้วส่งออกได้มีโอกาส
เข้ามาขายในไทยแล้วคงจะได้เห็นคนไทย ส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยกินข้าวราคาถูกจากพม่า เวียดนาม 
เขมร และลาวแทนข้าวไทย สําหรับโอกาสข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ข้าวคุณภาพสูง     
ที่ขายตามพันธุ์ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว กข 6 จะมีตลาดที่กว้างขึ้น
ในหมู่คนที่มีฐานะในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 
  โดยภาพรวมแล้วข้าวไทยที่เป็นข้าวขาวขายตามเปอร์เซ็นต์ข้าว เช่น ข้าวขาว 
5% ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่ง การจะลดต้นทุนเพ่ือให้มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดนี้
เป็นเรื่องที่ทําได้ยาก และอาจจะไม่ต้องทําตลาดข้าวในกลุ่มนี้ซึ่งต้องยอมรับความจริงในจุดอ่อนนี้    
แต่ไทยก็มีจุดแข็งเหนือคู่แข่งเห็นได้จากผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวที่ไทยมีข้าวที่มีคุณภาพสูงสามารถเข้าสู่
ตลาดที่รับได้กับราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างพันธุ์ข้าวใหม่    
อีกหลายสายพันธุ์ ในจุดแข็งนี้ข้าวไทยสามารถก้าวข้ามคู่แข่งได้ 

  2.8 บทสรุปขั้นตอนที่สอง  
  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว 
และการค้าข้าวในประเทศไทย มี 7 ประเด็นหลัก คือ (1) การสร้างทฤษฎีฐานราก เป็นวิธีวิทยาที่ใช้   
ในการวิจัยตอนที่สอง มี 3 ขั้นตอนสําคัญในการสร้างทฤษฎีฐานรากคือ การกําหนดรหัสเพ่ือจําแนก
ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลที่ใส่รหัสแล้ว และการบู รณาการข้อมูลที่จัดกลุ่มให้เป็นเรื่องราวที่มี
ความหมาย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) ความหมายและกระบวนการสร้างนวัตกรรม ในประเด็นนี้
ได้นําเสนอแนวทางการสร้างนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักนวัตกรรม และรูปแบบการสร้าง
นวัตกรรม A ถึง F  (3) นวัตกรรมการผลิตข้าว ประกอบด้วยนวัตกรรมพันธุ์ข้าว ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
และนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าว ได้แก่  วิธีการสร้างความหลากหลายทางนิ เวศวิทยา               
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(4) นวัตกรรมการแปรรูปข้าว เป็นการนําเสนอมุมมองจากผู้ประกอบการแปรรูปข้าวและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปรับตัวพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวของไทย (5) นวัตกรรมการค้าและช่องทาง
การจัดจําหน่าย เป็นการนําเสนอนวัตกรรมการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพ่ือตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยน
ของพฤติกรรมผู้บริโภคข้าว (6) โลจิสติกส์ข้าวไทย เป็นการอธิบายรูปแบบและโครงข่ายโลจิสติกต์ของ
ข้าวจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค และการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (7) ข้าวกับนโยบายด้านการเมือง เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของข้าวกับการเมืองในฐานะที่เป็นสินค้าของพรรคการเมืองเพ่ือออกนโยบายประชานิยม 
ในตอนแรกได้แสดงให้เห็นวิธีการที่ภาครัฐใช้มาตรการต่างๆ เข้ามาแทรกแซงกลไกข้าว หลังจากนั้น
เป็นการศึกษาถึงมาตรการแทรกแซงข้าวเพ่ือป้องกันการทุจริต ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นแนวทาง         
ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในตอนที่สอง 

 3. ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว             
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  3.1 การวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures Research - EFR) 
  การวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures Research - EFR) เป็นวิธีการวิจัย
ของโรเบิร์ต บี เท็กซ์เตอร์ (Robert B. Textor) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
พัฒนาขึ้นจากระเบียบวิธี วิจั ยทางมานุษยวิทยาที่ เ รียกว่ าการวิจัยแบบชาติ พันธุ์ วรรณา 
(Ethnographic Research) โดยพยายามดึงภาพอนาคตและค่านิยมต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรที่ศึกษา (จุมพล พูลภัทรชีวิน 2529) 
  การวิจัยอนาคตเป็นการวิจัยที่มีแนวคิด วิธีการ และระเบียบวิธีที่แตกต่างไปจาก
การวิจัยโดยปกติทั่วไป ซ่ึงให้ความสนใจกับการศึกษาแนวโน้มต่างๆ ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์มีระเบียบ
วิธีในการศึกษาแนวโน้มในอนาคตอย่างเป็นระบบซึ่งอยู่ในรูปของการวิจัยในอนาคต ความเชื่อของ
มนุษย์เกี่ยวกับอนาคตย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ และเชื่อว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ         
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ความสนใจต่อการศึกษาแนวโน้มนั้นมีมาตั้งแต่อดีต โดยจากเดิม
ความคิดเรื่องของแนวโน้มเป็นความสนใจภายใต้การศึกษาพัฒนาการในอดีต เพ่ือทํานายแนวโน้ม    
ในอนาคต หรือมุ่ งศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง             
และเทคโนโลยีทั้งในอดีต ปัจจุบัน เพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงศึกษาว่าตัวประกอบใด   
มีอิทธิพลเพ่ือจะได้ควบคุมปัจจัยเหล่านั้นในอนาคต 
  การวิจัยอนาคตไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับอนาคต เพราะยังไม่
มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงเกี่ยวกับอนาคต เนื่องจากอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง การวิจัยอนาคต   
จึงเป็นเรื่องของการคาดการณ์หรือทํานายแนวโน้มต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ของเรื่องที่กําลังศึกษา
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ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตที่กําหนดไว้ และเนื่องจากอนาคตเป็นเรื่องที่ มีความ
ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนยากต่อการคาดการณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จึงเป็น
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เช่นเดียวกับการทําวิจัยโดยปกติทั่วๆ ไป 
  การวิจัยอนาคตเป็นการวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากฐานความคิดของปรัชญาอนาคต
นิยม (Futurism) มีความเชื่อพ้ืนฐานที่สําคัญว่าอนาคตมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อนาคตเป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถศึกษาได้อย่าง        
เป็นระบบ ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเขา    
มนุษย์สามารถจะควบคุมและสร้างอนาคตได้ ดังนั้นการคิดถึงทางเลือกในอนาคตจะช่วยให้มนุษย์
พร้อมเผชิญกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวางแผนสร้างอนาคตที่พึงประสงค์และหาทางป้องกันอนาคต    
ที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป ณ เวลาในปัจจุบัน 
  เท็กซ์เตอร์ (Textor, 1990 : 139) ให้ความหมายของการวิจัยอนาคตว่าเป็น
วิธีการแสวงหาคําตอบอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องในอนาคต โดยพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีเหมาะสม   
  จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529) ได้ให้ความหมายการวิจัยอนาคต ว่าหมายถึงวิธี
การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคตต่างๆ ที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่ม
ประชากรหรือกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง 
  นักอนาคตแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาและการวิจัยอนาคตออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
  1. ระยะกระชั้นชิด (Immediate Forecasting) ช่วง 1 - 5 ปี ช่วงนี้ไม่ค่อย
เหมาะสมกับการวิจัยทางด้านการศึกษาและสังคม เพราะแนวโน้มจะติดกับปัญหาในปัจจุบันมากไป 
แต่ในทางธุรกิจมีการทํากันบ้าง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป 
  2. ระยะสั้น (Short Range Forecasting) ช่วง 5 - 10 ปี ช่วงนี้เริ่มมอง
แนวโน้มที่เป็นผลกระทบจากแนวโน้มระยะกระชั้นชิด เป็นผลกระทบชั้นแรกซึ่งจะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึนกว่าการมองอนาคตในระยะกระชั้นชิด 
  3. ระยะกลาง (Middle Range Forecasting) ช่วง 10 - 20 ปี เป็นช่วงที่นิยม
ใช้ในการศึกษามากที่สุด เพราะสามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และวางแผน
ปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงเนื่องจากไม่ยาวเกินไป สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้
ค่อนข้างชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งช่วงอายุคน โดยเฉพาะการวิจัยอนาคตด้านการศึกษา สั งคม           
และการสาธารณสุขในประเทศไทยมีการวิจัยอนาคตในช่วงนี้มากที่สุด  
  4. ระยะยาว (Long Range Forecasting) ช่วง 20 ปีขึ้นไป การศึกษาวิจัย
ระยะนี้ยั งไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักโดยเฉพาะในประเทศไทย อาจเป็นเพราะผลที่ได้             
จากการศึกษาอาจจะขาดแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นระยะที่ยาวและไกลตัวมากไป แม้ว่าเหตุ การณ์นั้น
อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ 
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  ขั้นตอนการวิ จัยอนาคตใช้ วิ ธี การสัมภาษณ์ เป็นหลัก  เป้ าหมายขอ ง             
การสัมภาษณ์คือ การให้ผู้ให้สัมภาษณ์สร้างภาพในอนาคตเพ่ือหาข้อสรุปจากมุมมองที่บุคคลเหล่านี้    
มีร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ของเรื่องที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยอนาคตเป็น   
การสัมภาษณ์แบบเปิด พยายามลดอคติด้วยการให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างหลวมๆ โดยผู้วิจัยอาจมี
หัวข้อหรือประเด็นที่เตรียมไว้เพ่ือกันลืม ให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการ
สัมภาษณ์ได้ โดยอาจเพ่ิมหัวข้อหรือลดหัวข้อในการสัมภาษณ์ได้ ผู้สัมภาษณ์ต้องให้คําถามที่ตั้งขึ้น
ครอบคลุมเนื้อหากว้างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีบทบาทหลักในการให้สัมภาษณ์ 
  บทบาทของผู้สัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ฟัง คอยกระตุ้น และบันทึกคําให้สัมภาษณ์
อย่างพินิจพิเคราะห์ ถามคําถามตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้ได้คําตอบที่ชัดเจนและ
ครอบคลุม ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องระมัดระวังการตั้งคําถามโดยหลีกเลี่ยงคําถามที่มีลักษณะหว่านล้อม             
การสัมภาษณ์ในการวิจัยอนาคตมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากการสัมภาษณ์แบบอ่ืนๆ คือ              
การสัมภาษณ์ในการวิจัยอนาคตจะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วงๆ อาจแบ่งตามหัวข้อที่สัมภาษณ์ 
หรือตามช่วงเวลาที่กําหนด โดยผู้สัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ฟังและขอให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขคําสัมภาษณ์ ตัด หรือเติมคําให้สัมภาษณ์ได้ กระบวนการนี้
เรียกว่าเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) กระบวนการนี้จะดําเนิน
ไปในลักษณะนี้จนจบการสัมภาษณ์เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความน่าเชื่อถือ 
  รูปแบบของการสัมภาษณ์ในการวิจัยอนาคตประกอบไปด้วยการให้ผู้ ให้
สัมภาษณ์สร้างภาพอนาคตที่เป็นทางเลือก 3 ภาพ เรียงลําดับกัน คือ ภาพอนาคตทางดี (Optimistic-
Realistic Scenario - OR) ภาพอนาคตทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario - PR) และภาพ
อนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most-Probable Scenario - MP) อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพนี้      
จะประกอบไปด้วยแนวโน้มในอนาคตที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง ไม่ใช้แนวโน้ม    
ในอุดมคติที่ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน เมื่อสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพแล้ว ผู้สัมภาษณ์อาจจะสรุปการสัมภาษณ์
ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ฟังทั้งหมดอีกครั้งและขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
คําสัมภาษณ์ได้อีก หรืออาจนําผลการสัมภาษณ์ไปเรียบเรียงแล้วส่งผลการสัมภาษณ์ที่เรียบเรียง    
แล้วนําไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์อ่านและตรวจแก้ไขเป็นการส่วนตัวก็ได้ หลังจากนั้นจึงนําผลการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ระหว่างกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วนําแนวโน้มที่มีฉันทามติ
มาเขียนเป็นอนาคตภาพซึ่งเป็นผลการวิจัย 
  ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สุชาติ อุดมโสภกิจ (อ้างถึงในนิพนธ์ พัวพงศกร 
2556: 274-275) ได้จัดทําภาพอนาคตข้าวไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นตรงกัน
ว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมของข้าวไทยมีความเสี่ยงจากการที่ตลาดข้าวของโลกมีการแข่งขันสูง 
โดยเฉพาะข้าวขาวที่ไทยเสียเปรียบเนื่องจากมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ในขณะที่การบริโภคข้าวในภาพรวม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    
 
 

60 
 

มีแนวโน้มลดลง การแข่งขันในตลาดโลกจึงน่าจะรุนแรงมากขึ้น แต่ข้าวคุณภาพของไทยยังคงได้รับ
ความนิยม อนาคตของข้าวไทยควรเน้นข้าวคุณภาพ  
  แรงผลักดันสําหรับภาพอนาคตข้าวไทยเป็นผลผลิตจากข้าวไทยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่พ้ืนที่ปลูกข้าวของไทยอาจลดลงจากหลายปัจจัย เช่น 
มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนมากขึ้น การขยายตัวของเมือง การขาดแคลนทรัพยากร 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามผืนนาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการรวบรวมที่ดินเข้าด้วยกันเป็นแปลงใหญ่ ทําให้
รูปแบบในการผลิตข้าวเปลี่ยนไปโดยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรจะมีบทบาทมากขึ้น
เกษตรกรไทยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยมากขึ้น จํานวนเกษตรกรรายย่อยลดน้อยลง การผลิตข้าวส่วนใหญ่
จะตกอยู่ในมือของเกษตรกรรายใหญ่หรือบริษัทขนาดใหญ่ รูปแบบการจัดการฟาร์มเปลี่ยนไป 
  ในส่วนของจุดแข็งของข้าวไทยคือคุณภาพของข้าว ข้าวคุณภาพหมายถึงข้าวที่มี
คุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของตลาด ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีคุณสมบัติพิเศษ ข้าวที่ผลิต    
ด้วยกระบวนการพิถีพิถัน ผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา โดยไทยมีโอกาสในการพัฒนาข้าวคุณภาพ        
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ คือ (1) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบและการผลิตเครื่องจักรการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์
จากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (2) การจําแนกข้าวคุณภาพชนิดต่างๆ อย่างเป็น
ระบบการกําหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การวิเคราะห์คุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยี             
ที่เหมาะสมได้ถูกต้องและทันการณ์ (3) การใช้ข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของข้าวอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว  (4) การจัดรูปที่ดินใน       
การปลูกข้าว การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวควบคู่กับ     
การพัฒนาคุณภาพข้าว (5) เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการผลิตข้าว     
(6) ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหมู่เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ
ที่เก่ียวข้อง (7) การบูรณาการและการสร้างความเข้มแข็งในการทํางานของหน่วยงานต่างๆ การสร้าง
กลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพ (8) การพัฒนาคุณภาพจะช่วยให้ไทยมีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นทั้ง        
ผู้ส่งออกข้าวคุณภาพผลิตภัณฑ์จากข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร (9) นโยบาย
ภาครัฐที่ชัดเจนและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  ในขณะที่  คเชนทร์ ปานสงฆ์  (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาทิศทาง         
การพัฒนาบริการฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2549-2558 ของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการโดยใช้เทคนิค EDFR” พบว่าสถานการณ์การพัฒนาบริการฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการในปัจจุบัน 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน     
ด้านคนพิการได้ทุ่มเทพัฒนางานบริการคนพิการที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูอาชีพ และการจัดสวัสดิการ
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สําหรับคนพิการอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ขาดงบประงานดําเนินงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนพิการสําหรับทิศทางการ
พัฒนาบริการฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการในทศวรรษหน้านั้นผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าจะเป็นไปในทิศทาง    
ที่พึงประสงค์ กล่าวคือคนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้า    
ทางวิชาการสมัยใหม่ ความเจริญทางเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการมี
นโยบายและแผนงานส่งผลให้การพัฒนาอาชีพ และการจ้างงานคนพิการมีความก้าวหน้าซึ่งทําให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็นอันมากต่อการพัฒนาการบริการฟื้นฟูอาชีพคนพิการในอนาคต 

 นอกจากนี้ ปรียานุช โชคธนวณิชย์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้เทคนิค EDFR 
ในการศึกษาแนวโน้มของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปี 2548-
2557” พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าสถานการณ์พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ โดยรัฐบาลให้ความ
สนใจในเรื่องผู้สูงอายุและปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ส่ วนในด้านไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การปรับปรุงทําถนนในพ้ืนที่
ต่างๆ สําหรับอนาคตพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญ      
มีความเห็นว่าจะเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ทั้งในทางร่างกายและจิตใจ โดยจะเกิดกระแส
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากข้ึน ภาครัฐบาลและสังคมจะให้ความสนใจประเด็นที่จะทํา
ให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยน้อยลงและจะกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุดูแลตัวเอง มีการรณรงค์ด้านการออกกําลัง
กายมากขึ้น เทคนิคการดําเนินงานเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม การทํางานอย่างเป็นระบบหรือ
เครือข่าย โดยองค์กรส่วนท้องถิ่นจะเป็นแกนนําในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนของตน 
ตัวผู้สูงอายุเองจะมีการดูแลตนเองมากขึ้น รวมถึงการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีด้วย การบริหาร
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุจะเป็นการบริการที่เน้นเข้าถึงในชุมชน มีการเตรียมการสร้างเสริมสุขภาพ         
ทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ เพ่ือจํานวนผู้ป่วยในเชียงใหม่จะลดลง สําหรับแนวโน้มของผู้เชี่ยวชาญในทิศทางที่
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การที่เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินไปในการปลูกผักซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกาย       
ของผู้สูงอายุได ้

  3.2 การสืบทอดการท้านาและการถือครองท่ีดินของชาวนา 
  เกินศักดิ์ ศรีสวย (2555 : 179) ได้ศึกษาถึง “ส่วนสภาพและแนวทางในการ
ส่งเสริมการสืบทอดอาชีพทํานาของลูกชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้” พบว่าลูกชาวนาส่วนใหญ่         
ยังตัดสินใจสืบทอดอาชีพทํานาต่อจากพ่อแม่คิดเป็นร้อยละ 77 ส่วนที่ไม่คิดสืบทอดอาชีพทํานา      
ต่อจากพ่อแม่คิดเป็นร้อยละ 23 นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงทัศนคติและค่านิยมในการสืบทอดการทํานา 
พบว่าลูกชาวนาที่ตั้งใจสืบทอดอาชีพทํานาต่อจากพ่อแม่ได้เล่าถึงเหตุผลที่ทํานาต่อเพราะเป็นอาชีพ   
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ที่สุจริตและทําให้ครอบครัวอบอุ่นได้อยู่ใกล้กัน อีกทั้งเมื่อได้ทํานาเหมือนพ่อแม่แล้วรู้สึกภาคภูมิใจ    
ยิ่งถ้าข้าวมีราคาดีการทํานาก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีอาชีพหนึ่ง ส่วนลูกชาวนาที่ตั้งใจจะไม่สืบทอด
อาชีพทํานานั้นบอกถึงเหตุผลว่าการทํานาเป็นอาชีพที่ลําบาก รายได้ต่ํา บางส่วนรู้สึกว่าเรียนสูงแล้ว
กลับมาทํานารู้สึกอับอาย บางส่วนพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ทํานาจึงทํานาไม่เป็น ส่วนใหญ่คิดว่าจะหันเห   
ไปทําอาชีพอ่ืนและทํานาเป็นอาชีพเสริมโดยให้ญาติหรือคนอ่ืนทําแทน 
  อย่างไรก็ตามลูกชาวนามีทัศนคติที่สับสนเกี่ยวกับอาชีพทํานาเนื่องจาก         
ทางครอบครัวไม่ได้มีความต้องการให้ลูกทํานาเหมือนกับพ่อแม่ เป็นเพราะว่าการทํานาเป็นอาชีพที่
ลําบากและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน มีพ่อแม่ชาวนาเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่อยากให้ลูกกลับมาทํานา      
แต่ลูกชาวนามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกชาวนาและเห็นคุณค่าของอาชีพทํานาที่เลี้ยงดู       
จนเติบใหญ่ นอกจากนั้นลูกชาวนาจึงมีทัศนคติและค่านิยม ทั้ งด้านลบและด้านบวกในเวลาเดียวกัน
ต่อการกลับมาสืบทอดอาชีพทํานาต่อจากพ่อแม่ ซึ่งเห็นได้จากปรากฏการณ์การสืบทอดอาชีพทํานาที่
เกิดขึ้นถึงแม้ลูกชาวนาจะไม่ละทิ้งที่นาหรือขายที่นาให้กับผู้อ่ืน แต่ก็ไม่กลับมาทํานาด้วยตนเองอย่าง
เต็มรูปแบบอีกต่อไป ดังนั้นการอธิบายปรากฏการณ์ละทิ้งนาของลูกหลานชาวนา แท้จริงแล้วมีสาเหตุ
จากหลายปัจจัย การยกเอาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดว่าเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจอาชีพทํานาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วสรุปว่าเป็นเพราะกระแส
โลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมจึงทําให้ลูกชาวนาต้องเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองนั้น ดูเป็นการพยายาม
ก้าวข้ามปัญหาสําคัญในการทําความเข้าใจกับสังคมเพียงผิวเผิน 
  นอกจากนี้การวิจัยของสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (2553 : 
บทสรุปผู้บริหาร) พบว่าปัจจุบันชาวนาภาคกลางส่วนใหญ่เป็นผู้ เช่าทํานามากกว่าเป็นเจ้าของเอง     
แต่ละปีมีการทํานาต่อเนื่องถึงประมาณ 5 ครั้งใน 2 ปีโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตชลประทาน ทําให้มีเวลา
ในการเตรียมดินน้อย สภาพดินเสื่อมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ใช้     
เน้นการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะ ทําให้จําเป็นต้องมีการเพ่ิมปริมาณแร่ธาตุแก่ดินโดยการใช้
ปุ๋ยเคมีกันมาก ชาวบ้านใช้ปุ๋ยคอกผสมบ้างเพื่อช่วยปรับโครงสร้างดินและลดต้นทุนการผลิตการทํานา
ชาวนาภาคกลางปัจจุบันเปลี่ยนไปจากการใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลักกลายเป็นเน้นการใช้
เครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการผลิต เช่น เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ่นยา รถไถนา เครื่องปักดํา เครื่องเกี่ยว
นวด เป็นต้น และแทบไม่มีการใช้แรงงานสัตว์แล้ว การดูแลรักษาเครื่องมือจึงต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อน
ขึ้น ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทผู้ขายเครื่องมือหรือปัจจัยการผลิตนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีความ
จําเป็นต้องใช้เงินทุนสูง เพ่ือการซื้อหาปัจจัยการผลิตที่เกือบทั้งหมดไม่สามารถผลิตได้เองในชุมชน 
อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี และเครื่องจักรกล ทําให้ต้องพ่ึงพาแหล่งทุนการเงินจากภายนอก        
โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุน
หมู่บ้าน หรือเงินกู้นอกระบบอื่น 
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  ชาวนาภาคกลางในเขตที่น้ําชลประทานเข้าถึงสามารถทํานาได้ตลอดทั้งปี      
โดยไม่มีฤดูกาลในการเพาะปลูกเนื่องจากมีระบบชลประทานที่พร้อม โดยมีระยะเวลาเว้นช่วงไม่เกิน
ครั้งละ 15 วัน รอบการปลูกที่เร็วและถี่ ผนวกกับแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงทําให้ต้องมีการจ้าง
แรงงานภายนอก จากการสํารวจพบว่าชาวนาประมาณร้อยละ 70-80 มีการจ้างทํานาในบางกิจกรรม 
และประมาณร้อยละ 21-22 จ้างทั้งหมดในขั้นตอนการเตรียมดินและการปลูก การใส่ปุ๋ย การฉีด
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และร้อยละ 88 มีการจ้างรถเกี่ยวมาเก็บเกี่ยว โดยส่วนใหญ่ทํานาโดยใช้
วิธีการสั่งงานหรือจ้างงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ทําให้ชาวนามีลักษณะเป็นกึ่งผู้จัดการ และบางคนเรียก
ตนเองว่าเป็นผู้จัดการนา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงดูเหมือนว่าการทํานาปัจจุบันชาวนาไม่จําเป็นต้องมี
ความรู้หรือประสบการณ์ที่สามารถทํานาได้มากนัก มีเพียงความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทํานาปลูกข้าว
และใช้บริการรับจ้างทํานาก็สามารถประสบความสําเร็จได้ ดังเช่นบางรายมีอาชีพหลักเป็นข้าราชการ 
แต่เห็นว่าเพ่ือนบ้านทํานาได้กําไรมากจึงเช่าที่นามาทํา โดยสั่งการจ้างในแต่ละขั้นตอนผ่าน
โทรศัพท์มือถือก็สามารถประสบความสําเร็จได้ข้าวประมาณ 800-900 กิโลกรัมต่อไร่ 
  นอกจากนั้นการทํานาของเกษตรกรไทยภาคกลางยังเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตอาหารโลก การพิจารณาทิศทางในอนาคตของชาวนาภาคกลางจึงจําเป็นต้องคํานึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหารของโลกขณะนี้         
มีทิศทางมุ่งไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การทําให้เป็นมาตรฐาน และการควบรวมกิจการใน      
ห่วงโซ่อุปทาน โดยแนวโน้มนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสําคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้า 
กระบวนการจัดหาอาหารและวัตถุดิบในเครือข่ายทั่วโลก และอํานาจทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้น         
ของบริษัทผลิตอาหารข้ามชาติเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องมาจากความต้องการลดต้นทุน
โดยการใช้เครื่องจักรกลในการเกษตร ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกา     
และขยายตัวครอบคลุมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต่อมา 
  แนวโน้มเหล่านี้เมื่อผนวกกับความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้บริโภคจากทุกมุมโลก 
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และความสามารถในการจัดหาผลผลิตที่ดี   
มีคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาและสามารถมีวางขายได้ตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดแรงกดดันที่มีต่อเกษตรกร
รายย่อยที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะรูปแบบที่เกษตรกรรายย่อย
เหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตของตนเองจนถึงระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดได้     
กับผลผลิตที่มาจากผู้ผลิตรายใหญ่เหล่านั้นคือ การทําการเกษตรในรูปแบบที่ทันสมัยทั้งใน           
เชิงเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ซึ่งมีเพียงการทําการเกษตรในรูปธุรกิจและเป็นบริษัทเท่านั้น     
ที่จะช่วยการยกระดับมาตรฐานดังกล่าวได้ 
  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วปรากฏการณ์ของภาคธุรกิจสมัยใหม่เข้ามา   
ถือครองที่ดินและทํานาแทนชาวนารายย่อย เริ่มมีให้เห็นแล้วในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย      
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โดยแรงดึงดูดที่สําคัญคือราคาข้าวที่สามารถขายได้มากกว่าตันละ 10,000 บาทขึ้นไป เพราะเป็น
ระดับราคาที่สามารถมีกําไรได้และสภาพความอุดมสมบูรณ์และเข้าถึงชลประทานของพ้ืนที่นา       
ภาคกลางส่วนใหญ่ก็เอ้ืออํานวยกว่าภาคอ่ืน แต่ก็มีปัจจัยเสริมอย่างอ่ืนที่ทําให้การแทรกตัวเข้ามา
ดังกล่าวเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การที่อาชีพทํานาสามารถจ้างทําได้แล้วทุกขั้นตอนโดยเจ้าของที่     
ไม่ต้องพ่ึงพาภูมิปัญญาที่เคยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อีกท้ังมีช่องว่างของการรับช่วงต่อเกิดขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นนาเช่า และลูกหลานชาวนาดั้งเดิมมุ่งทํางานในเมืองหรือในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากกว่า เมื่อมีแรงจูงใจจากทั้งสองฝ่ายดังกล่าวข้างต้น มีผลให้พ้ืนที่ทําการเกษตรของภาคกลาง       
มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมือมาสู่นักลงทุนมากขึ้น โดยนอกจากนักลงทุนในประเทศแล้วยังมีการริเริ่มเข้า
มาลงทุนของนักลงทุนจากบางประเทศที่ต้องการเข้ามาครอบครองที่ดิน และทํานาในประเทศไทย      
เพ่ือผลิตอาหารให้กับประชากรในประเทศของตนเองในอนาคต 
  จากการสํารวจพบว่าชาวนาภาคกลางมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย        
อยู่ตลอดเวลาและมีความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับอาชีพของตนเองในอนาคต        
คือเห็นว่าเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานาในอนาคตจะมีลักษณะเป็นเกษตรกรก้าวหน้าและนักธุรกิจ
เกษตรมากข้ึน ในขณะที่เกษตรกรที่มีลักษณะเป็นแบบชาวนาชาวไร่จะมีสัดส่วนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ภาพวิสัยทัศน์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบ่งชี้และยืนยันความเข้าใจ และทัศนะของเกษตรกรภาคกลาง
ที่ตระหนักว่าอาชีพการทํานานั้นจะเคลื่อนตัวจากกิจกรรมที่เป็นเนื้อในของวิถีชีวิตของเกษตรกร   
หรือชาวบ้านในชนบทไปสู่การเป็นกิจกรรมแบบผู้ประกอบการคือการลงทุน  การทําการค้า          
และการแสวงหาผลกําไรมากขึ้นและมากขึ้น โดยความอยู่รอดของชาวนาภาคกลางจะขึ้นอยู่กับ    
ความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวไปสู่จุดของความเป็นผู้ประกอบการแบบธุรกิจสมัยใหม่ 
  ทั้งนี้เห็นได้ว่าชาวนาภาคกลางมีทักษะดีถึงดีมากในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพทํานา
ของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่มีทักษะและความชํานาญ
อีกหลายด้านที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดี แต่ชาวนาภาคกลางเหล่านี้       
มีทักษะอยู่เพียงระดับพอใช้เท่านั้น ทักษะที่จําเป็นเหล่านั้น ได้แก่ การวางแผนการทํางาน การจัดการ
ด้านการเงิน บัญชีรายได้รายจ่าย การเจรจาต่อรอง ความกล้าในการตัดสินใจเรื่องที่มีความเสี่ยง     
การจัดองค์กร หรือการร่วมมือและแบ่งงานการทํางาน หรือกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กลุ่ม รวมทั้งความกล้าในการริเริ่มวิธีการหรือกิจกรรมใหม่ๆ 

  3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยี 
  มรกต ตันติเจริญ (2555 : 22-25) ได้อธิบายเรื่อง “ข้าวไทย ไอที จีโนม” ว่า
ในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมาจํานวนประชากรมากขึ้นรายได้ต่อหัวสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวของชุมชน
เมืองส่งผลต่อระบบการผลิตอาหาร ในขณะที่ต้องผลิตอาหารเพ่ิมขึ้น องค์กรสหประชาชาติคาดการณ์
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ว่าภายใน พ.ศ. 2593 การผลิตอาหารของโลกจะสูญเสียประมาณหนึ่งในสี่ เนื่องจากผลกระทบ     
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่ อมโทรมทรัพยากรดินและการขาดแคลนน้ํ า                  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ในระยะ 30-40 ปี อุณหภูมิเฉลี่ยใน
หลายส่วนภูมิภาคโลกเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.0-1.4 องศาเซลเซียสกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
วงจรชีวิตพืชและสัตว์  แมลงศัตรูพืช และเชื้อก่อโรคพืช รวมทั้งวิถีการทําเกษตร พืชแต่ละชนิด
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่อพัฒนาการของพืชแต่ละชนิด  
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งความแปรปรวนของฤดูกาลในอนาคต
เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก การปรับตัวภาคการเกษตรจึงเป็นประเด็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความ
พยายามลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ความต้องการอาหารที่เพ่ิมขึ้นและ
ความมั่นคงอาหาร แนวคิดท่ีสําคัญคือทําอย่างไรให้ผลิตอาหารได้เพียงพอโดยมีผลกระทบต่อโลกน้อย
ที่สุด หรืออีกนัยหนึ่ง นําเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผนวกด้วย ตัวอย่างเช่นการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก
ใหม่มีข้อจํากัด การถางทําลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
สูญเสียแหล่งต้นน้ํา รวมทั้งพ้ืนที่ที่ใช้ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นการใช้พ้ืนที่เพาะปลูก
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่และลดการสูญเสียเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเพ่ิม
ผลผลิตในขณะเดียวกันทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด รวมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงขึ้น เป้าหมาย
การเพ่ิมผลผลิตจึงต้องร่วมกับการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ปุ๋ย น้ํา  
  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการปรับตัวภาคการเกษตรภายใต้           
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือมีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ปรับตัวกับ    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมและหลังจีโนม นอกจากทําให้
เข้าใจกลไกการปรับตัวต่อของพืชต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังนํามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์สั้นลง เช่น พันธุวิศวกรรม และการใช้เครื่องหมาย
โมเลกุล เป็นต้น  
  การพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมเป็นไปอย่างก้าวกระโดดไม่ได้ถ้าไม่นําความรู้         
ทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมด้วย เกิดการหลอมรวมของศาสตร์ระหว่าง
ชีววิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ชีวสารสนเทศศาสตร์ นําไปสู่การค้นพบยีนที่ควบคุมลักษณะ
ทนร้อน ทนเค็ม ทนโรคพืชที่แอบแฝงอยู่ในพันธุกรรมพืชป่า พืชพ้ืนเมือง ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญ     
ของความหลากหลายทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต โดยมีการรวบรวมและเก็บเป็นธนาคารพันธุกรรมพืช
และจุลินทรีย์  พร้อมทั้งการประเมินลักษณะสําคัญอย่างเป็นระบบทั้งลักษณะที่แสดงออก 
(Phenotype) และการตรวจทางดีเอ็นเอ (Genotype) สายพันธุ์ที่มีลักษณะพึงประสงค์จะถูกนําไปใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป เช่น การใช้ข้าวป่าที่มียีนทนน้ําท่วมฉับพลันผสมกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
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105 ที่ไม่ทนน้ําท่วม ทําให้มีการถ่ายยีนทนน้ําท่วมจากข้าวป่าเข้าไปในข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105     
ได้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ทนน้ําท่วม ภายใต้ชื่อข้าวพันธุ์หอมมะลิ 80 และพันธุ์หอมชลสิทธิ์ 
ทั้งนี้การปรับปรุงพันธุ์เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานที่ ใช้กันมา แต่ในการคัดเลือกข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในรุ่นลูกว่าต้นใดมียีนทนน้ําท่วม ใช้วิธีตรวจดีเอ็นเอว่ามียีนทนน้ําท่วมแทรก
เข้าไปหรือไม่ การตรวจดีเอ็นเอตรวจได้ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน ทําให้การคัดเลือกใช้เวลาสั้นลงและ        
ลดจํานวนตัวอย่างที่ใช้การปลูกคัดเลือก 
  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเฉพาะเจาะจงต่อพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่มีพันธุกรรมดีอาจไม่แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ถ้าขาดการจัดการฟาร์มที่ดีทําให้มีช่องว่าง
ระหว่างผลผลิตตามศักยภาพและผลผลิตที่ได้ การจัดการจะช่วยปิดช่องว่างนี้ทําให้ได้ผลผลิตเข้าใกล้
ผลผลิตตามศักยภาพมากขึ้น แนวคิดเกษตรแม่นยําถูกนํามาพูดมากขึ้นเพราะนอกจากทําให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในคําจํากัดความของเกษตรแม่นยําคือ การเลือก
พันธุ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การใส่ปัจจัยการผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการ ความท้าทายการทํา
เกษตรแม่นยําอยู่ที่การบริหารเทคโนโลยีที่ต้องผสมผสานและความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่และใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม ที่สําคัญที่สุดความรู้เหล่านี้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ โดยรับการถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง มีระบบการตัดสินใจในการเลือกใช้พันธุ์ การให้ปุ๋ย น้ํา  
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการความรู้ การกระจายความรู้สู่เกษตรกร การ
เตือนภัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของเกษตรกรในการควบคุมวัชพืช แมลงและโรคพืช 
นําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

  3.4 การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  คอตเลอร์ (Kotler, Kratajaya, and Den Huan, 2006) ได้กล่าวถึงโลกาภิวัตน์
กับตลาดอาเซียนไว้ว่าช่วงเวลาหลายทศวรรษการค้าและบริการระหว่างประเทศได้ผ่านวิวัฒนาการ
อย่างหน้ามือเป็นหลังมือจาการที่มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ และมีประสบการที่ใหม่ การพัฒนา
เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นและใช้งานล้อสําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรไอน้ํา หรือคอมพิวเตอร์
ได้มีบทบาทสําคัญทําให้มนุษย์บรรลุความสําเร็จในการแสวงหาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีทรัพย์สินมีความมั่งคั่ง มีอํานาจ มีความรู้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนหลัก
และโลกาภิวัตน์เป็นตัวสนับสนุนหลักที่ทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอัตราเร่ง
ตลอดยุคสมัยของการปฏิวัติทางการเกษตร การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม และการปฏิวัติทางดิจิทัล 
  โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ทําหน้าที่พ้ืนฐานหลักในระบบการค้าของโลก   
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ผู้ได้รับชัยชนะจากโลกาภิวัตน์ไม่จํากัดอยู่
ในประเทศที่ร่ํารวยพัฒนาแล้ว แต่รวมถึงประเทศที่ใช้นโยบายตลาดแบบเปิด เพ่ือได้รับประโยชน์      
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จากการเคลื่อนย้ายเงินทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อไม่นานมานี้ทางอินเดียและจีนก็ได้รับ
ประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วและลดความยากจนลงได้จากกระบวนการโลกาภิวัตน์        
ในทางกลับกันประเทศแรกๆ ที่ให้การสนับสนุนโลกาภิวัตน์นี้กลับประสบปัญหาการว่างงานจาก    
การย้ายตําแหน่งงานไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่า 
  โลกาภิวัตน์ไม่ใช่กระบวนการเดียวหรือทางออกที่ใช้ได้ทั่วไปเหมือนกันในกรณี
ของทุกๆ ประเทศ องค์การการค้าโลกได้พยายามสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกว่าสภาพแวดล้อม
ทางการพาณิชย์ของโลกจะมีความราบรื่นอย่างต่อเนื่องทําให้การค้าเป็นไปอย่างเสรีและคาดการณ์ได้
จากระบบข้อตกลงหลายฝ่ายอันเป็นที่ยอมรับของชาติสมาชิก การดําเนินการในลักษณะนี้เกิดมีปัญหา
ขึ้นในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 3 ณ เมืองซีแอทเติล สหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1999 จากการ
ต่อต้านการประท้วงครั้งใหญ่ของผู้ชุมนุมจํานวนมากที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก การประชุมจบลง
ด้วยความล้มเหลวประเด็นต่อต้านหลักของการชุมนุมประท้วงครั้งนั้น คือความไม่พอใจจากผู้วิตก
กังวลว่าผลประโยชน์และความได้เปรียบจากข้อตกลงจะตกอยู่กับประเทศที่ร่ํารวยและบริษัท       
ข้ามชาติ สมาชิกที่ประชุมจึงมองหาทางเลือกอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติได้และไม่เป็นการประนีประนอมให้ชาติอ่ืน
มากจนเกินไปในการที่จะเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกด้วยวิธีการที่อาจเรียกว่าภูมิภาคาภิวัตน์    
หรือการทําข้อตกลงการค้าระหว่างภูมิภาคแทนที่เวทีขององค์การการค้าโลก 
  ความร่วมมือดังกล่าวเห็นได้จากกลไกที่เร่งการรวมตัวระดับภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น 
จากการที่ประเทศเพ่ือนบ้าน มีการจับคู่กันเพ่ือหาทางเลี่ยงประเด็นปัญหาในกรอบการทํางาน     
ระดับโลกเพ่ือที่จะยังคงเชื่อมโยงกับโลกาภิวัตน์ไว้ได้ แรงจูงใจอีกประการหนึ่งของการรวมตัวในระดับ
ภูมิภาคคือในเวทีการเจรจาระดับโลก ประเทศขนาดเล็กนั้นมีแนวโน้มที่จะมีอํานาจต่อรอง และมีข้อ
แลกเปลี่ยนในการลดภาษีน้อยกว่าประเทศที่มีการค้าขนาดใหญ่กว่าส่งผลให้ได้ประโยชน์น้อย ในขณะ
ที่ต้องแลกด้วยการลดหย่อนภาษีที่สูงมาก สําหรับสมาชิกอาเซียนยังมีเหตุผลที่เป็นเสมือนแรงกดดัน
อย่างยิ่งยวดกว่าก็คือ ความต้องการที่จะไม่ข้ึนกับฝ่ายไหน มีความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน ในสภาวการณ์ของเศรษฐกิจใหม่ที่เติบโตเร็วรอบๆ ภูมิภาค 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซ ียนได้รับแรงหนุนส่งทั้งทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในอาเซียน สามารถอธิบายโดยโมเดลฝูงห่านบิน 
(Flying Goose) โดยคานะเมะ อาคามัทสุ เมื่อช่วงทศวรรษ 1930 และได้กล่าวอีกครั้งในงานของเขา
ในปี 1961 ที่ชื่อ A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy อธิบายโดยใช้  
การบินของฝูงห่านในรูปตัววีคว่ํา เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันจะดีขึ้นเรื่อยๆ 
ในระยะแรก และจะค่อยๆ หายไปกับกาลเวลาเมื่อประเทศพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น อุตสาหกรรม     
การผลิตจะถูกบังคับให้ย้ายฐานจากประเทศที่พัฒนาแล้วมีต้นทุนสูง ไปยังประเทศที่กําลังพัฒนาที่มี
ต้นทุนต่ํากว่าโมเดลฝูงห่านบินใช้สาธิตส่งต่อแรงขับเคลื่อน เริ่มจากการขยายตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่น        
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ในฐานะจ่าฝูงไปให้กับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และต่อไปถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน        
และเอเชียใต้ 
  อาจกล่าวได้ว่านับเป็นโชคร้ายที่ประเทศที่เป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจในช่วง
ทศวรรษที่ 1980 ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นความมหัศจรรย์แห่งเอเชียต้องมาประสบวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งแล้วครั้งเล่า เริ่มจากการล่มสลายของระบบธนาคารญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 
และลงท้ายด้วยวิกฤตการเงินของเอเชียในปี ค.ศ. 1997 ทําให้โมเดลห่านบินต้องปิดฉากลง ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมานี้ภูมิทัศน์ทางการเมืองของภูมิภาคเปลี่ยนไปมาก ทั้งนี้เป็นผลของการที่จีนและ
อินเดียได้กลายเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ  
  การรวมตัวในระดับภูมิภาครูปแบบใหม่กําลังก่อตัวขึ้นในเอเชีย โดยการเกิดของ
ฝูงห่านบินหลายฝูงในขอบฟ้าของภาคธุรกิจ สําหรับญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ มีสภาพเศรษฐกิจ 
การเงิน และเทคโนโลยีโดยลําพังที่เข้มแข็งพร้อมที่จะผสานเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก ในพ้ืนที่อนุทวีป
อินเดียทั้งแปดประเทศในภูมิภาคนี้ได้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian 
Association for Regional Cooperation-SAARC) ในปี ค.ศ. 1985 เพ่ือร่วมมือกันทางสังคมและ
เศรษฐกิจสําหรับประชากร 1.4 พันล้านคน ในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมประชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967 มีสมาชิก 10 ประเทศ กําลังปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เป็น
กลุ่มการค้าระดับภูมิภาค 
  วาระสําคัญของอาเซียนมีแต่ประเด็นความมั่นคงทางการเมืองเป็นระยะเวลา
หลายปี แต่ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ทุ่มเท
ในการทําให้ประเทศเป็นอุตสาหกรรมและเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ได้มีส่วนทําให้อาเซียนหันมา
พิจารณากําหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทําให้เกิดความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นชุมชนเดียวกัน 
ตลาดเดียวกัน และฐานการผลิตเดียวกัน บางคนอาจเข้าใจผิดว่าก้าวแรกในการเข้าสู่โลกาภิวัตน์      
คือการเปิดสํานักงานขึ้นทั่วโลก โลกาภิวัตน์นั้นไม่ใช่เรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพในพ้ืนที่
ต่างๆ ของโลกแต่อย่างใด 
  โลกาภิวัตน์นั้น เกี่ยวกับวิธีการที่ประเทศจะเชื่อมเข้ากับเศรษฐกิจโลก           
โดยการดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยี แล้วใช้ทุนทางเทคโนโลยีนั้นในการผลิตสินค้าและบริหาร     
ในราคาที่แข่งขันได้ดีท่ีสุด พร้อมทั้งสร้างคุณค่าท่ีสูงสุดให้ลูกค้าในตลาดท้องถิ่น ในภูมิภาคและทั่วโลก 
สําหรับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเปิด วิธีการที่ดีที่สุดในการเชื่อมรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลกคือการนํา
ทรัพยากรในท้องถิ่นและในภูมิภาคมาผลิตสินค้าและบริการให้กับตลาดโลก ในการนี้ควรสร้าง      
ความเข้มแข็งของธุรกิจขึ้นในตลาดภายในประเทศและภูมิภาคให้ได้ ก่อน แล้วสร้างเครือข่าย            
ที่แข็งแกร่ง โดยอาศัยจุดแข็งของข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค และสร้างความแตกต่าง             
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ด้วยการออกแบบและผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไม่เหมือนของคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงนั้น
จะเกิดขึ้นอยู่เสมอด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ  
  ด้วยความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ อัทธ์ พิศาลวานิช 
(2558: 316-318) ได้กล่าวถึงข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถึงเวลาต้องปรับตัวไว้ว่า ข้าวไทย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะแข่งขันยากและลําบากมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันประเทศผู้ซื้อข้าว
ที่สําคัญจะซื้อข้าวไทยลดลง สําหรับผู้ผลิตข้าวนั้นเป็นที่ทราบดีว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สําคัญของข้าว
ไทยด้วยราคาข้าวไทยที่ถูกกว่าข้าวไทยส่งผลสามารถทําให้สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้   
อย่างรวดเร็วเห็นได้จาก 3 ตลาดที่นําเข้าข้าว ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการนําเข้า
ข้าวจากประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง  
  หากพิจารณาตลาดข้าวของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา พบว่าการ
นําเข้าข้าวของฟิลิปปินส์นั้นเวียนนามได้ส่งออกข้าวมากกว่าข้าวของไทยอย่างต่อเนื่อง  จากเดิมที่ไทย   
มีส่วนแบ่งในตลาดข้าวฟิลิปปินส์ร้อยละ 20.3 เหลือเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น ใน พ.ศ. 2555 ในขณะที่
ส่วนแบ่งตลาดข้าวของเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ิมจากร้อยละ 56.3 เป็นร้อยละ 81.5 แสดงให้
เห็นว่าตลาดฟิลิปปินส์ เวียดนามได้ครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอด แต่ในตลาดอินโดนีเซียมีสถานการณ์
ของการนําเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามและไทยนั้นแตกต่างจากตลาดฟิลิปปินส์ เพราะช่วง         
พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2548 ข้าวไทยครองตลาดมาโดยตลอด  
  แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาข้าวเวียดนามได้ยึดครองตลาดอินโดนีเซียแทนที่ไทย 
ส่วนประเทศนําเข้าอย่างมาเลเซีย ไทยส่งออกข้าวน้อยกว่าเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยที่ก่อนหน้า
นี้ตลาดข้าวของมาเลเซียถูกครองตลาดโดยข้าวจากไทย นอกจากผลผลิตข้าวเวียดนามที่เข้ามาแย่งชิง
ตลาดข้าวของไทยแล้ว ข้าวของพม่าจะเข้ามามีบทบาทในตลาดอาเซียนเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
เพราะพม่ามีแผนการส่งออกข้าวมาขาย ในตลาดอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายการส่งออกข้าว
ในอนาคตไปยังตลาดโลกรวม 3 ล้านตัน นอกจากนี้ เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ยังมีการพัฒนา
คุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่อง นโยบายการพัฒนาข้าวของเวียดนามในระยะ 10 ปี ค.ศ.2011 ถึง        
ค.ศ.2020 นั้นได้เน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ในขณะที่คุณภาพข้าวของพม่าถือได้ว่ามีคุณภาพใน
ระดับโลก พันธุ์ข้าวปอซามุย (Paw San Hmue) ของพม่าได้รับรางวัลการประกวดข้าวโลก ค.ศ.2011 
ส่วนพันธุ์ข้าวผกามะลิ (Phka Malis) ของกัมพูชาได้รับรางวัลข้าวการประกวดข้าวโลก ค.ศ.2012 
และ ค.ศ.2013 การที่มีประเทศผู้ผลิตข้าวเดิมและใหม่ของอาเซียนเข้ามาขายแข่งข้าวไทยรวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพข้าวของประเทศเพ่ือนบ้านจะเปน็อุปสรรคท่ีสําคัญของการส่งออกข้าวไทยในตลาด
อาเซียนที่ประเทศไทยต้องเร่งหันมามองตนเองและรีบพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวอย่างจริงจัง  
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  หากพิจารณาความตื่นตัวการพัฒนาของประเทศผู้ซื้อ เริ่มตั้งแต่มาเลเซีย         
มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ MRQ74 และ 76 โดยมีเป้าหมายในการปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้ 
40,000 ตัน ในพ้ืนที่ 1.75 ล้านไร่ ในขณะที่องค์การอาหารแห่งฟิลิปปินส์ มีเป้าหมายที่จะลด         
การนําเข้าข้าวให้ได้ร้อยละ 97 อีกทั้งรัฐบาลยังสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมในการเพ่ิมผลผลิตข้าวของ    
แต่ละจังหวัด (One Rice One Province) ส่วนประเทศอินโดนีเชียได้มีโครงการรนรงค์ให้ประชาชน
ลดการบริโภคข้าว (One Day No Rice) ทั้งนี้เพ่ือลดการพึ่งพิงการนําเข้าข้าว การที่ 3 ประเทศนําเข้า
ข้าวของอาเซียนหันมาใช้แนวทางในการลดการนําเข้า  โดยการพัฒนาการปลูกข้าวของตนเอง       
และลดการพ่ึงพิงการนําเข้านั้น ย่อมเป็นอีกอุปสรรคที่สําคัญของข้าวไทยในการส่งออกข้าวไปประเทศ
เหล่านี้การทําตลาดจากนี้ไปจะลําบาก แต่ในระยะเวลาสั้นๆ ประเทศเหล่านี้ก็ยังมีความจําเป็นต้อง
นําเข้าข้าวจากประเทศผู้ผลิตข้าวของอาเซียน แต่การที่จะนําเข้าข้าวจากประเทศใดนั้น ราคาส่งออก
ข้าวที่ถูกกว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินในนําเข้าข้าว   
  นอกจากนี้ ยรรยง พวงราช (2555 : 110-115) ได้อธิบายเรื่องอาเซียนกลยุทธ์
ข้าวไทยใต้เงาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้ ว่า ตามหลักทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง           
การรวมกลุ่มทางการค้าและการปรับลดอัตราภาษีศุลกากร ทําให้มีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกมาก
ขึ้น และทําให้มีการแบ่งกันผลิตตามความชํานาญของแต่ละประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบจึงคาดได้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มี
ขนาดใหญ่และเอ้ือให้แต่ละประเทศนําจุดแข็งที่แตกต่างมาเสริมให้แก่กัน เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด    
ในการผลิตและการค้า ประเด็นคือหลังจากการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้วประเทศใด
จะเป็นผู้นําดังนั้นประเทศไทยจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ดังนี้ 
  1. เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร เปลี่ยนนิยามข้าวไทยให้เป็นข้าวอาเซียน กล่าวคือ
ประเทศไทยที่เป็นผู้นําในการส่งออกข้าวโลกในช่วงระยะ 20–30 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นเอง         
ตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายผลิต เทคโนโลยีใน     
การผลิตและการแปรรูปข้าวของไทยมีคุณภาพเหนือประเทศในอาเซียนทั้งหมด เนื่องจากไทยมี
บุคคลากรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญและความชํานาญพิเศษในการค้าข้าว ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว        
การเพาะปลูก เก็บเก่ียว และแปรรูป สืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังมีระบบ
เก็บเก่ียว และโรงสีข้าวคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งระบบการขนส่ง และกระบวนการส่งออก
ข้าวที่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งที่กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า      
และเวียดนามยังไม่สามารถก้าวตามไทยได้ทันในระยะเวลาอันสั้น 
  การมองหาจุดแข็งไม่ใช่เพื่อนําไปใช้ในการแข่งขัน แต่จะนําไปเปลี่ยนการแข่งขัน
ที่รุนแรงในเวลานี้ให้กลายมาเป็นการผนึกกําลังในลักษณะพันธมิตรร่วมค้า เพราะจากความได้เปรียบ
ตรงนี้ย่อมทําให้เกิดช่องว่างในประเทศผู้ส่งออกข้าวอาเซียนที่ไทยสามารถเข้าไปช่วยเติมเต็มได้      
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ก้าวเดินต่อจากนี้ไปของอุตสาหกรรมข้าวไทยจึงต้องเป็นการกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ
ด้านข้าวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน รวมทั้งประเทศเวียดนามซึ่งมีความเข้มแข็งในด้านการผลิต
และการค้าข้าวเช่นเดียวกับไทย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต    
และการแปรรูป ตลอดจนผลการวิจัยเกี่ยวกับโรคและศัตรูพืช ผลกระทบของภาวะโรคร้อนต่อ       
การผลิต เป็นต้น เมื่อเกิดการช่วยเหลือก็ย่อมก่อให้เกิดมิตรภาพซึ่งเป้าหมายก็เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมข้าวอาเซียนให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณภาพการผลิตในระดับที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อได้
สินค้ามีคุณภาพเพ่ิมข้ึนก็ย่อมส่งผลโดยตรงต่อราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม สุดท้ายช่องว่างราคาข้าวที่ไทย
เคยเสียเปรียบเพราะมีราคาแพงกว่ากลุ่มประเทศ CLMV จะค่อยๆ เล็กลง 
  สิ่งสําคัญคือไทยต้องรีบเปลี่ยนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร           
ในอาเซียนต้องไม่แข่งขันกันตัดราคาขาย ถ้าจะแข่งขันต้องแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน       
ซึ่งจะทําให้ได้ราคาสูงขึ้น และเป้าหมายสุดท้ายก็คือยกคุณภาพชีวิตชาวนาอาเซียนให้เป็นอาชีพที่มี
เกียรติ และมีรายได้ ที่ไม่แพ้อาชีพเกษตรอ่ืนๆ นอกจากนั้นการตั้งสมาพันธ์โรงสีและค้าข้าวอาเซียนที่
ใช้ภาคเอกชนไทยเป็นหลักในการจัดตั้งโดยมีภาครัฐเป็นผู้ชี้เป้าและสนับสนุน จึงเป็นก้าวสําคัญของ
การเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนําไปสู่การเป็นข้าวอาเซียนในอนาคต ดังนั้นยุทธศาสตร์ข้าวไทย
ต่อจากนี้ไปอาจต้องเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นยุทธศาสตร์ข้าวอาเซียน และต้องมองการพัฒนาครอบคลุม
ทั้งอาเซียนมิใช่แค่ในประเทศไทย 
  2. เลือกสมรภูมิที่ได้เปรียบ เสียตลาดส่วนน้อยเพ่ือรักษาตลาดส่วนใหญ่ ทั้งนี้
สาเหตุต้นตอของความเสียเปรียบที่ข้าวไทยราคาแพงในอุตสาหกรรมข้าวไทยต่อการแข่งขันในเวทีโลก 
จากสถิติพบว่าประเทศไทยมีผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนาม 
เรียกได้ว่าห่างชั้นกันมาก เพราะบางจังหวัดบางปีของเวียดนามอาจผลิตข้าวได้ถึง 1.2 ตันต่อไร่ 
ในขณะที่ข้าวนาปรังของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 700–800 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้าวหอมมะลินาปีที่เฉลี่ยอยู่ที่ 
400-500 กิโลกรัมต่อไร่ ผลจากการวิจัยทําให้นโยบายการเกษตรของไทยต้องลงไปแข่งกับประเทศ 
CLMV ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในแปลงนาทั้งท่ีไม่สามารถชนะได้ 
  ถึงแม้ไม่มีนโยบายรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล ภาพรวมราคาข้าวไทย         
ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวตลาดบนที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% และข้าว
เหนียว 10% ซึ่งข้าวทั้ง 2 ชนิดนี้มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าข้าวประเภทอ่ืนมาโดยตลอด เรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม
ตลาดข้าวที่ไทยมีศักยภาพมากเป็นพิเศษ ซึ่งพบว่าข้าวหอมมะลิ 100% ของไทยในปัจจุบันเริ่มมีราคา
สูงกว่าข้าวตลาดบนของสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้าวบาสมาติของปากีสถานซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมเช่นกัน 
ส่วนกลุ่มข้าวที่ไม่ใช่กลุ่มข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ข้าวนึ่ง 100% ข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5% และข้าว
ขาว 25% ด้วยเอกลักษณ์สายพันธุ์ที่มีเมล็ดยาว และคุณภาพการสีแปรที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับ
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ระบบคมนาคมขนส่งที่เพียบพร้อมของประเทศ ก็ยังทําให้ข้าวกลุ่มนี้ของไทยแม้เจอกับการแข่งขัน       
ด้านราคาที่รุนแรงแต่ก็ยังคงราคาที่สูงกว่าคู่แข่งมาโดยตลอด 
  ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ที่ต่ํา พบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก      
การที่พ้ืนที่ปลูกข้าวของไทยประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพ้ืนที่ชลประทาน
น้อย อีกทั้งส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งปลูกได้เพียงปีละครั้ง และเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่         
ไม่สูงมากนักจึงมีผลผลิตต่อไร่ต่ําแต่ก็เป็นข้าวที่มีราคาสูง ส่วนนาปรังในภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่างมีผลผลิตต่อไร่สูง เนื่องจากมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานมากกว่าจึงสามารถทํานาได้มากกว่า     
1 ครั้งต่อปี และมีการปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง นากลุ่มนี้จึงให้ผลผลิตต่อไร่แข่งขันกับ       
ประเทศอ่ืนๆ ได้ดีกว่า ดังนั้นราคาข้าวที่สูงจึงไม่ใช่อุปสรรคและไม่จําเป็นต้องหาวิธีลดราคาข้าวไทยลง
มาเพ่ือไปแข่งขันเพราะการทําเช่นนั้นก็ไม่ต่างกับการลดราคา ในเมื่อ ยุทธศาสตร์เปลี่ยนเป็น         
ข้าวอาเซียนแล้ว สิ่งที่ต้องเร่งทําคือจัดทํามาตรฐานข้าวอาเซียนขึ้นมาเพ่ือสร้างความแตกต่างของข้าว
ในแต่ละชนิดให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สมาพันธ์โรงสีและค้าข้าวอาเซียน
ต้องผลักดันให้เกิดเป็นผลสําเร็จโดยเร็ว ปัญหาคือทําไมประเทศไทยต้องเอาข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าว
นาปีที่มีเอกลักษณ์ความหอม นุ่ม เหนียว ที่หาไม่ได้ในข้าวชนิดอ่ืนของโลกไปลดราคาแข่งกับข้าวหอม     
นาปรังของเวียดนามที่หอมด้อยกว่า เหล่านี้คือการจัดทํามาตรฐานข้าวอาเซียนที่ต้องแยกแยะอย่าง
ละเอียด ทั้งนี้เมื่อยึดมาตรฐานเดียวกันก็จะเป็นการพัฒนาตลาดโดยผ่านกลไกมาตรฐานสินค้า ช่วยให้
เกิดการยกระดับราคาส่งออกข้าวไทยและข้าวอาเซียน รวมถึงลดการแข่งขันตัดราคากันเอง 
  การเปิดเขตการค้าข้าวพิเศษ (Rice Trade Zone) ตามแนวชายแดนถือเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ไทยต้องเร่งดําเนินการ ด้วยการนําเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาสีแปร
ในเขตการค้าข้าวพิเศษเพ่ือส่งออก นอกจากป้องกันปัญหาการลักลอบนําเข้าข้าวจากประเทศเพ่ือน
บ้าน ยังเป็นการช่วยประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว และพม่า ในการยกระดับมาตรฐานข้าวให้
เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของไทย และอาศัย
โครงข่ายคมนาคมของไทยที่พร้อมกว่าในการส่งออกข้าวกัมพูชา ลาว พม่า ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
เมื่อข้าวกัมพูชา ลาว พม่า มีมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น ราคาก็ย่อมปรับตัวสูงขึ้น  ข้าวไทยที่โดดเด่น
กว่าทั้งด้านสายพันธุ์และมาตรฐานการผลิตก็จะยกสูงขึ้นไปอีก 
  นอกจากนี้ผลพลอยได้ (By–Product) ที่ไทยจะได้รับตามมาจากการเปิด      
เขตการค้าข้าวพิเศษ ได้แก่ แกลบ รํา ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ความงามและสุขภาพ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน เพราะแกลบสามารถนําไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่เพ่ิม
มูลค่าทั้งสิ้น ดังนั้นการยอมเสียตลาดข้าวราคาถูกไปให้กับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นพันธมิตรและรักษา
ตลาดข้าวราคาสูงของไทยเอาไว้ ทั้งจึงเป็นวิธีที่จะยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นไปอีก 
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  3. สร้างอํานาจเพ่ือต่อรอง ข้าวอาเซียนคือความมั่นคงทางอาหารโลก เมื่อใด     
ก็ตามที่สมาพันธ์โรงสีและค้าข้าวอาเซียนมีความเข้มแข็ง กลไกความร่วมมือต่างๆ ทํางานอย่าง       
เป็นระบบ อํานาจต่อรองของชาติผู้ผลิตข้าวอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้น ในบรรดาสมาชิกอาเซียนประเทศ 
ที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายสําคัญคือไทยและเวียดนามซึ่งครองสัดส่วนรวมร้อยละ 40 นอกจากนั้นยังมี
กัมพูชาและพม่าที่มีการส่งออกรวมร้อยละ 5 และเมื่อคํานวณทั้ง 4 ประเทศพบว่าสมาชิกอาเซียน
เหล่านี้ครองตลาดโลกถึงเกือบครึ่งหนึ่ง และยังมีแนวโน้มว่าการผลิตข้าวในประเทศกลุ่มนี้จะเพ่ิมขึ้น
อีกมากในอนาคตโดยเฉพาะพม่าและกัมพูชา ขณะที่สมาชิกอาเซียนที่มีการนําเข้าข้าวเนื่องจากมี
ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคเป็นปริมาณมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย           
ซ่ึงนับรวมเป็นร้อยละ 11 ของการนําเข้าข้าวทั้งโลก สิ่งเหล่านี้หมายถึงบทบาทของสมาพันธ์โรงสีและ
ค้าข้าวอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง และก็จะก้าวสู่การเป็นองค์กรด้านความมั่นคงทางอาหารของอาเซียน
และของโลกในทันทีด้วยการเชื่อมโยงตลาดกับประเทศอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนข้าว 
  ยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์และดินฟ้าอากาศ
เหมาะสมกับการปลูกยางพารามากกว่า สามารถลดจํานวนการปลูกข้าวเพ่ือไปทุ่มกับการปลูก
ยางพาราแทน และหันมาพ่ึงพาข้าวอาเซียนในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ 
บางส่วนอาจไม่ต้องจ่ายเป็นเม็ดเงินแต่แลกเปลี่ยนกับยางพาราก็สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ต่อไป
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะทําให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหายจนถึงขั้นขาดแคลน ดังนั้นการมีคลังสํารองข้าวจึงมีความจําเป็นและอาจสร้าง
อํานาจ ในการต่อรองทางการค้าบนเวทีโลก โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่ งในประเทศที่มี
ศักยภาพสูงสุดในการเป็นที่ตั้งคลังสํารองข้าวอาเซียนและของโลกเป็นเพราะความพร้อมด้าน
โครงข่ายโลจิสติกส์ และการเป็นประเทศท่ีมีปริมาณสต๊อกข้าวอยู่ในอันดับ 3 ของโลก 
  อย่างไรก็ตามชาติอาเซียนที่เป็นผู้ผลิตข้าวก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ต้องออกสํารวจการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตอย่างเป็นระบบ ดังนั้นต้องเอาตลาดเป็นตัวตั้ง      
และเอาสินค้าเป็นตัวตาม พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวให้คล้ายกับอุตสาหกรรมไวน์ของฝรั่งเศสซึ่งต้องมี
การออกสํารวจทั้งหมดและมีการแจ้งเตือนในกลุ่มผู้ผลิต อาทิ ฤดูกาลนี้ข้าวชนิดไหนจะขาดแคลนและ
ได้ราคาดีก็เร่งส่งเสริมให้ปลูก ขณะที่ข้าวชนิดไหนล้นตลาดควรควบคุมก็ต้องแจ้งเตือนเพ่ือรักษาระดับ
ราคาข้าวไม่ให้ตกต่ํา กลไกเหล่านี้จะทําให้สมาพันธ์โรงสีและค้าข้าวอาเซียนเกิดความเข้มแข็งและมี
อํานาจต่อรองในเวทีโลกอย่างแท้จริง 

  3.5 โครงสร้างครัวเรือนของสังคมไทย 
  จากรายงานชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด 
และ ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล 2556 : 16-20) เห็นได้ว่านับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 26.3 ล้านคน          
ในพ.ศ. 2503 เป็น 63.9 ล้านคน ในพ.ศ. 2554 แต่อัตราการเพ่ิมของประชากรต่อปีที่เคยอยู่ที่        
ร้อยละ 3.3 ในทศวรรษ 2500 ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 2.7 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้มี
แรงงานวัยหนุ่มสาวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันเกิดการชะลอตัวของอัตราเพ่ิมประชากร   
ทําให้ประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นโดยสัดส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ใน พ.ศ. 2544 เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 34.4 ในพ.ศ. 2554 และคาดกันว่าสัดส่วนผู้สู งอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 37.1            
ในพ.ศ. 2564 นับว่าสังคมไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมชราภาพตั้งแต่ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา        
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้องค์ประกอบของสมาชิกในครัวเรือนเปลี่ยนไป  
  ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจํานวนครัวเรือนไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 
11.9 ล้านครัวเรือนใน พ.ศ. 2529 เป็น 19.8 ล้านครัวเรือนใน พ.ศ. 2552 หรือเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยกว่า
ร้อยละ 2 ต่อปี การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังนี้  
  1. ครอบครัวที่ พ่อ-แม่-ลูก อยู่ด้วยกันมีน้อยลง แต่ครอบครัวแบบไม่มีบุตรอยู่
คนเดียว และเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายมีมากขึ้น แต่เดิมครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 64          
เป็นประเภทครัวเรือน 2 รุ่น แต่จํานวนครัวเรือนประเภทนี้มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อย
ละ 41 ในปี พ.ศ. 2552 ส่วนครัวเรือนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ครัวเรือน 1 รุ่นหรือครัวเรือน
อยู่คนเดียว และครัวเรือน 3 รุ่น การที่ครัวเรือน 3 รุ่นมีจํานวนเพ่ิมขึ้นถึงเท่าตัวแสดงว่าสามี-ภรรยา    
ที่มีลูกจะตัดสินใจอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย เพ่ือให้มีคนมาคอยช่วยดูแลลูก 
  2. จํานวนครอบครัวที่มีแต่เด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันลําพังเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
แม้ว่าครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับคนแก่หรือครัวเรือนแหว่งกลาง ใน พ.ศ. 2552 จะมีจํานวนกว่า 1.4 
ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ และดูว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างน้อยกว่าครัวเรือนประเภทอ่ืนๆ แต่ถ้าสังเกต
จะเห็นได้ว่าครัวเรือนประเภทนี้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 6.68 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนทุกประเภทในช่วง พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2552 
  3. สังคมชนบทในภาคอีสานและภาคเหนือมีครัวเรือนที่มีแต่เด็กและผู้สูงอายุอยู่
ด้วยกันตามลําพังมากกว่าทุกภาค กว่า 2 ใน 3 ของครัวเรือนไทยยังคงอาศัยอยู่ในเขตชนบทแต่ที่     
น่าสังเกต คือส่วนใหญ่มักพบครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับคนแก่ลักษณะนี้ในชนบทโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เหตุผลหลักคือพ่อแม่ที่อยู่ในวัยทํางานมักจะอพยพไปทํางานใน
เมือง แล้วฝากลูกไว้ให้ปู่ ย่า ตา ยาย ช่วยดูแล การที่เด็กอาศัยอยู่ในชนบทกับปู่ย่าตายายน่าจะเป็น
การดีเพราะอย่างน้อยที่สุดจะมีคนคอยดูแล ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่บ้านเพียงลําพังหากพ่อแม่ไปทํางาน       
หรือการอาศัยในชนบทน่าจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า แต่ในอีกแง่หนึ่งการที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่ก็จะทํา
ให้มีปัญหาขาดความอบอุ่น ขาดคนคอยดูแลเรื่องการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะกรณีที่ ปู่ ย่าตา ยาย  
ไม่รู้หนังสือ 
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  4. ยี่สิบกว่าปีที่สังคมเปลี่ยนไป ผู้หญิงไทยมีบทบาทต่อครอบครัวมากขึ้น       
ข้อค้นพบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ครัวเรือนไทยมีผู้หญิงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะครัวเรือนประเภท 1 รุ่น และ 2 รุ่นมีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนเพ่ิมขึ้นรวดเร็วมาก        
ซึ่งเหตุผลหรือคําอธิบายที่คาดว่าจะเป็นไปได้สําหรับการที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนประเภท 1 รุ่น 
อาจเกิดจากคู่สมรสเดินทางไปทํางานต่างถิ่น แต่สําหรับกรณีที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน 2 รุ่น   
อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการหย่าร้างและผู้หญิงจะเป็นคนเลี้ยงดูลูก จากงานศึกษาของสถาบันแห่งชาติ    
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวใน พ.ศ. 2552 ระบุว่าปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีผู้ปกครองคนเดียว 
(Single Parent) อาจจะเป็นพ่อหรือแม่รวมประมาณ 2.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศจากหลายสาเหตุ
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการหย่าร้างที่มากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2552 พบว่าในคู่สมรส 100 คู่ จะมีการหย่า
ร้างเกิดข้ึนประมาณ 36 คู่ ซึ่งสูงกว่า พ.ศ. 2536 ที่มีอยู่เพียงประมาณ 10 คูเ่ท่านั้น  
  5. เมื่อเด็กไทยเกิดน้อยลง จํานวนนักเรียนก็น้อยลง จํานวนประชากรวัยเด็ก    
ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ในครัวเรือนได้ลดลงไปกว่าครึ่ง เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะครัวเรือนประเภท 2 รุ่น 
ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ จํานวนนักเรียนในครัวเรือนลดน้อยลง ยกเว้นก็เพียงแต่         
กลุ่มครัวเรือนประเภท 3 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางที่พบว่ามีจํานวนนักเรียนเพิ่มข้ึน มีการวิเคราะห์
กันว่าครัวเรือนมีเด็กและนักเรียนลดลงเป็นโอกาสให้พ่อแม่มีทรัพยากรที่จะใช้สําหรับการศึกษา     
ของเด็กนักเรียนแต่ละคนมากขึ้น และสําหรับการที่ครัวเรือน 3 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นนั้นสะท้อนบทบาทความสําคัญของปู่ ย่า ตา ยาย ที่ดูแลลูกหลานในช่วงวัยเรียน  
  6. ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวยังมีมากขึ้น ด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน
อีกอย่างคือ นอกจากครัวเรือนไทยกําลังก้าวไปสู่ครัวเรือนสูงอายุคือมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 65 ปี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังพบว่าครัวเรือนประเภท 3 รุ่น มีสัดส่วนจํานวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย     
มากที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าจํานวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีทิศทางปรับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง         
และนอกจากสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้ว อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนยังเ พ่ิมขึ้น         
อย่างต่อเนื่องด้วยจาก 43 ปี ใน พ.ศ. 2529 เป็น 51 ปี ใน พ.ศ. 2552  
  ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่าครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงจาก
เดิมใน พ.ศ. 2529 ครัวเรือนแต่ละแห่งจะมีสมาชิกเฉลี่ย 4.3 คน แต่ใน พ.ศ. 2552 พบว่าเหลือ
สมาชิกเฉลี่ยอยู่เพียง 3.3 คน โดยจะเห็นว่าแม้แต่ครัวเรือนประเภท 3 รุ่น ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย ที่เคยมีจํานวนสมาชิกมากที่สุดคือ 6 คน ใน พ.ศ. 2529 แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 5.3 คน   
ซ่ึงทิศทางการลดลงนี้ปรากฏให้เห็นเกือบจะทุกประเภทครัวเรือน จะเว้นก็เฉพาะกรณีครัวเรือนแหว่ง
กลางที่เด็กอยู่กับผู้สูงอายุที่ขนาดครัวเรือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
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  3.6 ความม่ันคงด้านอาหาร (Food Security) 
  ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (2555 :102-109) ได้อธิบายถึงอนาคตข้าวไทยฝากไว้กับ
ใครในมิติโลกจริงว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานับแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้า
ของโลกเติบโตขึ้นอยู่ในระดับ 28–34 ล้านตันข้าวสาร ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
ตามด้วยประเทศเวียดนามและสหรัฐอเมริกา และต่อจากนั้นเป็นประเทศอินเดียที่โดดเด่นอย่างยิ่งใน 
พ.ศ. 2555 ส่วนประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนตกอันดับไป ตัวเลขการส่งออกในรอบ 10 ปี      
ที่ผ่านมาของไทยเฉลี่ย 8.5–9.5 ล้านตันข้าวสาร และใน พ.ศ. 2554 ส่งออกได้สูงสุดถึง 10.66 ล้าน
ตันข้าวสาร แต่ใน พ.ศ. 2555 ตามประมาณการของกรมการค้าต่างประเทศคาดว่าจะส่งออกได้
ประมาณ 7.5–8.0 ล้านตันข้าวสาร ทําให้ประเทศไทยอยู่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ผันผวนอย่างหนัก 
โดยอยู่ในช่วงภาวะคาบเก่ียวระหว่างขั้นตลาดที่เติบโตเต็มที่และเริ่มยอดขายตกลง   
  ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศอินเดียคาดว่าจะส่งออกได้ ทั้งข้าวบาสมาติและข้าวที่
ไม่ใช้บาสมาติรวมประมาณ 8.5–9.0 ล้านตันข้าวสาร คงจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกในปีนี้    
จากการที่เป็นผู้ผลิตข้าวได้มากขึ้นและมีสต๊อกข้าวเหลือสูงเป็นประวัติการณ์คงจะอยู่ในขั้นที่มี
ยอดขายเติบโตได้อีก ส่วนประเทศเวียดนามจากการทําตามนโยบาย 3 ลด 3 เพ่ิม โดยนโยบาย 3 ลด 
คือ ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช ส่วนโยบาย 
3 เพ่ิม คือ เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ และเพ่ิมกําไร เพียงไม่กี่ปีก็ทําให้เวียดนามสามารถเป็นผู้ส่งออก
ข้าวอันดับ 2 ของโลก ส่งออกเพ่ิมได้ประมาณ 7 ล้านตันต่อปี ต้องยอมรับว่าเป็นความสามารถ    
และอาจจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ในอนาคตได้ โดยรวมแล้วเวียดนามยังอยู่ในขั้นเติบโตเต็มที่อยู่  
  ส่วนสหรัฐอเมริกาส่งออกประมาณ 3.0–3.4 ล้านตัน เปรียบเทียบกับขนาด
ตลาดแล้วสัดส่วนลดลงจึงตกอยู่ในช่วงถดถอยทางการค้าข้าว ประเทศปากีสถานส่งออกประมาณ 
2.5-3.5 ล้านตัน ประเทศอุรุกวัยส่งออกประมาณ 0.8–0.9 ล้านตัน ประเทศบราซิลส่งออกประมาณ 
0.4–0.5 ล้านตัน แต่ใน พ.ศ. 2554 ส่งออกได้ถึง 1.25 ล้านตัน และประเทศอียิปต์ส่งออกประมาณ 
0.5–0.7 ล้านตัน ประเทศเหล่านี้อยู่ในช่วงของการเติบโตในระดับคงที่ ส่วนประเทศพม่าและกัมพูชา
จากนโยบายที่เกิดขึ้นและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเต็มรูปใน พ.ศ. 2558 ย่อมมี
โอกาสมากขึ้นและประกอบกับนโยบายของประเทศที่มีความชัดเจน อาทิ พม่ามีนโยบายเปิดประเทศ
ที่ต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุนภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนประเทศ
กัมพูชากําหนดนโยบายข้าวว่าในปี พ.ศ. 2558 จะส่งออกได้ 2.8–3.0 ล้านตันข้าวสาร เห็นได้ว่าทั้ง 2 
ประเทศอยู่ในช่วงเติบโตได้อีก ส่วนประเทศที่ต้องหายไปจากการส่งออกคือประเทศออสเตรเลียและ
แนวโน้มต่อไปคือประเทศจีน 
  ดั งนั้ นการร่ วมกลุ่ มประเทศผู้ ส่ งออกข้ าวคาดว่ าจ ะมี โอกาสมากขึ้ น               
โดยความร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และไทย 
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เพ่ือจะดําเนินการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว แต่จากโครงสร้างภายใน
ของแต่ละประเทศยังเกิดความแตกต่างในด้านต้นทุนการผลิต ระบบการค้า และอํานาจของ
งบประมาณรวมทั้งเชิงนโยบายข้าวของแต่ละประเทศที่เป็นอยู่พอประเมินได้ดังนี้ 
  1. ต้นทุนการเพาะปลูกพ้ืนฐานข้าวเปลือกของเวียดนามประมาณเมตริกตันละ           
4,900–5,000 บาท กัมพูชาต้นทุนต่ํากว่าคือประมาณ 4,400–4,900 บาทต่อตัน ประเทศพม่าและ
ลาวคงจะมีต้นทุนใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา สําหรับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ตามตัวเลข
ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวเปลือกของกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ยทุกภาคประมาณ 8,250–8,500 บาท    
ต่อตัน เกษตรกรภาคกลางบางรายผลิตได้มีต้นทุนตันละประมาณ 5,000–6,000 บาท เพราะฉะนั้น
โดยพื้นฐานเบื้องต้นทุนเปรียบเทียบการเพาะปลูกของเราสูงกว่า หากไม่ปรับปรุงศักยภาพแล้วไทยจะ
เสียเปรียบในระยะยาว ดังนั้นเมื่อให้กลไกตลาดโลกและระดับภูมิภาคเอเชียแหล่งซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลูกใหญ่ได้ทําหน้าที่โดยตัวมันเองในมิติของตลาดจริง ประเทศไทยจะลดบทบาทลงโดยปริยาย 
และหากคงนโยบายช่วยเหลือเรื่องข้าวเป็นพิเศษต่ออีก ผลกระทบอาจตามมาจากผู้เพาะปลูกพืช
เกษตรอื่นๆ ที่คําถามว่าทําไมไม่ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนช่วยเหลือข้าว   
  2. ประเทศไทยได้ใช้นโยบายจํานําข้าวเปลือกยกระดับสูงกว่าตลาดโลกในเวลา
นั้นมีราคา 7,000–8,000 บาทต่อตัน ขึ้นเป็น 15,000 บาทต่อตัน ส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือกขยับ
สูงขึ้น เป็น 9,000–10,000 บาทต่อตัน ณ ราคาข้าวเปลือกนี้ ไทยขายข้าวส่งออกราคา Free  On  
Broad หรือ F.O.B ประมาณ 580–620 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่เวียดนามและอินเดียขายได้ในราคา       
450–500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยเป็นประเทศที่ปรุงแต่งราคาขึ้น (Make – up Price) ในตลาดโลก
เป็นเมตริกตันละ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือต้องการไปสู่ราคาต้นทุนรับจํานําข้าวเปลือกก็จะเป็น
ข้าวสารเมตริกตันละ 800–850 เหรียญสหรัฐต่อตัน หลายประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในฐานะผู้แข่งขัน
ส่งออกกับไทยอย่างสมบูรณ์และได้ประโยชน์เต็มๆ คงจะเป็นประเทศเวียดนามและอินเดีย สิ่งนี้เป็น
เรื่องที่จะบั่นทอนความสามารถในการส่งออกของไทยอย่างมากจึงมีแนวโน้มเข้าสู่ยุคถดถอย          
การส่งออก ถ้าไทยไม่มีนโยบายที่แยบยลเชิงกลยุทธ์หวังผลจากการทําราคาสูงแล้วก็คงจะต้องประสบ
ปัญหาอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีนต่อไป 
  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวของ
ไทยกับคู่แข่ง คู่ร่วมพันธมิตร ที่เดิมนั้นมีความได้เปรียบมากจะแปรเปลี่ยนไป การที่ประเทศไทยเป็น     
ผู้ส่งออกอันดับหนึ่งต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี และในปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการส่งออกสูงถึง 10.66 
ล้านตัน ย่อมเกิดการพัฒนาการอย่างมาก ดังนี้ 
   3.1 ประเทศไทยมีโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 3,000–5,000 ตัน ที่รวมอยู่
ในโรงสีเดียวกัน และมีโรงสีขนาดใหญ่ที่มีกําลังสีได้ 1,000–3,000 ตันต่อวัน ประมาณ 20 โรง 
มากกว่าที่ใดในโลก ทําให้พื้นฐานค่าใช้จ่ายการสีข้าวประหยัดกว่าที่ใด 
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   3.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกมีทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณหน้าท่า เครื่องโหลดข้าว สายพานลําเลียงที่ทันสมัย ไซโลและห้องชิลเลอร์ที่สามารถช่วย    
การส่งข้าวได้ต่อเดือนมากกว่า 1 ล้านตัน พร้อมรวมทั้งเครื่องขัดสี เครื่องแยกสี เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุก
ขนาด โดยขณะนี้ขีดความสามารถส่งออกได้ประมาณ 14–15 ล้านตันข้าวสารต่อปีอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ถ้าไทยส่งออกลดลงเหลือ 7 ล้านตัน หลายคนบอกว่าดีเพราะจะขายได้ราคาดี แต่ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ลงทุนไปแล้ว ถึงแม้จะเป็นของภาคเอกชนที่ทําการเสี่ยงต่อการลงทุนก็ตาม        
แต่เรื่องนี้ก็เป็นทรัพยากรส่วนรวมของชาติที่ได้เสียหายด้วย  
   3.3 การพัฒนาการเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยก้าวหน้ากว่าประเทศ     
ที่ทํามาก่อนหน้านี้คือไต้หวัน ไทยสามารถเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี โดยเพาะกล้าในถาด
สามารถนําไปเพาะปลูกแบบนาดําอย่างได้ผล มีการพัฒนาเครื่องดํานาและการรับจ้างดํานาอย่าง
รวดเร็ว ในทางตรงข้ามถ้าไทยมีการส่งออกน้อยลงต่อเนื่องติดกันหลายปีนั่นก็หมายความว่าผลผลิต
ข้าวไทยจะต้องลดลง องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สรรค์สร้างและพัฒนาขึ้นมาก็จะลดลงตามด้วย ดังนั้น
ควรช่วยเกษตรกรชาวนาให้อยู่ได้  
  4. การใช้งบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาด้วยการรับจํานํา
เป็นลักษณะเงินหมุนเวียนถึง 400,000 ล้านบาท คาดว่าจะต้องขาดทุนที่เกิดจากส่วนต่างราคาจํานํา
ข้าวกับราคาตลาด ค่าใช้จ่ายดําเนินการ เช่น ค่าดอกเบี้ย ค่าเช่าโกดัง ค่าเสื่อมคุณภาพและอ่ืนๆ ที่
จําเป็นอีก รวมแล้วคาดว่าสิ้นปี พ.ศ. 2555 จะต้องจ่ายหมดไปไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท และถ้า
ต้องดําเนินการต่อเนื่องแต่ละปีตามนโยบายแห่งรัฐคงจะเป็นภาระไม่น้อย เห็นได้ว่าเมื่อรวมตัวเลขการ
ช่วยเหลือแล้วน่าจะมากกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนในฐานะผู้ผลิตผู้ส่งออกรวมกันนี่ก็เป็นข้อจํากัดที่
สําคัญอันดับหนึ่งที่ต้องคํานึง มั่นใจว่าประเทศเพ่ือนบ้านผู้ส่งออกข้าวด้วยกัน พึงพอใจมากที่ไทยมี
นโยบายเช่นนี้ แต่ก็ควรตระหนักอย่างยิ่งเมื่อเราขายข้าวในราคาจริง ไม่ใช้ราคาข้าวที่ปรุงแต่งจะถูกผู้
ส่งออกข้าวประเทศอ่ืนกล่าวหาว่าผิดเงื่อนไขในข้อตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization – WTO) อาจเข้าข่ายการสนับสนุนการส่งออกได้ ย่อมจะเกิดประเด็นตามมาแบบไม่
ควรให้เกิดขึ้น 
  มุมมองข้าวไทยในอนาคตข้างหน้ามี 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายที่เห็นว่าอนาคตยังดีอยู่
มักจะมีเงื่อนไขว่ากลไกตลาดจะต้องมีการปรุงแต่งราคาและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเชิงเศรษฐศาสตร์           
ที่วิเคราะห์จากปัจจัยที่ดิน แรงงาน ผู้ประกอบการ ทุน ซึ่งสรุปว่าไทยยังได้เปรียบและเป็นผู้นําตลาด
ข้าวส่งออก ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าคงไม่สดใส เป็นเพราะหากการรับจํานําข้าวเปลือกในราคาที่สูงตันละ 
15,000 บาท จะทําให้ราคาข้าวสารในการส่งออกคํานวณจากต้นทุนจํานําตันละ 800–850 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงมากและแข่งขันไม่ได้แต่ไทยขายจริงได้ประมาณ 580–600 เหรียญสหรัฐต่อตัน    
แต่ไทยยังสูงกว่าคู่แข่งขัน ทําให้ตัวเลขการส่งออกข้าวในอนาคตอันใกล้จะลดลง โดยความจริง
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ข้าวเปลือกในภูมิภาคต่างๆ ของโลกออกสู่ตลาดตลอดเวลา นับจากซีกตอนบนของโลกไล่เรียงลงมา
เพราะข้าวเปลือกปลูกได้เกือบทุกภูมิภาคท้ังเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาวปานกลาง 
  โดยรวมแล้วเห็นได้ว่าตลาดข้าวขนาดใหญ่ หมายถึงข้าวสารและข้าวนึ่งชนิด
คุณภาพปานกลางและคุณภาพต่ํา ประเทศไทยจะอยู่ในฐานะแข่งขันได้ค่อนข้างลําบากเพราะพ้ืนฐาน
ต้นทุนการเพาะปลูกค่อนข้างสูง และราคาส่งออกจําเป็นต้องตั้งราคาที่สูงตามไปด้วย สภาพตลาดจะ
อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเติบโตคงท่ีและเริ่มอยู่ในขั้นถดถอย ส่วนอินเดียและเวียดนามยังเติบโตต่อไปซึ่งทั้ง 
2 ประเทศมีต้นทุนการเพาะปลูกที่ใกล้เคียงกันและต่ํากว่าไทย แต่ประเทศอินเดียมีความเสี่ยงจาก      
การเพาะปลูกมากกว่าเนื่องจากสภาพธรรมชาติและการชลประทานยังไม่ดีพอ แต่ใน 3–5 ปีนี้ยังอยู่
ในช่วงเติบโตเต็มที่ ส่วนปากีสถาน อุรุกวัย บราซิล และอียีปต์ขายทั้งที่อยู่ในตลาดเฉพาะ ยังอยู่ใน
ตลาดลูกค้าประจําได้ แต่พ้ืนฐานต้นทุนการเพาะปลูกเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบในแถบ เอเชีย       
ส่วนอาร์เจนตินาที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มถดถอยลงสําหรับพม่าและกัมพูชาอยู่ตลาดที่สามารถเติบโต
ได้เพ่ิมข้ึน 
  นอกจากนี้ หัสดิน สุวัฒนพงศ์เชฎ (2555 :126-131) ได้กล่าวถึงเรื่องถอดรหัส
ข้าวไทยในตลาดโลกไว้ว่า ข้าวเป็นพืชอาหารหลักของโลกซึ่งเป็นหนึ่ งในปัจจัยที่มีความสําคัญ          
ในการดํารงอยู่ของมนุษย์ ความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกประเทศ ทั่วโลกต่างให้
ความสําคัญและกลายเป็นหัวข้อสําคัญในเวทีประชุมนานาชาติแทบทุกเวที หากจําแนกพืชอาหารหลัก
ทั้งหมดในโลกจะพบว่ามีอยู่ด้วยกัน 10 ชนิด บางชนิดทดแทนกันได้และบางชนิดทดแทนกันไม่ได้
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละเชื้อชาติ 
  ใน พ.ศ. 2554 ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่มีปริมาณการผลิต 672 เมตริกตัน     
ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของการผลิตพืชอาหารหลักทั่วโลกและอยู่ใกล้เคียงกับข้าวสาลีซึ่งอยู่ในอันดับ 2       
ที่ปริมาณการผลิต 682 เมตริกตัน ที่เปรียบเทียบให้เห็นปริมาณการผลิตข้าวกับข้าวสาลีก็เพราะพืช
อาหาร 2 ชนิดนี้ทดแทนกันได้หากจําเป็น ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของสํานักงานสํามะโนประชากร
สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2555 โลกจะมีประชากรทั้งสิ้น 7,058 ล้านคน โดยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 3.5 
พันล้านคนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและส่วนใหญ่เป็นประชากรในทวีปเอเชีย นั่นหมายความว่า
ประชากรครึ่งโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่เมื่อสํารวจลึกลงไปพบว่าประชากรในทวีปเอเชีย
บริโภคข้าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 86 ของการผลิตข้าวทั้งหมดของโลกและทวีปเอเชียเป็น
ทวีปที่ผลิตข้าวร้อยละ 89 ของการผลิตข้าวของโลก ทําให้ตลาดใหญ่ของการค้าข้าวกระจุกตัวอยู่ใน
ทวีปเอเชีย ขณะที่ทวีปแอฟริกา อเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง บริโภคข้าวคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 14 ของการผลิตข้าวทั้งหมดของโลกเท่านั้น ใน พ.ศ. 2555 ผลผลิตข้าวสารทั้งหมดในโลกอยู่ที่
ประมาณ 462 ล้านตันข้าวสาร โดยประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก 8 ประเทศแรกล้วนแล้วแต่
เป็นประเทศในทวีปเอเชีย 
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  หากจําแนกการบริโภคข้าวออกเป็นรายทวีป แล้วนําไปเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชากรต่อผลผลิตข้าวที่ผลิตได้เองและต้องนําเข้าเพ่ิมเติมก็เห็นภาพตลาดข้าวทั้งหมดในโลกแยก
เป็นรายทวีปที่ชัดเจนขึ้น อาทิ ตลาดแอฟริกาซึ่งมีประชากรถึง 1,072 ล้านคน สามารถผลิตข้าวได้
เพียง 16 ล้านตัน แต่มีการบริโภคสูงถึง 27 ล้านตัน ทําให้ทวีปนี้ต้องมีการนําข้าวเข้าปีละกว่า 11 ล้าน
ตัน แต่หากเทียบจํานวนมากจะพบว่าการบริโภคของคนแอฟริกายังมีสัดส่วนน้อยมาก โดยพืชอาหาร
หลักของคนแอฟริกานอกจากข้าวแล้วก็ยังมีแป้งข้าวโพด มันสําปะหลัง ขนมปัง นั่นหมายถึงข้าว
สามารถเข้าไปทดแทนพืชอาหารหลักเหล่านี้ได้ ขณะที่มีพืชอาหารหลักเหล่านี้ก็เข้ามาทดแทนข้าว ได้
เช่นกัน สภาวะแวดล้อมเช่นนี้ทําให้ปัจจัยราคาเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
  แม้ว่า พ.ศ. 2555 มีการผลิตข้าวทั้งหมดในโลก 462 ล้านตันข้าวสาร และมี    
การบริโภค 458.50 ล้านตันข้าวสาร แต่การค้าข้าวของโลกมีเพียงประมาณ 34.50 ล้านตันข้าสาร
เท่านั้น หากคิดเป็นร้อยละแล้วเห็นว่าการค้าข้าวของโลกมีเพียงร้อยละ 7 ของการผลิตเท่านั้น 
ประเทศที่มีการปลูกข้าวส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือรับประทานในประเทศ มีเพียง 3 ประเทศในโลก             
ที่มีโครงสร้างการปลูกข้าวเพ่ือการส่งออกครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหนึ่ง  โดย 3 ประเทศที่มีอัตรา           
การส่งออกเทียบกับอัตราการเพาะปลูกสูงสุดคือ ประเทศปากีสถาน มีอัตราส่วนการส่งออกประมาณ
ร้อยละ 57 ในขณะที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีอัตราการส่งออกต่อการผลิตประมาณ          
ร้อยละ 50 แต่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความพิเศษตรงที่แม้เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสําคัญแต่ก็เป็น
ประเทศท่ีนําเข้าข้าวที่มีนัยสําคัญ 
  แต่ถ้าแบ่งตามปริมาณการส่งออกจะพบว่าประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุด
ในโลกใน พ.ศ. 2555 ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม ไทย ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย บราซิล กัมพูชา 
และพม่า ประเทศอินเดียถึงแม้เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสําคัญแต่อัตราการส่งออกต่อการผลิตมี
ตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 8-9 ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนที่ร้อยละ 25 ทําให้ประเทศไทยค่อนข้างมี
ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอ่ืนๆ เพราะนอกจากส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลกแล้วยังมีปริมาณผลผลิตที่เหลือเพ่ือส่งออกในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 50  
  ในบรรดาพืชอาหารหลักทั้ง 10 ชนิดในโลก ข้าวมีความโดดเด่นมากที่สุดใน    
ด้านโภชนาการ เพราะเป็นพืชอาหารที่พระเจ้าประทานลงมาให้มนุษย์และด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
นี้เอง ที่ทําให้ตลาดข้าวยังสามารถเติบโตได้อีกมาก จากการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชนชาติ     
ที่ไม่เคยรับประทานข้าวให้ได้รู้จักประโยชน์ของเมล็ดข้าว ทั้งนี้สายพันธุ์ข้าวทั้งโลกมากกว่า 120,000 
สายพันธุ์ แต่ข้าวที่นิยมบริโภคมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ ออไรซา กลาเบอร์ริมา (Oryza Glaberrima)     
ปลูกเฉพาะในเขตร้อนของแอฟริกา และ ออไรซา สาติวา (Oryza Sativa) ปลูกทั่วไป โดยข้าวสาย
พันธุ์นี้ยังแบ่งออกเป็น สายพันธุ์อินดิกา ที่ปลูกมากในเขตร้อน มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว สายพันธุ์     
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จาปอนิกา ที่ปลูกมากในเขตอบอุ่น มีลักษณะเมล็ดป้อม กลมรี และสายพันธุ์จาวานิกา ไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมมีลักษณะเมล็ดป้อมใหญ่ 
  ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพวกอินดิกา แบ่งเป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว     
โดยข้าวเจ้าจะมีส่วนประกอบทางเคมีที่เรียกว่าแป้งอมิโลสเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 15-35 
ซึ่งปริมาณอมิโลสน้อยข้าวจะนุ่ม ปริมาณอมิโลสมากข้าวจะแข็ง ส่วนข้าวเหนียวประกอบด้วย       
แป้งอมิโลเพคติกเป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอมิโลสเป็นส่วนประกอบร้อยละ 5-7 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกับอาหารหลักอ่ืนๆ ในรูปแบบที่ไม่ได้ทําสุกจะเห็นว่าข้าว ให้พลังงาน   
ต่อหน่วย 100 กรัม ของอาหารหลักสูงสุด รองมาคือข้าวสาลีและข้าวฟ่าง ทําให้ข้าวและข้าวสาลีถือ
เป็นพืชอาหารหลักของมนุษยชาติ 
  เมื่อข้าวและข้าวสาลีคือพืชอาหารหลักของโลกที่สามารถทดแทนกันได้ การทํา
ตลาดข้าวจึงต้องมองข้าวสาลีร่วมด้วยซึ่งราคาตลาดข้าวสาลีย่อมส่งผลต่อราคาข้าวอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
เนื่องจากการบริโภคข้าวของคนบนโลก บางครั้งจึงถูกทดแทนด้วยข้าวสาลีในรูปของอาหารประเภท
ขนมปัง บะหมี่ ซาลาเปา หรือพาสต้า แต่หากเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารจากข้าวและข้าวสาลี
ตั้งแต่วัตถุดิบจนกลายเป็นอาหารสู่ผู้บริโภค ข้าวยังคงมีต้นทุนที่ต่ํากว่าข้าวสาลี โดยเอาราคาของข้าว
บวกพลังงานและแรงงานที่ใช้ในการแปรรูปข้าวสารให้กลายเป็นข้าวสุก เทียบกับราคาของข้าวสาลี
บวกพลังงานและแรงงานที่ใช้ในการแปรรูปข้าวสาลีให้เป็นแป้งแล้วจึงนํามาทําอาหาร พบว่าข้าวสาลี   
มีต้นทุนที่สูงกว่า ปัจจัยดังกล่าวทําให้ราคาตลาดข้าวสาลีโดยปกติจึงมักถูกกว่าข้าว 
  อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยด้านราคาของวัตถุดิบพืชอาหารซึ่งต้องแข่งขันกับ
พืชที่ทดแทนกันได้แล้ว ปัจจัยการบริโภคข้าวของคนในโลกยังขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ รายได้          
ของประชากรและวัฒนธรรมด้วย การบริโภคข้าวของแต่ละประเทศโดยเฉพาะข้าวอินดิกาซึ่งมี      
การบริโภคมากที่สุด ส่วนใหญ่คือข้าวเจ้าและข้าวเหนียวซึ่งยังมีการจัดแบ่งเกรดข้าวออกเป็นหลาย
ระดับดังนี ้
  1. ข้าวระดับพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิกัมพูชา             
ข้าวปอซํามุยของพม่า ข้าวบาสมาติ ปูส่า หรือ 1121 ของอินเดีย และ 385 อี-98 ซุปเปอร์เคอร์เนล
ชนิด 2% ของปากีสถาน เป็นต้น 
  2. ข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5% ของไทย ข้าว 386 ของ
ปากีสถาน ข้าว PR106 ชนิด 5% ของอินเดีย ข้าว US#2 ชนิด 4% ของสหรัฐอเมริกา ข้าวเมล็ดยาว
ของบราซิลและอุรุกวัย ข้าว 5% ของเวียดนาม ข้าวหอม 5% ของเวียดนาม เป็นต้น 
  3. ข้าวคุณภาพต่ํา เช่น ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ของไทย เวียดนาม 
กัมพูชา และพม่า ข้าว IRRI6 ชนิด 15% และ 25% ของปากีสถาน ข้าว IR64 25% ของอินเดีย    
เป็นต้น 
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  4. ข้าวกล้องตามชนิดต่างๆ ของข้าว ซึ่งการค้าข้าวกล้องจะเป็นการค้า        
เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี โดยประเทศต่างๆ พยายามจะปกป้องอุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศ
ตนเองโดยยังคงให้ภาษีนําเข้าข้าวกล้องถูกกว่าภาษีนําเข้าข้าวขาว เพ่ือให้อุตสาหกรรมการสีข้าว        
ในประเทศนั้นๆ มีมูลค่าเพ่ิมจากการแปรสภาพข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวแล้วจําหน่ายในประเทศ 
  5. ข้าวนึ่งชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวนึ่งที่ทําจากบาสมาติหรือข้าวขาว         
โดยข้าวนึ่ง มีคุณสมบัติในการหุงง่ายกว่าข้าวทั่วไป ทําให้เหมาะกับการหุงข้าวบางวัฒนธรรม เช่น             
ชาวตะวันออกกลาง โดยชาวอาหรับมักจะนิยมหุงข้าวนึ่ง เนื่องจากหุงโดยใช้กระทะใบบัว เขาจะเอา
ข้าวสารไปแช่ในน้ําเกลือแล้วล้างออก ผัดหอมแดงกับเครื่องเทศ ใส่ถั่วดาล ผัดจนนิ่ม แล้วเอาข้าวสาร
ที่พักไว้ลงผัดกับเครื่องที่เตรียมไว้ในกระทะ แล้วค่อยๆ เติมน้ําจนสุก วิธีการหุงข้าวแบบนี้ ถ้าเป็น     
ข้าวใหม่จะหุงยากมากและแฉะติดกระทะ แต่หากเป็นข้าวนึ่งจะทําได้ง่ายกว่า จึงทําให้ข้าวนึ่งเป็น      
ที่นิยม ข้าวนึ่งสามารถนํามาหุงเพ่ือรับประทานกับข้าวแกง เนื่องจากแม้เป็นข้าวใหม่ที่เป็นข้าวนึ่ง 
เวลาหุงเสร็จข้าวนึ่งจะร่วน แต่สีของข้าวนึ่งออกสีเหลืองคนไทยจึงไม่นิยมรับประทาน ข้าวนึ่งยังเป็น
ข้าวที่นิยมรับประทานกันในหลายประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น 
  6. ปลายข้าว ทั้งปลายข้าวหอมและปลายข้าวขาว ปลายขาวหอมของไทย         
เป็นที่นิยมในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ปลายข้าวของไทยยังนิยมใช้เป็นวัตถุดิบ       
ในโรงงานแป้งข้าว 
  7. ข้าวชนิดอ่ืนๆ ซึ่งเป็นข้าวเฉพาะอย่าง อาทิ ข้าวเหนียวดํา ข้าวหอมมะลิแดง 
ข้าวป่า ซึ่งมีตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีนิยมบริโภค 
  สิ่งเหล่านี้ทําให้ตลาดข้าวถูกแบ่งออกเป็นหลายตลาดหลายระดับราคา รวมถึง
ความชอบในการบริโภคข้าวของคนแต่ละประเทศ แต่ละทวีปก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ตลาดข้าวของ
ประเทศไทยในปัจจุบันจะส่ ง ไปยั งทวีปแอฟริกามากที่ สุ ด  รองลงมาคือ ตลาดอาเซี ยน               
ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย โดยตลาดข้าวอาเซียนของไทยมีแนวโน้มลดลง 
โดยเสียส่วนแบ่งการตลาดให้แก่เวียดนาม ส่วนตลาดตะวันออกกลางยังคงมีการค้าสม่ําเสมอกว่า     
โดยตลาดตะวันออกกลางต้องการข้าวคุณภาพดี เมล็ดยาว ซึ่งเวียดนามยังมีข้าวเมล็ดยาวน้อยกว่าไทย 
  ขณะที่การส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศต่างๆ ในแต่ละปีจะมีการสลับตําแหน่ง
ขึ้นลงแล้วแต่ความต้องการของประเทศนั้นๆ โดย พ.ศ. 2554 ประเทศไทยจะส่งออกข้าวไปประเทศ
ไนจีเรียมากเป็นอันดับ 1 รวมกว่า 1.54 ล้านตัน รองลงมาได้แก่อินโดนีเซีย 9.1 แสนตัน และ
บังกลาเทศ 7.3 แสนตัน สังเกตได้ว่าไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก และเป็นประเทศที่มี
ประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจหรือจีดีพีมากเป็นอันดับ 3 ของทวีป กลายเป็น
ผู้ซื้อรายใหญ่ของไทยที่มีอัตราการสั่งซื้อเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี 
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  เมื่อพิจารณาในด้านชนิดข้าวที่ส่งออกของไทยเห็นได้ว่าก่อน พ.ศ. 2555 ชนิด
ข้าวที่ส่งออกมากที่สุดคือข้าวนึ่ง โดยมีแนวโน้มส่งออกมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2555          
การส่งออกข้าวนึ่งจึงลดลง เพราะปลาย พ.ศ. 2554 ประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวนึ่งรายใหญ่ของ
โลกกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้ง หลังรัฐบาลประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ       
จึงทําให้การส่งออกข้าวนึ่งของไทยลดลง ส่วนข้าวหอมมะลิมีปริมาณการส่งออกสม่ําเสมอ ทั้งข้าวต้น           
ข้าวหักมะลิ และข้าวกล้องมะลิ 
  อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. 2555 ข้าวหอมมะลิไทยเองก็มีแนวโน้มการส่งออกที่
ลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากราคาข้าวของโลกที่ลดลงทําให้ส่วนต่างของราคาข้าวหอมมะลิไทยกับข้าว
ขาวของโลกมีมากขึ้น ประกอบกับ พ.ศ. 2555 ราคาข้าวหอมของเวียดนามและข้าวหอมกัมพูชามี
ปริมาณการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิของไทย ส่วนข้าวขาว ข้าวหัก          
และข้าวปทุมธานี ก็มีแนวโน้มส่งออกลดลง มีเพียงข้าวเหนียวที่มีการส่งออกสม่ําเสมอ แม้ว่าจะลดลง
จากพ.ศ. 2554 เล็กน้อยก็ตาม 
  การส่งออกข้าวไทยในวันนี้ ปัจจัยที่มีมากระทบต่อปริมาณและราคาจึงไม่ใช่
เพียงนโยบายรัฐ แต่ยังมีเรื่องของราคาพืชอาหารที่สามารถทดแทนข้าวได้ สภาพตลาดการค้าข้าว     
ของแต่ละประเทศแต่ละทวีปทั่วโลก แกนตลาดหลักที่เริ่มเปลี่ยนจากเอเชียไปสู่แอฟริกา รวมถึงภาวะ           
การแข่งขันด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอ่ืนๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทย 
รวมถึงผู้ผลิตทั้งชาวนาและผู้ประกอบการโรงสีต้องทําความเข้าใจ การทําตลาดข้าวไทยในสถานการณ์
ที่มีการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงเช่นนี้ผู้ส่งออกข้าวของไทยต้องมีการปรับตัวโดยทําการตลาดของ
ตนเองมากขึ้น ทําการตลาดปลายทางมากข้ึนศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคข้าวของตลาดต่างๆ  
  นอกจากนี้ สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2552 : 55-67) อธิบายถึง “Food Fuel Feed 
Security วิกฤตร้ายใกล้ตัว” ไว้ว่าข้าวถูกยกให้เป็นพืชอาหารที่มีต้นทุนความอ่ิมต่อ 1 มื้อต่ําที่สุดเมื่อ
เทียบกับคุณค่าทางอาหารที่ได้ แต่สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนไปส่งผลให้ข้าวถูกคุกคามจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ทําการเกษตรของโลกเริ่มลดลงแต่
ปริมาณประชากรของโลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องประกอบกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น นอกจากข้าวแล้วพืช
อาหารอ่ืนๆ อาทิ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวสาลี ก็ถูกภัยคุกคามเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
แนวโน้มของการนําพ้ืนที่เพาะปลูกไปใช้ในการปลูกพืชพลังงาน หรือการนําพืชอาหาร ซึ่งเป็นทั้ง
อาหารคนและอาหารสัตว์ไปใช้เป็นพืชพลังงาน ซึ่งปัญหาภาวะวิกฤตราคาน้ํามันและอาหารในปัจจุบัน
เกิดจาก 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ความไม่สมดุลทางธรรมชาติ (Environmental Imbalance) ที่ถูกทําลายลง
จากฝีมือมนุษย์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ ปรากฏการณ์เอลนิญโญ่และลานิญญ่า ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในหลายพ้ืนที่ และกระทบพ้ืนที่
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เพาะปลูกในหลายประเทศ โดยประเทศไทยจะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ําให้ดี โดยเฉพาะเวียดนาม
ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ํามาก และอาจจะกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัย    
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  2. ความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากร (Demographic Imbalance)          
มีสาเหตุมาจาก 2 ประเด็นใหญ่คือ ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเกิดปัญหาการเกิดของประชากรต่ําจน
นําไปสู่ปัญหาของสังคมผู้สูงอายุ และประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีปัญหาการเกิดของประชากรสูง        
ที่น่าสนใจคือระดับการบริโภคของประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก 7 
พันล้านคนในปัจจุบันเป็น 8 พันล้านคน ใน ค.ศ. 2030 และจะเพ่ิมเป็น 9 พันล้านคน ใน ค.ศ. 2050 
  3. ความไม่สมดุลของเครื่องมือ (Instrumental Imbalance) ในยุคของการเงิน
ภิวัฒน์มีเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มากมาย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อเรื่องของการเคลื่อนย้ายทุนสินค้า
และบริการอย่างเสรีซึ่งสินค้าเกษตรเป็นวัตถุที่ซื้อขายกันกลุ่มหนึ่ง ผู้ซื้อมีอิทธิพลในการกําหนดราคา 
มีตลาดซื้อขายล่วงหน้าอย่างแพร่หลาย การเกิดขึ้นของกองทุนต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเก็งกําไร          
มีการโยกย้ายเงินทุนไปมาระหว่างพอร์ตของสินค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งสินค้าเกษตร น้ํามัน ทองคํา หุ้น 
ตลอดจนตราสารหนี้ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความอ่อนไหวในราคาสินค้าเกษตรอย่างมาก  
  4. ความไม่สมดุลระหว่างกลุ่มธุรกิจ (Sectorial Imbalance) โดยเฉพาะธุรกิจ
อาหารกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับพลังงานจะเชื่อมโยงกับความต้องการ    
ของประชากร ส่งผลให้ในบางพ้ืนที่มีความคิดในการนําพืชอาหารไปใช้เป็นพืชพลังงาน หรือการนํา
พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารไปใช้ปลูกพืชพลังงานแทนซึ่งได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินต่อไร่สูงกว่า ส่งผลให้เกิด     
ความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกความกังวลในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร        
และพลังงาน ผลักดันให้ประเทศที่ร่ํารวยมีนโยบายการทําเกษตรในต่างประเทศ (Offshore Farming)    
เป็นนโยบายในการไปเช่าซื้อหรือลงทุนปลูกพืชเกษตรในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้แก่ประเทศตนเอง เช่น การเข้าไปซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินสําหรับทํานาในลาวหรือกัมพูชา เป็นต้น   
  ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทําให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการช่วงชิงทรัพยากร   
มีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ เป็นเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องจะมีความสัมพันธ์กับการเงินภิวัฒน์ 
เพราะไม่ว่าจะพูดถึงความไม่สมดุลทางธรรมชาติ ความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากร และความ   
ไม่สมดุลระหว่างกลุ่มธุรกิจก็จะถูกโยงไปถึงจุดที่เกิดความขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนพลังงาน และ
ขาดแคลนน้ํา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในบางพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดสงครามเพ่ือแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งนโยบายการทําเกษตรในต่างประเทศ    
หากมองผิวเผินจะเป็นการลงทุนระหว่างประเทศ แต่ท่ามองในมุมของการเมืองและความมั่นคงจะเห็น
ได้ว่าเป็นการสร้างอาณานิคมอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากมีการไปครอบครองที่ดิน และจ้างชาวบ้านมา
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เป็นแรงงานเพ่ือปลูกพืชส่งกลับประเทศของตนหรือเพ่ือสร้างเป็นช่องทางในการขายสินค้าเกษตร     
ที่ผลิตได้ไปสู่ประเทศท่ีสาม 
  การวิเคราะห์แก้ปัญหาข้าวให้ตรงจุดโดยมองจากพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่วนหนึ่งมาจากการจําหน่ายที่ดินทํากินของเกษตรกร แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือพืช
อาหารถูกนําไปใช้เป็นพืชพลังงาน ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์    
โดยในประเด็นนี้ควรศึกษาใน 3 เรื่อง ได้แก่ การผลิต การบริโภค และการค้า ซึ่งต้องวิเคราะห์ว่า    
การผลิตและการบริโภคจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมเพียงใด การลดลงของระดับการผลิต         
หรือการเพิ่มขึ้นของระดับการบริโภคอย่างเฉียบพลันจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
พิจารณาว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อการผลิตการบริโภค และเสถียรภาพของราคาใน
ประเทศ  
  ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้าวหรือพืชเกษตรใดๆ ก็ตามจะต้องให้ความสําคัญกับ
สมดุลของการผลิต การบริโภค และการค้า เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ อาทิ นโยบายสนับสนุนแหล่งเงินทุน นโยบายการประกันราคาหรือรับจํานํา รวมถึงมาตรการ
ควบคุมการส่งออกและการนําเข้าซึ่งอาจจะถูกนํามาใช้ในอนาคต ในมิติของการค้าปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของอาหาร พลังงาน และความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องข้าวที่จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศให้ได้ก่อนที่จะวางแผนสร้างความมั่งคั่ ง               
ในการส่งออก และที่น่าสนใจคือตลาดโลกจะมีการนําเข้าข้าวเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัวจากประมาณ 20     
ล้านตันใน ค.ศ. 2010 เป็น 40 ล้านตัน ใน ค.ศ. 2020 และมีการประเมินว่าประเทศไทยจะส่งออกข้า
สูงถึง 12 ล้านตันใน ค.ศ. 2020 ดังนั้นประเทศไทยจะวางแผนบริหารจัดการอย่างไรในสถานการณ์ที่
เกษตรกรบางส่วนเริ่มหันปลูกพืชชนิดอ่ืนที่มีผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าข้าว และสิ่งที่น่าสนใจคือ
นโยบายการทําเกษตรในต่างประเทศของประเทศที่ร่ํารวยจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการส่งออก  
โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนปลูกข้าวในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ        
ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยอย่างลาว กัมพูชา เป็นต้น ซึ่งจากโครงสร้างประชากรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงปี 
ค.ศ. 2011-2020 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความต้องการอาหารและพลังงานในแต่ละภูมิภาค     
ก็จะช่วยให้ผู้ส่งออกข้าวของไทยสามารถวางแผนได้ว่าควรให้ความสําคัญกับตลาดใด และจะรับมือกับ
ความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
  ประเทศไทยควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารหรือความมั่นคง
ทางพลังงานมากกว่ากัน แต่เมื่อพิจารณาจากราคาน้ํามันใน ค.ศ. 2020 ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐ  
ประมาณการณ์ไว้ว่าราคาน้ํามันใน ค.ศ. 2020 น่าจะสูงถึง 110 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล      
ถือว่าไม่สูงมากนักเพราะใน ค.ศ. 2008-2009 เคยขึ้นไปถึงระดับ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ
บาร์เรลแล้ว โดยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่น้ํามันมีสินค้าทดแทนหลายรายการ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ 
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พืชพลังงาน พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่าราคาข้าวหรือน้ํามันจะเป็นเช่นไร การแก้ไขปัญหา
ควรจะตอบโจทย์ให้ได้ คือ ความยั่งยืน ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะ      
เรื่องเสถียรภาพของราคาเพราะการที่ราคาอาหารและพลังงานมีความผันผวนสูงจะส่งผลกระทบต่อ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ดังนั้นถ้าบริหารจัดการทั้ง 3 เรื่องนี้ได้ก็จะช่วยให้นโยบายชัดเจน 
ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวกับข้าวเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
  หากพิจารณาจากตัวเลขการนําเข้าและส่งออกข้าวของแต่ละประเทศ         
ในช่วง ค.ศ. 2011-2020 พอมองเห็นการเติบโตของตลาดนําเข้าและส่งออกในหลายประเทศ          
ซึ่งประเทศไทยจะมีบทบาทที่สําคัญมากเนื่องจากเมื่อเทียบจากปริมาณส่งออกรวมใน ค.ศ. 2010/11 
ที่มีเพียง 30.47 ล้านตัน กับปริมาณการส่งออกรวมใน ค.ศ. 2020/21 ที่สูงขึ้นเป็น 41 ล้านตัน      
โดยปริมาณข้าวส่งออกที่เพ่ิมขึ้น 10.53 ล้านตันนั้นมาจากข้าวของประเทศไทยถึง 2.73 ล้านตัน     
หรือร้อยละ 25.92 ของปริมาณข้าวที่ส่งออกเพ่ิมขึ้น ขณะที่ประเทศคู่แข่งในการส่งออกข้าว             
มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเพ่ิมบทบาทในการกําหนดราคา
ขายข้าวในตลาดโลกแทนที่จะปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กําหนดราคาซื้อ 
  ทางออกของข้าวไทยในอนาคตนั้นควรวิเคราะห์ธุรกิจข้าวลึกลงไป เห็นได้ว่า   
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในตลาดอาเซียน โดยแนวคิดเรื่องการรวมกลุ่มของผู้ผลิตและการให้
สิทธิพิเศษแก่ผู้ซื้อเป็นสมาชิกของอาเซียน โดยการจับมือกันเพ่ือลดกําลังการผลิตลงแล้วนําพ้ืนที่ปลูก
ข้าวไปปลูกพืชอย่างอ่ืนแทน เมื่อผลผลิตข้าวลดลงแล้วจะทําให้ปริมาณข้าวลดลงแล้วราคาเพ่ิมขึ้นซึ่ง
อาจทําให้ประเทศที่นําเข้าข้าวลดลงแล้วราคาข้าวเพ่ิมขึ้น อาจทําให้ประเทศที่นําเข้าข้าวในอาเซียน
เดือดร้อน ดังนั้นควรให้โควตาหรือสิทธิพิเศษแก่ประเทศอาเซียนเดือดร้อนในการซื้อข้าวราคาพิเศษ
แทน วิธีนี้จะช่วยให้ราคาข้าวในตลาดโลกดีขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศหรือตลาด
ในภูมิภาคอาเซียน 
  ในส่วนของตําแหน่งของข้าวไทยในตลาดโลกนั้น ถ้ามองในภาพรวมประเทศไทย
อาจจะปลูกข้าวแล้วไม่คุ้ม ดังนั้นจึงต้องพยายามยกระดับข้าวไทยขึ้นไปในตลาดระดับสูงและเปลี่ยน
จากขายมากแต่กําไรน้อย เป็นขายน้อยแต่กําไรมากให้ได้ ที่สําคัญคือไทยต้องทําตัวเป็นพ่อค้าคนกลาง
ให้ได้เนื่องจากที่ดินของไทยมีจํากัดจึงจําเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องวางแผนการใช้
ประโยชน์กันใหม่โดยเฉพาะความคุ้มค่าในการลงทุน ข้อสําคัญอีกประการคือไทยต้องมองภาพใหญ่    
ให้ชัดเพราะการแข่งขันในตลาดข้าว ปัจจุบันประเทศไทยไปแข่งขันกับเวียดนามในตลาดล่างซึ่งไม่เกิด
ประโยชน์ ดังนั้นไทยควรยกระดับไปทําตลาดบน โดยทําเหมือนสิงคโปร์ที่นําเข้าสินค้าเข้ามาเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ข้าวและส่งออกไปต่างประเทศ รวมทั้งไทยอาจจะใช้นโยบายการทําเกษตรใน
ต่างประเทศด้วย เนื่องจากเรามีจุดเด่นในเรื่องนี้และยังมีการผสมผสานแรงจูงใจระหว่างการมองข้าว
เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม กับการมองข้าวในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องแข่งขันในเวทีโลก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    
 
 

87 
 

ดังนั้นการเป็นผู้นําในธุรกิจข้าวของโลกนอกจากจะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีจะต้องมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวที่มีขนาดเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการใช้เครื่องจักรมากขึ้นและลดการใช้กําลังคนลงเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าในการผลิต 
  การค้าที่ผ่านมาไทยมองข้าวในแบบตามธรรมเนียม หมายถึงมองแบบการตลาด
ในประเทศเป็นศูนย์กลาง (Domestic-Centric) โดยเอาข้าวส่วนที่เหลือจากการบริโภคในประเทศไป
ส่งออก แล้วมาลุ้นว่าในแต่ละปี เวียดนาม จีน อินเดีย จะส่งข้าวมากน้อยแค่ไหน ราคาข้าวจะผันผวน
แค่ไหนซึ่งเป็นวิธีคิดท่ีผิด ดังนั้นจึงต้องจัดกระบวนความคิดใหม่ให้ชัดเจนโดยต้องมองมุมของเกษตรกร
ว่าการสร้างรายได้เพ่ิมให้เกษตรกรนั้นจะต้องทําอย่างไร และต้องบอกเกษตรกรให้ทราบว่า ถ้าไม่ปลูก
ข้าวอย่างจริงจังก็จะไม่ได้ผลตอบแทนที่มากพอ และต้องอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและ
ราคาข้าวเพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว โดยมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจข้าวของไทยดังนี้ 
  1. ต้องมองธุรกิจข้าวในรูปแบบของโลกเป็นส่วนกลาง (Global Centricity)    
แต่เน้นลงไปในระดับภูมิภาค (Regional Platform) เนื่องจากถ้าประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนามให้ความร่วมมือกับไทยในการส่งออกข้าวก็จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของปริมาณข้าว
ได้ ประเทศไทยอาจต้องเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องการันตี อาหารและ    
ความมั่นคงด้านพลังงานของอาเซียน กล่าวคือประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพในการบริหารให้แก่ข้าว
ในอาเซียนให้ได้ ไม่ว่าข้าวจะอยู่ในพม่า กัมพูชา ลาว หรือประเทศใดก็ตามเพ่ือสร้างตลาดอาเซียน        
ให้เกิดข้ึน 
  2. ประเทศต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากรับเป็นรุก โดยเฉพาะการเข้าไปบริหาร      
ความต้องการในตลาดที่ข้าวไทยมีความเข้มแข็ง  ที่ผ่านมาไทยเน้นแต่เรื่องโครงการรับจํานํา           
หรือการประกันราคา จากนี้ไปต้องเริ่มให้ความสําคัญกับการเจาะตลาดการสร้างตราสินค้าข้าวไทย 
การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เช่น การอิงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า       
แบบตลาดชิคาโก เป็นต้น 

  3.7 ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารสู่ตลาดโลกเป็น       
อย่างมาก แต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะ
เวลานานทําให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภค        
ด้านอาหารปลอดภัยและแนวโน้มการตลาดของอาหารอินทรีย์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ประเทศไทยสนใจการทําเกษตรอินทรีย์ และผลักดันผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ของประเทศได้ใน      
พ.ศ.2535 มีการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงการค้าเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร
และบริษัทนครหลวงค้าข้าว ต่อมา พ.ศ.2544 รัฐบาลกําหนดนโยบายให้เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์
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เพ่ือสร้างรายได้ฟ้ืนฟูและเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
รวมทั้งรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้ยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ (อุมาพร อาลัย 2554 : 9-10) 
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 กําหนดไว้
ใน   ด้านยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาการปรับโครงสร้างการผลิตและการค้าให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน              
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจโดยรวม สร้างสมดุล
ระหว่างการผลิตในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงเกษตรแบบยั่งยืน และเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการจัดทํามาตรฐาน     
การผลิต สร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
  ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 
กําหนดไว้ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน สนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีการ
เพาะปลูกที่เหมาะสม มีความหลากหลาย กําหนดมาตรการลดการใช้สารเคมีการเกษตร ลด และ
ควบคุมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์ ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน 
เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 กําหนด
ไว้ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในรูปแบบ
การเป็นเครือข่ายวิสาหกิจการทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมการทําเกษตรสีเขียว 
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์ 
  กรณี ขอ งคว ามสํ า เ ร็ จ ค รั้ ง แ ร ก ในกา รผลิ ต ข้ า ว อิ นทรี ย์ เ ชิ ง ก า รค้ า                  
โดยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทนครหลวงค้าข้าว วัลลภ พิชช์พงศ์ษา       
นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และรองกรรมการผู้จัดการบริษัท นครหลวงค้าข้าว จํากัด 
อธิบายถึงการผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรว่า ปัจจัยความสําเร็จของการผลิตและการค้า
ข้าวอินทรีย์คือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งต้องมีกระบวนการทั้งในเรื่ องการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการสื่อสารที่ดี เพ่ือให้ทิศทางและเป้าหมายของการดําเนินงานของเกษตรกร       
และผู้ประกอบการให้ตรงกัน หากย้อนกลับไป พ.ศ. 2535 กระแสของผู้บริโภคทั้งในประเทศ      
และต่างประเทศมุ่งไปที่การดูแลสุขภาพกันมากขึ้นทําให้มีการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี อาทิ ปุ๋ย      
ยาฆ่าแมลง ที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งและโรคทางพันธุกรรม ดังนั้น   
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ข้าวอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกใหม่สําหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ไม่ได้สนองความต้องการเฉพาะผู้บริโภค
ภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ได้รับความนิยมในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะยุโรป อเมริกาเหนือ 
และบางประเทศในแถบเอเชีย  
  การพัฒนาดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา (Contract 
Farming) โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และได้ส่งพนักงานไป
เข้าอบรมศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ถูกต้องจากกรมการข้าว      
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทําให้มีความรู้ทั้งในเรื่องของพันธุ์ข้าว
ที่ควรนํามาปลูกเป็นข้าวอินทรีย์ ขั้นตอนในการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกเพ่ือให้ได้ข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด หลังจากได้ศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว
ทางบริษัทได้ใช้พ้ืนที่ทุ่งรอ ในโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ต้นแบบมีอาณาเขตครอบคลุม 2 จังหวัดคือ
จังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการทํานาน้ําฝนซึ่งทําได้เพียงปีละหนึ่งครั้งและมีการใช้
สารเคมีน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืน จากนั้นได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้าร่วมโครงการ   
โดยบริษัทได้จัดทําข้อตกลงกับเกษตรกรเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่าย ทั้งในเรื่องการยอมรับ
หลักการการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ถูกต้องไปปฏิบัติและเรื่องการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และบริษัท    
มีการจัดหานักวิชาการติดตามให้คําแนะนําในทุกข้ันตอนของการผลิต ผลจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทําให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นรายที่เพ่ิมขึ้น   
เนื่องจากบริษัทรับซื้อข้าวอินทรีย์ในราคาที่สูงกว่าราคาข้าวสารธรรมดาร้อยละ 10-20 อีกทั้ง
เกษตรกรก็ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
2554 : 26-31) 

  3.8 พฤติกรรมผู้บริโภคข้าว 
  ทฤษฎีการบริโภคด้วยอารมณ์ (Mood Consumption) ปัจจุบันผู้บริโภคมี     
พลังอํานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากรูปแบบการค้าในอดีตที่ผู้ผลิตเป็นผู้กําหนดว่าจะผลิต
สินค้าใดออกสู่ตลาด ในช่วง ค.ศ. 1900–1950 เป็นยุคที่เน้นการผลิตสินค้าปริมาณมากและราคาถูก 
ผู้บริโภคไม่มีโอกาสมากนักที่เลือกสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง 
การซื้อเป็นเพียงสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานในชีวิตและยกระดับฐานะของคนในสังคม หลังจากนั้น 
50 ปีต่อมาผู้บริโภคได้ปรับเข้าสู่ยุคการตลาดนําการบริโภค มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการที่ชัดเจน
มากขึ้นตามวิถีชีวิต อายุ อาชีพ เพศ และรายได้ของผู้บริโภค มีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้       
ในกระบวนการผลิต ผู้บริโภคเริ่มเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าราคานอกจากเรื่องตราสินค้าและหน้าที่
การใช้งาน ในยุคนี้การสื่อสารโฆษณาและการสร้างตราสินค้าถือเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างความสําเร็จ
ทางธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (ขัตติยา วิสารัตน์ 2549 : 8-13)   
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  1. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer Generation) มีอายุปัจจุบันระหว่าง    
40–63 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่มีกําลังซื้อสูง คนกลุ่มนี้รู้ค่าของเงิน มีทัศนคติที่ดีต่อ       
การจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพ่ือตัวเองและบุคคลใกล้ชิด เป็นพวกชอบงานหนัก มุมานะเพ่ือสร้างฐานะ
ให้กับครอบครัว ใส่ใจ    เรื่องสุขภาพและการชะลอวัยของตนมากขึ้น 
  2. กลุ่มเอ็กซ์ (X Generation) มีอายุปัจจุบันระหว่าง 34–39 ปี บางครั้งเรียก
พวก Yuppies เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีห่วงใยในเรื่องภาพลักษณ์ กล้าที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือลงทุนซื้อสินค้า
ที่มีชื่อเสียง มีอิสระในการดํารงชีวิต ใช้ชีวิตแบบคนทันสมัย ชอบทํางานในลักษณะใช้ความคิด       
และมีความต้อง การเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก 
  3. กลุ่มวาย (Why Generation) มีอายุปัจจุบันระหว่าง 25-33 ปี เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ใจร้อน ต้องการเห็นผลสําเร็จทุกอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง      
และเชื่อว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตเกิดขึ้นได้ต้องทํางานหนัก มักเปลี่ยนงานบ่อย มีแนวโน้มที่
จะแต่งงานช้าลง นิยมใช้สินค้าราคาไม่แพงแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน ลดการเลือกซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่น 
โดยเน้นการแต่งกายท่ี ภูมิฐานมากข้ึนเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้พบเห็น  
  4. กลุ่มมิลเลเนียล (Millennial Generation) มีอายุปัจจุบันระหว่าง 18–24 ปี 
บางครั้งครอบคลุมอายุต่ํากว่า 18 ปี มีคําจํากัดความคนกลุ่มนี้ว่าเด็กแนว เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิต
แต่ละวันอย่างมีความสุข ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างชาติ คนกลุ่มนี้
มักไม่ชอบการเป็นลูกจ้าง มีความอิสระในตัวเองค่อนข้างสูง มีแนวทางเป็นของตัวเองที่ชัดเจน      
และกําลังเติบโตเป็นผู้บริ โภคคลื่นลูกใหม่ที่จะทําหน้าที่กําหนดแนวทางการบริโภ คสินค้า             
และบริการต่างๆ  
  พอมาถึงต้นศตวรรษที่ 21 ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดมิติใหม่ทางการตลาด คําจํากัดความของผู้บริโภคไม่สามารถอธิบายด้วยวิธีคิด
แบบเดิมตามสถานะทางประชากรศาสตร์ได้อีกต่อไป เป็นเหตุให้ต้องทําความเข้าใจผู้บริโภคในทาง
สังคม จิตวิทยา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์  ต่อมาพัฒนาเป็นทฤษฎีการบริโภค       
ด้วยอารมณ์เป็นยุคที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการเพ่ือตอบสนองอารมณ์และความพึงพอใจ
ของตัวเองมากกว่าคุณภาพและราคาของสินค้า ไม่เชื่อถือตราสินค้าเพราะการโอ้อวดเกินจริง          
ในการโฆษณาผู้บริโภคต้องการสร้างเอกลักษณ์ และสะท้อนการเป็นตัวตนมากกว่าในยุคก่อน           
มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือสินค้า ออกแบบหรือเลือกวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง อาทิ ธุรกิจ
ประเภททําได้ด้วยตนเองที่ตอบสนองผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานและภาคภูมิใจในงานที่ได้
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง (ขัตติยา วิสารัตน์ 2549 : 8-13)   
  นอกจากนั้นผู้บริโภคยังมีตัวแปรกระตุ้นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ต่าง
ไปจากเดิมมีความคิดนอกกรอบ ไม่จํากัดตัวเองให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคแบบเก่า เช่น นักศึกษา    
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ปี 1 ใช้มือถือราคาแพงรุ่นที่ออกแบบมาสําหรับผู้บริหาร คุณปู่วัยเกษียณขับรถยนต์สปอร์ตที่ผลิตเพ่ือ
ขายกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว ผู้ชายเดินเข้าร้านเสริมสวยหรือเคาน์เตอร์เครื่องสําอางมากกว่าผู้หญิง เป็นต้น 
ผลของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบันและความหลากหลายของแต่ละบุคคล      
ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอารมณ์ ทัศนคติ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (Style-Vision, 2006 : 4-46) 
  1. กลุ่มนวัตกรรม (Innovation) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะชอบค้นคว้าหา
ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ การแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก
มีเหตุมีผลในตัวของมันเอง ชอบการแข่งขัน การเอาชนะการผจญภัย สนใจผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ อาทิ 
อาหารที่เติมลูกเล่นเข้าไป เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปรุง
แต่งรสชาติอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทสลัดผักหรือยําผลไม้ที่ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกปรุง
รสเองได้ โดยเพ่ิมจุดขายที่ภาชนะบรรจุใสแบบปิดเพ่ือให้ผู้บริโภคที่เขย่าส่วนผสมต่างๆ และมองเห็น
สีสันของอาหารนั้นด้วย 
  2. กลุ่มหยั่งรู้ (Intuition) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะที่ชอบค้นหาตัวตนที่
แท้จริง มองโลกในแง่ดี จิตใจอ่อนโยน ห่วงใยเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ เลือกทํางานที่ตนชอบ
มากกว่างานที่ต้องทํามีพลังในการทํางานสูง ชอบใส่เสื้อผ้าที่คล่องตัว และเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักชอบเข้าห้องสมุด ร้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงภาพศิลปะ โรงละคร          
และยังนิยมที่จะเดินทางเพียงลําพังมากขึ้น ทั้งการไปทําธุรกิจและการพักผ่อนจึงต้องการ           
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องพ่ึงโปรแกรมทัวร์แบบสมัยก่อน นิยมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ในสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่มนุษย์ปรับตัวหันเข้า
ธรรมชาติมากขึ้น ทวนกระแสโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบัน โดยอาหารของผู้บริโภคกลุ่มนี้   
ต้องเป็นอาหารปลอดสารพิษ  
  3. กลุ่มสมบูรณ์แบบ (Perfection) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะชอบความ
มั่นคงในชีวิต ความถูกต้อง ความเป็นระบบระเบียบปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี ใช้ชีวิตเรียบง่าย     
แต่ต้องแฝงด้วยความหรูหรา เลือกใช้สินค้าท่ีรักษาปกป้องระบบนิเวศน์ สวัสดิภาพของสัตว์ อาทิ นิยม
เครื่องสําอางยี่ห้อที่ไม่มีการใช้สัตว์ทดลอง หรือเสื้อผ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยให้
ความสนใจและห่วงใยสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากอาหาร
ปกติท่ีรับประทานเข้าไป มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อต้านอาหารจานด่วน 
เพราะเชื่อว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์จะต้องผ่านกระบวนการผลิตและปรุงแต่งอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี้
แล้วยังมองอาหารเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายอันเป็นมงคล อาทิ ชาวตะวันตกบาง
กลุ่มมองว่าสัตว์น้ําเปลือกแข็ง อย่างกุ้งลอบสเตอร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จและการมีอายุยืน
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ยาว ส่วนชาวจีนเชื่อว่าอาหารและเครื่องดื่มที่นํามาไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนล้วนถือกําเนิดมาจาก
ธาตุดิน น้ํา และอากาศ ซึ่งจะนําความเจริญรุ่งเรืองและความม่ังมีศรีสุข 
  4. กลุ่มตามความพอใจ (Satisfaction) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะชอบความ
สนุกสนาน ชอบพบปะสังสรรค์ มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง รักความถูกต้องและมนุษยธรรม เรียนรู้และ
ปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ดีเป็นคนไม่มีพิธีรีตอง ไม่ถือตัวรักความเสมอภาค มีจิตใจกว้างขวางชอบ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชอบใช้จ่าย หลงใหลสิ่งบันเทิงทุกประเภท เป็นคนเบื่อง่ายหน่ายเร็ว ชอบเปลี่ยน
สิ่งของเครื่องใช้ให้ตามยุคสมัย แฟชั่นอยู่เสมอ ชอบเลียนแบบชีวิตแบบดาราและผู้มีชื่อเสียง ชอบทํา
ธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการเป็นลูกจ้างบริษัทที่ไม่มีความมั่นคง ชอบมองเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่ องที่
สนุกสนาน มองทุกสิ่งบนโลกเป็นสิ่งสวยงาม ชอบท่องเที่ยวไปในสถานที่แปลกใหม่ มีเรื่องราวให้
ค้นหา มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และวิถีชาวบ้านที่น่าสนใจหลงเหลืออยู่ อาทิ สถานที่แบบ
มหัศจรรย์ในไทย และการท่องเที่ยวแบบบ้านพักตากอากาศ มีแนวคิดแบบมองอะไรไม่ใหญ่เกินตั ว 
มองสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นหลักเพ่ือนํามาปฏิบัติในท้องถิ่นให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน  
  ผลจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันทําให้เกิดการปฏิวัติทาง
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการซึ่งมี
แนวโน้มการบริโภคที่กําลังเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับทฤษฏีการบริโภคด้วยอารมณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
(Style – Vision, 2006 : 4-46)  
  1. รูปแบบที่หนึ่ง เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประจําวัน 
ประกอบกับสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบทําให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายและความ
รวดเร็วมากขึ้น วัตถุสิ่งของต่างๆ จะต้องบ่งบอกถึงความหรูหราและความโดดเด่นของผู้บริโภคแม้เป็น
เพียงความฉาบฉวยชั่วครู่ชั่วยามก็ตาม   
  2. รูปแบบที่สอง เมื่อโลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ     
บนโลกมากขึ้น ไม่มีพรมแดนปิดกั้นระหว่างกันทําให้สูญเสียความเป็นชนชาติของตน ผู้บริโภคจึง
ต้องการสิ่งที่แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของแต่ละท้องถิ่นมากที่สุด จึงเลือกลงทุนใน
สิ่งที่ทําให้ผู้คนหันมามองและยอมรับในบุคลิกของตนเองมากขึ้น  
  3. รูปแบบที่สาม เมื่อผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองถูกยัดเยียดสินค้า และบริการมาก
เกินไปทําให้วิตกกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม มีอารมณ์ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมสูง ชอบอะไรก็ตามที่มี
ประโยชน์ใช้สอยได้จริงนอกเหนือจากคุณค่าและความหมายของสินค้านั้น   
  4. รูปแบบที่สี่ เป็นการเปิดโลกอย่างอิสระทางความคิดและการกระทําอย่างสุด
ขั้วทําให้ชุมชนอ่อนแอ ไม่เข้มแข็งเหมือนก่อน ผู้บริโภคเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพ สังคมการเมือง     
ในปัจจุบัน จึงแสดงออกโดยการปลดปล่อยจินตนาการของตน บางครั้งก็มีอารมณ์ ประชดประชัน
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สังคมและต้องการหาความสุขให้กับชีวิตมากขึ้น มีความปรารถนาที่จะมีสินค้าหรูหรามีคุณภาพ         
แต่ราคาย่อมเยา  
  ดังนั้นการศึกษาทฤษฏีการบริโภคด้วยอารมณ์เป็นแนวทางในการวิจัย          
กลุ่มผู้บริโภคคนไทยว่า มีพฤติกรรมการบริโภคปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับลักษณะการบริโภคด้วย
อารมณ์อย่างไร เพ่ือที่จะได้นําผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคไทยและพฤติกรรมการซื้อไม่เด่นชัด 
และมีรูปแบบไม่แน่นอน แตกต่างจากผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
เป็นจํานวนมากเพ่ือจัดเก็บไว้ได้นานทําให้สามารถกําหนดรูปแบบพฤติกรรมได้ง่าย ในขณะที่ผู้บริโภค
ไทยไม่นิยมการซื้อในครั้งละมากๆ และการซื้อในแต่ครั้งก็มีความหลากหลายมากกว่า และช่วงชีวิต
ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความพึงพอใจในแต่ละช่วงอายุก็ต่างกัน ความตระหนักรับรู้ของวัยแต่
ละวัยก็เปลี่ยนไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะท้อนอารมณ์ของผู้บริโภคสอดแทรกด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป  
  สําหรับการพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทย สมพร อิศวิลานนท์ (2552 : 
109-110) อธิบายว่าการบริโภคข้าวของครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนจะแตกต่างไปตามภูมิภาค กล่าวคือ
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวครัวเรือนละ 485 กก. หรือคนละ 142 กก. รองลงมา
ได้แก่ภาคเหนือบริโภคข้าวครัวเรือนละ 330 กก. หรือคนละ 109 กก. ภาคใต้บริโภคข้าวครัวเรือนละ 
288 กก. หรือคนละ 83 กก. ภาคกลางบริโภคข้าวครัวเรือนละ 255 กก.หรือคนละ 80 กก.           
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริโภคข้าวครัวเรือนละ 151 กก. หรือคนละ 46 กก. ตามลําดับ 
ทั้งนี้ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณการบริโภคข้าวเป็น 3 เท่าของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล มากกว่าเกือบ 1 เท่าของครัวเรือนในภาคกลางและภาคใต้ แต่สําหรับ
ภาพรวมของการบริโภคข้าว ของครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศจะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยที่ครัวเรือนละ 331 กก. 
หรือคนละ 101 กก. 
  หากพิจารณาจัดแบ่งครัวเรือนตามเขตการพัฒนา ได้แก่ ครัวเรือนในเขต
เทศบาลและเขตชนบทนั้น ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการบริโภคข้าวในรอบปีครอบครัวละ 240 กก. 
หรือคนละ 77 กก. ในขณะที่ครัวเรือนในเขตชนบทมีการบริโภคข้าวครัวเรือนละ 391 กก. หรือคนละ 
114 กก. ซึ่งมากกว่าเกือบ 1 เท่าตัว นอกจากนี้หากแบ่งตามสัดส่วนของครัวเรือนตามระดับรายได้
แล้วพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ในสัดส่วนระดับสูงร้อยละ 25 ของครัวเรือนทั้งหมดจะมีปริมาณ       
การบริโภคข้าว ในรอบปีครัวเรือนละ 301 กก. หรือคนละ 80 กก. ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่
มีรายได้ ในสัดส่วนปานกลางร้อยละ 50 ครัวเรือนละ 341 กก. หรือคนละ 100 กก. สัดส่วนที่ต่ํา  
ร้อยละ 25 สุดท้ายครัวเรือนละ 343 กก. หรือคนละ 125 กก. ตามลําดับ 
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ประเภทของข้าวที่ใช้บริโภคนั้น ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีสัดส่วนของการบริโภคข้าว
เหนียวมากกว่าการบริโภคข้าวเจ้าคิดเป็นร้อยละ 59.4 ของปริมาณข้าวที่ครัวเรือนใช้บริโภค ครัวเรือน
ในภาคเหนือมีการบริโภคข้าวเหนียวประมาณร้อยละ 48.7 ของปริมาณข้าวที่ครัวเรือนใช้บริโภค    
ส่วนครัวเรือนในภูมิภาคอ่ืนๆ มีการบริโภคข้าวเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่ 
  การบริโภคข้าวของคนไทยได้มีแนวโน้มลดลงเป็นลําดับ ใน พ.ศ. 2521 พบว่า
คนไทยมีการบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 180 กก. ใน พ.ศ. 2533 การบริโภคของครัวเรือนไทยลดลงเหลือ
คนละ 119 กก. และข้อมูลใน พ.ศ. 2545 การบริโภคข้าวในครัวเรือนของคนไทยได้ลดลงเหลือคนละ 
101 กก. เพ่ือสร้างความชัดเจนในเรืองนี้จะขอนําเอาข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ใน พ.ศ. 2533 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เปรียบเทียบกับข้อมูลการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมใน พ.ศ. 2545  ซ่ึงพบว่าการบริโภคข้าวต่อครัวเรือนทั้งประเทศได้ลดลง          
จากครัวเรือนละ 477 กก. ใน พ.ศ. 2533 เหลือครัวเรือนละ 331 กก.ใน พ.ศ. 2545 หรือลดลง 284 
กก. และหากพิจารณาการบริโภคต่อหัวของประชากรแล้ว พบว่าปริมาณการบริโภคข้าได้เปลี่ยนแปลง
ลดลงจาก คนละ 119 กก. พ.ศ. 2533 เป็นคนละ 101 กก. ใน พ.ศ. 2545 หรือลดลง 18 กก.    
ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้การบริโภคข้าวในครัวเรือนต่อคนได้ลดลงถึงปีละ 1.5 กก. สําหรับ   
การบริโภคข้าวของครัวเรือน ในแต่ละภูมิภาคและในแต่ละเขตชุมชนของการพัฒนามีการปรับเปลี่ยน
ในทิศทางที่ลดลงด้วยเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวพอจะนํามาสรุปได้ว่าปริมาณการบริโภคข้าวต่อหัว
ของครัวเรือนไทยมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีลดลง 
  การที่ปริมาณการบริโภคข้าวต่อคนของครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลงนี้ไม่ใช่เป็น
เรื่องแปลก เพราะประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในกลุ่มเอเชียหลายประเทศก็มีอัตรา          
การบริโภคข้าวต่อคนลดลงเช่นกัน สาเหตุสําคัญน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค
ที่ประชากร เมื่อมีรายได้มากขึ้นจะปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภคไปสู่การบริโภคกลุ่มอาหาร
ประเภทโปรตีนและกลุ่มอาหารประเทศฟุ่มเฟือยเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรเร่งให้การ
ส่งเสริมทางด้านอุปสงค์การบริโภคข้าวไปพร้อมกับเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ทั้งที่เป็นอาหาร
และไม่ใช้อาหาร ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สําคัญให้กับข้าวสารไทยอย่างมาก เพราะที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการส่งออกในรูปของข้าวสารถึงร้อยละ 95 ส่วนการส่งออกข้าวในรูปของผลิตภัณฑ์แปร
รูปข้าวมีเพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวจํานวน 209.760 ล้านบาท    
ใน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ํามาก 

  3.9 บทสรุปขั้นตอนที่สาม 
  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว 
และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี 7 ประเด็นหลัก คือ (1) การวิจัยอนาคต เป็นการคาดการณ์
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แนวโน้มด้วยฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ 3 แนวทางคือ แนวโน้มในทางที่ดี แนวโน้มในทางที่ร้าย       
และแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด (2) การสืบทอดการทํานาและการถือครองที่ดินของชาวนา    
ในประเด็นนี้ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํานาของชาวนาภาคกลางและการสืบทอด
อาชีพการทํานา (3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยี เป็นการอธิบายถึงสภาพ
ภูมิอากาศและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการผลิตข้าวและการปรับตัวของชาวนาไทย (4) การเข ้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการอธิบายถึงบริบทสภาพแวดล้อมของกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์แข่งขันในตลาดข้าวและการวาง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านข้าวในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือผลักดันให้มีศักยภาพต่อรองกับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก (5) โครงสร้างครัวเรือนของสังคมไทย เป็นการบรรยายให้เห็นชีวิตของคนไทย
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาว่า ครอบครัวเดี่ยวและจํานวนผู้สูงอายุมีจํานวนเพ่ิมขึ้น (6) ความมั่นคง
ด้านอาหาร ได้อธิบายถึงข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจะส่งผล
ที่ดีต่อความมั่นคงด้านอาหารของไทยและท่ัวโลก (7) ความปลอดภัยในอาหาร ประเด็นนี้แสดงให้เห็น
ถึงการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาการเกษตรจากภาครัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
และยกตัวอย่างความสําเร็จในการบูรณาการการผลิตข้าวอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย  และ        
(8) พฤติกรรมการบริโภคข้าว ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบริโภคด้วยอารมณ์ ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทยที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในตอนที่สาม 

ตางรางที่ 1 สาระสําคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สาระที่ได้ ประเด็นที่น้าไปพิจารณา 
ขั้นตอนที่หนึ่ง 
1.1 การวิเคราะห์วาทกรรม       

เชิงวิพากษ์  
 

1.2 ประวัติความเป็นมาของข้าว  
 
1.3 วัฒนธรรมการผลิตข้าวของ 

ชาวนาภาคกลาง 

 
- ความหมายและวิธีการวเิคราะห์   
  วาทกรรม 
 
- ความสัมพันธ์ของแม่โพสพกับข้าว 
 
- ส่วนใหญ่เป็นการเช่าทํานา 
- รูปแบบการทํานามลีักษณะ 
  เป็นระบบผูจ้ัดการนา โดยจ้าง 
  บริการทํานาในบางกิจกรรม 

 
- เป็นวิธีวิทยาที่ใช้การวิจัยขั้นตอน 
  ที่หน่ึง 
 
- ความเชื่อของคนไทยในอดีตที่ม ี
  ต่อข้าว 
- การเปลี่ยนแปลงของ 
  วัฒนธรรมข้าว 
- ผลกระทบจากการทํา 
  เกษตรเคม ี

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางที่ 1 สรุปสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สาระที่ได้ ประเด็นที่น้าไปพิจารณา 
 
1.4 นิเวศวิทยาลุ่มน้าํแม่กลอง 
 
1.5 วิวัฒนาการการทําเกษตร  

กรรมในประเทศไทย 

 
- พื้นที่ท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าว 
 
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลติ
ข้าวจากแบบดั่งเดิมกลายเป็นแบบ
เคมี และแบบอินทรีย ์

 
- พื้นที่ในการเก็บข้อมูลการผลติข้าว 
 
- รูปแบบและวิธีการผลิตข้าวของ
ชาวนาเขตชลประทานภาคกลาง 
บริเวณลุ่มน้ําแม่กลอง 

ขั้นตอนทีส่อง 
2.1 การสร้างทฤษฏีฐานราก 
 
 
2.2 ความหมายแลกระบวนการ 
     สร้างนวัตกรรม 
 
 
2.3 นวัตกรรมการผลิตข้าว 
 
 
 
2.4 นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
 
 
 
 
 
 
2.5 นวัตกรรมการค้าและ 
     ช่องทางจัดจําหน่ายข้าว 

 
- กระบวนการสร้างทฤษฎีฐานราก 
 
 
- การสร้างนวัตกรรมตามแนวทาง  
  ของสํานักนวัตกรรม 
- การสร้างนวัตกรรม A to F  
 
- การพัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรรี ่
- การปลูกพืชบนคันนาทําให้ 
  อาร์โทปอตในนาข้าวเพิ่มขึ้น 

 
- อุตสาหกรรมโรงสีข้าวเมืองไทย   
  เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน        
  อย่างรุนแรง 
- การพัฒนาข้าวต้องเพิ่ม    
  ความสามารถตั้งแต่ต้นน้าํ    
  กลางน้ําจนถึงปลายน้ํา 
 
- วิวัฒนาการข้าวสารบรรจุถุง 
  ในประเทศไทย 
- หัวใจของข้าวบรรจุถุงคือ    
  การรักษาคุณภาพข้าว 

 
- เป็นวิธีวิทยาที่ใช้การวิจัยขั้นตอน    
  ทีส่อง 
 
- กระบวนการสร้างนวัตกรรม       
  การผลติข้าว แปรรูปข้าว และ 
  การค้าข้าวในประเทศไทย 
 
- บทบาทของวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีการพัฒนาข้าวไทย 
- การผลติข้าวแบบอินทรีย ์
 
- การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับข้าว 
- โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ว   
  เพื่อการส่งออก 
 
 
 
 
- พฤติกรรมการบริโภคข้าว 
- ช่องทางการจัดจําหน่ายข้าว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางที่ 1 สรุปสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สาระที่ได้ ประเด็นที่น้าไปพิจารณา 
 
2.6 โลจิสติกส์ข้าวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 ข้าวกับนโยบายดา้นการเมือง 

 
- การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ทําให ้
  ต้นทุนรวมลดลงและเป็นการเพิม่ 
  ศักยภาพในการแข่งขันใน 
  ตลาดโลก 
- โลจิสติกส์มบีทบาทและ     
  ความสําคัญมากยิ่งข้ึนใน    
  การสร้างความไดเ้ปรียบ 
  ให้กับประเทศ 
- ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจยั 
  แห่งความสําเรจ็ของการจัดการ 
  โลจิสติกส ์
 
- ประโยชน์ส่วนใหญ่มิได้ตกแก่ 
  ชาวนา แต่ตกแก่ผู้ส่งออก  
  โรงสี เจ้าของโกดัง และเจ้าหนา้ที่  
  ของรัฐ 

 
- ระบบการขนส่งข้าวในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลกระทบของโครงการที่ส่งผลตอ่ 
  ข้าวไทย 
- ศักยภาพการแข่งขันข้าวไทย 
  ในเวทีโลก 

ขั้นตอนทีส่าม 
3.1 การวิจัยอนาคต  
 
 
3.2 การสืบทอดการทํานาและ 
    การถือครองที่ดินของชาวนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ความหมายและวิธีการวิจยัอนาคต 
 
 
- ส่วนใหญ่เป็นการเช่าทํานา   
  การทํานามีลักษณะเป็นระบบ 
  ผู้จัดการนาโดยจ้างทํานา 
  ในบางกิจกรรม 
- ลูกชาวนาส่วนใหญ่ตดัสินใจ 
  สืบทอดการทํานา แต่มีบางส่วน 
  ที่ไม่ต้องการทํานา 
   

 
- เป็นวิธีวิทยาที่ใช้การวิจัยขั้นตอน 
  ที่สาม 
 
- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าว 
- ผลกระทบจากการทําเกษตรเคม ี
- การเปลี่ยนอาชีพท่ีส่งผลกระทบต่อ 
  การผลติข้าวในไทย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางที่ 1 สรุปสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สาระที่ได้ ประเด็นที่น้าไปพิจารณา           
 
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
     ภูมิอากาศและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
3.4 การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิ  
     อาเซียน 
 
 
3.5 โครงสร้างครัวเรือนของ 
     สังคมไทย 
 
 
 
 
3.6 ความมั่นคงด้านอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 ความปลอดภัยในอาหาร 
 
 
 

 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
  ส่งผลกระทบต่อข้าว 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
  มีบทบาทสําคัญต่อการปรับตัว 
  ของภาคการเกษตร 
 
- การตลาดในอาเซียน 
- การวางกลยุทธ์ข้าวไทยด้วยการตั้ง 
  สมาพันธ์โรงสีและคา้ข้าวอาเซียน 
 
- ขนาดครัวเรือนของไทยมีขนาดเล็ก
ลงโดยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดีย่ว 
- บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก 
  ในครอบครัวเปลีย่นตามขนาด 
  ครัวเรือน 
 
- ปัจจัยที่มีมากระทบต่อการส่งออก 
  ข้าวไม่ใช่เพียงนโยบายรัฐ ปริมาณ  
  และราคาข้าว แตย่ังมีเรื่องของพืช 
  อาหารที่สามารถทดแทนข้าว 
- พื้นที่ทําการเกษตรของโลกเริ่ม 
  ลดลงขณะที่ปริมาณประชากรของ 
  โลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
- ผลกระทบจากการเกษตรเคมีทําให้ 
  เกิดการเกษตรอินทรีย์เพื่อผลติ 
  อาหารที่ปลอดจากสารเคม ี
 

 
- บทบาทของวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีในการพัฒนาข้าวไทย 
 
 
 
 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมการ 
  แปรรูปข้าวในประเทศไทย 
 
 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวที 
  ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที ่
  เปลี่ยนไป 
 
 
 
- ความมั่นคงทางอาหารของโลกและ 
  การแข่งขันในตลาดข้าวในปัจจุบนั   
- การสร้างความสมดุลให้กับ   
  การเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าว    
  ซึ่งเป็นพืชหลักของไทย   
 
 
 
- ความยั่งยืนของสังคมและ 
  สิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการผลิตข้าวอินทรีย์        
- การพัฒนาผลติภณัฑ์ข้าวอินทรีย ์

 

   ส
ำนกัหอ
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ตางรางที่ 1 สรุปสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สาระที่ได้ ประเด็นที่น้าไปพิจารณา 
 
3.8 พฤติกรรมผู้บรโิภคข้าว 

 
- ทฤษฎีการบริโภคข้าว       
  ด้วยอารมณ์ 
- การบริโภคข้าวต่อคนของ   
  ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลง 
- คนไทยบริโภคกลุ่มอาหาร 
  ประเภทโปรตีนและฟุ่มเฟือย 
  เพิ่มขึ้น 

 
- พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  ของคนไทย 
- อาหารทางเลือกที่แทนข้าว  
 
 
 
 

 
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 
แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลาง     
เขตชลประทานลุ่มน้ําแม่กลอง ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้า
ข้าวในประเทศไทย และขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว      
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ในขั้นตอนที่หนึ่ง  เป็นการวิจัยพลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขต
ชลประทานลุ่มน้ําแม่กลอง ด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามกรอบสามมิติของนอร์แมน 
แฟร์คลัฟ ที่ประกอบด้วย ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม  และภาคปฏิบัติการทางสังคม          
โดยเลือกพ้ืนที่วิจัยเขตชลประทานลุ่มน้ําแม่กลองและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากการผลิตข้าวในเขต
ชลประทานได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่างๆ รวดเร็วมากที่สุด นอกจาก     
การเข้าถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวจําเป็นต้องให้ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวนาที่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
เผยให้เห็นถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงการผลิตข้าว ซึ่งจะทําให้เข้าใจถึงรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหา
และบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตข้าวว่าเกิดจากชุดวาทกรรมใดบ้าง 
  ในขั้นตอนที่สอง เป็นการวิจัยนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้า
ข้าวในประเทศไทย ด้วยการสร้างทฤษฎีฐานราก เพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างนวัตกรรมข้าวไทย     
โดยศึกษาผ่านกลุ่มผู้บริโภคคนเมืองผ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้าว
แบบรูป เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภค โดยเลือกเก็บตามห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และร้านสะดวก
ซื้อในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นและมีการผสมผสานวัฒนธรรมการบริโภค     
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จากคนในภูมิภาคต่างๆ ของไทย นอกจากนี้อาศัยข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากการผลิต 
การแปรรูป และการค้า เพ่ือให้เกิดความอ่ิมตัวของข้อมูลและสร้างเป็นทฤษฎีฐานราก 
  ในขั้นตอนที่สาม เป็นการวิจัยนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้า
ข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยอนาคตเป็นวิธีของโรเบิร์ต บี เท็กซ์เตอร์    
เป็นการคาดการณ์แนวโน้มโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของข้าว คือ ด้านการผลิต ด้านการแปรรูป    
และด้านการค้า ซึ่งจะได้ภาพแนวโน้มออกมา 3 ส่วนหลัก คือ ภาพอนาคตทางดี ภาพอนาคตทางร้าย 
และภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งภาพอนาคตทั้งสามภาพนี้จะมีส่วนช่วยในการกําหนด
บทบาทนโยบายและมาตรการต่างๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าวไทย 
  การวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จําเป็นต้องใช้ความรู้แบบองค์รวมแบบสหวิทยาการ 
( Interdisciplinary) โดยมี แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมข้าวด้านต่างๆ มาเป็นเครื่องมือ             
ในการเข้าถึงปรากฏการณ์ของข้าวไทย ในท้ายที่สุดแล้วเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบของ
ห่วงโซ่อุปทานนวัตกรรมข้าวไทยจากอดีตถึงอนาคต 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 บทที่ 3  

 วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย        
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งวิธีและการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทาน         
ลุ่มน้ าแม่กลอง 

การศึกษาในช่วงแรกใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis - CDA) โดยใช้กรอบ 3 มิติตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลัฟ                  
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

มิติของตัวบท (Text) นั้นเป็นผลที่เกิดจากภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมในอดีต
จนกระทั่งกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ชาวนาจะตีความตัวบทและคัดเลือก
จนกระท่ังกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

มิติภาคปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive Practice) เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบท
กับผู้ใช้ตัวบท โดยศึกษาจากการผลิต การกระจาย และการตีความตัวบทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ      
ตามสภาพของสังคม โดยที่ในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมนั้นตัวบทเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อ        
อัตลักษณ์ ระบบความสัมพันธ์ และอุดมการณ์ของชาวนา  

มิติของภาคปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) เป็นการศึกษาอุดมคติของชาวนา    
ที่ถูกถ่ายทอดจากสังคม เพ่ือต้องการเปลี่ยนให้ชาวนามีบรรทัดฐาน ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ        
ตามอุดมการณ์ของสังคม ด้วยวิธีการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมเพ่ือเปลี่ยนและควบคุม
ชาวนาในแต่ละช่วงเวลา (Series) ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้   

1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
แหล่งข้อมูลประเภทพ้ืนที่ คือ บริเวณลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่าง ได้แก่ พ้ืนที่นา

ข้าวจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี และพ้ืนที่นาข้าวที่ชาวนามีอัตลักษณ์การผลิตข้าว    
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี  

แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล คือ เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวและปราชญ์
ชาวบ้าน โดยเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

102 
 

ด้านการผลิตข้าว จ านวน 8 คน ได้แก่ (1) นายกาญจน์ กาญจนประดิษฐ์ ชาวนา อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  (2) นายชัยพร พรหมพันธุ์  ชาวนา อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี             
(3) นายธ ารง วัฒนา ชาวนา อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (4) นายปัญญา พูลสวัสดิ์ ชาวนา      
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (5) นายพสิษฐ์ เจริญผล ชาวนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม    
(6) นายวิรัช มีถาวร ชาวนา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (7) นายวีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ ชาวนา 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และ (8) นายสุธรรม จันทร์อ่อน ชาวนา อ าเภอก าแพงแสน       
จังหวัดนครปฐม 

แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เอกสาร
วิชาการที่เก่ียวข้องกับเรื่องข้าว และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มชาวนาวันหยุด เป็นต้น 

1.2 การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลพลวัตการผลิตข้าวของชาวนา
ภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลองที่ได้มาตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัยจนกระทั่งสรุปผลการวิจัย      
โดยมีแนวค าถาม (Guideline) ซึ่งก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้าแบบค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูล
สามารถเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์ใน
การสัมภาษณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกภาคสนาม กล้องถ่ายรูป             
และเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

1.3 การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
 ในการวิจัยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพ่ือยืนยัน      
ความถูกต้องของข้อมูล แบบต่างวิธี (Methods Triangulation) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลมากกว่า
หนึ่งวิธีเพ่ือตรวจสอบยืนยันซึ่งกันและกัน โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม     
และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จากเอกสาร   

ทางวิชาการ และงานวิจัยประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว ขั้นตอนถัดมาคือการสังเกต         
อย่างมีส่วนร่วม  (Participant Observation) จากการเป็นนักเรียนชาวนาในหลักสูตรการเป็นชาวนา
มืออาชีพที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2557 และขั้นตอน
สุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่องด้านข้าวและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 8 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sampling)  
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1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จแล้วน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ตามกรอบสามมิติ       
ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ ที่ประกอบด้วยมิติของตัวบท มิติภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และมิติ           
ของภาคปฏิบัติการทางสังคม 

1.6 การน าเสนอข้อมูล 
 การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) บรรยายพลวัตการผลิตข้าว

ของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง           

 2. ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวใน
ประเทศไทย 

การศึกษาในช่วงถัดมานี้ใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory 
Methodology - GTM) เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือสร้างค าอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง      
หัวใจส าคัญของการวิจัยแบบนี้อยู่ที่การเริ่มต้นจากข้อมูลโดยตรงก่อนที่จะมีการสร้างสมมติฐาน      
และกรอบแนวคิดส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยวิธี อุปนัย กล่าวคือเริ่มด้วยข้อมูล           
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) จ านวนหนึ่ง แล้วจึงวิเคราะห์        
หาข้อสรุปหรือค าอธิบายเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไปขึ้นมาจากข้อมูลนั้น ค าอธิบายหรือทฤษฎีที่ได้มา            
โดยกระบวนการเช่นนี้ถือว่าเป็นค าอธิบายหรือทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากข้อมูลโดยตรง  

2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 แหล่งข้อมูลประเภทพ้ืนที่ ได้แก่ ร้านค้าปลีกทันสมัย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี 
ซุปเปอร์มาเก็ต และแมคโคร ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ เซเว่น
อีเลฟเว่น แฟมมิลี่มาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต เป็นต้น และร้านค้าปลีกออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร  
 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ได้แก่ ชาวนา ผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว จ านวน 6 คน ได้แก่ (1) นายมานะ รอดเชียงล้ า 
รองประธานกลุ่มรวมใจพัฒนาบ้านสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี (2) นางสมพิศ เหลืองประมวล        
รองประธานศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต าบลท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี (3) นายร่ม วรรณประเสริฐ 
ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลห้วยขมิ้น จังหวัดสระบุรี (4) นายฆาแวน ค าดี ประธานศูนย์ศูนย์
ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต าบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี  (5) นายสุภัทร ศรีจันทร์ 
ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท จีซีอะโกรเทรด จ ากัด และ (6) รศ.ดร. บุญหงส์ จงคิด 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 แหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เช่น ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ขาย
ผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นต้น 
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2.2 การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการสังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูป
ข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัยจนกระทั่งสรุปผลการวิจัย นอกจากนั้น       
มีแนวค าถามซึ่งก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้าแบบค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องที่
เผยให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์             
ในการสัมภาษณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกภาคสนาม กล้องถ่ายรูป           
และเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

2.3 การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
 ในการวิจัยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) แบบต่างวิธี 
(Methods Triangulation) เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่ง
วิธีเพ่ือตรวจสอบยืนยันซึ่งกันและกัน โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม         
และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากทฤษฎีการผลักดันจากตลาด (Demand Pull Model) ที่กล่าวถึง        

ในช่วงการทบทวนวรรณกรรม ท าให้การเก็บข้อมูลเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคก่อนแล้วจึง
ย้อนกลับมาเก็บที่ผลิตภัณฑ์ข้าว หลังจากนั้นก็วิ เคราะห์กระบวนการผลิตข้าว เพ่ือวิเคราะห์
กระบวนการสร้างนวัตกรรมข้าวตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค ดั้งนี้ 

 ขั้ น ต อน แ รก  คื อ  ก า ร สั ง เ ก ตอย่ า ง ไ ม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Non-Participant 
Observation) กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวจากร้านค้าปลีกทันสมัย ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์   
มาเก็ต และแมคโคร ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ เซเว่นอีเลฟ
เว่น แฟมมิลี่มาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต เป็นต้น และร้านค้าปลีกออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น
ได้วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคคนเมือง  

 ขั้นตอนถัดมา คือ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้าว (Product Analysis) ในกลุ่ม      
ที่เป็นอาหาร จ านวน 15 ตัวอย่างสินค้า (Theoretical Sampling) จากร้านค้าปลีกทันสมัย ได้แก่ 
เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์มาเก็ต และแมคโคร ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์         
ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมมิลี่มาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต เป็นต้น และร้านค้าปลีกออนไลน์ 
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายการศึกษานั้น หน่วยการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งอยู่
บนฐานของการสร้างทฤษฎีไม่ใช่จากฐานของการเป็นตัวแทนประชากร (Population) 
 ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการผลิตข้าวเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 6 คน  
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2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในกระบวนการสร้างทฤษฎีฐานรากมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจาก

ก าหนดรหัสเ พ่ือจ าแนกข้อมูล เป็นการก าหนดรหัสแบบกว้างๆ ด้วยการมองหาข้อความ                 
ที่มีความหมายและเข้าข่ายกับเรื่องที่วิเคราะห์ แล้วก าหนดรหัสที่เหมาะสมให้แก่ข้อความเหล่านั้น 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการก าหนดรหัสแบบนี้ก็เพ่ือจัดกลุ่ม จัดประเภท หรือเพ่ือจ าแนกข้อมูลเป็นหลัก 
 หลังจากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้รหัสแล้ว เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหรือข้อความ   
ที่ให้รหัสแล้วเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่ม ตามความสัมพันธ์ที่รหัสเหล่านั้นมีต่อกัน โดยสังเกตว่าข้อมูล      
ที่ให้รหัสแล้วนั้นเป็นเพียงความหมายซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ขั้นตอนนี้จะท าหน้าที่เชื่อมโยงความหมาย
เหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดยยึดใจความที่ เข้ากันได้และที่บ่งบอกเรื่องเดียวกันของข้อความเหล่านั้น      
เป็นเกณฑ์ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือเรื่องหรือมโนทัศน์ที่จ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ หรือเป็น      
หัวข้อย่อยสิ่งที่ได้ในขั้นนี้เริ่มจะบอกแนวคิดส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาในระดับหนึ่ง 
 ในขั้นตอนสุดท้าย บูรณาการข้อมูลที่จัดกลุ่มแล้วให้เป็นเรื่องราวที่มีความหมาย 
เป็นการน าเอาข้อมูลที่จัดเป็นกลุ่มเป็นประเภทแล้วในขั้นตอนที่สอง มาบูรณาการเข้าให้เป็นเรื่องราว
เดียวกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หรือหัวข้อย่อยที่ได้จากขั้นตอนดังกล่าวเป็นแนวทาง      
ในขั้นนี้สามารถสร้างข้อเสนอทางทฤษฎี (Proposition) หรือสมมติฐานส าหรับอธิบายปรากฏการณ์   
ที่ศึกษา ข้อเสนอและสมมติฐานนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่หรือถ้าจ าเป็น
ก็อาจจะรวบรวมข้อมูลใหม่  เ พ่ือมาตรวจสอบและปรับปรุงสมมติฐานหรือทฤษฎีที่ ได้นั้น             
เป็นการเฉพาะ การปรับปรุงและตรวจสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีด้วยข้อมูลจะท าสลับกันไปเรื่อยๆ 
จนกว่าสมมติฐานหรือทฤษฎีนั้นจะถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) 

2.6 การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลแสดงเป็นภาพจ าลองทางความคิด (Conceptual Model) 

ของกระบวนการสร้างนวัตกรรมข้าว    

 3. ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว             
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 การศึกษาในช่วงสุดท้าย ประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures 
Research - EFR) ตามวิธีของของ โรเบิร์ต บี เท็กซ์เตอร์ (Robert B. Textor) เพ่ือให้ได้ภาพแนวโน้ม 
3 ทาง คือ ภาพอนาคตทางดี (Optimistic-realistic Scenario - OR) ภาพอนาคตทางร้าย 
(Pessimistic-Realistic Scenario - PR) และภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most-
Probable Scenario - MP) ภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพนี้จะประกอบไปด้วยแนวโน้มในอนาคต             
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนจริง  
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3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
ข้าวในระดับประเทศ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน จ านวน 19 คน ดังนี้ 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการผลิตข้าว ได้แก่ (1) นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าว
ขวัญ (2) ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยสั่งตัดแห่งประเทศไทย (3) รศ.ดร.อภิชาติ 
วรรณวิจิตร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (4) นายเปรม ณ สงขลา 
กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และบรรณาธิการวารสารอู่ข้าวอู่น้ า (5) นายสุภชัย ปิติวุฒิ 
นักส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตข้าว และผู้ก่อตั้งกลุ่มชาวนาวันหยุด (6) ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ 
ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (7) นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและ
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และ (8) นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปข้าว ได้แก่ (1) นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคม
โรงสีข้าวไทย (2) นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการบริหาร บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด (3) รศ.ดร.
รัชนี คงคาฉุยฉาย อาจารย์ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (4) นายชาญวิทย์ รัตนาศรี 
ผู้จัดการฝ่าย (โครงการพิเศษ) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ (5) นางพัชรี     
ตั้งตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการค้าข้าว ได้แก่ (1) รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการ
อาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ (2) นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย    
(3) นายวัลลภ พิชญ์พงศา นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (4) นายปราโมทย์ วานิชชานนท์ 
อดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (5) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ (6) ดร.วิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

3.2 การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในสังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว 
และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นมีแนวค าถามกึ่งมีโครงสร้าง (Semi- Structured 
Interview)  เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เล่าเรื่องตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้และยืดหยุ่นประเด็นค าถาม   
ตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกภาคสนาม      
กล้องถ่ายรูป และเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

3.3 การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
 ใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) แบบต่างแหล่งข้อมูล 

(Triangulation of Sources) เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เป็นการวิจัยที่มีการใช้แหล่งข้อมูล  
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จากหลายแหล่งภายใต้วิธีการเดียวกัน ถ้าใช้วิธีการสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์คนต่างกลุ่มหรือต่างสถานะ  
ในเรื่องเดียวกัน 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการสัมภาษณ์แบบ EFR กับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว 

และการค้าข้าว ที่มีบทบาทหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศ โดยขั้นตอนในการสัมภาษณ์
เป็นแบบเปิดและไม่ชี้น า (Non-Directive, Open-ended) โดยมีแนวค าถามเป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi- Structured Interview) กล่าวคือมีการเตรียมหัวข้อหรือประเด็นไว้ล่วงหน้าและใช้เทคนิค
การสรุปสะสม (Cumulative Summarization) สรุปประเด็นเป็นระยะๆ ตามแนวค าถาม              
ซึ่งสัมภาษณ์แบบอนาคตภาพเรียงตามล าดับ 3 แบบคือ อนาคตภาพทางดี อนาคตภาพทางร้าย     
และอนาคตภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มมา
สังเคราะหเ์พ่ือหาฉันทามติของแต่ละภาพอนาคต แล้วเขียนเป็นภาพอนาคต (Scenario Write-up) 
โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้ใช้เทคนิคการสรุปสะสม) โดยการสัมภาษณ์ในการวิจัยแบบ EFR มี
ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากการสัมภาษณ์ แบบอ่ืนๆ คือการสัมภาษณ์ในการวิจัยแบบ EFR จะแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นช่วงๆ แบ่งตามหัวข้อที่สัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์ให้
ผู้เชี่ยวชาญฟังและขอให้ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขค าสัมภาษณ์ ตัด หรือเติมค าให้
สัมภาษณ์ได้ กระบวนการนี้จะด าเนินไปในลักษณะนี้จนจบการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์มีความน่าเชื่อถือ ทั้งความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) เมื่อ
สัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพแล้ว ผู้สัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญฟังทั้งหมดอีกครั้ง และ
ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมค าสัมภาษณ์ได้อีก หรืออาจน าผลการ
สัมภาษณ์ไปเรียบเรียงแล้วส่งผลการสัมภาษณ์ท่ีเรียบเรียงแล้วไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์อ่านและตรวจแก้ไข
เป็นการส่วนตัว หลังจากนั้นจึงน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ในแต่
ละกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าแนวโน้มที่มีฉันทามติมาเขียนเป็นภาพอนาคต 

3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 น าแนวโน้มที่มีฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ มาน าเสนอเป็นภาพอนาคต 3 ภาพ คือ 
ภาพอนาคตทางดี ภาพอนาคตทางร้าย และภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 2 สรุปวิธีและการด าเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สาม 

วิธีวิทยา การวิเคราะห์วาทกรรม 
เชิงวิพากษ์ 

การสร้างทฤษฎีฐานราก ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร วิ จั ย
อนาคต 

แหล่งข้อมูล เกษตรกรปราดเปรื่องด้าน

ข้าวและปราชญ์ชาวบ้าน 
ในพื้ นที่ น าข้ า วจั งหวั ด
ก า ญ จ น บุ รี  ร า ช บุ รี 
นครปฐม และสุพรรณบุรี 

ช่องทางการจ าหน่ายข้าว
ในกรุงเทพมหานคร และ 
ชาวนา ผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าว 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค รั ฐ 
ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว 
แ ล ะ แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต 

ผู้เ ช่ียวชาญด้านการผลิต
ข้าว การแปรรูปข้าว และ
การค้าข้าว ที่มีบทบาท
หลักที่ขับเคลื่อนนโยบาย
ในระดับประเทศ 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย 

แนวค าถามแบบปลายเปิด แนวค าถามแบบปลายเปิด แนวค าถามแบบปลายเปิด 
และเทคนิคการสรุปสะสม 

การควบคุมคุณภาพ
ข้อมูล 

เทคนิคสามเส้าแบบต่างวิธี เทคนิคสามเส้าแบบต่างวิธี เทคนิคสามเส้า 
แบบต่างแหล่งข้อมูล 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

การวิเคราะห์เอกสาร 
และการสังเกตอย่างมีส่วน 
รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จ านวน 8 คน 

การสังเกตอย่างไม่มีส่วน
ร่วมผู้บริโภคข้าว 
การวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์
ข้าว จ านวน 15 ตัวอย่าง 
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก 
จ านวน 6 คน 

สั ม ภ า ษณ์ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
จ านวน 19 คน จาก 3 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตามกรอบสามมิติ  
ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ  

ก าหนดรหัสเพื่อจ าแนก
ข้อมูลจากนั้น เ ช่ือมโยง
ข้อมูลที่ให้รหัสแล้วบูรณา
การข้อมูลเข้าด้วยกัน 

ใช้เทคนิคการสรุปสะสม 
ในการสัมภาษณ์ และหา
ฉั น ท า ม ติ จ า ก ก ลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

การน าเสนอข้อมูล การพรรณนาวิเคราะห์ ภาพจ าลองทางความคิด ภาพอนาคต 3 ภาพ คือ 
ภาพอนาคตทางดี  ภาพ
อนาคตทางร้าย และภาพ
อนาคตที่ น่ าจะ เป็ น ไป
ได้มากท่ีสุด                                                        
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 บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวในประเทศไทย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล    
3 ขั้นตอน รวมทั้งในชํวงท๎ายได๎สรุปหํวงโซํอุปทานนวัตกรรมข๎าวไทยจากอดีตถึงอนาคต   

 ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข๎าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลอง 
ด๎วยวิธีวิทยาวาทกรรมวิเคราะห๑เชิงวิพากษ๑ (Critical Discourse Analysis - CDA)  

 ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าว ในประเทศไทย 
ด๎วยวิธีวิทยาการสร๎างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology - GTM)  

 ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวที่จะเกิดขึ้น     
ในอนาคต ด๎วยการประยุกต๑วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures Research - EFR) 

ขั้นตอนทีห่นึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้้าแม่กลอง 
 การวิจัยเรื่องพลวัตการผลิตข๎าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลอง 
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาถึงปรากฏการณ๑ครั้งนี้  ตามแนวทางของนอร๑แมน แฟร๑คลัฟ (Norman Fairclough)    
ผู๎วิจัยได๎นําเสนอรายละเอียดไว๎แล๎วในบทที่ 2 การศึกษาสิ่ งตํางๆ ถูกกําหนดขึ้นจากภาษาหรือ      
วาทกรรมซึ่งเป็นกระบวนทัศน๑ของนักคิดหลังยุคสมัยใหมํ (Post-Modernism) และหลังไมํมี
โครงสร๎างนิยม (Post-Structuralism) ที่มุํงทําความเข๎าใจปรากฏการณ๑ที่มีความหลากหลายและอยูํ
ภายใต๎โครงสร๎างของอํานาจด๎วยการวิเคราะห๑กฎเกณฑ๑ ระเบียบแบบแผน ความเป็นตัวตนของบุคคล 
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ และการชํวงชิงอํานาจในสังคม การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑กฎเกณฑ๑
และระเบียบแบบแผนที่นํามาสูํความเป็นตัวตนของชาวนาวําถูกสร๎างขึ้นมาได๎อยํางไร วาทกรรมใด
เป็นตัวกําหนดวําชาวนาต๎องมีโครงสร๎าง หน๎าที่ และดํารงไว๎ ซึ่งอัตลักษณ๑ของความเป็นชาวนา        
ดังที่เป็นอยูํ ณ ปัจจุบัน  
 การวิเคราะห๑วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ตามแนวทางของแฟร๑คลัฟ (Fairclough, 2003)       
ได๎เสนอแนวทางในการวิเคราะห๑โดยใช๎กรอบ 3 มิติ โดยที่มิติของตัวบท (Text) นั้นเป็นผลที่เกิดจาก
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมในอดีต จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความหลากหลาย 
ชาวนาจะตีความตัวบทและคัดเลือกจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  มิติภาคปฏิบัติทาง        
วาทกรรม (Discursive Practice) เป็นปฏิสัมพันธ๑ระหวํางตัวบทกับผู๎ใช๎ตัวบท โดยศึกษาจากการผลิต    
การกระจาย และการตีความตัวบทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตามสภาพของสังคม โดยที่ในภาคปฏิบัติการ
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ทางวาทกรรมนั้นตัวบทเป็นสิ่งที่มีความสําคัญตํออัตลักษณ๑ ระบบความสัมพันธ๑ และอุดมการณ๑ของ
ชาวนา มิติของภาคปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) เป็นการศึกษาอุดมคติของชาวนาที่ถูก
ถํายทอดจากสังคม ได๎แกํ ครูชาวนา ปราชญ๑ชาวบ๎าน กรมสํงเสริมการเกษตร กรมการข๎าว และตลาด 
หรือผู๎ซื้อข๎าวทั้งในและตํางประเทศ เพ่ือต๎องการเปลี่ยนให๎ชาวนามีบรรทัดฐาน คํานิยม ธรรมเนียม
ปฏิบัติตามอุดมการณ๑ของสังคม ด๎วยวิธีการสร๎างระเบียบกฎเกณฑ๑ตําง  ๆ ของสังคมเพ่ือเปลี่ยนและ
ควบคุมชาวนาในแตํละชํวงเวลา (Series) ให๎เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว๎ ดังนี้ 

 1. การผลิตข้าวก่อนการปฏิวัติเขียวของชุมชนลุ่มน้้าแม่กลอง 
  การผลิตข๎าวกํอนการปฏิวัติเขียวของชุมชนลุํมน้ําแมํกลอง  เป็นการอธิบายถึง
ปรากฏการณ๑ของวิถีการผลิตข๎าวของชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี  
อันประกอบด๎วย อุดมการณ๑ของชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวนาลุํมน้ํา
แมํกลอง และภาคปฏิบัติการทางสังคมของชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 อุดมการณ์ของชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง 
  อิทธิพลจากแนวความคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism) และพุทธศาสนา 
(Buddhism) สํงผลตํอวิถีการผลิตข๎าวของชาวนา (ว. วชิรเมธี, 2556: 70) กลําวคือข๎าวมีความหมาย
สําหรับชาวนามากกวําอาหารหลักและแหลํงรายได๎ แตํข๎าวยังเป็นรากฐานของวิถีชีวิต ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นการกําหนดระเบียบแบบแผนให๎กับชาวนา ชุมชน 
และสังคม พิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาจึงถือเป็นวาทกรรมหลักในชํวงนี้ โดยหลํอหลอมชาวนา
และขับเคลื่อนสังคมให๎เป็นไปตามอุดมการณ๑ที่กําหนดไว๎ 
 ชาวนามองวําวงจรชีวิตข๎าวดําเนินไปเชํนเดียวกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย๑ ชํวง
ข๎าวเติบโตเป็นต๎นกล๎าและเพ่ิงปักดําในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เปรียบเสมือนวัยเด็กที่เพ่ิง
เจริญเติบโต เดือนสิงหาคมต๎นข๎าวเริ่มแตกลําต๎นให๎เห็นชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณยอดที่จะออกเป็น    
รวงข๎าวเรียกวําคอรวงที่พร๎อมออกเป็นรวงแล๎ว ชํวงนี้ชาวบ๎านจะเรียกวําข๎าวเป็นสาวหรือข๎าวถือ
แหวน จากนั้นไมํนานลําต๎นข๎าวจะเริ่มกลมเรียวมากขึ้น บริเวณยอดเริ่มนูนอวบอ๎วนมากขึ้น ชาวบ๎าน
จึงเรียกข๎าวชํวงนี้วําข๎าวมานหรือข๎าวตั้งท๎อง จากนั้นไมํถึง 2 สัปดาห๑ จากแรม 15 ค่ํา ไปถึงวันขึ้น 15 
ค่ํา ดอกข๎าวเริ่มแทงชํอดอกออกจากยอดของลําต๎นที่นูนกลม ชํวงนี้เรียกวําหยิ่งแข๎วหรือยิงฟัน       
การถอยยอดดอกเป็นสัญญาณบอกวําเกสรของดอกข๎าวได๎รับการผสมพันธุ๑ให๎ติดเป็นเมล็ดในอีกไมํช๎า  
 ชํวงนี้ชาวนาผู๎เป็นเจ๎าของข๎าวเฝูามองต๎นข๎าวในนาด๎วยความหํวงใย ระหวําง
เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ต๎นข๎าวเขียวเต็มทุํงนา เมื่อข๎าวเริ่มออกดอก ลมชํวงปลายฤดูฝนชํวย
หอบพัดเอาเกสรจากรวงดอกข๎าวปลิวไปจับกออ่ืนที่อยูํใกล๎ แมลงตําง ๆ ก็ชํวยผสมเกสรให๎ข๎าวตั้งท๎อง        
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ชํวงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ข๎าวออกรวงเป็นชํวงสําคัญที่สุดในชีวิตต๎นข๎าว ชาวนาต๎องหมั่นดูแล
น้ําในนาให๎ขังต๎นข๎าวในระดับที่พอเหมาะ หลํอเลี้ยงให๎สม่ําเสมอ ต๎นข๎าวที่กําลังสร๎าง เมล็ดมีน้ําใสขุํน 
จากเมล็ดลีบเล็กคํอยขยายโตขึ้น น้ําในเมล็ดข๎าวมีรสหวานมันชาวบ๎านเชื่อวําแมํโพสพกําลังสร๎าง
น้ํานมจึงเรียกข๎าวชํวงนี้วําข๎าวน้ํานม จากนั้นต๎นข๎าวจะคํอย ๆ เหลืองแกํจนเก็บเกี่ยวได๎ปลายเดือน
พฤศจิกายนเป็นต๎นไป (เยาวนุช เวศร๑ภาดา, 2543: 43) 

 1.2 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง 
  ในชํวงนี้ชาวนาได๎รับและตีความตัวบทพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาแล๎ว
นํามาใช๎ การกระทําดังกลําวเป็นการสร๎าง การผลิตซ้ํา และการเผยแพรํความเป็นอัตลักษณ๑ของ
ชาวนา จากการศึกษาพบวําพิธีกรรมและการทํานาเป็นปฏิบัติการอยํางหนึ่งของชาวนาที่มีตํอข๎าว     
อันแสดงถึงวิวัฒนาการทางพฤติกรรมของมนุษย๑ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการหาอาหารเพ่ือความอยูํรอด
ของชีวิต และความสงบสุขของสังคม ซึ่งสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกั บทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
เชํนเดียวกับวิวัฒนาการของโลกและสรรพสิ่งในโลก ปฏิบัติการระหวํางมนุษย๑กับข๎าวเริ่มจาก
พฤติกรรมการแสวงหาอาหารในเชิงเดี่ยวมาสูํพฤติกรรมการแสวงหาอาหารในเชิงซ๎อน จากการเก็บ
รวบรวมของปุามาเป็นอาหารมาสูํการปลูกข๎าวแบบไรํเลื่อนรอย การปลูกข๎าวแบบนาหวําน การปลูก
ข๎าวแบบนาดํา และการปลูกข๎าวหลายครั้งในรอบปี โดยเปลี่ยนแปลงแบบคํอยเป็นคํอยไป (เอ่ียม    
ทองด,ี 2538: 18-19) 
 ในพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาแบํงประเภทของพิธีกรรมออกเป็น 5 
ประเภท ได๎แกํ พิธีกรรมเพ่ือบวงสรวง อ๎อนวอน เสี่ยงทาย พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก พิธีกรรมเพ่ือ
การบํารุงรักษา พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเกี่ยว และพิธีกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลอง โดยชาวนามีภาคปฏิบัติ
การทางวาทกรรมโดยผลิตข๎าวตามแนวทางของพิธีกรรม ดังนี้  
 พิธีกรรมเพ่ือบวงสรวง อ๎อนวอน เสี่ยงทาย ชาวนามักจัดพิธีกรรมประเภทนี้   
กํอนการเพาะปลูกชํวงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน โดยจัดงานทําบุญกลางบ๎านเพ่ือขอฝนกํอน
ปรับดินเพ่ือทํานา และยังเป็นการบูชาพระ ชาวนาบางหมูํบ๎านมีประเพณีทําบุญหลังบ๎านเพ่ือขอฝนให๎
ตกต๎องตามฤดูกาลและให๎คนในหมูํบ๎านอยูํเย็นเป็นสุข พระจะสวดคาถาที่เรียกวําคาถาปลาชํอนซึ่ง
ตรงกับชํวงฝนเริ่มตก ปลาชํอนจะออกจากที่ซํอนมาเลํนน้ําฝน  
 พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก กํอนหวํานข๎าวชาวนาจะอันเชิญขวัญข๎าวหรือแมํ
โพสพจากยุ๎งฉางลงนาอีกครั้ง เจ๎าของข๎าวจะจัดพิธีนี้ภายในครอบครัวโดยนําขวัญข๎าวที่เก็บมารวม
กับข๎าวปลูก บางคนบอกกลําวแมํโพสพด๎วยถ๎อยคําไพเราะ ขอให๎แมํโพสพอยําตกใจ ฝากแมํโพสพไว๎
กับธรณี พระภูมิ และผีตําง  ๆ หลังจากนั้นมีการแรกนาซึ่งมีที่มาจากการหาฤกษ๑ยามยามดี ในวันใด
วันหนึ่งเดือนหกเพ่ือทําพิธีแรกนา การแรกนาไถมักไถกันพอเป็นเพียงพิธีเพียง 3 รอบ  
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 พิธีกรรมเพ่ือการบํารุงรักษา ชาวนาสร๎างศาลเพียงตาชั่วคราวเมื่อข๎าวเริ่มตั้งท๎อง 
โดยใสํเครื่องสังเวยรับขวัญแมํโพสพ เรียกวําพิธีคดข๎าวหรือสํงข๎าวบิณฑ๑ เพ่ือรับขวัญแมํโพสพที่กําลัง
เริ่มตั้งท๎องและขอให๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชํวยดูแลอยํางใกล๎ชิด เครื่องเซํนแมํโพสพ ได๎แกํ ข๎าว ปลา กล๎วย 
อ๎อย ถั่ว งา ผลไม๎รสเปรี้ยว แปูง กระจก เสื้อผ๎า หวี ชาวนาบางพ้ืนที่มีประเพณีที่ เรียกวําสํงข๎าวบิณฑ๑ 
เมื่อกลับจากทําบุญสารทที่วัดจะนํากระยาสารทและลูกไม๎สํวนหนึ่งแบํงใสํกระทงหรือใบตองเล็กๆ 
นําไปวางบนภาชนะที่สานเป็นรูปชะลอมที่มีเสารับไปปักไว๎ที่หัวคันนาที่เดียวหรือหลายที่  ถือเป็น   
การเซํนขวัญข๎าวในนาเพื่อเชิญแมํโพสพมาดูแลข๎าว  
 พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเกี่ยว ชาวนาจัดพิธีกรรมประเภทนี้จัดชํวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
เมื่อขนข๎าวไปที่ลานจะจัดพิธีเชิญขวัญข๎าวหรือขวัญแมํโพสพเข๎าสูํลานสูํบ๎านมักทําพิธีในวันศุกร๑     
ตอนเย็น โดยนําเครื่องสังเวยบูชาไปถึงที่นาแล๎วเอาซังต๎นข๎าวผูกเป็นคนเล็ก ๆ ถือไว๎ แล๎วกลําวคํา
อัญเชิญแมํโพสพให๎กลับเข๎าไปอยูํในที่รํมเย็นคืนลานบ๎าน จากนั้นนําหุํนนั้นกลับไปที่ลานนวดข๎าว    
ทิ้งเครื่องเซํนให๎แกํนกกา  
 พิธีกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลอง หลังจากเก็บเกี่ยวข๎าวแล๎วชาวนาเฉลิมฉลอง
ผลผลิตที่ได๎ ถือโอกาสเลี้ยงอาหารเพ่ือนบ๎าน และจัดพิธีแก๎บนหรือเซํนสังเวยเทพอารักษ๑สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตําง ๆ ที่ได๎ให๎การปกปูองรักษาคน สัตว๑ และพืชพรรณธัญญาหารให๎ได๎ผลดี อยูํเย็นเป็นสุขตลอด
ฤดูกาลที่ผํานมา เมื่อได๎เก็บเกี่ยวแล๎วจึงต๎องตอบแทนความเมตตากรุณาเหลํานั้น และหากมี          
การกระทําลํวงเกินในสิ่งนี้ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งนี้โดยเจตนาหรือไมํก็ตามก็จะขออโหสิกรรม         
ในโอกาสเดียวกันนี้ชาวนายังได๎นิมนต๑พระสงฆ๑บําเพ็ญบุญหรือไมํก็ไปรํวมทําบุญในวัดแล๎วอุทิศสํวน
บุญสํวนกุศลให๎เทพเจ๎าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตํางๆ 

  อัตลักษณ๑ของชาวนาลุํมน้ําแมํกลองในชํวงนี้  พิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและ         
การทํานา นอกจากเป็นวาทกรรมหลักที่ถูกสร๎างขึ้นเพ่ือให๎เกิดการยอมรับในสังคมแล๎ว ยังเป็นอีกชุด
ความรู๎หนึ่งที่ทําให๎พิธีกรรมเหลํานี้สามารถมีพ้ืนที่และดํารงอยูํในสังคม กลําวคือครูชาวนาและปราชญ๑
ชาวบ๎านได๎ถํายทอดพิธีกรรมเก่ียวกับข๎าวและการทํานาให๎กับชาวนาซึ่งเป็นวาทกรรมหลักแล๎ว ชาวนา
ได๎ผลิตซ้ําวาทกรรมทําให๎สังคมรับรู๎ถึงหน๎าตาของพิธีกรรม เกิดการซึมซับและครอบงําเข๎าไปในสํานึก
ของการรับรู๎ที่ไมํสามารถโต๎แย๎งหรือขัดขืนได๎ เป็นการครอบด๎วยอุดมการณ๑ที่แยบยล อัตลักษณ๑ของ
พิธีกรรมที่ถูกสร๎างขึ้นเพ่ือให๎สังคมมองเห็นวําพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจและแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นโครงสร๎างทางสังคมท่ีคนในชุมชนต๎องปฏิบัติตาม หากใคร
ละเลยหรือไมํปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ที่ตกลงไว๎ก็จะถูกลงโทษจากคนในชุมชน ผี และเทพเจ๎าที่เกี่ยวข๎อง
ในการทํานา 
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  ถัดมาคือระบบความสัมพันธ๑ของชาวนาลุํมน้ําแมํกลองแบํงเป็น 2 สํวน คือ    
สํวนแรกเป็นการแบํงงานกันทําในครอบครัว เป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่งที่ปรากฏในวิถีการผลิตข๎าว    
เห็นได๎จากการแตํงงาน กลําวคือชายหนุํมจะแตํงงานได๎นั้นต๎องมีความรู๎ความสามารถในการทํานา      
มีความเชี่ยวชาญในทุกทักษะกระบวนการทํานา หากไมํสามารถทํานาได๎ก็จะไมํมีบ๎านไหนยกลูกสาว
ให๎ เพราะถือวําเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวตํอไปเมื่อแยกเรือนออกจากพํอแมํ              
ในขณะเดียวกันฝุายหญิงหากไมํมีความรู๎ความสามารถในเรื่องของงานบ๎านงานเรือน รวมทั้งการทํานา
อยูํด๎วยก็จะไมํมีผู๎ใดต๎องการเป็นคูํครอง ดังนั้นชายหนุํมหญิงสาวจะได๎รับการถํายทอดองค๑ความรู๎และ
ฝึกทักษะความสามารถจากพํอแมํเป็นสําคัญ พํอแมํก็จะถํายทอดทักษะในการไถนา การเลี้ยงควาย 
การเกี่ยวข๎าว การทําเครื่องมือการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทํานา ดังนั้นทั้ง       
ฝุายชายและฝุายหญิงจึงต๎องมีความรู๎และความสามารถในการผลิตข๎าว (ผํองพรรณ ตรัยมงคลกูล , 
ประสงค๑ ตันพิชัย และสันติ ศรีสวนแตง, 2544: 74) 

  ในขณะที่อีกสํวนเป็นการถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวของชาวนาลุํมน้ํา
แมํกลอง กลําวคือการถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวนั้น สํวนใหญํเป็นการเรียนรู๎ตาม
ประสบการณ๑ (Experiential Learning) เริ่มตั้งแตํการไถนา ชาวนาจะฝึกให๎ลูกไถนาตั้งแตํลูกยังเด็ก 
ให๎เรียนรู๎ประสบการณ๑ตําง ๆ โดยเดินตามพํอแมํไปนากํอน ฝึกหัดจูงควายให๎คุ๎นเคยกับควายและ
สภาพแวดล๎อมของการทํานา ตํอมาจึงเริ่มฝึกหัดไถตามรอยไถเดิมที่พํอแมํไถแล๎วเนื่องจากไถได๎งําย
กวําเพราะดินรํวน ทําให๎บังคับหางไถได๎งําย การฝึกบังคับหางไถให๎ถูกต๎องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ เพราะ
หากบังคับไมํถูกต๎องจะทําให๎หางไถเสียหาย การไถนาก็จะลําช๎า ซึ่งต๎องฝึกควบคูํกันกับการบังคับ
ควายด๎วย กระบวนการเรียนรู๎จะคํอย ๆ ฝึกไปเหมือนวิถีชีวิตปกติประจําวัน การเรียนรู๎เกิดขึ้นจาก
การสั่งสมประสบการณ๑โดยตรงจากนาตามวิถีทางธรรมชาติ (ผํองพรรณ ตรัยมงคลกูล , ประสงค๑    
ตันพิชัย และสันติ ศรีสวนแตง, 2544: 75) 

  นอกจากนี้ชาวนาลุํมน้ําแมํกลองยังมีการเอาแรงซึ่งเป็นวิธีการแลกเปลี่ยน
แรงงานชํวยเหลือในการผลิตข๎าว และเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางคนใน
ชุมชนสมัยกํอน เป็นการอยูํรํวมกันแบบพ่ึงพาอาศัย ใครทําอะไรที่หนักหนาเกินความสามารถของ
ครอบครัวตนเองหรืองานเรํงดํวน มักจะไหว๎วานขอความชํวยเหลือเพ่ือนบ๎าน หรือพอเพ่ือนบ๎านพอรู๎
ขําวก็แหํมาชํวยเหลือทํางานนั้นไปจนสําเร็จลุลํวง โดยเจ๎าของงานจะหุงหาอาหารไว๎เลี้ยงแขก ชาวนา
ลุํมน้ําแมํกลองมีประเพณีการลงแขกเพ่ือไถนา เก็บเกี่ยวข๎าว นวดตีข๎าว ซึ่งตํางคนตํางผลัดเปลี่ยน
เวียนกันไปชํวยเหลือกันจนงานเสร็จสิ้นลงทั้งหมด ซึ่งเห็นได๎ในพ้ืนที่นาข๎าวจังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี   
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 1.3 ภาคปฏิบัติการทางสังคมของชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง 
  ในชํวงกํอนการปฏิวัติเขียว พิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาเป็นอุดมการณ๑    
ที่ชาวนาถูกมอบหมายจากสังคมให๎ปฏิบัติตาม ครูชาวนาและปราชญ๑ชาวบ๎านเป็นผู๎มีบทบาทหลัก    
ในการถํายทอดรูปแบบพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาให๎กับชาวนาและคนในลุํมน้ําแมํกลอง ดังนี้ 
(เอ่ียม ทองดี, 2538: 125-139) 
  1. การปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม สังคมได๎สร๎างและถํายทอดพิธีกรรมเกี่ยว
กับข๎าวและการทํานาเพ่ือผูกจิตวิญญาณของชาวนาไว๎กับพันธะทางจริยธรรม เมื่อจิตของชาวนาฝักใฝุ
อยูํกับจริยธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา สํวนใหญํจึงเป็นพฤติกรรมที่มีจริยธรรม เพราะ
ธรรมชาติของคนนั้นใจเป็นนายกายเป็นบําวอยูํแล๎ว เมื่อใจของชาวนาเชื่อและศรัทธาในพิธีกรรมที่เชื่อ
วําปุาไม๎มีเทพเจ๎า ข๎าวมีจิตวิญญาณ ดิน น้ํา ลมฟูาอากาศ ล๎วนมีเทพเจ๎าประจําอยูํ ใครปฏิบัติดียํอม
ได๎รับผลดี ใครปฏิบัติไมํดียํอมได๎รับผลไมํดีตอบตามที่กําหนดไว๎ในพิธีกรรมนั้น ๆ เมื่อใจของชาวนามี
คํานิยมยกยํอง ทําให๎ชาวนาเข๎ารํวมพิธีแล๎วปฏิบัติตามคํานิยม อีกทั้งเมื่อพิธีกรรมกําหนดบุคลิกภาพไว๎
วําบุคลิกภาพที่ดีคือการอํอนน๎อมถํอมตน มีความสุภาพเรียบร๎อย มีความเคารพในคุณวุฒิ วัยวุฒิ 
สามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะกับความเหมาะสมได๎งําย และสร๎างอัตลักษณ๑เฉพาะตน เฉพาะกลุํม และ
ทําให๎เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแรงจูงใจสําคัญที่กํอให๎เกิดการลอกเลียนแบบ ซึ่งพิธีกรรมเหลํานี้ได๎
กําหนดเงื่อนไขหรือสถานการณ๑ไว๎อยํางชัดเจน เพ่ือกระตุ๎นหรือจูงใจให๎คนหรือสังคมแสดงพฤติกรรมที่
กํอตัวอยูํภายใต๎ความเชื่อ คํานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพที่กําหนดไว๎ออกมาทางกาย ทางวาจา หรือ
แม๎กระท่ังความคิดและอุดมการณ๑ ดังนั้นชาวนาจึงแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะอํอนน๎อม เคารพ
ปฏิบัติตํอสิ่งตําง ๆ อยํางไมํประมาท ซึ่งพฤติกรรมอยํางนี้เป็นสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจชาวนาให๎อํอนโยน
แสดงออกทั้งตํอธรรมชาติและบุคคลอ่ืน ๆ  ทั้งในครอบครัวและสังคมในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและ
กัน คนไมํเห็นแกํตัว ไมํโลภเบียดเบียนกันและกัน ปัญหาตําง ๆ จึงไมํเกิดขึ้น 
  2. การสร๎างสภาวะเหมาะสมทางนิเวศวิทยา พิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํา
นาเป็นปฏิบัติการอยํางหนึ่งที่สังคมกําหนดให๎ชาวนาอยูํรํวมกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติในลักษณะพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน สอนให๎ชาวนาดํารงชีพเฉพาะเทําที่จําเป็นตํอการบริโภคและอุปโภคเทํานั้น สอน
ให๎ชาวนาปูองกัน รักษา บําบัดอันตรายด๎วยวิธีการที่เหมาะสม ไมํมุํงการทําลายล๎าง และสอนให๎
ชาวนาอยูํรํวมกับสิ่งอ่ืน ๆ ในฐานะผู๎ให๎และผู๎รับจากธรรมชาติ ไมํทําตัวเป็นนาย จึงทําให๎เกิด       
ความสมดุลทางนิเวศวิทยา  
  3.  การสร๎างอิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพและความมั่นคงทางสังคม           
เป็นอุดมการณ๑อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมได๎ถํายทอดให๎ชาวนาในพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานา        
เพ่ือปลดปลํอยชีวิตชาวนาให๎พ๎นจากความทุกข๑ ความมืดจากอิทธิพลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม
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และการเมืองการปกครอง ในลักษณะการเปิดโอกาสให๎ได๎ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเหมาะสมที่ถือ
วําเป็นการทําความดี ไถํโทษล๎างบาป สร๎างโอกาสหรือมีสิทธิ์ถูกต๎องกระทําได๎ อันกํอให๎ เกิดความสุข
และความเจริญมีขวัญกําลังใจและความมั่นคงในชีวิต ยกตัวอยําง การเก็บเกี่ยว นวด สี ตํา หุงข๎าว 
เชื่อวําเป็นการกระทําที่รุนแรงอาจจะทําให๎แมํโพสพตกใจหนีไปได๎ แตํการมีพิธีกรรมตําง  ๆ เกี่ยวกับ
แมํโพสพ ได๎แกํ พิธีสูํขวัญข๎าว พิธีรับขวัญข๎าว และพิธีเชิญขวัญข๎าว เหลํานี้จะชํวยปลดปลํอยจิต
วิญญาณจากความทุกข๑ให๎เกิดความสนุกสนานรําเริงขึ้น  
  4. การสร๎างสรรค๑เศรษฐกิจแกํมนุษย๑หรือสังคม เป็นอุดมการณ๑ของสังคมที่สร๎าง
การผลิต การแจกจําย การบริโภค และการแลกเปลี่ยนข๎าว ให๎อยูํในสภาวะเหมาะสม โดยที่ชาวนา
สร๎างผลผลิตได๎เพียงพอตํอความต๎องการ แจกจํายผลผลิตไปทั่วถึง บริโภคผลผลิตแตํพอดี แลกเปลี่ยน
กันอยํางยุติธรรม ในขั้นตอนการผลิตข๎าวนั้นพิธีกรรมถือเป็นเทคโนโลยีอยํางหนึ่งที่ชํวยในการเพ่ิม
ผลผลิต เมื่อได๎ผลผลิตมาแล๎วชาวนาก็แจกจํายแกํผู๎มีสํวนรํวมตําง ๆ อยํางทั่วถึง รวมถึงวัด ผีตาแฮก    
ผีชองน้ําก็ได๎รับสํวนแบํงด๎วย ในการบริโภค พิธีกรรมชํวยให๎คนในชุมชนบริโภคอยํางไมํประมาท มีพิธี
เปิดปิดยุ๎ง ในสํวนการแลกเปลี่ยน พิธีกรรมได๎สอนชาวนาไมํนําข๎าวไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งฟุุมเฟือยหรือ
กับสิ่งที่ให๎โทษแกํชีวิตและสังคม และสอนให๎เก็บรักษาผลผลิตอยํางระมัดระวัง เชํน พิธีเก็บข๎าวขวัญ 
หรือเชิญขวัญแมํโพสพกลางทุํงนาหลังเก็บเกี่ยว หรือการที่พํอค๎ากอบข๎าวสํงให๎เจ๎าของแล๎วบอกวํา    
เอาขวัญข๎าวไปปลูกในปีตํอไป กํอนนําข๎าวไปจากชาวนา เหลํานี้คือบทบาทที่สร๎างสรรค๑ทางเศรษฐกิจ   
ให๎เกิดข้ึนในสังคม 

 2. การส่งผ่านวาทกรรม “การปฏิวัติเขียว” ให้กับชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง 
  การสํงผํานวาทกรรมการปฏิวัติเขียวให๎กับชาวนาลุํมน้ําแมํกลองเป็นกระบวนการที่
ทําให๎ชาวนาในลุํมน้ําแมํกลองเปลี่ยนแปลงการผลิตข๎าวแบบดั้งเดิมให๎กลายเป็นการผลิตข๎าวแผนใหมํ 
ตามท่ีอุดมการณ๑และกระบวนการปฏิวัติเขียว และอุดมการณ๑ของการปฏิวัติเขียว 3 ครั้ง ที่ได๎กําหนด
ไว๎สํงผลตํออุดมการณ๑ใหมํของชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 อุดมการณ์และกระบวนการปฏิวัติเขียว 
 การปฏิวัติเขียวมีเปูาหมายการผลิตเพ่ือการค๎า เกิดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรม
กํอน ในประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากปัจจัยหลายอยํางประกอบกัน 
ได๎แกํ การเกิดขึ้นของกลุํมชํางฝีมือ การล๎อมรั้วที่ดินในที่ดินสาธารณะทําให๎เจ๎า ของที่ดินมีที่ดิน        
ในครอบครองเป็นจํานวนมาก รวมทั้งการสะสมความมั่งคั่งและการขยายตลาดของระบบจักรวรรดิ
นิยมผลักดันให๎เกิดการคิดค๎นการวิจัยทางการเกษตรเพ่ือจะให๎ได๎ผลผลิตที่สูงขึ้น การปฏิวัติเขียวได๎     
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แผํขยายสูํประเทศตําง ๆ เชํน ประเทศเยอรมัน มีการใช๎เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการฟาร๑มที่
เป็นระบบ และการใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  (ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา, 2536) 
  ถัดมาสหรัฐอเมริกากลายเป็นแหลํงรองรับการปฏิวัติเขียว เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีพ้ืนที่กว๎างใหญํทําให๎การเกษตรในสหรัฐอเมริกาขยายตัวอยํางรวดเร็ว โดยการขับไลํชาว
อินเดียนออกจากประเทศและนําเครื่องจักรกลการเกษตรเข๎ามาแทนที่ ควบคูํไปกับการนําทาสผิวดํา
จากทวีปแอฟริกามาใช๎ในภาคการเกษตรที่ต๎องใช๎แรงงานคนจํานวนมาก ทําให๎ผลผลิตทางการเกษตร        
เพ่ิมมากข้ึน และหลังจากนั้นมีการตั้งสถาบันสอนวิชาการและสถานีทดลองการเกษตร  (Land Grant) 
ในปี พ.ศ. 2405 ทําให๎มีผลผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญได๎เพ่ิมข้ึน เชํน ผลผลิตข๎าวสาลีจาก 0.18 ตันตํอไรํ 
เพ่ิมขึ้นเป็น 0.34 ตันตํอไรํ เป็นต๎น ผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว      
จนกลายเป็นประเทศผู๎สํงออกอาหารรายใหญํของโลกในปี พ.ศ. 2493 (วิฑูรย๑ เลี่ยนจํารูญ และคณะ, 
2548: 20) 
 กํอนหน๎าสงครามโลกครั้งที่สองชํวงปี พ.ศ. 2482 - 2488 เทคโนโลยีการเกษตร    
ของตะวันตกเผยแพรํมายังประเทศโลกที่สาม โดยประเทศไทยนําเอาเครื่องไถนาเข๎ามาใช๎  ตั้งแตํ         
สมัยรัชกาลที่ 5 แตํไมํได๎รับความนิยมเพราะมีแรงงานคนจํานวนมากและต๎นทุนการผลิตต่ํากวําการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของประเทศโลกที่สามเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งทิ้งระยะเวลา
กวําหนึ่งศตวรรษหลังจากนําเครื่องไถนาเครื่องแรกเข๎ามาใช๎ในประเทศไทย (อเนก นาวิกมูล, 2533) 
 การปฏิวัติเขียวในประเทศไทยเริ่มต๎นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต๎         
ความชํวยเหลือของสหรัฐอเมริกา โดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได๎สํงนักวิทยาศาสตร๑ด๎านการเกษตร   
2 คนเข๎ามาชํวยเหลือทางวิชาการแกํประเทศไทย ได๎แกํ แฮริส เอช เลิฟ (Haris H. Love)             
นักพันธุศาสตร๑จากมหาวิทยาลัยคอร๑แนล เพ่ือมาชํวยเหลือในโครงการปรับปรุงพันธุข๎าว และโรเบิร๑ต 
แอล เพนเดิลตัน (Robert L. Pendleton) นักปฐพีวิทยา เข๎ามาแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจและ
ปรับปรุงบํารุงดินในประเทศไทย ผู๎เชี่ยวชาญทั้งสองคนมาถึงประเทศไทยเมื่อวั นที่ 17 มีนาคม        
พ.ศ. 2493 โดยมีพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ จักรพันธ๑ ดร.ครุย บุณยะสิงห๑     
และ ดร.สละ ทศานนท๑ ทํางานรํวมด๎วย (วิฑูรย๑ เลี่ยนจํารูญ และคณะ, 2548: 32-33) 
 โครงการปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวในประเทศไทยมีการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่เกษตร      
และนักศึกษาเกษตรบางสํวนรวม 3 รุํน มีวัตถุประสงค๑ที่สําคัญ คือ ปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวให๎มีลําต๎น
แข็งแรงและตอบสนองตํอการใสํปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก เพราะสามารถเพ่ิมผลผลิตข๎าวตํอพ้ืนที่ได๎     
โดยต๎นข๎าวไมํหักล๎มเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการภายในประเทศและการค๎าขายในตํางประเทศ    
ในการฝึกอบรมรุํนแรกมีผู๎เข๎ารํวมโครงการประมาณ 80 คน จัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2493 เนื้อหา
การฝึกอบรมประกอบด๎วยพ้ืนฐานการปรับปรุงพันธุ๑พืช ธรรมชาติของดินโดยเฉพาะดินในเขตร๎อน 
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และความสําคัญของปุ๋ยเคมี การอบรมครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ๑ – 15 มีนาคม พ.ศ. 2495 
และครั้งที่สามเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 25 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2496 (วิฑูรย๑ เลี่ยนจํารูญ และคณะ , 
2548: 33) 
 การรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวได๎ดําเนินไปพร๎อมกับการปรับปรุง
หนํวยงานราชการของกระทรวงเกษตรเพ่ือรองรับแนวคิดใหมํของการพัฒนาการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 
2496 ชื่อของกรมการกสิกรรมเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมกสิกรรม และยกระดับกองการข๎าวมาเป็น
กรมการข๎าว เพ่ือรับผิดชอบงานด๎านข๎าวเพ่ิมขึ้นอีกหลายด๎าน เชํน ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช ตลอดจน 
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํานา เป็นต๎น ความชํวยเหลือทางวิชาการของสหรัฐอเมริกาภายใต๎การนํา
ของแฮริส เอช เลิฟ จึงเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต๎นการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย และเป็น
การเชื่อมโยงการวิจัยการเกษตรในระดับประเทศเข๎ากับสถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติ ( The 
International Rice Research Institute - IRRI) ที่ฟิลิปปินส๑ 
 การปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวสํงผลเป็นรูปธรรมหลังจากเบน แจ็คสัน (Ben R. 
Jackson) นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแหํงโอคลาโฮมาเข๎ามาทํางานรํวมกับกรมการข๎าวของไทยในปี         
พ.ศ. 2509 ในฐานะเจ๎าหน๎าที่ของมูลนิธิร๏อกกี้เฟลเลอร๑และในฐานะนักวิทยาศาสตร๑ของสถาบันวิจัย
ข๎าวนานาชาติ เขามีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวในประเทศไทย โดยนําพันธุ๑ข๎าว IR8-288-3 
มาผสมกับพันธุ๑ข๎าวไทยจนได๎ข๎าวพันธุ๑ กข. หลายสายพันธุ๑ ซึ่งการนําเอาข๎าวพ้ืนเมืองผสมกับพันธุ๑ข๎าว
ของอีรี่ ทําให๎ได๎พันธุ๑ข๎าวพันธุ๑ใหมํที่เป็นพันธุ๑ข๎าวต๎นเตี้ย (Semi-Dwarf Plant Type) ตอบสนองตํอ
การใช๎ปุ๋ยเคมี ไมํไวตํอชํวงแสง ซึ่งทําให๎ชาวนาสามารถปลูกได๎ตลอดปี และเหมาะสมกับพ้ืนที่นา      
ในเขตชลประทาน (วิฑูรย๑ เลี่ยนจํารูญ และคณะ, 2548: 34-45) 
 การเปลี่ยนแปลงดังกลําวนี้ทําให๎ชาวนาในเขตชลประทานต๎องปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตข๎าวแบบดั้งเดิมให๎กลายเป็นการผลิตข๎าวแผนใหมํที่สอดคล๎องกับการปฏิวัติเขียว เพ่ือมุํง
เพ่ิมผลผลิตข๎าวจํานวนมากเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด นอกจากนี้ชาวนาได๎ใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํ เชํน เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปราบแมลงและศัตรูพืช   
มาใช๎ในการผลิตข๎าวเพ่ือให๎สออดคล๎องกับอุดมการณ๑ของสังคมที่กําหนดไว๎ 

2.2 อุดมการณ์ของการปฏิวัติเขียว 3 ครั้ง 
 โรเบิร๑ต ซีกเลอร๑ (Robert Zeigler) ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติ 
(International Rice Research Institute - IRRI) กลําวในงานประชุมวิชาการข๎าวนานาชาติ        
ครั้งที่ 4 (The 4th international Rice Congress - IRC2014) ไว๎วํา ข๎าวเป็นพืชเกําแกํที่เป็น
มากกวําอาหาร โดยประชากรของโลกมากกวําร๎อยละ 50 รับประทานข๎าวเป็นอาหารหลัก และยังมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
118 

  

ผู๎คนอีกจํานวนไมํน๎อยที่ยังหิวโหย ถือเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติที่จะแก๎ปัญหานี้
ด๎วยการปฏิวัติเขียว (IRRI, 2015) 
 ในยุคที่ 1 (Green Revolution 1.0) ของการปฏิวัติเขียวเริ่มข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1960 
ขณะนั้นใช๎ข๎าวพันธุ๑ IR8 ซึ่งมีจุดประสงค๑หลักในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตข๎าวจากผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 
240 กิโลกรัมตํอไรํ ซึ่งเป็นการใช๎นวัตกรรมด๎านวิทยาศาสตร๑เพ่ือลดความหิวโหยของประชากรที่มีข๎าว
บริโภคได๎จํานวนมาก 
 ตํอมาเมื่อ 6 ปีที่ผํานมาเข๎าสูํการปฏิวัติเขียวยุคที่ 2 (Green Revolution 2.0)       
ที่นอกจากเพ่ิมปริมาณผลผลิตข๎าวเพ่ือความมั่นคงด๎านอาหารแล๎ว ยังมีการพัฒนาพันธุ๑ข๎าวเพ่ือปลูก   
ในพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมโดยที่ไมํทอดทิ้งชาวนา และให๎ความสําคัญกับการเพ่ิมสารอาหารในข๎าวหรือการ
พัฒนาข๎าวเพ่ือสุขภาพ เชํน ปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวให๎มีวิตามินเอ ธาตุเหล็ก สังกะสี โดยมีพลังของนักวิจัย
นักวิทยาศาสตร๑ด๎านข๎าวรุํนใหมํมาเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงการผลิตข๎าว 
 จากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกโดยคาดวําในปี ค.ศ. 2040 ตลาดโลกต๎องการ
ข๎าวขึ้นอีกประมาณ 112 ล๎านตัน แตํปัญหาคือจะทําอยํางไรเพ่ือให๎ผลผลิตข๎าวได๎ตามนั้น ในเมื่อการ
ผลิตข๎าวได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ไมํวําจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้น
ที่ทําให๎การผสมเกสรข๎าวมีปัญหา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณและทิศทางของฝน การหนุนของน้ํา
ทะเล เป็นปัจจัยสําคัญที่การวิจัยและพัฒนาข๎าวจึงต๎องเข็มข๎นขึ้น จนคาดวําจะก๎าวไปสูํการปฏิวัติเขียว
ในยุคที่ 3 ที่เน๎นการออกแบบข๎าวให๎ได๎ลักษณะตามท่ีต๎องการ 
 การปฏิวัติเขียวยุคที่ 3 (Green Revolution 3.0) คาดวําจะขึ้นในปี ค.ศ. 2030 
เน๎นการออกแบบข๎าวให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบ
ข๎าวให๎ได๎ลักษณะตามที่ต๎องการ ทั้งในแงํปริมาณ คุณภาพ ให๎สอดคล๎องกับโลกอนาคต โดยขณะนี้      
มีงานวิจัยหลายเรื่องที่เริ่มต๎นทําแล๎ว แตํไมํสามารถระบุได๎วําจะสําเร็จจนนํามาใช๎ได๎เมื่อไรํ แตํเป็น
พ้ืนฐานการพัฒนาที่สําคัญมาก เชํน การปรับเปลี่ยนข๎าวจากพืช C3 เป็น C4 ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสังเคราะห๑แสง การสร๎างอาหารหรือการใช๎ธาตุไนโตรเจน คาร๑บอนอยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต๎น เพ่ือให๎ผลผลิตข๎าวเพ่ิมขึ้นประมาณร๎อยละ 50 ลดการใช๎น้ํา 2 เทํา     
หรือการปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวโกล๑เดน ไรซ๑ (Golden Rice) ที่เริ่มขึ้นตั้งแตํ ค.ศ.1980 และการปรับปรุง
พันธุ๑ข๎าวให๎ทนแมลง ทนโรค ทนร๎อน  

 3. อุดมการณ์ใหม่ของชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง  
  ภายหลังจากการสํงผํานวาทกรรม “การปฏิวัติเขียว” ให๎กับชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง
แล๎ว อุดมการณ๑ใหมํของชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง เกิดจากอิทธิพลจากทฤษฎีประชากรล๎นโลก 
(Malthusian Theory) เป็นทฤษฏีที่กระตุ๎นให๎เกิดการปฏิวัติเขียว ได๎กลําวไว๎วําอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
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ประชากรบนโลกนั้นมีลักษณะการเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับที่มีตัวคูณรํวม (Geometric Ratio) คือ เพ่ิมขึ้น
จาก 1 เป็น 2 เป็น 4 เป็น 8 เป็น 16 ไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันอัตราการเพ่ิมขึ้นของอาหารที่มนุษย๑
สามารถผลิตได๎นั้น กลับมีลักษณะเป็นอันดับที่มีตัวบวกรํวม (Arithmetic Ratio) คือ เพ่ิมขึ้นจาก 1 
เป็น 2 เป็น 3 เป็น 4 เป็น 5 ไปเรื่อย ๆ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นที่แตกตํางกันระหวํางจํานวนประชากรกับ
จํานวนอาหารที่สามารถผลิตได๎นั้น ทําให๎คนในยุคสมัยนั้นเกิดความกังวลถึงอนาคตวําอาหารที่ผลิตบน
โลกจะไมํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภคของมนุษย๑ ทําให๎เกิดกระแสการตื่นตระหนกวําการเพ่ิมขึ้น          
ของประชากรโลกในอัตราที่เร็วกวําการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตอาหารจะทําให๎เกิดภาวะวิกฤตด๎านอาหาร
ในประเทศท่ียากจน (ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา, 2557: 44-49) ประกอบกับลัทธิทุนนิยม (Capitalism) ที่มุํง
การผลิตเพ่ือการค๎าและการแขํงขันในตลาดได๎อยํางเสรี ด๎วย 2 สาเหตุหลักนี้ทําให๎เกิด                
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการตําง ๆ ในการเกษตร (Osmani, 1998) โดยเฉพาะการผลิต
ข๎าวของชาวนาในเขตชลประทาน ดังนี้ 
   ด๎วยอิทธิพลของทฤษฎีประชากรล๎นโลกและลัทธิทุนนิยมเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎
เกิดการปฏิวัติเขียวที่สํงผลตํอการผลิตข๎าวแผนใหมํขึ้น ทําให๎ชาวนามีอุดมการณ๑ใหมํ โดยมองวํา    
ข๎าวคือธัญพืชทางการค๎าและชาวนาเป็นสํวนหนึ่งของระบบการค๎าข๎าว กลําวคือผลผลิตของชาวนา
เมื่อเข๎าสูํระบบการค๎าข๎าวจะถูกสํงไปยังพํอค๎าข๎าวในท๎องถิ่น โรงสี หยงหรือผู๎ทําหน๎าที่เป็นนายหน๎า   
ในการซื้อขายข๎าวสารระหวํางโรงสีกับพํอค๎าขายสํงและพํอค๎าสํงออก โดยผู๎ที่มีบทบาทกําหนดราคา
ข๎าวเปลือก คือ โรงสี ที่เป็นผู๎เสนอราคารับซื้อให๎กับพํอค๎าท๎องถิ่นท่ีรวบรวมผลผลิตข๎าวเปลือกมาเสนอ
ขายวําจะซื้อราคาเทําไร สํวนผู๎ที่มีบทบาทกําหนดราคาข๎าวสาร คือ หยง ในฐานะผู๎สํงราคารับซื้อ
ข๎าวสารของพํอค๎าขายสํงและสํงออก โดยใช๎ปัจจัยราคาตลาดโลกเป็นตัวกําหนดให๎แกํโรงสี นอกจากนี้
ตลาดกลางจะทําหน๎าที่เป็นสถานที่ตกลงซื้อขายข๎าวเปลือกระหวํางโรงสีกับเกษตรกร สํวนโรงสีเมื่อซื้อ
ข๎าวเปลือกไปแล๎วจะทําหน๎าที่แปรรูปข๎าวเปลือกเป็นข๎าวสารพร๎อมที่จะจําหนํายข๎าวในรูปข๎าวสาร
ตํอไป โดยมีหยงและพํอค๎าขายสํงมาซื้อข๎าวสาร สํวนรําและปลายข๎าวก็จะขายให๎กับลูกค๎าในท๎องถิ่น 
สํวนผู๎สํงออกก็ทําหน๎าที่สํงข๎าวไปยังตํางประเทศตามคําสั่งซื้อตํางประเทศ 
  ในชํวงถัดมาหรือปัจจุบัน แนวคิดเรื่องนวัตกรรม (Innovation) มีบทบาทสําคัญที่  
ทําให๎ชาวนาคิดค๎นและพัฒนารูปแบบการผลิตข๎าวใหมํ  ๆ ขึ้นมาเ พ่ือสร๎างความแตกตําง 
(Differentiation) และเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม (Value Adding) ให๎กับข๎าว (สํานักงานนวัตกรรม
แหํงชาติ, 2554: 19) โดยมีมาตรฐานการผลิตแบบตําง ๆ เข๎าไปเป็นระบบการผลิตข๎าวเพ่ือตอบสนอง
ตํอความต๎องการของลูกค๎าอยํางสูงสุด นอกจากนี้การยกระดับฐานะทางสังคมของชาวนาให๎เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่องก็เป็นอีกวาทกรรมหนึ่งในชํวงนี้ที่ชํวยให๎ชาวนามีศักดิ์ศรีได๎เหมือนกับคนกลุํมอ่ืน
ในสังคม และเป็นแนวทางที่จะชํวยให๎ชาวนาหลุดพ๎นจากความยากจน 
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  นวัตกรรมการผลิตข๎าวคือการพัฒนาความม่ันคงด๎านอาหาร เป็นอุดมการณ๑ที่ภาครัฐ
ถํายทอดให๎กับชาวนาในเขตชลประทานโดยกรมการข๎าวและกรมสํงเสริมการเกษตร รวมถึง
มหาวิทยาลัย ได๎ปลูกฝังและสร๎างโลกทัศน๑ใหมํให๎ชาวนาพยายามเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการผลิต
ข๎าวให๎ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการสร๎างคุณคําและมูลคําให๎กับข๎าว ในการสร๎างคุณคํานั้นเป็นการให๎
ความหมายของพันธุ๑ข๎าววํามีลักษณะเดํนอยํางไร มีแหลํงเพาะปลูกที่ไหนซึ่งจะเป็นการบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร๑ และสะท๎อนอัตลักษณ๑ทางด๎านวัฒนธรรมในแตํละแหลํงผลิต สํวนการสร๎างมูลคําเพ่ิม     
เป็นการทําให๎ราคาข๎าวที่ผลิตได๎นั้นสูงขึ้น เชํน การผลิตข๎าวปลอดสารพิษ และการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย๑ เป็นต๎น นอกจากนี้ชาวนาต๎องการมีฐานะทางสังคมเทํากับคนกลุํมอ่ืน ๆ เนื่องจากการปฏิวัติ
เขียว ได๎กดทับชาวนาจากการเป็นกระดูกสันหลังของชาติให๎เหลือเพียงเป็นผู๎ผลิตข๎าวในระบบ
อุตสาหกรรม ดังนั้นการสร๎างชาวนาให๎เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องจึงเป็นการยกระดับฐานะทางสังคม
ของชาวนาเขตชลประทาน 

 4. ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง  
  ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวนาลุํมน้ําแมํกลองเป็นการสร๎างและผลิตซ้ําจาก
ตัวบท หลังจากการสํงผํานวาทกรรมการปฏิวัติเขียวให๎กับชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง อันประกอบด๎วย       
อัตลักษณ๑ ระบบความสัมพันธ๑ที่อธิบายถึงการแบํงงานกันทําในครอบครัวและการถํายทอดองค๑ความรู๎
ในการผลิตข๎าว และการชํวงชิงการนําของวาทกรรมในชํวงหลังการปฏิวัติเขียว ดังนี้ 

  4.1 อัตลักษณ์ (Identity)  
 ชํวงหลังการปฏิวัติเขียว การผลิตข๎าวแผนใหมํเป็นวาทกรรมหลักที่ถูกสร๎างขึ้น
จากฐานคิดของวิทยาศาสตร๑หรือที่รู๎จักนามวําการปฏิวัติเขียว เพ่ือเปลี่ยนแปลงและกดทับวาทกรรม
เดิมคือพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานาเพ่ือให๎เกิดการยอมรับในสังคม การสร๎างอัตลักษณ๑ให๎กับ
การผลิตข๎าวแผนใหมํเป็นอีกชุดความรู๎หนึ่งที่ทําให๎สามารถมีพ้ืนที่และดํารงอยูํในสังคมได๎ โดยสร๎าง
ความหมายที่เป็นนัยให๎สังคมมองเห็นขั้นตอนการผลิตข๎าวที่ทําให๎ผู๎คนได๎รับรู๎ ซึมซับ และครอบงําเข๎า
ไปในสํานึกของการรับรู๎ที่ไมํสามารถโต๎แย๎งหรือขัดขืนได๎ เป็นการครอบด๎วยอุดมการณ๑ที่แยบยล       
อัตลักษณ๑ของการผลิตข๎าวแผนใหมํที่ถูกสร๎างให๎สังคมมองเห็นวําการผลิตข๎าวแผนใหมํเป็นรูปแบบ
การทํานาที่มีการพัฒนาและสามารถสร๎างความมั่นคงให๎กับชีวิตของชาวนาเขตชลประทานได๎      
ดังนั้นชาวนาเขตชลประทานต๎องปฏิบัติตาม หากใครละเลยหรือไมํปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎     
ก็จะไมํได๎ผลตามท่ีต๎องการ คือ เรื่องของผลการผลิตและผลตอบแทนทางการเงิน 
 นอกจากนี้การใช๎เหตุผลทางวิทยาศาสตร๑แทนความเชื่อทางพิธีกรรมเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชาวนาแบบหนึ่งที่ทําให๎ชาวนาปฏิบัติตํอข๎าวในลักษณะของ
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ขั้นตอน (Process) แทนที่พิธีกรรม (Ceremony) เนื่องจากได๎รับอิทธิพลของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ทําให๎พิธีกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวกับข๎าวและการทํานาถูกกดทับด๎วยขั้นตอนการทํานา ได๎แกํ 
การเตรียมดิน การตกกล๎า การเพาะปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว โดยมีลักษณะความสัมพันธ๑ของ
ชาวนากับข๎าวในแบบวัตถุวิสัย (Objective) คือ มองข๎าวเป็นเพียงสิ่งของที่ใช๎ในการบริโภคและ      
เพ่ือการค๎าเทํานั้น รวมทั้งการเป็นผู๎ควบคุมธรรมชาติซึ่งเป็นโลกทัศน๑ใหมํของชาวนาในการมองโลก
แบบเป็นผู๎กระทํา (Active) ทําให๎ชาวนาพยายามควบคุมธรรมชาติในแบบผู๎ถูกกระทํา (Passive)    
โดยควบคุมและจัดการกับปัจจัยทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องกับข๎าว เชํน สภาพแวดล๎อม ดิน ฟูา อากาศ น้ํา    
สายพันธุ๑ข๎าว และเครื่องมือที่ใช๎ทดแทนแรงงานสัตว๑ เป็นต๎น  
 จากโลกทัศน๑ดังกลําวทําให๎ชาวนาจําเป็นต๎องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
เชํน ปุ๋ย เคมีภัณฑ๑การเกษตร สารปราบศัตรูพืช เครื่องมือในการผลิตข๎าว และเครื่องทุนแรง        
เป็นสาเหตุอยํางหนึ่งที่ทําให๎เรํงรัดการพัฒนาในการผลิตข๎าว และก็เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให๎กับตัว
ชาวนาดังคํากลําวที่วํา ถ๎าเสี่ยงมาก ก็กําไรมาก ดังนั้นการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตข๎าวเพ่ือการค๎า
กลายเป็นเปูาหมายหลักของชาวนาเขตชลประทาน กลําวคือการพัฒนาการผลิตข๎าวเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของตลาด โดยผลิตให๎ได๎จํานวนมากเพ่ือให๎ได๎กําไรครั้งละมาก ๆ และนําผลตอบแทน
ทางการเงินที่ได๎มานั้นสะสมทุนเพ่ือความม่ังคั่งและมั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 ถัดมาในชํวงปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตข๎าวและการสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่อง
เป็นการผลิตซ้ําทางวาทกรรมการผลิตข๎าวแผนใหมํ ตามแนวทางการปฏิวัติเขียวเพ่ือเปลี่ยนแปลงและ
กดทับวาทกรรมเดิม คือ การผลิตข๎าวแผนใหมํเพ่ือให๎เกิดการยอมรับในสังคม การสร๎างอัตลักษณ๑
ให๎กับนวัตกรรมการผลิตข๎าวและการสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นอีกชุดความรู๎หนึ่งที่ทําให๎สามารถ
มีพ้ืนที่และดํารงอยูํในสังคมได๎ โดยสร๎างความหมายที่เป็นนัยให๎สังคมมองเห็นวิธีการเพ่ิมคุณคําและ
มูลคําในการผลิตข๎าวที่ทําให๎ชาวนาและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับรู๎ ซึมซับ และครอบงําเข๎าไปในสํานึก
ของการรับรู๎ที่ไมํสามารถโต๎แย๎งหรือขัดขืนได๎ เป็นการครอบด๎วยอุดมการณ๑ที่แยบยล อัตลักษณ๑ของ
นวัตกรรมการผลิตข๎าวและการสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่องถูกสร๎างให๎สังคมมองเห็นวําเป็นรูปแบบการ
ทํานาที่มีการพัฒนาและสามารถสร๎างความม่ังคั่งมั่นคงให๎กับชีวิตของชาวนาเขตชลประทานได๎ ดังนั้น
ชาวนาเขตชลประทานต๎องปฏิบัติตามเพ่ือให๎ได๎ผลการผลิต ผลตอบแทนทางการเงิน ศักดิ์ศรีชาวนา 
ความมั่นคงและความสุข 

  4.2 ระบบความสัมพันธ์ (Social Relation) 
  ในระบบความสัมพันธ๑ของชาวนาลุํมน้ําแมํกลองประกอบด๎วยการแบํงงานกันทํา

ในครอบครัว และการถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 4.2.1 การแบ่งงานกันท้าในครอบครัว (Family Division of Labor)  
  ชํวงหลังการปฏิวัติเขียว การแบํงงานกันทําในครอบครัว ภายหลังจาก
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการผลิตข๎าว ทําให๎บทบาทและหน๎าที่ในการผลิตข๎าว
ของชาวนาเปลี่ยนไปจากเดิม กลําวคือผู๎ชายเป็นคนคอยดูแลนาข๎าว เริ่มตั้งแตํการเตรียมแปลงนาผลิต
ข๎าวเป็นหน๎าที่ของผู๎ชาย  โดยอาจใช๎แรงงานตนเองขับรถแทรกเตอร๑ไถนาหรือจ๎างคนมาไถนา ตํอมา
เมล็ดพันธุ๑ข๎าวเปลือกหาซื้อจากร๎านค๎าการเกษตรมาหวํานหรือการจ๎างบุคคลภายนอกมาปักดํา       
โดยราคาปักดําข๎าวกําหนดตามราคาข๎าวเปลือกในตลาดกับคําแรงงาน ในการปักดําโดยนั้นใช๎เครื่อง
ดํานาเป็นเครื่องทุํนแรง พอข๎าวถึงชํวงระยะการดูแลก็มีการจ๎างบุคคลภายนอกมาใสํปุ๋ยและพํนสาร
กําจัดแมลงและศัตรูพืช พอถึงชํวงเก็บเกี่ยวมีการจ๎างรถเกี่ยวข๎าวมาเก็บเกี่ยวและจ๎างรถบรรทุกเพ่ือ
ขนสํงข๎าวเปลือกไปขายยังโรงสีบริเวณใกล๎เคียง หรือขายให๎กับพํอค๎าข๎าวเพ่ือจัดสํงไปยังโรงสีที่กําหนด
ราคารับซื้อข๎าวเปลือกที่สูงกวําราคาตลาด สํวนผู๎หญิงในครอบครัวมีหน๎าที่ดูแลบ๎านและเลี้ยงลูก 
บางครั้งก็มีการทํางานเสริม เชํน การรวมกลุํมสตรีและแมํบ๎านในชุมชนเพ่ือผลิตสิ่งของเครื่องใช๎     
เป็นต๎น กลําวได๎วําบทบาทและหน๎าที่ของผู๎ชายกับผู๎หญิงในการทํานาแบํงงานกันชัดเจนมากกวํา      
ในอดีต และผู๎ชายมีลักษณะเป็นผู๎จัดการนาข๎าวเพิ่มขึ้น 
   ในชํวงปัจจุบัน การแบํงงานกันทําในครอบครัว ผู๎ชายดูแลนาข๎าวทําหน๎าที่
เป็นผู๎จัดการนาข๎าว โดยวางแผนการจัดการนาข๎าว ตั้งแตํการเตรียมดิน โดยจ๎างบุคคลภายนอกมา   
ไถนา ตํอมาซื้อพันธุ๑ข๎าวมาปลูกด๎วยการจ๎างบุคคลภายนอกมาดํานาหรือหวํานข๎าว หลังจากนั้นจ๎างมา
ดูแลบํารุงรักษา ใสํปุ๋ย พํนสารปราบศัตรูพืช ตํอมาคือการจ๎างเก็บเกี่ยวและขนสํงไปขายให๎กับพํอค๎า
หรือโรงสี ซึ่งเป็นแนวทางของชาวนาสํวนใหญํ แตํชาวนาที่ผลิตข๎าวอินทรีย๑สํวนใหญํมักจะลงมือทํา
ด๎วยตนเอง สํวนผู๎หญิงมักทํางานบ๎านและมีการจ๎างงานบ๎านเพื่อให๎คนอ่ืนทําบางสํวน  

 4.2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าว (The Rice of Knowledge 
Transfer) 
   หลังจากการปฏิวัติเขียว การถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวมี 2 แบบ 
คือ การถํายทอดองค๑ความรู๎ภายในกลุํมหรือในครอบครัว กลําวคือภายในครอบครัวชาวนามีการ
ถํายทอดการผลิตข๎าวจากพํอ แมํ ปูุ ยํา ตา ยาย ให๎กับลูกหลาน ซึ่งถือวําเป็นอาชีพและแรงงานของ
ครอบครัวที่จะแบํงเบาภาระและหน๎าที่ในการทํานาในอนาคต โดยที่พํอ แมํ มักพาลูกหลานของตน
ออกไปทํานาและบอกกลําวขั้นตอนการทํานาในแตํละขั้นตอน ลูกหลานก็จําแล๎วนําไปปฏิบัติตาม       
ก็กลายเป็นประสบการณ๑ ตั้งแตํการปักดําหรือวํานจนกระทั้งเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังมีการถํายทอด
ระหวํางชาวนาด๎วยกัน กลําวคือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในรูปแบบและวิธีการตํางๆ ที่ทํา
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แล๎วประสบความสําเร็จหรือไมํสําเร็จให๎แกํกัน เพ่ือนําองค๑ความรู๎เหลํานั้นไปใช๎ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการผลิตข๎าวให๎ดีขึ้น 
   การถํายทอดองค๑ความรู๎ที่ชาวนาได๎รับจากภายนอกที่เกิดจากภาครัฐ ได๎แกํ 
กรมการข๎าว และกรมสํงเสริมการเกษตร โดยนําเอาวิธีการทํานาที่ผํานการทดลองแล๎วมาถํายทอด 
เชํน การทํานาหวํานน้ําตม เป็นต๎น นอกจากนั้นยังถํายทอดกระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ๑ข๎าวด๎วย
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพมากกวําการคัดเมล็ดพันธุ๑ด๎วยมือซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชาวนาทํากันมา
ตั้งแตํอดีต รวมทั้งองค๑ความรู๎ที่มาจากภาคธุรกิจเอกชน ได๎แกํ เครื่องจักกลการเกษตร ปุ๋ย เคมีภัณฑ๑ 
และสารปราบแมลงและศัตรูพืช เป็นต๎น ที่ฝุายการตลาดและฝุายขายของธุรกิจนั้น ๆ มีการสํงเสริม
และกระตุ๎นชาวนาด๎วยคุณสมบัติและโปรโมชั่นตําง ๆ ที่ดึงดูดชาวนาให๎คล๎อยตามและตัดสินใจ
ยอมรับและใช๎วิธีการตําง ๆ ตามที่ฝุายการตลาดและฝุายขายถํายทอดองค๑ความรู๎เหลํานั้น 
   ถัดมาในชํวงปัจจุบัน การถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวมี 2 แบบ คือ 
การถํายทอดองค๑ความรู๎ในครอบครัว ยังคงเป็นกระบวนการเรียนรู๎โดยตรงจากการฝึกปฏิบัติในการ    
ทํานา สํวนองค๑ความรู๎ที่เกิดจากภายนอก คือ จากภาครัฐ ได๎แกํ กรมสํงเสริมการเกษตร และกรมการ
ข๎าว จัดให๎มีการอบรมการทํานาตามชุมชนหรือสถานที่จัดฝึกอบรมตําง ๆ จากภาคเอกชน ได๎แกํ     
การสํงเสริมจากธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ปุ๋ยเคมี และสารกําจัดแมลงและปราบศัตรูพืช โดยมี
การจัดทดลองและแสดงขั้นตอนของวิธีการอยํางชัดเจน และจากเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social 
Network) เชํน การรวมกลุํมชาวนาวันหยุด วารสารการเกษตร เป็นต๎น ที่ถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎กับ
ชาวนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  4.3 การช่วงชิงการน้า (Hegemony) 
 วาทกรรมการผลิตข๎าวในแตํละชํวงเวลาเป็นการสร๎างองค๑ประกอบยํอยตํางๆ       
เข๎ามาเพ่ือทําหน๎าที่เชื่อมตํอความแตกตํางหลากหลาย โดยการนําองค๑ประกอบยํอยอันใดอันหนึ่งหรือ
จํานวนหนึ่งที่ทําหน๎าที่เป็นตัวยึดโยงองค๑ประกอบตําง ๆ เข๎าหากัน  
 ชํวงหลังการปฏิวัติเขียว ชาวนารับและตีความตัวบทใหมํ คือ นโยบายตํางๆ    
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 และ 2 แล๎วนํามาใช๎ การกระทําดังกลําวเป็น    
การสร๎าง การผลิตซ้ํา และการเผยแพรํความเป็นอัตลักษณ๑ของชาวนาเขตชลประทาน คือ 
กระบวนการผลิตข๎าวแผนใหมํในเขตชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กระบวนการผลิตข๎าวแผนใหมํในเขตชลประทาน การผลิตข๎าวตามแนวทางของ
การเกษตรแผนใหมํมี 2 วิธี คือ การทํานาดํา และการทํานาหวําน ดังนี้ 
 1. การทํานาดํา เป็นวิธีการผลิตข๎าวที่ชาวนานําเมล็ดข๎าวไปเพาะในแปลงที่
เตรียมไว๎ให๎งอกเป็นต๎นกล๎าแล๎วถอนต๎นกล๎าไปปักดําลงในนาที่เตรียมเอาไว๎ มีการดูแลรักษาจนให๎  
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ผลผลิต เริ่มจากการเตรียมดินด๎วยการไถดะและไถแปรเพ่ือพลิกหน๎าดินให๎แห๎ง ตลอดจนเป็นการ
คลุกเคล๎าฟางและวัชพืชตําง ๆ ลงไปในดิน โดยใช๎รถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร๑ หลังจากนั้นขังน้ํา
ไว๎ระยะหนึ่งเพ่ือให๎ดินมีสภาพเหมาะสมในการคราดหรือใช๎ลูกทุบ (Rotary Tiller) เพ่ือกําจัดวัชพืช 
ทําให๎ดินแตกตัวและทําเทือกเพ่ือที่จะปักดําข๎าว พร๎อมทั้งตกกล๎าในสภาพเปียกหรือการตกกล๎าเทือก 
โดยเตรียมดินเชํนเดียวกับแปลงปักดํา สํวนการเตรียมเมล็ดพันธุ๑นั้น แชํและหุ๎มเมล็ดพันธุ๑โดยใช๎อัตรา
เมล็ดพันธุ๑ 50-60 กรัมตํอตารางเมตร หรือประมาณ 80-90 กิโลกรัมตํอไรํ จะได๎กล๎าสําหรับปักดําได๎
ประมาณ 15-20 ไรํ ตอนหวํานเมล็ดพันธุ๑ ต๎องปลํอยน้ําแปลงกล๎าให๎แห๎งและทําเทือกให๎ราบเรียบ
สม่ําเสมอ นําเมล็ดพันธุ๑ที่เพาะงอกดีแล๎ว มาหวํานให๎กระจายสม่ําเสมอตลอดแปลง ควรหวํานเมล็ด
พันธุ๑ตอนบํายหรือตอนเย็นเพ่ือหลีกเลี่ยงแสงแดดตอนเที่ยงซึ่งมีความร๎อนแรงมากอาจทําให๎เมล็ดข๎าว
ตายได๎ สําหรับการให๎น้ําเริ่มจากหวํานเมล็ดพันธุ๑หนึ่งวันแล๎วรดน้ําให๎กระจายทั่วแปลง ประมาณ 3-5 
วัน เมื่อต๎นกล๎าสูงขึ้นจึงเปิดน้ําเข๎าทํวมแปลงและคอยเพ่ิมระดับขึ้นตามความสูงของต๎นกล๎าจนน้ําทํวม
ผิวดินตลอด ให๎หลํอเลี้ยงไว๎ในระดับลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร จนกวําจะถอนกล๎าไปปักดํา 
 ในการปักดําชาวนามักทําเป็นแถวเพ่ือสะดวกในการกําจัดวัชพืช การใสํปุ๋ย    
การพํนยากําจัดโรคแมลง และยังทําให๎ข๎าวแตํละกอมีโอกาสได๎รับอาหารและแสงแดดอยํางสม่ําเสมอ
กัน สําหรับระยะปักดํานั้นขึ้นกับชนิดพันธุ๑ข๎าวและอายุข๎าว คือ พันธุ๑ข๎าวที่ไมํไวตํอชํวงแสงหรือข๎าวนา
ปรัง เชํน พันธุ๑สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 ใช๎ระยะปักดําระหวํางแถวและระหวํางกอ 20 x 
20 เซนติเมตร หรือ 20 x 25 เซนติเมตร และควรใช๎กล๎าที่มีอายุประมาณ 20-25 วัน สํวนพันธุ๑ข๎าวที่
ไวตํอชํวงแสงหรือข๎าวนาปี เชํน เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะลิ  105 กข 15 กข 6 ปทุมธานี 60     
ใช๎ระยะปักดํา 25 x 25 เซนติเมตร และควรใช๎กล๎าที่มีอายุประมาณ 25 - 30 วัน ในการปักดํานั้นจับ
ครั้งละ 3 - 5 ต๎น ปักดําลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร จะทําให๎ข๎าวแตกกอใหมํได๎เต็มที่ แตํถ๎าการปัก
ดําลึกจะทําให๎ข๎าวตั้งตัวได๎ช๎าและแตกกอได๎น๎อย สําหรับระดับน้ําในการปักดํา ควรมีระดับน้ําในนา
น๎อยที่สุด เพียงแคํคลุมผิวดิน เพ่ือปูองกันวัชพืชและประคองต๎นข๎าวไว๎ไมํให๎ล๎มประมาณ 1 ฝุามือ  
 ขั้นตอนสุดท๎าย คือ การดูแลรักษา ชาวนาใสํปุ๋ยให๎ถูกต๎องตามระยะเวลาที่ข๎าว
ต๎องการและจํานวนที่เหมาะสมจึงให๎ผลคุ๎มคํา ซึ่งขึ้นอยูํกับพันธุ๑ข๎าวและความสมบูรณ๑ของดิน         
ในบริเวณนั้นๆ สํวนการใช๎สารเคมีกําจัดวัชพืชนั้นการปรับระดับพ้ืนที่ให๎ราบเรียบสม่ําเสมอและ      
การควบคุมระดับน้ําชํวยลดจํานวนวัชพืชได๎สํวนหนึ่ง แตํถ๎ายังมีวัชพืชในปริมาณสูงจําเป็นต๎องใช๎
สารเคมีเข๎ากําจัดวัชพืชเหลํานั้น และการปูองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรูข๎าว โดยปฏิบัติตาม
สถานการณ๑ของแปลงนาใกล๎เคียง 
 2. การทํานาหวําน เป็นการปลูกข๎าวโดยการหวํานเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพ้ืนที่
ไว๎แล๎วโดยตรง เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา การทํานา
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หวํานแบํงเป็น 2 แบบ คือ การทํานาหวํานข๎าวแห๎ง เป็นการหวํานเมล็ดข๎าวเพ่ือคอยฝน และมีชื่อ
เรียกปลีกยํอยไปตามวิธีปฏิบัติ คือ การหวํานสํารวยเป็นการหวํานในสภาพดินแห๎ง เนื่องจากฝนยังไมํ
ตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดท๎ายแล๎วก็หวํานเมล็ดข๎าวลงไปโดยไมํต๎องคราดกลบ เมล็ดจะตกลง
ไปอยูํในระหวํางก๎อนดิน เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดข๎าวจะงอกข้ึนมาเป็นต๎น สํวนการหวํานหลังขี้ไถเป็นการ
หวํานในสภาพที่มีฝนตกลงมาและน้ําเริ่มจะขังในกระทงนา เมื่อไถแปรแล๎วก็หวํานเมล็ดพันธุ๑ข๎าว
ตามหลังแล๎วคราดกลบทันที สํวนอีกแบบคือ การทํานาหวํานข๎าวงอกหรือการหวํานน้ําตม โดยนํา
เมล็ดพันธุ๑ข๎าวที่ถูกเพาะให๎งอก มีขนาดตุํมตาซึ่งมีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร หวํานลงในกระทง
นาที่มีการเตรียมดินจนเป็นเทือกแล๎ว หลังจากนั้นให๎ระบายน้ําออกให๎เหลือน้ําขังบนผืนนาน๎อยที่สุด 
แล๎วคอยดูแลควบคุมการให๎น้ําตลอดชํวงการเพาะปลูก 
 ถัดมาพอมาถึงชํวงปัจจุบัน การสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่องด๎านการผลิตข๎าว 
และนวัตกรรมการผลิตข๎าวเป็นตัวบทที่ชาวนาได๎รับและนํามาปฏิบัติซึ่งการกระทําดังกลําวเป็น       
การสร๎าง การผลิตซ้ํา และการเผยแพรํความเป็นอัตลักษณ๑ของชาวนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จากการตีความและผลิตซ้ําภาคปฏิบัติของ     
วาทกรรม ชาวนาสํวนใหญํยอมรับและสร๎างตัวตนขึ้นมาตามตัวบท แตํชาวนาบางกลุํมได๎พยายาม
สร๎างความเป็นอ่ืนและพัฒนาจนเป็นอัตลักษณ๑ของตนเอง เมื่อย๎อนกลับไปพิจารณาวาทกรรมการผลิต
ข๎าว พบวําการผลิตข๎าวแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) มีเปูาหมายเพ่ือการบริโภค ถ๎ามีข๎าวเหลือ
จํานวนมากก็แจกจํายและแบํงปันให๎กับคนในชุมชน ข๎าวบางสํวนใช๎ในการทํานุบํารุงศาสนาและใน
กระบวนการปลูกข๎าวเป็นการหลํอหลอมสร๎างขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นมา โดยได๎รับ
อิทธิพลจากศาสนาพุทธที่ยึดหลักทางสายกลางเพ่ือสร๎างความสมดุลให๎กับชีวิต คนและสัตว๑เป็น
แรงงานสําคัญในการผลิต องค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวเป็นชุดของภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ได๎แกํ การดูฤกษ๑ยาม การบวงสรวง การเซํนไหว๎เทพเจ๎าและผีตําง ๆ ตั้งแตํเริ่มปักดํา
จนกระทั่งเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ครอบครัวชาวนามักทําไรํ ทําสวน เลี้ยงสัตว๑ และปลูกผัก เพ่ือให๎เกิด
การหมุนเวียนของผลผลิตภายในครอบครัวและชุมชน อาจกลําวได๎วําการผลิตข๎าวในรูปแบบนี้มีความ
สมบูรณ๑ทางระบบนิเวศมากที่สุด โดยไมํต๎องพ่ึงปัจจัยทางการเกษตรภายนอก เชํน ปุ๋ย ยาฆําแมลง 
และเคมีการเกษตร เป็นต๎น ชาวนาที่มีความรู๎ความสามารถมักได๎รับการยกยํองจากคนในชุมชนและ
ชาวนาด๎วยกันวําเป็นครูชาวนาหรือปราชญ๑ชาวบ๎าน 
 ตํอมาหลังจากการปฏิวัติเขียว วาทกรรมการผลิตข๎าวแผนใหมํทําให๎ผลผลิตข๎าว
เพ่ิมข้ึน แตํภายในระบบเกษตรกรรมแผนใหมํนี้ ชาวนาต๎องพ่ึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรภายนอก
และพ่ึงพาตลาดในการแลกเปลี่ยนผลผลิตเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของ จึงเป็นที่มาของการถูกเอารัดเอา
เปรียบ หนี้สิน ความยากจน และความต๎อยต่ําของฐานะทางสังคมของชาวนา ดังนั้นวาทกรรมชุดใหมํ 
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คือ การสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่องด๎านการผลิตข๎าวจึงเข๎ามาสร๎างความเป็นตัวตนของชาวนาขึ้นมา
ใหมํและทําให๎เปูาหมายการผลิตข๎าวของชาวนาเปลี่ยนไปจากเดิม จากการตีความตัวบท การผลิตซ้ํา 
และการสร๎างความเป็นอื่นของชาวนาขึ้นมาใหมํนี้สามารถแบํงชาวนาออกเป็น 3 กลุํม คือ 
 1. ชาวนาที่ผลิตข๎าวแบบเคมี (Chemical Farming) มีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตที่ตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดในเชิงการค๎า ฐานคิดในรูปแบบนี้ได๎รับอิทธิพล       
การปฏิวัติเขียว เชํน การใช๎พันธุ๑ข๎าวลูกผสม การจัดการระบบแปลงนาขนาดใหญํ การใช๎ปุ๋ยและเคมี
ทางการเกษตร การใช๎เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการระบบชลประทานและการขนสํง และโรงสี
ข๎าว เป็นต๎น การผลิตข๎าวในรูปแบบนี้ ใช๎เครื่องจักรเป็นสํวนใหญํ แรงงานคนเป็นเพียงผู๎ควบคุม
เครื่องจักร เริ่มตั้งแตํการปรับพ้ืนที่เตรียมดิน โดยใช๎รถแทรกเตอร๑ในการไถดะ ไถแปร และสูบน้ํา   
เข๎านาด๎วยเครื่องสูบน้ําและใช๎เครื่องลูบดินเพ่ือความสม่ําเสมอของพ้ืนที่ หลังจากนั้นเมล็ดพันธุ๑ข๎าวหา
ซื้อได๎ตามร๎านค๎าการเกษตร และนํามาหวํานหรือเพาะกล๎า แล๎วใช๎เครื่องดํานาตามความมุํงหมายของ
ชาวนา โดยสํวนใหญํถ๎าปลูกเพ่ือขายโรงสีมักนิยมทํานาหวําน แตํถ๎าขายทําเมล็ดพันธุ๑ข๎าวมักนิยม     
ทํานาดําเพราะสามารถควบคุมวัชพืชและข๎าวพันธุ๑ปนได๎ดีกวําแบบนาหวําน ตํอมาพอข๎าวแตกกอและ  
ตั้งท๎องก็ใสํปุ๋ยและสารเคมีตําง ๆ เพ่ือกระตุ๎นการเจริญเติบโตของต๎นข๎าว บางครั้งพอมีแมลงหรือ
เพลี้ยระบาดทําลายต๎นข๎าวก็ต๎องใช๎สารฆําแมลง สาเหตุสําคัญของการระบาดของแมลง เกิดจาก   
ความไมํสมดุลของสภาพแวดล๎อมในนาข๎าว แมลงที่เป็นประโยชน๑ถูกทําลายไปจากสารเคมีทําให๎ไมํ
สามารถควบคุมแมลงและเพลี้ยที่เป็นอันตรายตํอนาข๎าว พอถึงระยะเก็บเกี่ยวก็จะปลํอยน้ําออกจากที่
นาเพ่ือให๎รถเกี่ยวข๎าวสามารถลงนาไปเกี่ยวข๎าวได๎ หลังจากชาวนาได๎ข๎าวเปลือกมาก็นําไปขายที่โรงสี
และเงินท่ีได๎มาก็จะนําไปซื้อปัจจัยตําง ๆ ในการใช๎ชีวิตประจําวัน  
  ยกตัวอยํางเชํน การผลิตข๎าวของ วิรัช มีถาวร ชาวนาในอําเภอบางเลน จังหวัด 
นครปฐม มีบรรพบุรุษทํานามายาวนานกวํา 3 รุํน วิรัชมีพ้ืนที่นา 40 ไรํ และของลูกอีก 35 ไรํ ทํานา
รวมกันแตํขึ้นทะเบียนเกษตรกรแยกกันเพ่ือเข๎ารํวมโครงการรับจํานําข๎าว ข๎าวที่ปลูก คือ พันธุ๑ข๎าว   
กข31 ในการผลิตข๎าวเริ่มจากพักดินไว๎ 1 เดือนหลังจากการเก็บเกี่ยวข๎าวในรอบกํอน จากนั้นเตรียม
ดินปรับพ้ืนที่นาข๎าว พอเตรียมดินเรียบร๎อยแล๎ว เมล็ดพันธุ๑ข๎าวก็ซื้อตามเพ่ือนบ๎านเพราะได๎ราคาถูก
กวําร๎านเกษตรข๎าวปลูก จากนั้นนําพันธุ๑ข๎าวมาเพาะให๎งอกแล๎วนําไปหวํานในนา พร๎อมทั้งดูแลต๎นข๎าว     
ใสํปุ๋ยบํารุงต๎นข๎าวและใช๎สารปราบศัตรูพืชตามความเหมาะสม พอข๎าวถึงระยะพลับพึงก็จะปลํอยน้ํา
ในนาออกให๎แห๎งแล๎วเก็บเกี่ยวข๎าวไปขายโรงสี สํวนเรื่องพิธีกรรมการทํานายังคงทํากันอยูํบ๎าง       
เพ่ือความเป็นสิริมงคล เห็นได๎จากคํากลําวทีว่ํา 

  “ตอนนี้ผมมีพื้นที่นา 40 ไรํ และของลูกผม 35 ไรํ ทํานารวมกันแตํขึ้นทะเบียน
เกษตรกรแยกกัน เพื่อได๎รับการชํวยเหลือจากนโยบายของรัฐบาลได๎เต็มที่ เชํน นโยบายการรับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
127 

  

จํานําข๎าว ข๎าวท่ีปลูกคือพันธุ๑ข๎าว กข31 เพราะดูแลงําย คุณภาพดี ผลผลิตประมาณ 10 ถังตํอไรํ 
อายุข๎าว 110-115 วัน ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อม ในขั้นตอนการผลิตข๎าวนั้น หลังจากการเก็บ
เกี่ยวข๎าวในรอบกํอนจะพักดินไว๎ 1 เดือน จากนั้นจ๎างคนอื่นมาปรับดิน ไถนา ทําเทือก สํวนฟาง
ข๎าวที่ท๎องนาถ๎ารีบทํานาก็จะเผา แตํถ๎าไมํรีบก็จะหมักฟางให๎กลายเป็นปุ๋ยนาข๎าว หลังจากที่
เตรียมดินเรียบร๎อยแล๎ว เมล็ดพันธุ๑ข๎าวซื้อตามเพื่อนบ๎านเพราะได๎ราคาข๎าวปลูกที่ถูกกวําร๎าน
เกษตรข๎าวปลูก ใช๎เมล็ดพันธุ๑ 25-30 กิโลกรัมตํอไรํ นํามาแชํยาปูองกันเพลี้ยและเช้ือรากํอน
หวําน 24 ช่ัวโมง หรือบางครั้งจ๎างหวําน 60 บาทตํอไรํ โดยพยายามใช๎เมล็ดพันธุ๑ข๎าวน๎อย ใสํปุ๋ย
เยอะ เพื่อให๎แตกกอมาก ๆ ในที่นาก็มีการใช๎ยาเพื่อคุมหญ๎า หลังจากหวํานข๎าว 20 วัน ก็
ควบคุมระดับน้ําให๎พอดีกับข๎าวตามชํวงอายุ และใสํปุ๋ยสูตร 16-20 หรือ 46-0-0 ประมาณ 25 
กิโลกรัมตํอไรํ และเมื่อข๎าวอายุ 45-50 วัน ใสํปุ๋ยรอบที่ 2 โดยดูตามสภาพข๎าว คือ สังเกตจาก
ลําต๎นและสีของใบข๎าว และใช๎ยาที่ออกฤทธิ์แรงในการควบคุมแมลงและศัตรูข๎าว และใสํปุ๋ยรอบ
ที ่3 ถ๎าข๎าวไมํออกรวง พอข๎าวถึงระยะพลับพึงก็จะปลํอยน้ําในนาออกทั้งหมด หลังจากข๎าวแห๎ง
ครึ่งรวงร๎อยละ 50-60 ก็จ๎างรถมาเกี่ยวข๎าว โดยมีคําจ๎าง 300 บาทตํอไรํ ไมํรวมน้ํามัน แตํถ๎า
จ๎างเหมารวมราคา 500 บาทตํอไรํ หลังจากนั้นก็จ๎างรถบรรทุกข๎าวเปลือกไปขายให๎กับโรงสี 
และเงินท่ีได๎มาก็จํายคําตําง ๆ ในการผลิตข๎าว นอกจากนี้ในเรื่องพิธีกรรมการทํานายังคงทําอยูํ
บ๎าง เชํน ไหว๎เจ๎าที่ และหวํานข๎าว 3 กํามือ ดั่งที่พํอเคยสอนไว๎ คือ หวํานข๎าวกําแรกนึกถึงแมํ
ธรณี กําที่สองนึกถึงการให๎ทาน และกําที่สามเพื่อเลี้ยงอาตมา แตํในรุํนลูกไมํคํอยได๎ทําแล๎ว
เพราะลูกมีความเช่ือที่ตํางกัน และฤกษ๑ยามการปลูกข๎าวก็ปรับตามชํวงระยะเวลาการรับจํานํา
ข๎าวเพื่อให๎ได๎เข๎ารํวมการรับจํานําข๎าว เป็นต๎น” (วิรัช มีถาวร, 2557) 

  เห็นได๎วําการผลิตข๎าวของ วิรัช มีถาวร มีเปูาหมายการผลิตข๎าวเพ่ือการค๎า     
เป็นชาวนาที่ผลิตข๎าวแบบเคมี โดยใช๎พันธุ๑ข๎าวลูกผสม มีการจัดการระบบแปลงนาขนาดใหญํ ใช๎ปุ๋ย
และเคมีทางการเกษตร รวมถึงใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข๎าว สํวนพิธีกรรมก็ยังปฏิบัติสืบ
ตํอกันอยูํเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 2. ชาวนาที่ผลิตข๎าวแบบอินทรีย๑ (Organic Farming) มีเปูาหมายเพ่ือการค๎า
และบางสํวนเก็บไว๎บริโภคเอง โดยให๎ความสําคัญกับความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล๎อม
ตลอดจนผู๎บริโภค มีฐานคิดที่ปรับจากภูมิปัญญาไทยดั้ งเดิม แนวความคิดของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 
แนวความคิดเกษตรธรรมชาติคิวเซของโมกิจิ โอกาดะ และแนวคิดเกษตรธรรมชาติเกาหลีของฮาน   
คิว โช โดยสํวนใหญํแนวคิดของเกษตรธรรมชาติมีหลักการที่คล๎ายคลึงกันคือ การไมํไถพรวนดิน ไมํใสํ
ปุ๋ยเคมี ไมํกําจัดวัชพืช ใช๎การคลุมดิน ใช๎พลังจากสิ่งตํางๆ  ที่มีอยูํในธรรมชาติ อยํางไรก็ตาม
แนวความคิดดังกลําวได๎ปรับให๎เข๎ากับหลักการทําเกษตรอินทรีย๑ของสหพันธ๑เกษตรอินทรีย๑นานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture Movements - IFORM) และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย๑แหํงประเทศไทย (Organic Agriculture Certification Thailand - A.C.T.)      
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 รูปแบบการผลิตข๎าวอินทรีย๑ เป็นระบบการผลิตข๎าวที่ไมํใช๎สารเคมีทาง
การเกษตรทุกชนิด เชํน ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปูองกัน
กําจัดโรค แมลงและศัตรูข๎าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช๎รมเพ่ือปูองกันกําจัดแมลงศัตรูข๎าวในโรงเก็บ     
เป็นต๎น ดังนั้นการผลิตข๎าวอินทรีย๑นอกจากจะทําให๎ได๎ผลผลิตข๎าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจาก
สารพิษแล๎ว ยังเป็นการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  
 ยกตัวอยํางเชํน การเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรแบบเคมีมาเป็นการทําเกษตร
แบบปลอดสาร ของสุธรรม จันทร๑อํอน ปราชญ๑ชาวบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในสมัยกํอนรุํนพํอแมํสุธรรม จันทร๑อํอน ทําเกษตร
แบบพอเพียงไมํได๎พ่ึงพาสารเคมี แตํพอมาถึงรุํนของสุธรรม จันทร๑อํอน ได๎ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตร
แบบเคมีอยํางเต็มที่  พอทําไปได๎ประมาณ 10 ปี เห็นวําสารเคมีได๎สํงผลเสียตํอสุขภาพและพ้ืนดิน     
ก็เสื่อมโทรมลง รวมทั้งต๎นทุนการผลิตก็เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยตําง ๆ ทําให๎สุธรรม จันทร๑อํอน นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการทําเกษตรแบบผสมผสานโดยเป็นไรํนาสํวนผสม โดยหลีกเลี่ยง
จากการใช๎สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกชนิด ทําให๎ครอบครัวของสุธรรม จันทร๑อํอน มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
และสภาพแวดล๎อมและชุมชนก็ดีข้ึน เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 

  “ตั้งแตํสมัยปูุยําตายายถึงรุํนพํอแมํเขาก็ทําการเกษตรแบบพอเพียง ไมํได๎พึ่งพา
สารเคมีเหมือนสมัยนี้ เขาก็อยูํกันได๎ดี แตํมาสมัยปัจจุบันกระแสสังคมได๎นําพาสารเคมีเข๎ามา   
ผมก็หลงทางไปกับสิ่งนั้นอยูํนาน จนกระทั่งมารู๎ตัวอีกทีเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล๎ว ที่เริ่มหันมา
มองวําสารเคมีได๎สํงผลเสียตํอสุขภาพของผมและคนในครอบครัว ที่สําคัญพื้นดินที่เป็นที่ทํามา
หากินก็เสื่อมโทรมลงจากการสะสมของสารเคมี มิหนําซ้ําต๎นทุนการผลิ ตก็เพิ่มพูนขึ้น       
เพราะปัจจัยตําง ๆ ปรับตัวสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ผมจึงได๎กลับมาคิดถึงคําสอนของบรรพบุรุษ   
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นทางออกทางรอดของเกษตรกรอยํางแท๎จริง ตั้งแตํนั้นมา  
ผมจึงหันมาทําเกษตรพึ่งพาสารอินทรีย๑ชีวภาพและปฏิเสธการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีทุกชนิด   
ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขดีจากการเพาะปลูกพืชผักแบบผสมผสาน มีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไรํ 
โดยแบํงเป็นนาข๎าว ฟาร๑มวัว บํอเลี้ยงปลา แปลงหญ๎า ประมาณ 10 ไรํ สํวนอีก 7 ไรํ นั้นเป็นที่
ปลูกบ๎านที่พักอาศัย และปลูกหนํอไม๎ฝรั่ง พริก มะเขือ กล๎วยน้ําว๎า ไผํ ไว๎รอบ ๆ บริเวณบ๎าน  
ทุกอยํางล๎วนแตํเป็นการผลิตที่เกื้อกูลกัน เชํน มูลวัวก็นํามาทําปุ๋ยคอกใสํในนาข๎าวและแปลงผัก
เพิ่มความอุดมสมบูรณ๑ เศษผักก็นําไปเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว สํวนแรงงานก็ใช๎คนในครอบครัวทั้งสิ้น 
ทําให๎มีรายได๎เหลือในแตํละปีไมํต่ํากวํา 200,000 -300,000 บาท ซึ่งเป็นรายได๎ที่พออยูํได๎       
เงินบางสํวนก็จะนําไปซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและมีเงินเหลือเก็บออมไว๎ใช๎จําย         
ในครัวเรือน” (สุธรรม จันทร๑อํอน, 2557) 
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 แนวคิดของสุธรรม จันทร๑ อํอน ในเรื่องการทําเกษตรแบบปลอดสาร          
ตามแนวทางการเกษตรแบบพอเพียง ที่เน๎นการพ่ึงพาปัจจัยภายใน ทั้งการผลิตปุ๋ยหมัก การเลี้ยงหมู 
การปลูกข๎าว การปลูกผัก โดยมีลักษณะการผลิตที่หมุนเวียนนําผลพลอยได๎จากสํวนตําง ๆ มาเกลื้อ
หนุนกันแนวคิดสํวนหนึ่งที่ทําให๎ วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ ชาวนาในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
เจ๎าของทุํงนากรีนลีฟวิ่งแคมป์ (Green Living Camp) หันมาผลิตข๎าวแบบเกษตรอินทรีย๑ตาม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ ได๎กลําวถึงปัญหาของระบบทุนนิยมที่เพ่ิมความเสี่ยง
ให๎กับการดําเนินชีวิตแล๎วหันมาศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากปราชญ๑ชาวบ๎าน วิทยาการสมัยใหมํ 
รวมทั้งแนวคิดของโจน จัน ได และแนวความคิดการเกษตรธรรมชาติของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ       
เป็นแนวทางในผลิตข๎าวพ้ืนเมืองตําง ๆ เชํน ข๎าวปิ่นเกษตร ข๎าวหอมนิล ข๎าวหอมมะลิแดง เป็นต๎น 
และสร๎างกิจกรรม Fun on the farm ขึ้นมาเพ่ือให๎ผู๎สนใจโดยเฉพาะเด็ก ๆ ได๎เรียนรู๎การผลิตข๎าว
ตามแนวทางของเกษตรอินทรีย๑ และปลูกฝังคํานิยมที่ดีในเรื่องการปรับตัวให๎เข๎ากับธรรมชาติ รวมทั้ง
การนํานวัตกรรมใหมํๆ มาใช๎ในการผลิตข๎าว เพ่ือยกระดับมูลคําและคุณคําให๎กับข๎าวและชาวนาไทย 
เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 

  “แนวทางการผลิตข๎าวของเราเกิดจากปัญหาของระบบทุนนิยมที่เพิ่มความเสี่ยงให๎กับ
การดําเนินชีวิต ทําให๎เราพบกับอุปสรรคในการดําเนินชีวิตและผลกระทบจากการผลิตข๎าวแบบ
เคมีทําให๎เรากลับมาสูํวิถีทางธรรมชาติ โดยศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากปราชญ๑ชาวบ๎าน       
และวิทยาการสมัยใหมํ รวมทั้งแรงบันดาลใจจากแนวคิดของโจน จัน ได และแนวความคิด
การเกษตรธรรมชาติของมาซาโนบุ ฟูกู โอกะ ทําให๎ เราผลิตข๎าวพื้นเมืองตําง  ๆ เชํน               
ข๎าวปิ่นเกษตร ข๎าวหอมนิล ข๎าวหอมมะลิแดง เป็นต๎น และสร๎างกิจกรรม Fun on the farm 
ขึ้นมาเพื่อให๎ผู๎สนใจโดยเฉพาะเด็ก ๆ ได๎เรียนรู๎การผลิตข๎าวตามแนวทางของเกษตรอินทรีย๑     
และปลูกฝังคํานิยมที่ดีในเรื่องการปรับตัวให๎เข๎ากับธรรมชาติ โดยในการผลิตของเราได๎รับการ
รับรองจากสหพันธ๑เกษตรอินทรีย๑นานาชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงที่สุด 
และในการผลิตข๎าวนี้ยังคงมีความเช่ือในเรื่องของแมํโพสพซึ่งปกปูองคุ๎มครองและขวัญกําลังใจ       
ในการผลิตข๎าว รวมทั้งการนํานวัตกรรมใหมํๆ มาใช๎ในการผลิต เชํน การใช๎ฮอร๑โมนไขํ         
และการขึ้นทะเบียนข๎าวหอมนครชัยศรีให๎เป็นสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ เป็นต๎น เพื่อยกระดับมูลคํา   

และคุณคําให๎กับข๎าวและชาวนาไทย” (วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ, 2557) 

  กลําวได๎วํา วีรยุทธ สันติกฤษณเลิศ เป็นชาวนาที่ผลิตข๎าวแบบอินทรีย๑ โดยนํา
องค๑ความรู๎ทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการรํวมกับนวัตกรรมการผลิตข๎าว รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตข๎าวในระดับสากล เป็นแนวทางสําคัญในการยกระดับมูลคําและคุณคําให๎กับข๎าว
และชาวนาไทย 
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 3. ชาวนาที่ผลิตข๎าวแบบเข๎มข๎น (Intensive Farming) มีเปูาหมายเพ่ือการค๎า
โดยตระหนักถึงการเพิ่มมูลคําและการเพ่ิมคุณคํา การปลูกข๎าวแบบนี้มีฐานคิดจากการสร๎างนวัตกรรม 
ทั้งจากภูมิปัญญาชาวบ๎านและจากผลการวิจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับข๎าว ซึ่งถือเป็นการบูรณาการองค๑
ความรู๎ที่เกิดจากงานด๎านวิชาการและองค๑ความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ๑ ทําให๎เกิดนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการผลิตข๎าว ยกตัวอยํางเชํน การผลิตข๎าวแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เป็น
ระบบการเกษตรที่มีการทําสัญญาซื้อขายข๎าวลํวงหน๎าระหวํางฝุายเกษตรกรกับคูํสัญญา สํวนใหญํมัก
เป็นบริษัทเอกชนที่สัญญาวําจะซื้อข๎าวคืนจากอีกฝุายในราคาที่ตกลงกันตั้งแตํต๎น ราคาดังกลําว
เรียกวําราคาประกันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได๎ก็ตํอเมื่อครบกําหนดสัญญา ข๎อดีของระบบนี้คือสามารถลด
ความผันผวนของรายได๎ ผลผลิตของเกษตรกร โดยทําให๎รายได๎คํอนข๎างแนํนอนและสูงขึ้น และชํวยให๎
เกษตรกรเข๎าถึงเทคโนโลยีและเงินทุน สํวนข๎อเสียของระบบ คือ ภาคเอกชนมักจะทําสัญญาใน
รูปแบบสัญญาเชิงเอาเปรียบเกษตรกรในเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และความเป็นธรรม 
 ยกตัวอยํางเชํน เทคนิคการทํานาต๎นทุนต่ําของชัยพร พรหมพันธุ๑  เกษตรกร
ดีเดํนสาขาการทํานา ปี พ.ศ. 2538 และเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต๎นแบบด๎านข๎าวนา ปี พ.ศ. 2557 
กลําวไว๎วําการลดต๎นทุนต๎องลดอยํางมีเหตุผล มีที่มาที่ไป การลดต๎นทุนควรเป็นการลงทุนอยํางมี
ประสิทธิภาพ ไมํใชํการลดตามความรู๎สึกหรือกระแสเทํานั้น โดยต๎นทุนหลักของการผลิตข๎าวมาจาก   
3 ปัจจัย คือ คําแรงงาน คําน้ํามันสูบน้ํา คําปุ๋ยและสารเคมี ทั้งสามสํวนนี้หากสามารถจัดการได๎  
ต๎นทุนการผลิตก็จะลดลง ทั้งนี ้ชัยพร พรหมพันธุ๑ ได๎อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการลดต๎นทุนผลิตไว๎ ดังนี้ 
(ชัยพร พรหมพันธุ๑, 2557)  
 ขั้นตอนแรกของการทํานาต๎นทุนต่ํา คือ การจดบันทึกข๎อมูลอยํางละเอียดทุก
ขั้นตอน เพ่ือใช๎เป็นตัวเปรียบเทียบระหวํางวิธีการทํานาลดต๎นทุนและวิธีการทํานาแบบเดิม ท๎ายที่สุด
เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตและหักลบต๎นทุนทั้งหมดแล๎ว ข๎อมูลในบัญชีที่บันทึกไว๎จะเป็นตัวพิสูจน๑วําควรทํา
นาแบบลดต๎นทุนตํอไปหรือไมํ นอกจากนี้ ข๎อดีของการจดบันทึกยังทําให๎สามารถตรวจสอบย๎อนหลัง
ได๎วําการทํานาในฤดูนั้น ๆ มีปัญหาโรคแมลงระบาดในชํวงใด จึงทําให๎ฤดูกาลถัดไปสามารถคาดการณ๑
และวางแผนปูองกันได๎ทันทํวงที 
 ถัดมาคือการทํานาต๎องดัดแปลงเครื่องมือใช๎เองได๎ซึ่งเป็นข๎อได๎เปรียบของชัยพร 
พรหมพันธุ๑ เนื่องจากเคยเป็นชํางซํอมเครื่องยนต๑มากํอน ทําให๎สามารถดัดแปลงเครื่องมือที่เหมาะสม
ได๎หลายประเภท เชํน รถเก็บรวบรวมกองข๎าว รถกระบะขนย๎ายเครื่องมือการเกษตร การปรับปรุง
ผานไถ และการประดิษฐ๑ลูกควักลักษณะคล๎ายโรตารี่สําหรับปั่นฟางพร๎อมกับการตีดินในขั้นตอน
เดียวกัน โดยอุปกรณ๑เตรียมดินที่ประดิษฐ๑ขึ้นนี้ทําให๎ทํางานได๎สะดวกรวดเร็วในพ้ืนที่กวํา 100 ไรํ     
ใช๎เวลาเตรียมดินสําหรับการหวํานข๎าวเพียง 15 วัน 
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 นอกจากนี้การลดใช๎ปุ๋ยโดยการงดเผาและไถกลบฟาง ในชํวงกํอนฤดูน้ําหลาก
ประมาณต๎นเดือนตุลาคมจะมีการเตรียมดินโดยการไถกลบฟาง เพ่ือลดปัญหาการยํอยสลายของเศษ
ฟางข๎าวและการพัดพาของตะกอนฟางไปกับกระแสน้ํา นอกจากนี้ขี้ไถที่เต็มแปลงนายังเสมือนเป็น
แหลํงดักจับตะกอนฟางที่ยํอยสลายจากแปลงนาอ่ืน ๆ ทําให๎เมื่อน้ําลดและถึงฤดูทํานา ในนาข๎าวจึง
อุดมไปด๎วยอินทรียวัตถุ การผลิตในฤดูนี้จึงใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑และปุ๋ยเคมีน๎อยมาก สํวนการทํานาครั้งที่ 2 
เริ่มต๎นประมาณเดือนพฤษภาคมก็ทําการไถกลบตอฟางเชํนเดียวกัน การไถกลบตอฟางโดยไมํเผานี้
สามารถลดการใช๎ปุ๋ยได๎มาก โดยในฤดูกาลแรกแทบจะไมํต๎องใสํปุ๋ยอะไรเลยข๎าวก็เจริญเติบโตดี    
สํวนฤดูกาลที่ 2 อาจต๎องเพ่ิมการใสํปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีบ๎าง 
 รวมถึงการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ๑ หมุนเวียนพ้ืนที่ปลูก และเลือกใช๎พันธุ๑ให๎
เหมาะสมกับฤดูกาล โดยที่การทํานาในพ้ืนที่กวํา 100 ไรํของชัยพร พรหมพันธุ๑ มีการจัดแบํงเป็น
แปลงนาสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ๑ เนื่องจากหากซื้อเมล็ดพันธุ๑มาปลูกจะต๎องจํายคําเมล็ดพันธุ๑สูง    
ถึงกิโลกรัมละ 25 บาท แตํถ๎าจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ๑ของตนเองจะมีต๎นทุนการผลิตเพียง 15 บาท    
ตํอกิโลกรัมเทํานั้น นอกจากนี้ยังจัดเตรียมเมล็ดพันธุ๑สําหรับการปลูกในแตํละฤดูกาลถึง 3 ส ายพันธุ๑      
เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนพันธุ๑ในแตํละแปลงโดยไมํควรปลูกข๎าวสายพันธุ๑เดียวกันตํอเนื่องเป็นเวลานาน 
เพราะข๎าวแตํละสายพันธุ๑มีความต๎องการธาตุอาหารที่แตกตํางกัน เมื่อปลูกตํอเนื่องข๎าวจะเจริญเติบโต
ไมํดีจึงต๎องเพ่ิมการใสํปุ๋ยซึ่งเป็นการเพ่ิมต๎นทุน 
 ท๎ายสุดคือ การลดการใช๎สารเคมีด๎วยสารชีวภัณฑ๑ทั้งเชื้อราไตรโคเดอร๑มาและ
น้ําหมักสมุนไพร จากประสบการณ๑ในการทํานาของชัยพร พรหมพันธุ๑ พบวําศัตรูที่ทําลายข๎าว       
โดยหลัก ๆ แล๎วมีอยูํ 2 ชนิด คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและเชื้อรา โดยการปูองกันโรคและแมลงจะใช๎
น้ําหมักสมนุไพรและเชื้อราไตรโคเดอร๑มาทดแทนการใช๎สารเคมี ซึ่งนอกจากจะชํวยลดการเข๎าทําลาย
โรคและแมลงได๎แล๎ว ต๎นทุนการผลิตยังต่ําอีกด๎วย โดยการพํนน้ําหมักสมุนไพร 1 ครั้ง ลงทุนประมาณ 
25 บาทตํอไรํ สํวนการใช๎เชื้อราไตรโคเดอร๑มาจะมีต๎นทุนประมาณ 10 บาทตํอไรํ 
 นอกจากนี้ ปัญญา พลูสวัสดิ์ ชาวนา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และเคยเป็น
เจ๎าหน๎าที่ในกรมสํงเสริมการเกษตรทําหน๎าที่เผยแพรํการทํานาหวํานน้ําตมรุํนแรกให๎กับชาวนา      
ภาคกลางได๎กลําวถึงการผลิตข๎าวอินทรีย๑ตามแนวทางการทดลองใหมํ ๆและขายข๎าวตามแบบเกษตร
พันธสัญญา ทั้งนี้ได๎อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากการปฏิวัติเขียววํา คนสํวนใหญํบอกวําการปฏิวัติ
เขียวเป็นสิ่งไมํดีทําให๎เกิดปัญหาตําง ๆ มากมาย แตํในยุคสมัยนั้นเกิดภาวะข๎าวยากหมากแพง ปัญหา
คือต๎องเรํงเพ่ิมผลผลิตข๎าวให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภคข๎าวซึ่งการปฏิวัติเขียวก็ เป็น
แนวทางหนึ่งในยุคนั้นที่เข๎ามาแก๎ไขปัญหาดังกลําวได๎อยํางสําเร็จ และกลําวเพ่ิมเติมอีกวําการยกระดับ
ชาวนามีแนวทาง 2 วิธี คือ การปรับลดจํานวนชาวนาให๎น๎อยลงหรือการปรับปรุงโครงสร๎างชาวนาใหมํ 
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และการหาขนาดจํานวนพ้ืนที่นาที่เหมาะสมตํอครัวเรือนชาวนา ทั้งสองแนวทางนี้ ก็จะทําให๎เกิด
ประสิทธิภาพและยกระดับฐานะชาวนาได๎ ที่สําคัญต๎องได๎รับความรํวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน     
เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 

  “ผมผลิตข๎าวอินทรีย๑ตามแนวทางการทดลองใหมํ ๆ เพื่อทดลองการผลิตข๎าวและสํง
ขายข๎าวให๎กับผู๎ซื้อตามแบบเกษตรพันธสัญญา ทั้งนี้ได๎อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากการปฏิวัติ
เขียววํา คนสํวนใหญํบอกวําการปฏิวัติเขียวเป็นสิ่งไมํดี ทําให๎เกิดปัญหาตําง  ๆ มากมาย เชํน   
การทําลายระบบนิเวศ สารตกค๎าง ปัญหาความยากจน เป็นต๎น ซึ่งมันก็เป็นความจริงอยูํ แตํใน
ยุคสมัยนั้นเกิดภาวะข๎าวยากหมากแพง ปัญหาคือเราต๎องเรํงเพิ่มผลผลิตข๎าวให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการของผู๎บริโภคข๎าวซึ่งการปฏิวัติเขียวก็เป็นแนวทางหนึ่งในยุคนั้นที่เข๎ามาแก๎ไขปัญหา
ดังกลําว การกลําววําวิธีการผลิตข๎าวแบบใดถูกหรือผิดนั้นควรพิจารณาตามสถานการณ๑ของยุค
นั้นๆ จึงจะเหมาะสมกวํา โดยได๎ตั้งคําถามเชิงเปรียบเทียบวําเวลาที่คนหิว ความอิ่ม หรือความ
อรํอยต๎องมากํอนกัน นั่นหมายถึงวําการแก๎ไขปัญหาของคนสํวนใหญํต๎องมากํอนและหลัง
จากนั้นก็คํอยแก๎ปัญหาเรื่องรองตามมา และกลําวเพิ่มเติมอีกวําการยกระดับชาวนามีแนวทาง 2 
วิธี คือ การปรับลดจํานวนชาวนาให๎น๎อยลงหรือการปรับปรุงโครงสร๎างชาวนาใหมํ คือ จิ๋วแตํ
แจ๐ว และการหาขนาดจํานวนพื้นที่นาที่เหมาะสมตํอครัวเรือนชาวนาหรือความประหยัดจาก
ขนาด ทั้งสองแนวทางนี้ก็จะทําให๎เกิดประสิทธิภาพและยกระดับฐานะชาวนาได๎ ที่สําคัญทั้ง
ข๎าราชการและพํอค๎าจะต๎องให๎ความรํวมมือด๎วย” (ปัญญา พูลสวัสดิ์, 2557) 

  ดังที่กลําวข๎าวต๎นเห็นได๎วํา ปัญญา พูลสวัสดิ์ ให๎ความสําคัญกับการผลิตข๎าว
แบบเข๎มข๎น และเสนอแนวทางในการพัฒนาการผลิตข๎าว คือการปรับลดจํานวนชาวนาให๎น๎อยลงหรือ
การปรับปรุงโครงสร๎างชาวนาใหมํ และการหาขนาดจํานวนพื้นที่นาท่ีเหมาะสมตํอครัวเรือนชาวนา 
 ถัดมาคือ กาจน๑ กาญจนประดิษฐ๑ เกษตรกรปราดเปรื่องด๎านข๎าว ปี พ.ศ. 2557 
อําเภอทํามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได๎กลําวถึง การผลิตข๎าวในสมัยกํอนใช๎ เกี่ยวมือ ลงแขกกัน มีการ
เจาะบํอน้ําสูบมาใช๎ในนาข๎าว ทํานาปีละครั้ง  พอระบบชลประทานมาถึงใน พ.ศ. 2520 พันธุ๑ข๎าวก็
เปลี่ยนเป็นข๎าว กข ตามที่หนํวยงานเกษตรมาสํงเสริม ในการเตรียมดินมีการจ๎างบางสํวน ประมาณ 
100 ไรํ มีการใช๎ยาคุมหญ๎า คุมเลน สํวนการดูแลรักษาใสํปุ๋ยประมาณ 50 กิโลกรัมตํอไรํ นอกจากนี้ยัง
ใสํจุลินทรีย๑หนํอกล๎วยและจุลินทรีย๑ปุาในการควบคุมและดูแลต๎นข๎าวให๎สมบูรณ๑ พอถึงชํวงเก็บเกี่ยว    
ก็จ๎างรถเก่ียวพร๎อมขนสํงข๎าวไปยังโรงสี โดยมีต๎นทุนการผลิตข๎าวประมาณ 4,000 บาท เห็นได๎จากคํา
กลําวที่วํา 

  “ในรุํนปูุรุํนพํอผมใช๎วัวควายในการไถนา เกี่ยวมือ ลงแขกกัน มีการเจาะบํอน้ําสูบมา
ใช๎ในนาข๎าวเพราะไมํมีน้ําใช๎ ต๎องรอน้ําฝน พันธุ๑ข๎าวที่ปลูกคือเหลืองประทิว ทํานาปีละครั้ง     
เริ่มปลูกข๎าวในเดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน เกี่ยวข๎าวและตากแดดในนา พอ
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ข๎าวแห๎งนํามาให๎วัวควายย่ําแล๎วฝัดข๎าว แล๎วเก็บข๎าวเปลือกไว๎ในยุ๎งฉางและก็มีพํอค๎ามารับซื้อไป
บางสํวนเก็บไว๎กินเอง พอระบบชลประทานมาถึงใน พ.ศ. 2520 พันธุ๑ข๎าวก็เปลี่ยนเป็นข๎าว กข 
ตามที่หนํวยงานเกษตรมาสํงเสริม นิสัยผมเป็นคนชอบคิด ประดิษฐ๑ ทํางานให๎เหนื่อยน๎อย      
ได๎กําไรมาก และทําให๎ต๎นทุนต่ํา ๆ และชอบความเป็นอิสระ ในการผลิตข๎าวนั้นบางชํวงก็ซื้อ
เมล็ดพันธุ๑ข๎าวมาจากศูนย๑ข๎าวท่ีราชบุรีมาผลิตข๎าว และเคยทําเมล็ดพันธุ๑สํงให๎ศูนย๑ข๎าว และรับ
งานบางสํวนจากเครือเจริญโภคภัณฑ๑ (CP) แตํมีขั้นตอนและระเบียบเยอะเลยไมํชอบ          
ชอบความอิสระมากกวํา เลยทํานาเองตามความคิดและทดลองของตน แตํประสบการณ๑ในการ
ทําเมล็ดพันธุ๑ก็ชํวยให๎ผมดูลักษณะเมล็ดพันธุ๑คุณภาพเป็น ตอนนี้ผมทําเองขายเอง ในการเตรียม
ดินก็จ๎างบ๎างทําเองบ๎างประมาณ 100 ไรํ มีการใช๎ยาคุมหญ๎า คุมเลน การดูแลรักษาก็ใสํปุ๋ย
ประมาณ 50 กิโลกรัมตํอไรํ โดยสํงดินไปตรวจกํอนเพื่อดูวํ าดินขาดธาตุอาหารอะไร แล๎วถึง
นํามาใสํซึ่งลดการใช๎ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่ง ยาฆําแมลงไมํคํอยได๎ใช๎เพราะบริเวณนี้ไมํคํอยมีแมลง      
หรือโรคระบาด แตํใสํจุลินทรีย๑หนํอกล๎วยและจุลินทรีย๑ปุาในการควบคุมและดูแลต๎นข๎าว        
ให๎สมบูรณ๑ พอถึงชํวงเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวตามอายุข๎าว เชํน 115-120 วัน ขาดเกินไมํเกิน 1 
อาทิตย๑ โดยสังเกตข๎าวเหลืองจากปลายรวง 3 เมล็ดแล๎วปลํอยน้ําในนาออกให๎แห๎งเพื่อรอเก็บ
เกี่ยวโดยจ๎างรถเกี่ยวพร๎อมขนสํงข๎าวไปยังโรงสี โดยมีคําจ๎าง 600 บาทตํอไรํ ต๎นทุนการผลิต
ประมาณ 4,000 บาท รวมคําเชํานาไรํละ 700-800 บาท ในการทํานานั้นมือตีนต๎องถี่ มีวินัยใน
การดูแลรักษาข๎าว และทําอะไรต๎องทําเปูาใหญํกํอน แล๎วคํอยไปทําเปูารองตามมา ถึงทําให๎ผม
ได๎เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องในการทํานา” (กาจน๑ กาญจนประดิษฐ๑, 2558)  

  กลําวได๎วําแนวทางการผลิตข๎าวของ กาจน๑ กาญจนประดิษฐ๑ เป็นแนวทาง
สําคัญที่ชาวนาสามารถนําไปลดต๎นทุนการผลิตข๎าวได๎ โดยชาวนาต๎องมีวินัยในการดูแลรักษาข๎าว    
และทําอะไรต๎องทําเปูาใหญํกํอน แล๎วคํอยไปทําเปูารองตามมา  นั้นหมายถึงการแก๎ปัญหา             
ในกระบวนการผลิตข๎าว 
 นอกจากนี้ พสิษฐ๑ เจริญผล เกษตรกรปราดเปรื่องด๎านข๎าวปี พ.ศ. 2557   
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเป็นหัวหน๎าศูนย๑การเรียนรู๎ในชุมชนบ๎านรางอีเม๎ย ได๎กลําวถึง    
การทํานาสมัยกํอนเป็นการทํานาน้ําฝนปีละครั้ง ใช๎วัวควายในการไถนา มีการลงแขก เอาแรง แตํพอมี
คลองชลประทานการนาเพ่ิมขึ้น 2 ครั้งตํอปี ข๎าวที่ใช๎เป็นข๎าวลูกผสม มีการสํงดินไปตรวจเพ่ือธาตุ
อาหาร การเตรียมดินก็จ๎างไถ สํวนการปลูกมีทั้งนาหวํานและนาดํา การใสํปุ๋ยนั้นใสํเพียงรอบเดียว      
มีการแกล๎งให๎ข๎าวขาดน้ําเพ่ือที่ให๎รากข๎าวเดินดี ข๎าวแตกกอมาก และลดการใช๎น้ําในนาข๎าว และมี    
การใช๎เชื้อราไตรโครเดอมาร๑ เชื้อบิวเวอร๑เรีย และจุลินทรีย๑ปุาเพ่ือดูแลต๎นข๎าว พอข๎าวถึงชํวงเก็บเกี่ยว
ก็ปลํอยน้ําในนาให๎แห๎งกํอน แล๎วถึงเก็บเกี่ยว ข๎าวทั้งหมดที่ได๎มาแบํงไว๎กินเองร๎อยละ 30 อีก 70       
สํงขายให๎กับโรงสี และสีเองบางสํวนเพื่อขายให๎คนในชุมชน เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 
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  “ผมทํานาตั้งแตํอายุ 10 ขวบ ปลูกข๎าวเหลืองอํอน เหลืองระแหง ทํานาน้ําฝนปีละ
ครั้ง ใช๎วัวควายในการไถนา มีการลงแขก เอาแรง และไหว๎พระแมํโพสพเพื่อให๎ปกปูองคุ๎มครอง
ดูแลข๎าว แตํพอมีคลองชลประทานมา ทําให๎การปลูกข๎าวเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยทํานา
เพิ่มขึ้น 2 ครั้งตํอปี ข๎าวท่ีใช๎ก็เป็นข๎าวลูกผสม ใช๎พันธุ๑พื้นเมือง คือ พันธุ๑หอมปทุม และพันธุ๑ กข
31 ในการเตรียมดินก็มีการสํงดินไปตรวจเพื่อดูวําดินขาดธาตุอาหารอะไร แล๎วก็ไปซื้อปุ๋ยตาม
ธาตุอาหารที่ขาดมาใสํ และการปลูกต๎นปอเทืองจะชํวยเพิ่มธาตุอาหารในดินและลดการใสํปุ๋ยได๎
มาก สําหรับการเตรียมดินก็จ๎างไถไรลํะ 450 บาท ปั่นและตีดินอีกไรํละ 300 บาท สํวนการปลูก
ผมทําทั้งนาหวํานและนาดําซึ่งให๎ผลผลิตที่แตกตํางกัน ในการใสํปุ๋ยนั้นใสํเพียงรอบเดียว 
ประมาณ 15-30 กิโลกรัมตํอไรํ และมีการแกล๎งให๎ข๎าวขาดน้ําในชํวงข๎าวอายุ 70-75 วัน เพื่อที่
ใหร๎ากข๎าวเดินดี ข๎าวแตกกอมาก และลดการใช๎น้ําในนาข๎าว และมีการใช๎เชื้อราไตรโครเดอมาร๑
เพื่อดูแลต๎นข๎าว และเชื้อบิวเวอร๑เรียในการกําจัดเพลี้ยเมื่อเกิดการระบาด นอกจากนั้นยังมีการ
ใช๎จุลินทรีย๑หนํอกล๎วย จุลินทรีย๑ปุาในการทํานา พอข๎าวถึงชํวงเก็บเกี่ยวหรือระยะพลับพลึง    
คือ ข๎าวเหลืองประมาณร๎อยละ 70-80 ก็เริ่มเก็บเกี่ยวโดยปลํอยน้ําในนาให๎แห๎งกํอน 3 อาทิตย๑ 
ข๎าวทั้งหมดที่ได๎มาแบํงไว๎กินเองร๎อยละ 30 อีก 70 สํงขายให๎กับโรงสี และสีเองบางสํวนเพ่ือขาย
ให๎คนในชุมชน ความสําเร็จทั้งหมดเกิดจากการเรียนรู๎ระหวํางชาวนาด๎วยกันและที่ได๎จาก
นักวิชาการทําให๎ผมประสบความสําเร็จในการทํานา” (พสิษฐ๑ เจริญผล, 2558) 

  ความสําเร็จในการผลิตข๎าวของ พสิษฐ๑ เจริญผล ทั้งหมดนี้เกิดจากการเรียนรู๎
ระหวํางชาวนาด๎วยกันและที่ได๎จากนักวิชาการทําให๎ เกิดการผสมผสานความรู๎ระหวํางภูมิปัญญา
ชาวบ๎านกับวิทาการสมัยใหมํในการผลิตข๎าว 
 ในขณะที่ ธํารง ทัศนา เกษตรกรปราดเปรื่องด๎านข๎าวปี พ.ศ. 2557 อําเภอ   
ปากทํอ จังหวัดราชบุรี และเลขานุการศูนย๑ข๎าวชุมชนตําบลดอนทราย อําเภอปากทํอ จังหวัดราชบุรี      
ซึ่งได๎รับรางวัลรองอับดับ 1 เกษตรกรดีเดํน สาขาอาชีพการทํานาทั้งระดับเขตและระดับประเทศ     
ปี พ.ศ. 2546 ได๎กลําวถึงกระบวนการลดต๎นทุนในการทํานา แตํกํอนทํานาด๎วยการดํามือ ถอนกล๎า    
ใช๎วัวควาย ทํานาน้ําฝนปีละครั้ง  พอมีคลองชลประทาน ในปี พ.ศ. 2535-2536 การผลิตข๎าว
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชํน การใช๎พันธุ๑ข๎าวลูกผสม การใช๎ขี้วัวใสํในนาบํารุงดิน การนําดินไปตรวจ
แล๎วใสํปุ๋ยตามสภาพของดิน การใช๎เชื้อราไตรโครเดอมาร๑  การใสํปุ๋ยเคมี การปลูกปอเทืองเพ่ือบํารุง
ดิน การแกล๎งให๎ข๎าวอดน้ํา เป็นต๎น พอข๎าวถึงระยะพลับพลึงก็ปลํอยน้ําในนาออกแล๎วก็เก็บเกี่ยว 
ข๎าวเปลือกที่ได๎มีทั้งหมด 40 ไรํ แบํง 20 ไรํไว๎ขายให๎กับโรงสี สํวนอีก 15 ไรํ ไว๎ทําเมล็ดพันธุ๑ปลูก    
และอีก 5 ไรํไว๎กินเอง เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 

  “ผมทํานาจริง ๆ ตอนอายุ 20 ปี หลังจากที่พํอแมํเสียหมด โดยทํานา 20 ไรํ แตํกํอน
ดํามือ ถอนกล๎า ใช๎วัวควาย ปลูกข๎าวพันธุ๑เหลืองประทิว ทํานาน้ําฝนปีละครั้ง เริ่มปลูกเดือน
สิงหาคมแล๎วไปเก็บเกี่ยวชํวงเดือนธันวาคม มีการไหว๎พระแมํโพสพและปฏิบัติตามธรรมเนียม
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ทุกชํวงอายุของข๎าว แตํผมจําชื่อเรียกไมํได๎ เพราะตอนเด็กๆ สนใจแคํจะกินขนมในของเซํนไหว๎
เทํานั้น พอคลองชลประทานมา ในปี พ.ศ. 2535-2536 การผลิตข๎าวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
คือ ในนาผมสํวนใหญํทําเองไมํคํอยได๎จ๎าง มีทั้งหมด 40 ไรํ ได๎เมล็ดพันธุ๑จากศูนย๑ข๎าวชุมชนซึ่ง
เป็นข๎าวลูกผสม ผมเลี้ยงวัวขุนทําให๎มีขี้วัวใสํในนาบํารุงดิน และมีการนําดินไปตรวจแล๎วใสํปุ๋ย
ตามสภาพของดิน ในการปลูกข๎าวผมทํานาหวําน ใช๎พันธุ๑ข๎าว 18 กิโลกรัมตํอไรํ และใช๎เช้ือรา
ไตรโครเดอมาร๑ผสมน้ําปลอํยเข๎านาข๎าวเลย ให๎ติดอยูํกับต๎นข๎าวไปตลอดชีวิตเหมือนกับทําวัคซีน
ให๎ข๎าวไปในตัว การหวํานข๎าวต๎องให๎พอดีถ๎าข๎าวแนํนเกิน ข๎าวจะต๎นเล็กไมํแข็งแรง แยํงธาตุ
อาหารกัน และต๎องใสํปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งทําให๎ต๎นทุนสูงขึ้น ปัจจุบันมีการใสํปุ๋ยประมาณ  40 
กิโลกรัมตํอไรํ บางชํวงก็ปลูกปอเทืองเพื่อบํารุงดิน และผมก็ได๎แกล๎งให๎ข๎าวอดน้ํา อยํางน๎อยการ
ผลิต 1 ครั้งต๎องขอแกล๎งข๎าวสักครั้ง โดยให๎ข๎าวอดน้ํา ดินแตกระแหงชํวงข๎าวอายุ 30-40 วัน 
เพื่อให๎รากข๎าวเดินดี ต๎นข๎าวแตกกอมากขึ้น และลดการใช๎น้ําได๎เกือบครึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การทํานาแบบใสํน้ําปกติ ข๎าวจะแข็งแรงและสมบูรณ๑มาก ไมํคํอยเป็นโรคระบาด เพราะนาแถว
นี้ไมํทําตํอเนื่องเหมือนแถบสุพรรณบุรีหรือชัยนาท ซึ่งเป็นการตัดวงจรของเพลี้ยและโรคระบาด
ในนาข๎าวได๎เป็นอยํางดี พอข๎าวถึงระยะพลับพลึง มีเมล็ดเหลืองประมาณร๎อยละ 90 ก็เริ่มเก็บ
เกี่ยว โดยปลํอยน้ําในนาออกกํอน 15 วัน นับจากอายุวันของข๎าว คือ 115 วัน ตามสายพันธุ๑
ข๎าว ซึ่งขาดเกินไมํถึง 3 วัน คําจ๎างเกี่ยว 500 บาทตํอไรํ และคําจ๎างขนสํงอีก 100 บาทตํอไรํ 
ข๎าวในนาท้ังหมด 40 ไรํ  แบํง 20 ไรํไว๎ขายให๎กับโรงสี สํวนอีก 15 ไรํ ไว๎ทําเมล็ดพันธุ๑ปลูก และ
อีก 5 ไรํไว๎กินเอง ต๎นทุนท่ีผมแขํงขันอยูํที่ 2,600 ตํอไรํ ต๎นทุนเฉลี่ย 2,800 บาทตํอไรํ แตํไมํเกิน 
3,000 บาท สํวนคําเชํานาคิดเป็นครั้งละ 15 ถัง คือ ถ๎าข๎าวแพงก็จํายแพง ถ๎าข๎าวถูกก็จํายถูก 
ซึ่งเป็นการตกลงของคนในชุมชนแถวนี้ และการลดต๎นทุนตําง ๆ   ในนาและการเรียนรู๎จาก
วิธีการที่ถูกต๎องทําให๎ผมได๎เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด๎านการผลิตข๎าว และคนในชุมชนก็ปรับ
และพัฒนาการปลูกข๎าวตาม ๆ กัน” (ธํารง ทัศนา, 2558) 

 กลําวได๎วํา ธํารง ทัศนา เป็นชาวนาที่ผลิตข๎าวแบบเข๎มข๎น เน๎นกระบวนการทํา
นาลดต๎นทุนทุกขั้นตอนของการผลิตข๎าว รวมทั้งมีการนําภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านมาใช๎รํวมกับวิธีการ
สมัยใหมํ โดยทดลองและปฏิบัติได๎เป็นผลสําเร็จ 

  ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวนาลุํมน้ําแมํกลองภายหลังจากรับ
อุดมการณ๑ใหมํของการปฏิวัติเขียวเข๎ามา ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ๑ชาวนาในลุํมน้ํา   
แมํกลองจากการผลิตข๎าวตามพิธีกรรมและการทํานากลายเป็นการผลิตข๎าวตามการเกษตรแผนใหมํ
และใช๎นวัตกรรมในการผลิตข๎าว ถัดมาคือการแบํงงานกันทําในครอบครัวมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมี
ลักษณะตามแนวทางการเกษตรแผนใหมํ โดยที่ผู๎ชายมีลักษณะเป็นผู๎จัดการชาวนา สํวนผู๎หญิง
สามารถมีบทบาทอ่ืน ๆ นอกจากการทํางานบ๎าน สํวนการถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวนั้น      
มีทั้งการถํายทอดองค๑ความรู๎ภายในครอบครัวและจากภายนอกที่เกิดจากหนํวยงานภาครัฐ  และ
ท๎ายที่สุดคือ การชํวงชิงการนําซึ่งเป็นการเปลี่ยนวาทกรรมการผลิตข๎าวของชาวนาในลุํมน้ําแมํกลอง 
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 5. “นวัตกรรมการผลิตข้าว” วาทกรรมใหม่ของการพัฒนา  
  นวัตกรรมการผลิตข๎าวเป็นวาทกรรมใหมํของการวิจัยและพัฒนา เป็นกระบวนการที่
สร๎างจุดแข็งและสร๎างความแตกตํางให๎กับข๎าว โดยเฉพาะการสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎วยการนําองค๑ความรู๎
แบบสหวิชาการมาผสมผสานให๎เกิดองค๑ความรู๎ใหมํในการเพ่ิมคุณภาพและลดต๎นทุนการผลิต 
นวัตกรรมการผลิตข๎าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลองมีดังนี้  

 1. การผลิตข๎าวระบบประณีต (System of Rice Intensification - SRI) เป็นวิธีการ
ปลูกข๎าวโดยไมํมีน้ําทํวมขังชํวงระยะการเจริญเติบโตทางลําต๎น (Vegetative Stage) และมีน้ําขัง
เล็กน๎อยในระยะการเจริญเติบโตให๎ดอกผล (Reproductive Stage) ตลอดจนใช๎อินทรียวัตถุในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข๎าวด๎วยวิธีการผสมผสานการจัดการพืช      
การจัดการน้ํา และการจัดการดินแนวทางใหมํ โดยใช๎ต๎นกล๎าอํอนที่มีอายุ 1 - 3 สัปดาห๑ ไปปักดํา   
หลุมละ 1 ต๎น โดยปลูกหํางกันที่ระยะ 40 X 40 เซนติเมตร  

 2. การผลิตข๎าวระบบเปียกสลับแห๎งแกล๎งข๎าว (Alternate Wetting and Drying - 
AWD) เป็นนวัตกรรมอีกแบบที่เพ่ิมผลผลิตตํอไรํ ลดต๎นทุนในการใช๎นํ้า ปุ๋ย และแรงงาน โดยแกล๎งให๎
ข๎าวอดนํ้า 2 ครั้ง คือ ในชํวงระยะแตกกอตอนอายุประมาณ 40 - 50 วัน เพ่ือกระตุ๎นให๎ข๎าวแตกราก
แตกกอใหมํให๎มากท่ีสุด และครั้งที่ 2 ตอนข๎าวอายุประมาณ 50 - 60 วัน เพ่ือกระตุ๎นให๎หนํอต๎นข๎าวที่
เกิดใหมํกระชับผนังเซลล๑ให๎แข็งแรง ต๎านทานโรคแมลง และสร๎างผลผลิตได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
(Rice Knowledge Bank, 2015)  

 3. การใช๎เชื้อราไตรโคเดอร๑มา (Trichoderma Harzianum) เป็นเชื้อราที่สามารถ
นํามาใช๎ในการทําเกษตรแบบอินทรีย๑ ไมํเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ ผู๎บริโภค และสภาพแวดล๎อม          
ชํวยทดแทนการใช๎สารเคมีควบคุมโรคพืช สํงผลให๎ชํวยลดต๎นทุนการผลิต การใช๎เชื้อราไตรโคเดอร๑มา
เพ่ือควบคุมโรคข๎าวจึงเป็นทางเลือกให๎เกษตรกรลดการใช๎สารเคมี ลดต๎นทุนการผลิต ทั้งนี้ชีวภัณฑ๑ 
ไตรโคเดอร๑มาชนิดเม็ดชํวยเพ่ิมอายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร๑มาปฏิปักษ๑ได๎ยาวนานกวํา          
ในรูปแบบของเชื้อสด สะดวกตํอการไปใช๎ของเกษตรกร มีประสิทธิภาพในการกําจัดโรคจากเชื้อราที่
เป็นสาเหตุของโรคพืชตําง ๆ 

 4. การใช๎เชื้อราบิวเวอร๑เรีย (Beauveria Bassiasna) เป็นจุลินทรีย๑ที่ทําให๎เกิดโรค
กับแมลง ได๎แกํ แมลงจําพวกเพลี้ย หนอนผีเสื้อ ด๎วง แมลงวัน และยุง นอกจากนี้ยังสามารถกําจัด
ปลวกและมดคันไฟ กลไกการเข๎าทําลายแมลงของเชื้อราบิวเวอร๑เรีย คือ เมื่อสปอร๑ของเชื้อราสัมผัส
กับผิวของแมลงในสภาพความชื้นที่เหมาะสม คือ ความชื้นสัมพัทธ๑ร๎อยละ 50 ขึ้นไป สปอร๑จะงอกเส๎น
ใยแทงผํานผิวหนังเข๎าไปในลําตัวแมลง แล๎วขยายจํานวนเจริญอยูํภายในโดยใช๎เนื้อเยื่อของแมลงเป็น
อาหาร แมลงจะตายในที่สุดภายในระยะเวลาตําง ๆ ขึ้นอยูํกับชนิด ขนาด และวัยของแมลง โดยทั่วไป
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ประมาณ 3 - 14 วัน เชื้อราบิวเวอร๑เรียสามารถนํามาใช๎ในการกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด เชํน แมลงศัตรูพืชเปูาหมายในข๎าว ได๎แกํ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่น 
เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนหํอใบ เป็นต๎น 

 5. การใช๎ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัด (Tailor-made Fertilizer Technology) เป็นการ
จัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนที่ โดยนําข๎อมูลชุดดินและข๎อมูลธาตุอาหารหลัก ได๎แกํ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินมาวิเคราะห๑การตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และกําหนดปริมาณปุ๋ยใน
การปลูกพืชนอกจากนี้ยังนําปัจจัยหลักที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตของพืช เชํน 
พันธุ๑พืช แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน เป็นต๎น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎ปุ๋ยเคมี และลดต๎นทุน
ในการปลูกข๎าว 

 6. การข้ึนทะเบียนข๎าวเป็นสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ (Geographical Indications - GI)  
เป็นนวัตกรรมการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า โดยการผลิตที่มีเอกลักษณ๑ที่มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ผลิต 
สามารถบํงชี้ได๎วําเป็นสินค๎าที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง มีลักษณะจําเพาะที่เป็นความพิเศษในตัวสินค๎า
และเกี่ยวพันธุ๑กับผู๎ผลิตสินค๎านั้น ยกตัวอยํางเชํนการขึ้นทะเบียนข๎าวสังข๑หยดเมืองพัทลุงทําให๎ขาย
ข๎าวได๎ในราคาสูงขึ้นในสินค๎าที่ลักษณะคล๎ายกัน ตราสินค๎าที่เป็นตรารับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑จะ
เพ่ิมความพอใจให๎กับผู๎บริโภค ในเรื่องมาตรฐานและผลิตในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ๑ และมีวัฒนธรรมเฉพาะ
ในท๎องถิ่น รวมทั้งยังได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมของท๎องถิ่นท่ีผลิตสินค๎าสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ 

 7. การใช๎พันธุ๑ข๎าวลูกผสม (Hybrid Rice) ทําให๎ผลผลิตสูงกวําข๎าวทั่วไปร๎อยละ 20-
30 ไมํมีพันุธ๑ปน ระบบรากแข็งแรง มีจํานวนเมล็ดตํอรวงมากกวํา 250 เมล็ด ลดการใช๎สารเคมีเพราะ
ข๎าวลูกผสมต๎านทานโรคและแมลงศัตรูข๎าว ประหยัดการใช๎น้ําและเพ่ิมรอบในการปลูก เนื่องจากข๎าว
ลูกผสมมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นกวําข๎าวพันธุ๑ทั่วไป ซึ่งเป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยไมํต๎องขยายพ้ืนที่การ
เพาะปลูก ในการผลิตข๎าวเชิงการค๎าข๎าวลูกผสมให๎ผลตอบแทนที่มากกวําข๎าวสายพันธุ๑แท๎  

 8. การผลิตข๎าวอินทรีย๑ (Organic Rice Farming) เป็นระบบการผลิตข๎าวที่ไมํใช๎
สารเคมีการเกษตรทุกชนิด ได๎แกํ ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช 
สารปูองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรูข๎าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช๎รมเพ่ือปูองกันกําจัดแมลงศัตรูข๎าว     
ในโรงเก็บ การผลิตข๎าวอินทรีย๑ นอกจากจะทําให๎ได๎ผลผลิตข๎าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจาก
สารพิษแล๎ว ยังเป็นการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด๎วย 

 นวัตกรรมพันธุ๑ข๎าวและนวัตกรรมการผลิตข๎าวดังที่กลําวมาล๎วนสํงผลตํอการผลิต
ข๎าวของชาวนาในลุํมน้ําแมํกลองให๎มีประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตเพ่ิม ตามแนวทางของ     
การผลิตข๎าวโดยอาศัยนวัตกรรม 
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 6. กระบวนการสร้างความยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าว  
  หลังจากการปฏิวัติเขียว การเพ่ิมผลผลิตข๎าวเป็นอุดมการณ๑หลักที่ชาวนาถูก
มอบหมายจากสังคมให๎ปฏิบัติตาม สังคมในที่นี้หมายถึงกรมการข๎าวและกรมสํงเสริมการเกษตรที่ได๎
ถํายทอดอุดมการณ๑เกี่ยวกับการผลิตข๎าวให๎กับชาวนาและคนในชุมชน พร๎อมทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎างพ้ืนฐานในด๎านตําง ๆ โดยประเทศไทยมีการวางแผนรองรับโดยจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 และ 2 ขึ้นมารองรับ  
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504-2509 เป็นยุค
ทองของการวางแผนทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนจากสํวนกลางแบบบนลงลําง โดยใช๎แนวคิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development with Growth) เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างขั้นพ้ืนฐาน 
ได๎แกํ คมนาคม โทรคมนาคม เขื่อนเพื่อชลประทานและผลิตกระแสไฟฟูา สาธารณูปการ มุํงยกระดับ
คําครองชีพของประชาชน และปรับปรุงการบริหารงานทุกด๎านให๎มีประสิทธิภาพ  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 2558ก) สํวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2510-2514 เป็นยุคทองของการพัฒนา โดยใช๎แนวคิดการวางแผน
พัฒนารายสาขา (Sectorial Development Planning) และขยายขอบเขตแผนครอบคลุมการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจและองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น และลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐานตํอจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 รวมทั้งพัฒนาชนบทเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงและกระจายผล
การพัฒนา ร๎อยละ 75-80 ของงบพัฒนาเป็นการลงทุนในภูมิภาคและสํงเสริมเอกชนให๎มีบทบาทรํวม
ในการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2558ข) 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สําคัญตํอการปฏิวัติเขียวที่สํงเสริมการผลิตข๎าว
มีอยูํหลายสํวน ดังนี้ 

  1. การเรํงสร๎างรากฐานเพ่ือพัฒนาการเกษตร ได๎แกํ การชลประทาน ยกตัวอยําง
เชํน โครงการแมํกลองใหญํ เป็นโครงการชลประทานในภาคกลางที่ใหญํเป็นที่ 2 รองจากโครงการ
เจ๎าพระยาใหญํ การดําเนินงานในระยะแรกเริ่มตั้งแตํปี พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นการกํอสร๎างเขื่อนทดน้ําที่
อําเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี พร๎อมกับจัดระบบสํงน้ําในเนื้อที่ 1 ล๎านไรํ งานในระยะแรกนี้เสร็จ
สิ้นลงในปี พ.ศ. 2513 งานระยะที่ 2 เป็นการกํอสร๎างเขื่อนเก็บกักน้ําบนแควใหญํ เพ่ือบรรเทา
อุทกภัยในลุํมน้ําแมํกลองและสํงน้ําสําหรับการชลประทานในทุํงแมํกลองในฤดูแล๎งอีก 1 ล๎านไรํ 
พร๎อมกันนี้จะจัดสร๎างระบบสํงน้ําเพ่ิมขึ้นอีก 1.4 ล๎านไรํ พร๎อมทั้งคอนกรีตคลองสํงน้ําอีกด๎วย        
การดําเนนิงานตามโครงการในระยะที่ 2 นี้เริ่มในปี พ.ศ. 2513 แล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2517  

  2. การปรับปรุงและขยายการค๎นคว๎าทดลองการเกษตรให๎ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยรวมกิจการตําง  ๆ ของการเกษตรเข๎าไว๎ด๎วยกัน โดยเริ่มจากภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางกํอน ปรับปรุงสถานีตําง ๆ ที่มีอยูํแล๎วให๎ปฏิบัติการให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น
และจัดตั้งสถานีใหมํข้ึนเฉพาะในกรณีที่เหมาะสมและจําเป็น จัดตั้งสถาบันวิจัยตํางๆ เชํน สถาบันโรค
ข๎าว อนามัยสัตว๑ ทดลองความอุดมสมบูรณ๑ของดิน ค๎นคว๎าเรื่องยาง ประมงน้ําจืดและทะเล และอ่ืน ๆ 
การวิจัยสํวนใหญํจะมุํงไปในการทดลองพืชและสัตว๑พันธุ๑ดี การปราบโรคศัตรูพืชและสัตว๑ การทดลอง
ดินและปุ๋ย และการใช๎น้ําที่ถูกต๎องเหมาะสม 

  3. การปรับปรุงและขยายการสํงเสริมและเผยแพรํ โดยมีสํานักงานสํงเสริมและ
เผยแพรํเป็นศูนย๑กลาง จัดตั้งศูนย๑สํงเสริมและเผยแพรํขึ้นในภาคตําง ๆ เพ่ือประสานงานของกรม   
ตําง ๆ ทั้งนี้จําเป็นต๎องมีพนักงานและอุปกรณ๑เพ่ิมขึ้น การสํงเสริมและเผยแพรํจะกระทําโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของท๎องถิ่นและความต๎องการของตลาด ในท๎องที่ที่มีการชลประทานจะสนับสนุน   
การเพาะปลูกในฤดูแล๎ง รวมทั้งการทํานา 2 ครั้ง เฉพาะในแหลํงที่เหมาะสม การขยายข๎าวพันธุ๑ดี     
ให๎ทั่วถึงเป็นวัตถุประสงค๑สําคัญซึ่งจะต๎องดําเนินการให๎สําเร็จ 

  4. การปรับปรุงระบบการครอบครองที่ดิน เพ่ือให๎เนื้อที่ครอบครองตํอครอบครัว
เกษตรกรมีขนาดอยํางน๎อยเทํากับในปัจจุบัน และให๎เกษตรกรได๎มีที่ดินเป็นของตนเอง ระงับการทําไรํ
เลื่อนลอย ดําเนินการจัดสรรและบํารุงที่ดินโดยวิธีการสหกรณ๑ ฝึกอบรมเกษตรกรในวิชาการจัดไรํนา
ให๎ได๎รายได๎เพ่ิมข้ึน เรํงรัดการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน สํารวจเนื้อที่และความอุดมสมบูรณ๑ของดิน 
และการทําแผนที่ดินในอนาคต เห็นควรขยายเนื้อที่เพาะปลูกให๎มากยิ่งขึ้น โดยให๎อนุโลมตามผลของ
การสํารวจจําแนกประเภทที่ดินสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎ปุ๋ยเพ่ิมข้ึนและเข๎าใจหลักการอนุรักษ๑ดินและน้ํา 

  5. การสํงเสริมให๎เกษตรกรได๎รับความสะดวกในการจําหนํายผลผลิตเพ่ิมขึ้น        
โดยรํวมมือกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ปรับปรุงระบบการตลาดและการขนสํงสินค๎าจากแหลํงผลิต
ไปสูํตลาดจัดตั้งและรักษามาตรฐานของผลิตผลการเกษตร ประกาศราคารับซื้อให๎เกษตรกรทราบ   
โดยทั่วถึง ในกรณีที่จําเป็นให๎ดําเนินการรักษาระดับราคาผลิตผลและสงเคราะห๑เกษตรกรด๎วยวิธี        
ที่เหมาะสม ในเรื่องนี้สํวนใหญํเป็นหน๎าที่ของเอกชน แตํรัฐจะต๎องควบคุมและวางระเบียบที่ถูกต๎อง
เพ่ือให๎เอกชนให๎ความรํวมมือด๎วยดี 

  6. การสํงเสริมให๎เกษตรกรได๎ชํวยเหลือตนเองมากยิ่งขึ้น ด๎วยวิธีจัดตั้งและสนับสนุน
กลุํมเกษตรกรและสหกรณ๑ โดยถือหลักการวําการรวมกลุํมของเกษตรกรจะต๎องอาศัยหลักการชํวย
ตนเองและสํวนรวมเป็นสําคัญ กลุํมเกษตรกรและสหกรณ๑เป็นสื่อสําคัญที่เกษตรกรจะดําเนินการ
รํวมกับรัฐ เพื่อให๎บริการของรัฐเป็นประโยชน๑แกํเกษตรกรสมความมํุงหมาย  

  7. การจัดตั้งระบบสินเชื่อการเกษตรที่ถูกต๎องและเหมาะสม โดยคํอย ๆ ขยายงาน
ออกตามความสามารถ การให๎สินเชื่อการเกษตรอาศัยกลุํมเกษตรกรและสหกรณ๑เป็นสื่อสําคัญ และมี
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การควบคุมเพ่ือให๎เกิดผลประโยชน๑ในการผลิตโดยแท๎จริง และมีการใช๎หนี้คืนโดยครบถ๎วนและตรง
กําหนด นอกจากนั้นจะต๎องสํงเสริมให๎เกษตรกรได๎ออมทรัพย๑ เพ่ือสะสมกองทุนสินเชื่อการเกษตรด๎วย 
  พอมาถึงชํวงปัจจุบันสังคมได๎ถํายทอดอุดมการณ๑ใหมํให๎ชาวนา ในที่นี้สังคมคือตลาด
หรือผู๎ซื้อข๎าวทั้งในประเทศและตํางประเทศได๎กําหนดและถํายทอดอุดมการณ๑ผํานมายังธุรกิจแปรรูป
และผู๎ค๎าข๎าววําต๎องการผลิตภัณฑ๑ข๎าวหรือคุณสมบัติของข๎าวแบบใดบ๎าง หลังจากนั้นผู๎ค๎าข๎าวและ
ธุรกิจแปรรูปอาหารจากข๎าวก็จะกําหนดคุณสมบัติของข๎าวที่ต๎องการให๎กับชาวนาและผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการผลิตแล๎ว ชาวนาก็จะผลิตข๎าวความต๎องการของตลาด ดังนี้ 
  1. กระแสรักสุขภาพทําให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับข๎าวพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ยกตัวอยําง เชํน ศูนย๑วิทยาศาสตร๑ข๎าว มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตกําแพงแสน ได๎พัฒนาสายพันธุ๑ข๎าว เชํน ข๎าวพันธุ๑ไรซ๑เบอร๑รี่ได๎จากการผสม
ข๎ามพันธุ๑ระหวํางข๎าวเจ๎าหอมนิลกับข๎าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข๎าวเจ๎าสีมํวงเข๎ม รูปรํางเมล็ด
เรียวยาว ข๎าวกล๎องมีความนุํมนวลมาก สามารถปลูกได๎ตลอดทั้งปี ให๎ผลผลิตตํอไรํสูง ต๎านทานตํอโรค
ไหม๎ได๎เป็นอยํางดี คุณสมบัติเดํนทางด๎านโภชนาการของข๎าวไรซ๑เบอรี่ คือ มีสารต๎านอนุมูลอิสระสูง 
ได๎แกํ เบต๎าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีน้ําตาลต่ํา -ปาน
กลาง สํวนอีกพันธุ๑ คือ ข๎าวสินเหล็กได๎จากการผสมข๎ามพันธุ๑ระหวํางข๎าวเจ๎าหอมนิลกับข๎าวขาวดอก
มะลิ 105 เป็นข๎าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม รูปรํางเมล็ดเรียวยาว ไมํไวตํอชํวงแสง ปลูกได๎ตลอดทั้งปี         
มีความต๎านทานตํอโรคไหม๎ ข๎าวสินเหล็กเป็นข๎าวหอมนุํมที่มีดัชนีน้ําตาลต่ํา-ปานกลาง เมื่อนํามา
ทดลองบริโภคในกลุํมผู๎ปุวยเบาหวานพบวําการบริโภคข๎าวกล๎องสินเหล็กชํวยแก๎ปัญหาเบาหวานได๎ทํา
ให๎สภาวะดื้อตํออินซูลีนลดลง และการทํางานของตับอํอนดีขึ้น รวมทั้งทําให๎คําเฉลี่ยของไตกรีเซอไรด๑
ลดลง นอกจากนี้ข๎าวสินเหล็กยังมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง ข๎าวพันธุ๑นี้ได๎ผํ านการประเมินคุณสมบัติ    
ความเป็นประโยชน๑ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับห๎องปฏิบัติการและในมนุษย๑ โดยพบวําการสํงเสริม   
การบริโภคข๎าวสินเหล็กในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพรํองธาตุเหล็กทําให๎ระดับฮีโมโกลบินมีแนวโน๎ม
เพ่ิมข้ึน  

  2. การที่ผู๎บริโภคต๎องการบริโภคข๎าวในเชิงวัฒนธรรม จึงเกิดการจดทะเบียนข๎าวเป็น
สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ เพ่ือให๎การผลิตข๎าวมีอัตลักษณ๑ มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ผลิต สามารถบํงชี้ได๎วํา
เป็นสินค๎าที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง มีลักษณะจําเพาะที่เป็นความพิเศษในตัวสินค๎าและเกี่ยวพันธ๑กับ
ผู๎ผลิตสินค๎านั้น และรับรองโดยกรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณิชย๑  เชํน ข๎าวสังข๑หยดเมือง
พัทลุง ข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎ ข๎าวหอมมะลิสุรินทร๑ และข๎าวฮางหอมทองสกลทวาปี เป็นต๎น      
ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับข๎าวพ้ืนเมืองในเขตนาชลประทานลุํมน้ําแมํกลอง คือ ข๎าวหอม
นครชัยศรีให๎เป็นสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ 
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  3. ความปลอดภัยด๎านอาหาร ผู๎บริโภคได๎ตระหนักถึงความปลอดภัยในการผลิตข๎าว 
ทําให๎เกิดการสํงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices - 
GAP) ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการผลิตข๎าวเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
ได๎ผลผลิตสูงคุ๎มคําการลงทุน และกระบวนการผลิตต๎องปลอดภัยตํอเกษตรกรและผู๎บริโภค มีการใช๎
ทรัพยากรที่เกิดประโยชน๑สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไมํทําให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 
ดังนั้นการปลูกข๎าวด๎วยการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมนั้นมีสํวนสําคัญที่ชํวยสร๎าง        
ความนําเชื่อถือให๎กับผลผลิตข๎าว 
  4. การผลิตข๎าวอินทรีย๑ (Organic Rice Farming) เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ผู๎บริโภค
ต๎องการให๎อาหารปราศจากสารเคมี ทําให๎เกิดการเพาะปลูกข๎าวที่ไมํใช๎สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด 
เชํน ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปูองกันกําจัดโรคแมลงและ
ศัตรูข๎าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช๎รมเพ่ือปูองกันกําจัดแมลงศัตรูข๎าวในโรงเก็บ การผลิตข๎าวอินทรีย๑
นอกจากจะทําให๎ได๎ผลผลิตข๎าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล๎ว ยังเป็นการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และที่สําคัญการผลิตข๎าวอินทรีย๑มี
มาตรฐานการเพาะปลูกท่ีสูงกวําการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
  กระบวนการดังกลําวนี้เป็นอุดมการณ๑ที่สังคมได๎กําหนดไว๎  เพ่ือผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง    
ในการผลิตข๎าวปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ือยกระดับคุณภาพของข๎าวให๎สูงขึ้น ยิ่งไปกวํานั้นในกระบวนการ
ตํางๆ ยังรวมถึงมาตรฐานชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกรและสิ่งแวดล๎อมที่ดีขึ้นจากระบบ            
การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย๑สํงผลตํอการสร๎างความมั่นคงให๎กับเกษตรกร ชุมชน และสังคม  

 7. ผลกระทบของชาวนาลุ่มน้้าแม่กลอง  
  นวัตกรรมการผลิตข๎าวเป็นวาทกรรมที่ผลิตซ้ําจากวาทกรรมการพัฒนา โดยมุํงเน๎น
การผลิตข๎าวให๎มีมูลคําเพ่ิมขึ้น ทั้งจากการลดต๎นทุนการผลิต การใช๎เทคโนโลยีใหมํ  ๆ รวมทั้งการนํา  
ภูมปิัญญาในอดีตมาใช๎ควบคูํในการผลิตและเพ่ือแก๎ปัญหาตําง ๆ ในการผลิตข๎าว ได๎แกํ ปัญหาน้ําขาด
แคลน ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ๑ข๎าว และนโยบายตําง ๆ จากภาครัฐที่สํงผลกระทบตํอการผลิตข๎าวของ
ชาวนา (กาญจน๑ กาญจนประดิษฐ๑, 2558) ทั้งนี้ ธํารง วัฒนา ได๎กลําวถึงประสบการณ๑จากการทํางาน
ในศูนย๑ข๎าวชุมชนและการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข๎าว ซึ่งชาวนาสํวนใหญํมักเรียนรู๎และทําตามๆ กัน  
เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา  

  “การทํางานในศูนย๑ข๎าวชุมชนนั้น ที่ทําเป็นหลักคือผม เพราะวําเราจะทําทุกอยําง ทํา
เอง อะไรเอง ในท่ีประชุมมักให๎เราทํางาน เพราะเราอายุน๎อย หัวจะไว พอมีเทคนิคอะไรใหมํ ๆ  
มาเราก็จะลองกํอน ถ๎าดีเราก็บอกตํอกับเกษตรกรคนอื่น ก็ประกวดข๎าวมาเยอะ ได๎โลํมาเต็มเลย 
แตํคือวําสิ่งตรงนั้นมันไมํใชํสิ่งที่สําคัญ สิ่งที่สําคัญคือวําเราได๎ความรู๎ตรงนั้นมาพัฒนาอาชีพของ
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เรา เอามาใช๎ในนาเรา ทําให๎ผลผลิตเยอะ แล๎วก็ได๎กําไรจากตรงนั้นเยอะ แตํถ๎าเราไมํมีความรู๎
เลย ไมํเคยอบรมเนี่ย เราทําอยูํ เผลอ ๆ เราก็ขาดทุน เมื่อกํอนไมํมีโรงเรียนเกษตรกร พอเห็น
เขาทําอะไร เราก็ทําตาม เราไมํรู๎อํะ เรายังเด็ก พอเห็นเขาฉีดยา เราก็ฉีดยาตาม แตํในความจริง
มันไมํใชํ พอเราเอามาทดลองมันไมํใชํอยํางนั้น ภาคปฏิบัติมันไมํใชํอยํางนั้น พอเราบอกคนอื่น
เขาก็เช่ือบ๎าง ไมํเช่ือบ๎าง แตํพอเขาเห็นเราไมํได๎ฉีดยา แล๎วเห็นผลผลิตเราจริง ๆ เขาถึงจะเช่ือ
และทําตามเรา” (ธํารง วัฒนา, 2558) 

 อาจกลําวได๎วําการเรียนรู๎ในการผลิตข๎าวแบบทําตามกันของธํารง วัฒนา ได๎ผลบ๎าง 
ไมํได๎ผลบ๎างนั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมของแตํละพ้ืนที่ด๎วย เชํน ดิน น้ํา อากาศ และแสงแดด
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของต๎นข๎าว นอกจากนั้น พสิษฐ๑ เจริญผล ได๎อธิบายถึง
วิทยาการกับภูมิปัญญา ถ๎านํามาใช๎รํวมกันถือเป็นประโยชน๑ทั้งสองฝุาย แตํภูมิปัญญาที่ถูกเก็บสะสม
มาทั้งชีวิตก็ไมํได๎หมายความวําจะต๎องใช๎ได๎ตลอด บางอยํางต๎องเปลี่ยนแปลงเอาวิทยาการสมัยใหมํ
เข๎ามาปรับใช๎ เนื่องจากวิวัฒนาการของ การเจริญเติบโตถูกระบบตําง ๆ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ดังนั้น
จําเป็นต๎องเรียนรู๎สภาวการณ๑ใหมํ ๆ เห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 
  “วิทยาการกับภูมิปัญญา ถ๎านํามาใช๎รํวมกันถือเป็นประโยชน๑ทั้งสองฝุาย มันไมํได๎มี

ข๎อเสีย แตํบางคนไปแบํงแยกเอาเองและไปดูถูกมัน แตํภูมิปัญญาที่ถูกเก็บสะสมมาทั้งชีวิตก็
ไมํได๎หมายความวําจะต๎องใช๎ได๎ตลอด บางอยํางต๎องเปลี่ยนแปลงเอาวิทยาการสมัยใหมํเข๎ามา
ปรับใช๎ เนื่องจากวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตถูกระบบตําง ๆ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ดังนั้น
จําเป็นต๎องเรียนรู๎สภาวการณ๑ใหมํ ๆ บางคน พํอแมํเคยทํามาอยํางนี้ รุํนปูุยําฉันทํามาอยํางนี้  
ฉันก็จะทําอยํางนี้ ทําไมํได๎กินหรอก และก็ไมํได๎กินจริง ๆ ถึงทําได๎ ก็ได๎ไมํเต็มที่ และกลับไปสูํ
แบบเดิม คือ เขาทํานากันได๎ 100 ถัง แตํตัวเองยังทําได๎ 50 ถัง ซึ่งมันแตกตํางกัน คือวําถ๎าทั้ง
สองอยํางถ๎ามันบวกกันได๎ทั้งวิทยาการกับภูมิปัญญามันก็คือความสําเร็จเพราะวําเราเห็นความ
แตกตํางได๎อยํางชัดเจน” (พสิษฐ๑ เจริญผล, 2558) 

  คํากลําวของ พสิษฐ๑ เจริญผล เรื่องการนําองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาและวิทยาการ
สมัยใหมํเข๎ามาใช๎พัฒนาการผลิตข๎าวแล๎วทําให๎ประสบความสําเร็จในการผลิตข๎าวนั้น สอดคล๎องกับ
แนวทางการแก๎ปัญหาความยากจนของชาวนา ที่ธํารง วัฒนา ได๎กลําวถึงเกี่ยวกับการปรับตัวใน     
การผลิตข๎าวของชาวนารุํนกํอนๆ ที่ไมํคํอยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข๎าวแบบใหมํๆ ตํางจากชาวนารุํน
ใหมํที่ กล๎าทดลองแล๎วนําวิธีการผลิตข๎าวแบบใหมํมาใช๎ในนา นอกจากนี้ชาวนารุํนใหมํยัง มี            
การวางแผนการผลิตข๎าวเพื่อปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งทางธรรมชาติและ
การเงินเห็นได๎จากคํากลําวที่วํา 

  “ทําไมชาวนาถึงต๎องจนรู๎ไหมครับ ผมเริ่มรู๎เพราะอยูํกับชาวนามา ชาวนาไมํกล๎า
ปรับเปลี่ยน แล๎วชาวนารุํนเกําก็จะใช๎ชีวิตแบบเดิม ๆ ยึดติดอะไรเกํามากเกินไป เขาไมํเอา
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ความรู๎ที่ทางเกษตรจังหวัดให๎ เขาไมํคํอยรับ เขาไมํปรับเปลี่ยน เขาก็เลยต๎องอยูํอยํางนั้น แตํถ๎า
เป็นชาวนารุํนใหมํ เขาเริ่มปรับเปลี่ยน และสามารถเอาตัวรอดได๎ และที่สําคัญผมอยากให๎
ชาวนามีความรู๎ในการทําเกษตรกรรมที่ถูกต๎อง ถ๎าทําถูกต๎องเขาเอาตัวรอดได๎แนํนอน เพราะ
ต๎นทุนเขาจะต่ํา ผลผลิตเขาจะสูง เกษตรกรรุํนเกําจะเหนื่อยหนํอย เพราะเขามองไปข๎างหน๎าไมํ
คํอยไกล แตํเราทํานี่เรามองไปข๎างหน๎าแล๎ววําจะเกิดภาวะอะไรบ๎าง เราเลยมีการวางแผนไว๎
กํอนแล๎ว ตั้งแตํการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว” (ธํารง วัฒนา, 2558) 

  จากคํากลําวข๎าวต๎นเห็นได๎วําชาวชาวนารุํนกํอนๆ ที่ไมํคํอยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
ข๎าว ตํางจากชาวนารุํนใหมํที่กล๎าทดลองแล๎วนําวิธีการผลิตข๎าวแบบใหมํมาใช๎ในนาข๎าวจึงประสบ
ความสําเร็จ ในท๎ายที่สุดกลําวได๎วําการรับเอานวัตกรรมใหมํเข๎ามาใช๎ในการผลิตข๎าวของชาวนา    
ภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลองมีผลกระทบทั้งในด๎านดีและด๎านเสียดังนี้ 
 ผลกระทบในด๎านดี เป็นการลดต๎นทุนการผลิต เปูาหมายสําคัญของการสร๎าง
นวัตกรรมการผลิตข๎าวเพ่ือลดต๎นทุนคําใช๎จํายให๎น๎อยลง เชํน การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด การแกล๎งข๎าว การใช๎
สารชีวภาพ เป็นต๎น ชาวนารุํนใหมํรับวิธีการเหลํานี้มาปรับใช๎ในการผลิตข๎าวแล๎วได๎ผลสําเร็จ 
นอกจากนี้ยังชํวยเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก เนื่องจากเครื่ องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหมํชํวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํานาขึ้น เชํน รถปักดําข๎าว รถเกี่ยวข๎าว และเครื่องกําจัดวัชพืชในนาข๎าว ทําให๎
ชาวนาสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ในการทํานาได๎มากขึ้น การนําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างนวัตกรรม
การผลิตข๎าวทําให๎ชาวนาสามารถควบคุมสภาพแวดล๎อมด๎านตําง ๆ ที่สํงผลตํอการเติบโตของต๎นข๎าว
ได๎เป็นอยํางดี ทั้ง ดิน น้ํา อากาศ โดยมีพันธุ๑ข๎าวใหมํ ๆ ที่ทนแล๎ง ทนน้ําทํวม รวมทั้งการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับข๎าว จากระบบการผลิตข๎าวแบบอินทรีย๑ทําให๎ขายข๎าวได๎สูงกวําระบบการผลิตแบบ
ปกติ เพราะผู๎บริโภคใสํใจกับอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการสร๎างนวัตกรรมจึงเป็นการชํวยเพ่ิม
รายได๎ให๎สูงขึ้น  

 สํวนผลกระทบในด๎านเสีย เทคโนโลยีการผลิตข๎าวที่เข๎ามาแทนที่  ทําให๎แรงงานของ
ชาวนาลดลง ชาวนารุํนใหมํอาจปรับตัวได๎ด๎วยการเป็นผู๎จัดการนา แตํชาวนาที่สูงอายุจะปรับตัวได๎
ยากเพราะความเคยชินกับวิธีการผลิตแบบกํอน ๆ นอกจากนี้หนี้สินจากปัจจัยภายนอกเพ่ิมขึ้น          
ทั้งพันธุ๑ข๎าว ปุ๋ย เคมีภัณฑ๑การเกษตร เป็นปัจจัยสําคัญที่ชาวนาต๎องแบกรับไว๎ ยิ่งถ๎าราคาข๎าวไมํดี       
ก็ถึงกับขาดทุนในการผลิต  

 โดยสรุปเห็นได๎วํา พลวัตการผลิตข๎าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลอง 
ในชํวงกํอนการปฏิวัติเขียวอุดมการณ๑ของชาวนาลุํมน้ําแมํกลองเกิดจากอิทธิพลแนวความคิดธรรมชาติ
นิยมและศาสนาพุทธ สํงผลตํอวิถีการผลิตข๎าวของชาวนา โดยชาวนามีภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม
คือการตีความและผลิตซ้ําพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานา สํวนภาคปฏิบัติการทางสังคม คือ      
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ครูชาวนาและปราชญ๑ชาวบ๎านเป็นผู๎มีบทบาทหลักในการถํายทอดรูปแบบพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและ    
การทํานาให๎กับชาวนาในลุํมน้ําแมํกลอง ได๎แกํ การปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม การสร๎างสภาวะ
เหมาะสมทางนิเวศวิทยา การสร๎างอิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพและความมั่นคงทางสังคมและ    
การสร๎างสรรค๑เศรษฐกิจแกํมนุษย๑หรือสังคม 
 พอถึงชํ ว งการสํ งผํ านวาทกรรมการปฏิวัติ เขียวให๎กับชาวนาลุํ มน้ํ าแมํกลอง       
อุดมการณ๑และกระบวนการปฏิวัติเขียว และอุดมการณ๑ของการปฏิวัติเขียว 3 ครั้ง ทําให๎เกิด
อุดมการณ๑ใหมํของชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง กลําวคืออิทธิพลของทฤษฎีประชากรล๎นโลกและลัทธิ       
ทุนนิยมเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดการปฏิวัติเขียวที่สํงผลตํอการผลิตข๎าวแผนใหมํขึ้น หลังจากนั้น
แนวคิดเรื่องนวัตกรรมได๎มีบทบาทสําคัญที่กระตุ๎นให๎ชาวนาคิดค๎นและพัฒนารูปแบบการผลิตข๎าว  
ใหมํ ๆ ขึ้นมา สํวนภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมนั้น ชาวนามีอัตลักษณ๑ในการผลิตข๎าวแผนใหมํเป็น       
วาทกรรมหลักที่ถูกสร๎างขึ้นมาแทนที่วาทกรรมเดิมคือพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานา ถัดมา    
ชํวงปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตข๎าวและการสร๎างเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นการผลิตซ้ําทาง          
วาทกรรมการผลิตข๎าวแผนใหมํ นอกจากนี้ระบบความสัมพันธ๑ของชาวนาลุํมน้ําแมํกลอง การแบํงงาน
กันทําในครอบครัวมีการจัดแบํงหน๎าที่ที่ชัดเจนขึ้น สํวนการถํายทอดองค๑ความรู๎ในการผลิตข๎าวเกิด
จากภายในครอบครัวและจากภายนอก ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงการผลิตข๎าวมีการชํวงชิงการนํา         
ของวาทกรรมข๎าวจากการผลิตข๎าวแผนใหมํกลายเป็นนวัตกรรมการผลิตข๎าว 
 จากนั้นมานวัตกรรมการผลิตข๎าวเป็นวาทกรรมใหมํของการพัฒนา ถือเป็นกระบวนการที่
สร๎างความมั่นคงให๎กับข๎าว นอกจากนี้ในกระบวนการสร๎างความยอมรับนวัตกรรมการผลิตข๎าว       
ชํวงหลังจากการปฏิวัติเขียว กรมการข๎าวและกรมสํงเสริมการเกษตรได๎ถํายทอดอุดมการณ๑เกี่ยวกับ
การผลิตข๎าวให๎กับชาวนา หลังจากนั้นพอมาถึงชํวงปัจจุบัน ตลาดหรือผู๎ซื้อข๎าวทั้งในประเทศและ    
ตํางประเทศมีบทบาทหลักในการกําหนดถํายทอดอุดมการณ๑การผลิตข๎าวแกํชาวนา ทั้งนี้การรับ
นวัตกรรมใหมํเข๎ามาใช๎ในการผลิตข๎าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลองนั้น สํงผล
กระทบในด๎านดี เป็นการลดต๎นทุนการผลิต ชํวยเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ในการทํานา
ได๎มากขึ้น สามารถควบคุมสภาพแวดล๎อมด๎านตําง ๆ ที่สํงผลตํอการเติบโตของต๎นข๎าว และเป็น      
การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับข๎าว สํวนผลกระทบในด๎านเสีย ชาวนาที่สูงอายุจะปรับตัวได๎ยากเพราะ   
ความเคยชินกับวิธีการผลิตแบบกํอน ๆ นอกจากนีย้ังมีหนี้สินจากปัจจัยภายนอกเพ่ิมข้ึนด๎วย  
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ขั้นตอนทีส่อง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 

 การวิจัยนวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวในประเทศไทย          
เป็นการศึกษาด๎วยวิธีวิทยาการสร๎างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology - GTM)   
ซึ่งผู๎วิจัยได๎นําเสนอรายละเอียดไว๎แล๎วในบทที่ 2 การสร๎างทฤษฎีฐานรากเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
อยํางหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือสร๎างคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากข๎อมูลโดยตรง หัวใจสําคัญของการวิจัย   
แบบนี้อยูํที่การเริ่มต๎นจากข๎อมูลโดยตรงกํอนที่จะมีการสร๎างสมมติฐานและกรอบแนวคิดสําหรับ
อธิบายปรากฏการณ๑ที่ศึกษาด๎วยวิธีอุปนัย กลําวคือเริ่มด๎วยข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง (Theoretical 
Sampling) จํานวนหนึ่ง แล๎วจึงวิเคราะห๑หาข๎อสรุปหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไปขึ้นมา
จากข๎อมูลนั้น คําอธิบายหรือทฤษฎีที่ได๎มาโดยกระบวนการเชํนนี้ถือวําเป็นคําอธิบายหรือทฤษฎี        
ที่มีรากฐานมาจากข๎อมูลโดยไมํได๎ยืมมาจากท่ีอ่ืน (Schwandt, 2001) 
 ความหมายของทฤษฎีในวิจัยแบบนี้ ครอบคลุมไปถึงมโนทัศน๑หรือกรอบแนวคิดสําหรับ
การอธิบายปรากฏการณ๑ที่ศึกษา Strauss and Corbin (1998) กลําววํา ทฤษฎีในความหมาย      
ของวิธีการวิจัยนี้ประกอบด๎วยความสัมพันธ๑ที่นําจะมีหรือนําจะเป็นระหวํางมโนทัศน๑หรือชุดของ   
มโนทัศน๑ ทฤษฎีที่สร๎างขึ้นมาเชํนนี้จัดเป็นทฤษฎีระดับกลาง (Middle Range Theory) ซึ่งใช๎อธิบาย
ปรากฏการณ๑ในขอบเขตที่จํากัด (Charmaz, 2000) คุณสมบัติด๎านสามัญการ (Generalizability) 
ของทฤษฎีขึ้นอยูํกับวําสถานการณ๑หรือบคุคลที่เราเอาผลการวิจัยไปใช๎นั้นมีความเหมือนหรือใกล๎เคียง
กับสถานการณ๑หรือบุคคลที่ถูกศึกษามากน๎อยเพียงใด (Lincoln and Guba, 1985) 
 การเข๎าถึงปรากฏการณ๑ (Phenomenology) ของกระบวนการสร๎างนวัตกรรมข๎าว    
ด๎วยการสร๎างทฤษฎีฐานรากเป็นแนวทางที่อธิบายนวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และ     
การค๎าข๎าวในประเทศไทยวํามีกระบวนการเกิดนวัตกรรมขึ้นในระบบโลจิสติกส๑ข๎าวไทย (Logistics 
Thai of Rice System) ได๎อยํางไร และในแตํละภาคสํวนของระบบโลจิสติกส๑ข๎าวมีการทํางานรํวมกัน
อยํางไร โดยเริ่มตั้งแตํนาข๎าวถึงผู๎บริโภค (From Farm to Consumer) ภายใต๎รูปแบบการสร๎าง
นวัตกรรม A ถึง F (Trias de Bes and Kotler, 2011) ที่ได๎กลําวถึงบทบาทของแตํละหน๎าที่ใน    
การสร๎างนวัตกรรมให๎มีความยืดหยุํนและเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ในการศึกษานี้แบํงกระบวนการสร๎างนวัตกรรมข๎าวออกเป็น 5 ประเด็น คือ (1) ผู๎บริโภค
ข๎าวคือกลุํมคนที่เป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างนวัตกรรม (2) ชํองทางการจัดจําหนํายข๎าวเป็นพ้ืนที่    
แหํงการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยน และพัฒนานวัตกรรม (3) การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวคือการเปลี่ยน      
ความต๎องการของผู๎บริโภคให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีอัตลักษณ๑ (4) การสร๎างนวัตกรรมการผลิตข๎าวคือ   
การพัฒนาความมั่นคงด๎านอาหาร และ (5) ภาพจําลองทางความคิดของกระบวนการสร๎างนวัตกรรม
ข๎าว โดยมีรายละเอียดประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 
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 1. ผู้บริโภคข้าวคือกลุ่มคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม 
  ผู๎บริโภคข๎าวคือกลุํมคนที่เป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างนวัตกรรม  ในงานวิจัยนี้

หมายถึงกลุํมคนเมืองเป็นกลุํมคนที่กําลังเพ่ิมจํานวนมากขึ้นในสังคม และเป็นกลุํมคนที่มีบทบาท      
ชี้นําสังคม ในประเด็นนี้ได๎อธิบายถึงแนวโน๎มเชิงมหภาพของกลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมือง         
คนเมืองเสมือนในสังคมไทย และความต๎องการของคนเมืองคือจุดเริ่มต๎นของนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ข๎าว 
ดังนี้ 
 1.1 แนวโน้มเชิงมหภาพของกลุ่มผู้บริโภคแบบตลาดคนเมือง 
  ชํวงเวลานี้ถ๎าผู๎ประกอบการต๎องการคิดค๎นนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย๑ตลาดใหมํ ๆ 
แล๎ว จําเป็นต๎องคํานึงถึงกลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมือง (Citysumers) หมายถึง ผู๎บริโภคที่อาศัยอยูํ      
ในเมืองใหญํ มีรายได๎สูงหลังจากหักภาษีแล๎ว เชํน ชาวเมืองซานฟรานซิสโก เซี่ยงไฮ๎ และเซาเปาโล  
เป็นต๎น คนเหลํานี้มีพลังการจับจํายสูง มีความภาคภูมิใจในตนเองและสังคมที่อาศัยอยูํ เปิดใจกว๎าง
ตอบรับนวัตกรรมใหมํ ไมํวําจะเป็นสินค๎า บริการ ประสบการณ๑ หรือการคบค๎าสมาคมกับคนใหมํ ๆ 
  สาเหตุหลัก 3 ประการที่เป็นแรงผลักดันกระแสการบริโภคของกลุํมผู๎บริโภค       
แบบตลาดคนเมือง (รัตมา พงศ๑พนรัตน๑, 2558) ได๎แกํ การเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมือง (Urban 
Boom) ศักยภาพความเป็นเมือง (Urban Might) และวัฒนธรรมของคนเมืองรุํนใหมํ (Urbane)     
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ประเด็นแรก การเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมือง เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรอยํางรวดเร็วในเขตเมืองตําง ๆ มีการคาดการณ๑วําในอนาคตอันใกล๎เมืองตําง ๆ ทั่วโลก        
จะขยายตัวอยํางรวดเร็ว ประชากรตามหัวเมืองจะอพยพเข๎าไปในเขตเมืองราว 180,000 คนตํอวันตํอ
ปี ซึ่งนั่นจะทําให๎จํานวนคนเมืองเพ่ิมขึ้นถึง 60 ล๎านคนในแตํละปี ปัจจุบันมหานครใหมํ เชํน ปักกิ่ง 
มุมไบ และอิสตันบูล มีความหนาแนํนของประชากรไมํตํางไปจากเมืองใหญํ ๆ เชํน นิวยอร๑ก ลอนดอน 
และปารีส เป็นต๎น 
  ถัดมาคือเรื่องศักยภาพความเป็นเมือง การโยกย๎ายถิ่นฐานของประชากรเข๎าสูํ       
ตัวเมืองนั้นทําให๎เมืองกลายเป็นศูนย๑กลางของทุกเครือขํายและเป็นชํองทางของทั้งผู๎ผลิตและผู๎บริโภค 
ความเป็นเมืองดึงดูดผู๎แสวงหาโอกาส นวัตกรรม และองค๑ความรู๎ตําง ๆ เข๎ามา ยกตัวอยํางเชํน    
หลายเมืองในประเทศอินเดียที่มีปริมาณงานใหมํเพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 70 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมใน
ประเทศผลที่ตามมาจากนั้นคือมีจํานวนชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นอีกกวํา 2 พันล๎านคน และเขาเหลํานี้         
มีอํานาจการจับจํายมากถึง 6.9 ล๎านล๎านเหรียญดอลลาร๑สหรัฐตํอปี 
  ท๎ายที่สุดคือ การอยูํรวมกันของประชากรที่มาจากหลากหลายถิ่นฐานทําให๎เกิด
วัฒนธรรมใหมํขึ้นภายในเมืองและสํงผลกระทบตํอแนวทางการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของ
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กลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองมีนิสัยเสพติดความรวดเร็ว นิยมชมชอบการบริโภคที่ให๎ประสบการณ๑
ตรง รักอิสระในการเลือก มีความยืดหยุํนและความดิบอยูํในตัว ขวนขวายหาโอกาสแบบไมํมีกฎเกณฑ๑ 
และชอบตามลําหาสิ่งใหมํอยูํเสมอ ในอนาคตสินค๎าหรือบริการแบบตลาดเฉพาะจะเข๎ามาตอบโจทย๑
ความต๎องการเหลํานี้ได๎อยํางตรงจุด ตัวอยํางที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต       
ของผู๎บริโภคชาวจีนซึ่งเปลี่ยนจากความคิดแบบเอาตวัรอดมาเป็นการหาความสนุกให๎ชีวิต 
  การที่สังคมเมืองเปิดรับความหลากหลายของประสบการณ๑และรูปแบบ      
การดําเนินชีวิต ทําให๎กลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองเป็นคนใจกว๎างและยอมรับความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนในสังคมมากขึ้น ไมํวําเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร๎าย การใช๎ชีวิตกับวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลาย 
และ     การถอดรื้อโครงสร๎างประเพณีดั้งเดิมออกนี้อาจกลําวได๎วําเป็นที่มาหลักของวัฒนธรรมเมือง
ใหมํ ทั้งนี้มีแนวทางการสร๎างนวัตกรรมใหมํเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคแบบตลาดคน
เมืองไว๎ 8 แนวทางดังนี้ (รัตมา พงศ๑พนรัตน๑, 2558) 
  แนวทางที่หนึ่ง การสํงเสริมความภาคภูมิใจในสังคมเมือง (Cerebrate Urban 
Pride) ในการสร๎างผลิตภัณฑ๑สําหรับชาวเมืองนั้น สิ่งที่ผู๎ผลิตต๎องทําคือสื่อสารที่สํงเสริมภาพลักษณ๑
เรื่องความนําภาคภูมิใจของสังคมเมืองเพราะเป็นวิธีที่จะมัดใจผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมือง นอกจากนี้
ความภาคภูมิใจในความเป็นสังคมเมืองยังสามารถแสดงออกผํานรูปแบบของสินค๎าจํานวนจํากัด 
สังเกตได๎วําสินค๎าจํานวนจํากัดเหลํานี้เป็นที่หมายปองของเหลําผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองที่พร๎อม
จํายในราคาท่ีสูงกวําเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ๑ของตนเอง 
 แนวทางที่สอง การสํงเสริมการเข๎าถึงสังคมเมือง (Enabling Urban 
Encounters) แม๎วําปัจจุบันผู๎คนจะใช๎เวลาสํวนใหญํอยูํกับโลกของสารสนเทศ แตํกลุํมผู๎บริโภคแบบ
ตลาดคนเมืองนั้นมีความสุขมากกวําถ๎าได๎พบปะกับผู๎คน พวกเขาเปิดใจกว๎างสําหรับทางเลือกใหมํๆ 
ความตื่นเต๎นมีชีวิตชีวา ความระห่ํา ความเป็นธรรมชาติ หรือแม๎แตํความสับสนอลหมํานที่ประดัง     
เข๎ามาในชีวิต ทั้งนี้สังคมแบบออนไลน๑จะกระตุ๎นให๎เกิดกิจกรรมการพบปะสังสรรค๑มากยิ่งขึ้น  
 แนวทางที่สาม การเพ่ิมความสําคัญให๎กับภาพลักษณ๑สังคมเมือง (Enriching 
the Urban Canvas) ภาพลักษณ๑และการสื่อสารของผลิตภัณฑ๑ที่กลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมือง
ต๎องการนั้นจะต๎องมีความหลากหลายแปลกใหมํ มอบประสบการณ๑ที่ระทึกใจ ดึงดูดใจ และที่สําคัญ
หากเป็นการสื่อสาร 2 ทางระหวํางผลิตภัณฑ๑กับผู๎บริโภคได๎ก็จะดียิ่งขึ้น 
 แนวทางท่ีสี่ การสํงตํอความสนุกสนานให๎ถึงมือผู๎บริโภค (Pushing the Urban 
Envelope) ดังที่ได๎กลําวแล๎ววํากลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองชื่นชอบผลิตภัณฑ๑ งานบริการ      
และประสบการณ๑ที่ให๎ความรู๎สึกตื่นเต๎นเร๎าใจแล๎ว การผลักดันวัฒนธรรมดังกลําวออกไปอีกขั้นหนึ่ง
โดยสร๎างวัฒนธรรมคลิป (Clip Culture) กลําวคือการสํงตํอความสนุกสนานให๎กับผู๎บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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โดยการถํายรหัสคิวอาร๑จากสถานที่หรือเรื่องตําง ๆ ที่สนใจโดยโทรศัพท๑มือถือแล๎วรับชมคลิปวิดีโอ
เหลํานั้นและสํงตํอคลิปไปยังคนอ่ืนๆ ได๎อีกด๎วย 
 แนวทางที่ห๎า การใสํใจตํอสิ่งแวดล๎อม (Go Eco-urban) สิ่งแวดล๎อมเป็น
แนวคิดสําคัญแหํงโลกอนาคต ดังนั้นการผลิตสินค๎าหรือบริการที่จุดประกายเรื่องสิ่งแวดล๎อมแล๎ว        
ก็สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมือง ยกตัวอยํางเชํน การใช๎
นวัตกรรมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย๑และพลังงานลม รถแท็กซี่รักษ๑สิ่งแวดล๎อมที่ใช๎ระบบไฮโดรเจน
ผลิตพลังงานไฟฟูา เป็นต๎น 
 แนวทางที่หก การหลบหลีกจากสังคมเมืองชั่วคราว (Urban Escape)         
ความสับสนวุํนวายของสังคมเมืองยํอมทําให๎ชาวเมืองต๎องการหลีกหนีจากเมืองบ๎างเป็นครั้งคราว 
ดังนั้นหากมีสินค๎าหรือบริการที่ทําให๎กลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองได๎สงบจิตสงบใจบ๎างก็คง
ตอบสนองความต๎องการได๎มากขึ้น ยกตัวอยํางเชํน การให๎เชําพ้ืนที่ในสวนสําหรับครอบครัวเพ่ือไป
พักผํอน ทําไรํ ปลูกผักด๎วยกัน โดยมีบริการให๎คําแนะนําอุปกรณ๑และวิธีการตําง ๆ ในการทําสวน  
 แ น ว ท า ง ที่ เ จ็ ด  ก า ร นํ า ค ว า ม ส ง บ แ บ บ ช น บ ท ม า สูํ เ มื อ ง  ( Urban 
Transcendence) สําหรับกลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองที่ไมํสามารถปลีกตัวมาพักผํอนได๎ การนํา
ความสงบและสดชื่นของชนบทเข๎ามาสูํเมืองก็อาจเป็นอีกคําตอบได๎เชํนกัน ยกตัวอยํางเชํน การจัดรถ
ขนสํงสินค๎าเกษตรที่สดจากไรํมาถึงมือชาวเมืองที่อาศัยอยูํตามโครงการที่พักอาศัยตํางๆ ซึ่งเป็น      
การบริการพิเศษที่สร๎างความประทับใจได๎มาก 
 แนวทางที่แปด การจะซื้อหรือไมํซื้อนั้นคุณเลือกได๎ (To Buy Or Not To Buy) 
ปัจจุบันแนวคิดของการไมํต๎องเป็นเจ๎าของหรือการแบํงกันใช๎ทรัพย๑สินตํางๆ เริ่ มเข๎ามามีบทบาท    
อยํางมากในสังคมเมือง โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับทรัพย๑สินราคาแพง ยกตัวอยํางเชํน รถยนต๑ถือเป็น
ปัจจัยที่สํงผลร๎ายตํอสิ่งแวดล๎อมในเมืองด๎วย ดังนั้นการให๎บริการใดที่ชํวยลดการใช๎รถยนต๑ลงได๎      
ยํอมเป็นสิ่งที่เข๎าทางกลุํมผู๎บริโภคแบบตลาดคนเมืองอยํางที่สุด ในการนี้ภาครัฐอาจรํวมแสดงบทบาท
ชํวยให๎ระบบการขนสํงสาธารณะเข๎าถึงงํายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ตัวเลือกอ่ืนๆ       
จากภาคธุรกิจก็มีไมํน๎อยที่เปิดให๎เชํารถยนต๑ สกูตเตอร๑ รถบรรทุก ไปจนกระทั่งถึงรถจักรยาน 

  1.2 คนเมืองเสมือนในสังคมไทย 
  ในอดีตจะเรียกคนเมือง (Urban People) วําหมายถึง คนที่อยูํอาศัยในเขต

เทศบาล กรุงเทพมหานคร พัทยา หรือเทศบาลตําบล ซึ่งมีร๎อยละ 30 ของคนไทยทั้งหมด 67 ล๎านคน 
แตํหากมองลงไปเห็นวําตอนนี้คนเมืองไมํได๎มีตัวเลขแคํร๎อยละ 30 อีกแล๎ว แตํมีคนเมืองเสมือน 
(Virtual Urban People) เข๎ามาเพ่ิมขึ้น โดยคนเมืองเสมือนเป็นคนชนบท แตํมีความรู๎ ความเชื่อ 
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และมีแบบแผนการดํารงชีวิตเหมือนคนอยูํในเมือง ถ๎ายังนับคนเมืองตามเขตที่อยูํอาศัยเหมือนที่เคย
นับกันนั้นถือวําผิดพลาด (วรากรณ๑ สามโกเศศ, 2558) 
 การมีที่อยูํที่ตั้งเป็นเขตกําหนดเพ่ือให๎เข๎าใจอยํางครําว ๆ วํา คนที่มีแบบแผน       
การดํารงชีวิตแบบนี้ เขาคิดเห็นอยํางไร แตํปัจจุบันยังมีคนอีกกลุํมที่อยูํในชนบทแตํทําตัวเหมือนคน
เมือง เชํน มีโทรศัพท๑มือถือ อินเทอร๑เน็ต หนี้ และบัตรเครดิต เป็นต๎น คนชนบทจํานวนไมํน๎อย        
ที่เห็นอยูํขณะนี้ พอเสาร๑อาทิตย๑ก็ขับรถพาครอบครัวมากินสุกี้ อาหารดํวน จึงต๎องเข๎าใจใหมํแล๎ววํา     
คนที่มีอิทธิพลที่อยูํในชนบทจํานวนหนึ่ง และเป็นคนที่มีความรู๎ เข๎าใจสื่อ และรับขําวสารคํอนข๎างมาก
เป็นคนที่มีอิทธิพลตํอความคิดของเพ่ือนที่อยูํในชนบทคํอนข๎างมากจะมีอิทธิพลชักนําตํอเพ่ือนได๎มาก  
 อาจกลําวได๎วําคนเมืองเสมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงบ๎านเมือง 
กลําวคือคนกลุํมนี้เป็นคนที่ทราบขําวสารดี แตํจะเข๎าใจดีหรือไมํอีกเรื่อง และเป็นกลุํมที่มีรายได๎สูง
แตกตํางจากคนชนบททั่วไป เพราะเข๎ามาทํางานในเมือง เชํน ขับรถแท็กซี่ รถสามล๎อ ทํางานโรงงาน 
พอมีรายได๎เพ่ิมขึ้นก็กลับไปอยูํบ๎านซึ่งคนที่กลับไปอยูํบ๎านนั้นมีจํานวนเพ่ิมขึ้น หรือบางรายเก็บเงินได๎
จํานวนหนึ่งก็กลับไปเปิดกิจการที่บ๎านชนบท เมื่อกลุํมคนเมืองเสมือนที่กลับไป อยูํบ๎านก็นํา
โทรศัพท๑มือถือ อินเทอร๑เน็ต โทรทัศน๑ เข๎าไปในชนบทด๎วย ประกอบกับโทรทัศน๑และสัญญาณ
ดาวเทียมมีทั่วประเทศก็จะยิ่งทําให๎จํานวนคนเมืองเสมือนเพ่ิมขึ้น 

  1.3 ความต้องการของคนเมืองคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว  
  การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปพร๎อมรับประทานเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย  ๆ         
ในกลุํมผู๎บริโภคยุคปัจจุบัน เนื่องจากอาหารสําเร็จรูปสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู๎บริโภค
สมัยใหมํที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และวิถีการดํารงชีวิตที่ปรับเข๎าสูํความเป็นเมืองมากขึ้น ทํา
ให๎ผู๎ บริ โภคเ พ่ิมความสํ าคัญกับความสะดวกสบาย ความเร็ ว ในการบริ โภค พกพางํ าย 
นอกเหนือไปจากการคํานึงถึงเฉพาะเรื่องความสะอาดปลอดภัยและคุณคําทางโภชนาการดังเชํน       
ในอดีต กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ๑ข๎าวของกลุํมผู๎บริโภคคนเมืองมีขั้นตอนที่คล๎ายคลึงกัน 5 ขั้นตอนที่
สํงผลกับการสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ข๎าว ดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก การกําหนดประเภทผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่เลือกซื้อ ในขั้นตอนนี้ผู๎ซื้ออาจ
เกิดความต๎องการจากผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎อยูํประจํา หรือจากการโฆษณาผลิตภัณฑ๑ใหมํที่เข๎าสูํตลาด          
หรือการจัดกิจกรรมสํงเสริมการตลาด อาทิ การลด แลก แจก แถม โดยสํวนใหญํผู๎ซื้อมักกําหนด
ผลิตภัณฑ๑ที่ซื้อตามผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎อยูํประจํา แตํถ๎ามีผลิตภัณฑ๑ใหมํที่ตอบสนองตํอความต๎องการได๎
มากกวํา ผู๎ซื้อก็มีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ๑ ยิ่งเป็นผู๎บริโภคกลุํมคนเมืองด๎วยแล๎ว มักเบื่องํายและ
ชอบอะไรที่สร๎างความแปลกใหมํ ดังนั้นนวัตกรรมจึงเริ่มต๎นจากความคิดของผู๎ซื้อที่วํา “อะไรที่
ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคได๎มากกวํากัน”ความต๎องการดังกลําวนี้อาจตีความได๎หลาย
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ความหมาย แตํในที่นี้แบํงความต๎องการออกเป็น 2 ประเภท คือ ความต๎องการทางด๎านรํางกาย      
มักเกี่ยวกับเรื่องการให๎เหตุผล และความต๎องการทางด๎านจิตใจมักเกี่ยวกับเรื่องของการสะท๎อน
อารมณ๑และความรู๎สึก (จะกลําวถึงในลําดับถัดไป) ยกตัวอยํางเชํน ผลิตภัณฑ๑ข๎าวกล๎องไรซ๑เบอร๑รี่ 
(Riceberry) ข๎าวกาบ๎า (Gaba Rice) ข๎าวอินทรีย๑ (Organic Rice) และข๎าวกลํองพร๎อมบริโภค       
ได๎กลายเป็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่คนเมืองมีความนิยมสูงในชํวง 3-5 ปีที่ผํานมา 
 ขั้นตอนที่สอง การเลือกชํองทางการจัดจําหนําย ในมุมมองของผู๎ซื้อนั้น           
เลือกชํองทางจัดจําหนํายโดยคํานึงถึง 3 สาเหตุหลัก ดังนี้ 
 ต๎นทุนการเดินทาง เป็นสาเหตุอยํางหนึ่งของการตัดสินใจเลือกชํองทาง          
จัดจําหนําย เพราะคํารถหรือคําน้ํามันและเวลาในการเดินทาง ทําให๎ผู๎ซื้อ เลือกชํองทางการจัด
จําหนํายที่ใกล๎ที่สุดเพ่ือลดคําใช๎จํายและเวลาในการเดินทาง ผลที่ตามมาคือเกิดนวัตกรรมการบริการ 
เชํน บริการจัดสํงผลิตภัณฑ๑ข๎าวถึงบ๎าน และการซื้อขายผลิตภัณฑ๑ข๎าวออนไลน๑ เป็นต๎น โดยที่ผู๎ซื้อใน
กลุํมนี้มักให๎ความสําคัญกับเรื่องราคาและความคุ๎มคําเป็นหลักและพบเห็นได๎ตามโมเดิร๑นเทรด เชํน 
บิ๊กซี แมคโคร โลตัส เป็นต๎น  
 ถัดมาคือความสะดวก เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู๎ซื้อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ๑ข๎าว 
อาทิ ข๎าวกลํองแชํเย็นตามร๎านอ่ิมสะดวก เชํน เซเวํนอีเลฟเวํน แฟมมิลี่มาร๑ท ท็อป ซุปเปอร๑มาเก็ต       
และวิลลํามาเก็ต เป็นต๎น แตํที่นําสังเกตคือผู๎ซื้อในกลุํมนี้มีแนวโน๎มที่เพ่ิมขึ้นและราคาสินค๎าผลิตภัณฑ๑
ข๎าวกลุํมนี้มีราคาท่ีแพงกวําราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามร๎านอาหารตามสั่งในบริเวณนั้นๆ  
  ในขณะที่ความสุขก็เป็นอีกสาเหตุที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกชํองทางการจัด
จําหนําย โดยการช๎อปปิ้ง (Shopping) ของคนเมืองนั้นมีความหมายมากกวําการได๎สิ่งของแตํยัง
รวมถึงความเพลินเพลิน สนุกสนาน และความสุขที่ได๎จากการจับจํายใช๎สอยและการพินิจพิจารณา    
ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ รวมอยูํด๎วย ซึ่งพบเห็นผู๎ซื้อกลุํมนี้ตามห๎างสรรพสินค๎า ได๎แกํ เดอะมอลล๑ เซ็นทรัล 
และตามงานแสดงสินค๎าตําง ๆ ที่จัดขึ้นตามอิมแพคอารีนาเมืองทองธานี ไบเทคบางนา และ         
ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์  
 ขั้นตอนที่สาม การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ๑ข๎าว เป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู๎ซื้อเข๎าไป
อยูํตามชํองทางการจัดจําหนํายแล๎ว จากนั้นก็พิจารณาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ๑ในกลุํมสินค๎าเดียวกัน     
ผู๎ซื้อมักตั้งคําถามในใจกับตนเองเสมอวํา “อันไหนดีกวํากัน” ซึ่งสะท๎อนความสามารถของ            
ผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ วําตอบตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ซื้อได๎มากน๎อยเพียงใด 
 ขั้นตอนที่ สี่  การตอบสนองตํอความต๎องการมักเกี่ ยวกับ 2 เรื่อง  คือ          
ความต๎องการทางด๎านรํางกาย ยกตัวอยํางเชํน ผลิตภัณฑ๑ที่สร๎างขึ้นมามักให๎ความสําคัญในเรื่อง
นวัตกรรมของกระบวนการผลิต นวัตกรรมของผลิตภัณฑ๑ และความคุ๎มคําของราคากับปริมาณ      
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เป็นต๎น สํวนความต๎องการทางด๎านจิตใจมักเกี่ยวกับเรื่องของการสะท๎อนอารมณ๑และความรู๎สึก
ผลิตภัณฑ๑นั้นวํามีคุณคําเพียงใดที่สามารถสะท๎อนอัตลักษณ๑สํวนบุคคลออกมา ยกตัวอยํางเชํน 
ผลิตภัณฑ๑ข๎าวอินทรีย๑เป็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่ไมํมีสารเคมีตกค๎างที่สํงผลตํอสุขภาพของผู๎บริโภคแล๎วยัง
สะท๎อนถึงการยกระดับชุมชนและสิ่งแวดล๎อมของชาวนาให๎ดีขึ้นด๎วย ดังนั้นการที่ผู๎ซื้อเลือกผลิตภัณฑ๑
ข๎าวอินทรีย๑ก็เป็นการชํวยเหลือสังคมและชุมชนอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะแฝงคุณคําอยูํในผลิตภัณฑ๑ข๎าว 
 ขั้นตอนสุดท๎ายคือ การตัดสินใจซื้อข๎าว โดยผู๎ซื้อก็จะเลือกตามทัศนคติของ
ตนเองวําจะซื้อตามเหตุผลหรืออารมณ๑ความรู๎สึก หลังจากนั้นก็จะตัดสินใจเลือกซื้อ ทั้งนี้การที่ผู๎ซื้อ
เลือกผลิตภัณฑ๑อยํางที่ตนต๎องการก็ไมํได๎หมายความวําครั้งตํอ ๆ ไปจะต๎องเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑เดิม      
เป็นเพราะวํามีสินค๎าทดแทนและผลิตภัณฑ๑ข๎าวมีนวัตกรรมใหมํ ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑
จําเป็นต๎องพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎ซื้อได๎มากที่สุด 

 2. ช่องทางการจัดจ้าหน่ายข้าวเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนา
นวัตกรรม 
  รูปแบบการค๎าจากตลาดสดและร๎ านค๎าปลีกแบบดั้ ง เดิมหรือร๎ านโชหํวย 
(Traditional Trade) ถูกพัฒนากลายเป็นร๎านค๎าปลีกทันสมัย (Modern Trade) เชํน เทสโก๎ โลตัส 
บิ๊กซี ซุปเปอร๑มาเก็ต และแมคโคร เป็นต๎น ห๎างสรรพสินค๎า (Department Store) เชํน ห๎างเซ็นทรัล 
ห๎างเดอะมอลล๑ เป็นต๎น ร๎านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เชํน เซเวํนอีเลฟเวํน แฟมมิลี่มาร๑ท 
วิลลํามาร๑เก็ต เป็นต๎น และร๎านค๎าปลีกออนไลน๑ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของคนเมือง ผลิตภัณฑ๑
ข๎าวก็เป็นสินค๎าชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นได๎ตามพ้ืนที่การค๎าดังกลําว 
 จากการสังเกตการจัดเรียงกลุํมผลิตภัณฑ๑ข๎าวในชั้นวางของเดียวกันจากร๎านค๎าปลีก
ทันสมัย ห๎างสรรพสินค๎า และร๎านสะดวกซื้อมักจัดเรียงผลิตภัณฑ๑ที่คล๎ายกันไว๎ใกล๎  ๆ กัน เพ่ือให๎ผู๎ซื้อ
ได๎พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ นอกจากนี้การจัดเรียงผลิตภัณฑ๑ยังแสดงให๎เห็นถึงกิจกรรมที่ผู๎ซื้อกับ
ผลิตภัณฑ๑ได๎เรียนรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑บางอยํางแกํกัน ยกตัวอยํางผู๎ที่มาซื้อผลิตภัณฑ๑ข๎าวมักมี
ประสบการณ๑ในเรื่องของตราสินค๎า ราคา และพันธุ๑ข๎าวอยูํแล๎ว พอมาเจอผลิตภัณฑ๑ใหมํก็จะมี       
การเปรียบเทียบข๎อมูลกับผลิตภัณฑ๑เดิมวําดีกวํากันอยํางไร ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ในการถํายทอดนวัตกรรม
อีกแบบหนึ่ง 
 ในขณะที่การออกร๎าน (Trade Shows) ตามสถานที่จัดงานตําง ๆ มักเปิดตัว
ผลิตภัณฑ๑ข๎าวแบบใหมํออกสูํตลาด และจัดกิจกรรมสํงเสริมตลาดเพ่ือกระตุ๎นยอดขายให๎เพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมดังกลําวนี้ถือเป็นการสื่อสารนวัตกรรมโดยตรงกับผู๎ซื้อได๎เชํนกัน ยิ่งไปกวํานั้นระหวําง
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ข๎าวก็ได๎เรียนรู๎และพัฒนานวัตกรรมข๎าวแขํงกันเพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎ซื้อให๎ได๎มากท่ีสุด 
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 การพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Commerce) เป็นอีกชํองทางหนึ่งที่เข๎ามา
มีบทบาทในการนําเสนอนวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลดต๎นทุนการเดินทางของผู๎ซื้อ  
ผลิตภัณฑ๑ข๎าวในปัจจุบันสามารถสั่งซื้อออนไลน๑ได๎ โดยหน๎าเว็บเพจสํวนใหญํมักจัดแบํงการนําเสนอ 
เชํน ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ชนิดของผลิตภัณฑ๑ข๎าว การชําระเงิน และคําแนะนําหรือข๎อสงสัย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ทําให๎ลดบุคลากรในการทํางานเชํน ฝุายขาย และฝุายการตลาด เป็นต๎น 
ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมออนไลน๑ของไทยนั้น กฎหมายยังไมํเอ้ือตํอการทําธุรกรรมแบบนี้มากนัก       
และงํายตํอการโจรกรรมทางอินเทอร๑เน็ต ซึ่งก็เป็นปัญหาอีกอยํางที่ควรจะพัฒนานวัตกรรมการบริการ
ให๎ดียิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ซื้อ 

 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวคือการเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ 

 การสร๎างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ๑ข๎าวแบํงออกเป็น 2 กระบวนก ารหลัก              
คือ กระบวนการเพ่ิมคุณคํา และกระบวนการเพิ่มมูลคํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 กระบวนการเพิ่มคุณค่า 
  กระบวนการเพ่ิมคุณคําเป็นแนวทางในการสร๎างนวัตกรรมข๎าว คุณคํา     

(Value - Mind) ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่สร๎างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต๎องการทางด๎านจิตใจของ
ผู๎บริโภค เริ่มจากชาวนาเป็นผู๎สร๎างขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
จากนั้นได๎สํงผํานองค๑ความรู๎เหลํานี้ในชุดของภูมิปัญญาให๎กับชาวนารุํนตํอมา ภูมิปัญญาของชาวนาถือ
เป็นการสร๎างนวัตกรรม เพราะเป็นกระบวนการที่พัฒนาความคิดหรือวิธีการให๎ดี ขึ้นกวําเดิม          
ภูมิปัญญาทําให๎อัตลักษณ๑การผลิตข๎าวของชาวนามีความแตกตํางกัน โดยทั่วไปแบํงตามภูมิภาค ได๎แกํ 
วัฒนธรรมของชาวนาภาคเหนือ วัฒนธรรมของชาวนาภาคกลาง วัฒนธรรมของชาวนาภาคอีสาน 
และวัฒนธรรมของชาวนาภาคใต๎ แตํในปัจจุบันมีการระบุอัตลักษณ๑ของพ้ืนที่การผลิตข๎าวให๎แคบลง
เป็นระดับจังหวัดหรือชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสินค๎าโอทอป (OTOP) เพ่ือสร๎างความ
แตกตํางให๎กับผลผลิตเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎มากขึ้น ในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑ข๎าวได๎นําแนวคิดเรื่องการเพิ่มคุณคํามาพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ดังนี้  

  1. การขึ้นทะเบียนข๎าวพันธุ๑พ้ืนเมืองเป็นสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ (Geographical 
Indications- GI) ได๎แกํ ข๎าวสังข๑หยดเมืองพัทลุง ข๎าวเจ็กเชยเสาไห๎ ข๎าวก่ําล๎านนา ข๎าวเหนียวเขาวง
กาฬสินธุ๑ ข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎ ข๎าวเหลืองประทิวชุมพร ข๎าวหอมมะลิสุรินทร๑ และข๎าวฮางหอม
ทองสกลทวาปี เป็นนวัตกรรมการเพ่ิมคุณคําของสินค๎า โดยการผลิตที่มีอัตลักษณ๑มีความเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ผลิต สามารถบํงชี้ได๎วําเป็นสินค๎าที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง มีลักษณะจําเพาะที่เป็นความพิเศษ    
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ในตัวสินค๎าและเกี่ยวพันกับผู๎ผลิตสินค๎านั้น การข้ึนทะเบียนดังกลําวชํวยเพิ่มความพอใจให๎กับผู๎บริโภค
ในเรื่องของอัตลักษณ๑และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น เป็นต๎น 

  2. การผลิตข๎าวอินทรีย๑ (Organic Rice Farming) เป็นการเพาะปลูกข๎าวที่ไมํใช๎
สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ได๎แกํ ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัด
วัชพืช สารปูองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรูข๎าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช๎รมเพ่ือปูองกันกําจัดแมลงศัตรู
ข๎าวในโรงเก็บ การผลิตข๎าวอินทรีย๑นอกจากจะทําให๎ได๎ผลผลิตข๎าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจาก
สารพิษแล๎ว ยังเป็นการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่ งยืน และที่
สําคัญการผลิตข๎าวอินทรีย๑มีมาตรฐานการเพาะปลูกท่ีสูงกวําการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
  3. การพัฒนาอัตลักษณ๑ข๎าวพ้ืนเมืองให๎โดดเดํนในเรื่องโภชนาการอาหาร 
เนื่องจากข๎าวพ้ืนเมืองมีคุณคําทั้งทางอาหารและทางยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ได๎วิเคราะห๑ให๎
เห็นวําข๎าวพ้ืนเมืองของไทยมีคุณคําทางโภชนาการสูง เชํน พันธุ๑ข๎าวหนํวยเขือ พันธุ๑ข๎าวเหนียว       
เล๎าแตก พันธุ๑ข๎าวเหนียวดํา พันธุ๑ข๎าวหอมไชยา พันธุ๑ข๎าวเหนียวซิวแมํจัน พันธุ๑ข๎าวบายสี พันธุ๑ข๎าว
กันตัง และพันธุ๑ข๎าวสังข๑หยดพัทลุง เป็นต๎น  

 3.2 กระบวนการเพิ่มมูลค่า 
  กระบวนการเพ่ิมมูลคําเป็นกระบวนการที่ทําให๎มูลคําข๎าวเพ่ิมขึ้น (Value-

Added) ด๎วยการสร๎างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าว ภายใต๎หลักการ
ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิมมูลคําได๎ทุกขั้นตอน ตั้งแตํการพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวจนถึง   
การบรรจุผลิตภัณฑ๑ วิธีการของกระบวนการเพ่ิมมูลคํามักพัฒนามาจากปัญหาที่พบในปัจจุบัน      
หรือจากความต๎องการของผู๎บริโภคข๎าวมาเป็นตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาหรือการสร๎างนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ๑ข๎าว โดยแบํงกระบวนการออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนแรก คือ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่เกิดจากกระบวนการผลิตข๎าว 
หมายถึง กระบวนการสร๎างนวัตกรรมข๎าวที่เกิดจากห๎องทดลองและแปลงนา ดังนี้ 
 การพัฒนาพันธุ๑ข๎าวลูกผสมเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับข๎าว        
เริ่มจากนักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ๑ข๎าว นักผสมพันธุ๑ข๎าว และชาวนา กําหนดแนวทางการพัฒนารํวมกัน 
การกําหนดแนวทางการพัฒนานั้นมีที่มาจากโจทย๑ของสถานการณ๑ สภาพแวดล๎อม และความต๎องการ
ของผู๎บริโภคในปัจจุบัน ยกตัวอยํางเชํน การพัฒนาข๎าวลูกผสมพันธุ๑ไรซ๑เบอรี่ ที่ต๎องการให๎ข๎าวมี
โภชนาการทางอาหารสูงที่สอบสนองความต๎องการของผู๎รักสุขภาพและผู๎สูงอายุ และพันธุ๑ข๎าวหอม
ธรรมศาสตร๑ที่พัฒนาจากปัญหาสภาพแวดล๎อมที่ไมํเอ้ืออํานวย โดยเปลี่ยนคุณสมบัติจากข๎าวนาปี    
เป็นข๎าวนาปรัง ทนแล๎ง ทนตํอโรคแมลงได๎ดีกวําพันธุ๑ดั้งเดิมคือ พันธุ๑ข๎าวหอมมะลิ 105 เป็นต๎น  
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  ในขณะที่อีกขั้นตอน คือ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่เกิดจากกระบวนการ
แปรรูปข๎าว หมายถึง กระบวนการสร๎างนวัตกรรมข๎าวที่เกิดจากโรงงานแปรรูปข๎าว ดังนี้ 

  1. กระบวนการเพ่ิมคุณสมบัติข๎าว ได๎แกํ การทําข๎าวฮางหรือข๎าวกล๎องงอกที่
อุดมไปด๎วยสารที่มีประโยชน๑ตํอรํางกาย คือ สารกาบ๎า (Gamma Amino Butyric Acid - GABA)          
มีคุณสมบัติชํวยปูองกันโรคตํางๆ เชํน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต๎น  ชํวยในการควบคุมน้ําหนักตัว 
และที่สําคัญชํวยบํารุงเซลล๑ประสาททําให๎สมองเกิดการผํอนคลาย ปูองกันการทําลายสมองซึ่งเป็น
สาเหตุของโรคอัลไซเมอร๑ รวมไปถึงสารดีอ่ืน ๆ เชํน ใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินซี และวิตามินอี    
เป็นต๎น กระบวนการแปรรูปนั้นเริ่มจากการนําข๎าวเปลือกมาผํานกระบวนการแรก คือ แชํน้ํา            
ที่อุณหภูมิประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ใช๎เวลา 10- 12 ชั่วโมง จากนั้นนําขึ้นมาวางไว๎ในถาด     
เพ่ือทําการเพาะงอกโดยให๎ออกซิเจนและอยูํในห๎องที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมใช๎เวลา
ประมาณ 20-30 ชั่วโมง ข๎าวที่เตรียมไว๎จะเริ่มมีรากออกมาจากข๎าวเปลือก หลังจากนั้นนําไปอบแห๎ง  
ที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 ชั่วโมง เสร็จขั้นตอนนี้จึงนําข๎าวเปลือกที่ผํ าน   
การอบแห๎งมาสีกะเทาะเปลือกเป็นข๎าวกล๎องงอก 

  ถัดมาคือการทําข๎าวนึ่ง (Parboiled Rice) เป็นผลิตภัณฑ๑การแปรรูปข๎าวที่ได๎
จากการนําข๎าวเปลือกมาแชํในน้ําจนมีความชื้นประมาณร๎อยละ 30-40 แล๎วนึ่งหรือต๎มจนสุก จากนั้น
จึงนํามาทําให๎แห๎งแล๎วจึงสีเอาเปลือกออก การทําข๎าวนึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพการสีทําให๎ข๎าวหัก
น๎อยลงและปรับปรุงคุณคําทางโภชนาการของข๎าว เพราะสารอาหารจากชั้นเปลือกจะซึมเข๎าไปใน   
เนื้อข๎าวระหวํางการแชํและการนึ่งซ่ึงจะทําให๎ข๎าวที่ได๎มีสีเหลืองอํอน 

  รวมถึงการทําข๎าวหุงสุกเร็ว (Quick Cooking Rice) เป็นการทําให๎เมล็ดข๎าวเกิด
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลของเม็ดแปูงบางสํวน แล๎วจึงนําไปผํานกระบวนการเพ่ือให๎เมล็ด
ข๎าวเกิดโครงสร๎างที่เป็นรูพรุนและรอยร๎าวเพ่ือให๎เมล็ดข๎าวดูดน้ําได๎เร็ว และคงสภาพของเมล็ดข๎าวที่
สมบูรณ๑ไว๎ ผลิตภัณฑ๑ข๎าวหุงสุกเร็วสามารถลดระยะเวลาในการคืนรูปจาก 20-35 นาที ด๎วยการหุงต๎ม
แบบดั้งเดิม กลายเป็น 3-4 นาท ีด๎วยการหุงแบบไมํเช็ดน้ําและด๎วยไมโครเวฟ 

  ในขณะทีก่ารทําข๎าวแชํเยือกแข็ง (Frozen Rice) ก็เป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง      
โดยการแปรรูปข๎าวให๎สุกแล๎วแชํแข็งไว๎ โดยสามารถคงคุณคําทางอาหาร รสชาติ พร๎อมทั้งความ
สะดวกและรวดเร็วในการเตรียม โดยสามารถเก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิต่ํากวํา -18 องศาเซลเซียส       
ได๎ในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี เมื่อนําข๎าวแชํเยือกแข็งมาคืนรูปด๎วยการอํุนให๎ร๎อนอีกครั้งจะมีสภาพ
เหมือนข๎าวหุงสุกใหมํ 

  นอกจากนี้การทําข๎าวสีสด (Fresh Milling) มีกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแตํนําข๎าว
หอมมะลิของเกษตรกรสมาชิกที่เพ่ิงผํานกะเทาะเปลือกและขัดสีเอารําข๎าวออก ทําให๎ข๎าวที่ได๎มีกลิ่น
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หอมกวําและมีคุณประโยชน๑มากกวําข๎าวสารที่อายุเทํากัน แตํผํานการขัดสีมานาน ข๎าวสีสดจึงมี    
ความสดใหมํเหมือนเพ่ิงเก็บเกี่ยวจากรวงเพราะยังคงมีผิวรําและจมูกข๎าวจึงยังคงมีคุณคําทาง
โภชนาการสูงและมีรสชาติความอรํอยที่แตกตํางจากข๎าวหอมมะลิทั่วไปหรือข๎าวกล๎อง อัตลักษณ๑
พิเศษของข๎าวสีสดเป็นข๎าวที่ผํานการคัดสดใหมํไมํเกิน 3 เดือน กํอนจะนํามาผํานกระบวนการเพ่ือ
รักษาคุณภาพให๎คงความสดใหมํเหมือนเพิ่งเก็บเก่ียวจากรวง ด๎วยเทคโนโลยีเก็บรักษาข๎าวเปลือกไว๎ใน
ถังข๎าวควบคุมอุณหภูมิที่ อุณหภูมิคงที่ 25 องศาเซลเซียส กํอนจะนํามากะเทาะเปลือกให๎เป็น        
ข๎าวกล๎องเพ่ือบรรจถุุงภายใน 24 ชั่วโมง แล๎วจัดเก็บในตู๎แชํ ณ จุดขายที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส  

  2. กระบวนการบรรจุข๎าว ได๎แกํ  การบรรจุแบบสุญญากาศ ( Vacuum 
Packaging) เป็นการบรรจุที่มีการดูดอากาศในบรรจุภัณฑ๑ออกไปกํอนปิดผนึกหรือปิดฝา ทําให๎ภายใน
มีภาวะเป็นสุญญากาศ หรือกระบวนการบรรจุที่เป็นผลทําให๎มีระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุ    
ปิดสนิทมีปริมาณลดลงกวําปกติ ซึ่งเป็นผลทําให๎สามารถยืดอายุการเก็บรักษา แตํในขณะเดียวกัน    
อาจสํงผลตํอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย๑ได๎เชํนกัน  
 ถัดมาคือการผลิตข๎าวกระป๋อง (Canning) เป็นวิธีการถนอมข๎าวด๎วยความร๎อนมี
หลักการคือบรรจุข๎าวในภาชนะปิดผนึกสนิท เชํน กระป๋อง ถุงทนร๎อนสูง หรือขวดแก๎วแล๎วฆําเชื้อด๎วย
ความร๎อนโดยใช๎อุณหภูมิและเวลาตามที่กําหนด เพ่ือให๎ข๎าวปลอดภัยจากจุลินทรีย๑กํอโรคและ
จุลินทรีย๑ที่ทําให๎อาหารเนําเสีย ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห๎องโดยไมํเสียเป็นเวลา
อยํางน๎อย 6 เดือน หรืออาจจะถึง 1 ปี (อรอนงค๑ นัยวิกุล, 2550: 239-243) 
   นอกจากนี้การบรรจุรีทอร๑ทเพาซ๑ (Retort Pouch) คือ บรรจุภัณฑ๑อาหารชนิด
หนึ่ง ที่จัดเป็นบรรจุภัณฑ๑ชนิดอํอนตัว ทําจากฟิล๑มหลายชนิดมาเชื่อมประสาน ขึ้นรูปเป็นถุง         
เป็นบรรจุภัณฑ๑สามารถปิดผนึกสนิท มีความแข็งแรง สามารถทนตํอความร๎อนและความดันสูงได๎ ใช๎
บรรจุอาหารที่ต๎องการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนเหมือนกับกระป๋อง โดยมักฆําเชื้อในหม๎อฆําเชื้อภายใต๎
แรงดัน อาหารที่ผํานการฆําเชื้อสามารถเก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิห๎องได๎เชํนเดียวกับอาหารกระป๋อง    
(อรอนงค๑ นัยวิกุล, 2550: 244-245)  

  3. ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึง ระบบการวิเคราะห๑
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Point 
System - HACCP) เป็นระบบการจัดการเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร โดยใช๎การควบคุมจุดวิกฤตที่
ต๎องควบคุมของการผลิต ระบบดังกลําวผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนําไปปฏิบัติได๎         
โดยตลอดในหํวงโซํอาหาร ตั้งแตํผู๎ผลิตเบื้องต๎นจนถึงผู๎บริโภคขั้นสุดท๎าย เพ่ือสร๎างความมั่นใจใน    
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ๑ นอกจากนี้ยังลดการกีดกันทางการค๎าของประเทศนําเข๎าอีกด๎วย      
ระบบ HACCP ยึดหลักเกณฑ๑ตามโครงการมาตรฐานอาหารระหวํางประเทศ (Codex) ซึ่งสามารถ
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ปูองกันอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของอาหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    
โดยจะเน๎นการควบคุมพนักงานหรือเทคนิคการตรวจติดตามอยํางตํอเนื่องที่จุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม
และลดความสําคัญของการตรวจสอบผลิตภัณฑ๑สุดท๎าย (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2558) 

  การนํา HACCP มาใช๎ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได๎อยํางมีประสิทธิผลนั้น 
โรงงานจําเป็นจะต๎องมีการจัดทําโปรแกรมพ้ืนฐานด๎านสุขลักษณะการผลิตอาหาร ของโรงงานมี    
ความสะดวกตํอการดําเนินการให๎มีประสิทธิผล ดังนั้นโรงงานที่ยังไมํได๎นําระบบ HACCP มาใช๎ควร
เตรียมการตั้งแตํเริ่มต๎น สํวนโรงงานที่มีการนําระบบ GMP มาใช๎ในโรงงานอยูํแล๎ว จะสามารถนํา
ระบบ HACCP ไปประยุกต๑ใช๎ให๎ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น ประโยชน๑ที่ได๎รับ คือ เกิดผลดีตํอสุขภาพ
อนามัยของผู๎บริโภค ลดการสูญเสียในด๎านเศรษฐกิจเกี่ยวกับคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาลมีการ
บริหารจัดการด๎านความปลอดภัยของอาหารอยํางมีระบบ ใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
คําใช๎จําย ลดการกีดกันทางการค๎า เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาด เกิดภาพพจน๑ที่ดี
ตํอองค๑กรและผลิตภัณฑ๑ เป็นระบบคุณภาพด๎านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถขอการรับรองได๎ 
และเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาสูํระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

  ในขณะที่ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2005 Food 
Safety Management System - FSMS) เป็นระบบการจัดการตัวใหมํที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับ          
ผู๎ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมอาหารและหํวงโซํอาหาร ซึ่งมาตรฐาน ISO 22000 ครอบคลุม      
ทั้งข๎อกําหนดของ GMP, HACCP และข๎อกําหนดสําหรับระบบการจัดการในองค๑กร มาตรฐาน
ดังกลําวเน๎นที่ผู๎ประกอบการที่ต๎องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของอาหารให๎มีความชัดเจน 
โดยจะเป็นที่รวมของข๎อกําหนดในมาตรฐานตําง ๆ ที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน เพ่ือประกันความปลอดภัยของ
สินค๎าตลอดเส๎นทางหํวงโซํอาหาร โดยเน๎นที่การสื่อสารรํวมกัน ระบบการจัดการและการควบคุม
อันตรายมีวัตถุประสงค๑เพ่ือประกันวํามีการกําหนดรายละเอียดการตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัยของ
อาหารอยํางถูกต๎องเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 
โดยอาศัยข๎อมูลจากการสื่อสารระหวํางผู๎มีสํวนรํวมในหํวงโซํอาหารทุกราย ให๎ข๎อมูลและหลักฐาน    
ตามความต๎องการของลูกค๎าและตัวแทนจําหนํายในด๎านความเป็นไปได๎ ความจําเป็น และผลกระทบ   
ที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ขั้นสุดท๎าย โดยอาศัยข๎อมูลจากการสื่อสารระหวํางลูกค๎าและตัวแทนจําหนําย 

  การจัดการกับอันตรายของอาหารกํอภูมิแพ๎ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food 
Allergen) เพ่ือไมํให๎ผู๎บริโภคเกิดอันตรายหรือมีการปนเปื้อนอยํางไมํตั้งใจเกิดขึ้นสามารถทําได๎    
หลายวิธีโดยการทบทวนและวิเคราะห๑อันตรายในระบบ HACCP ของวัตถุดิบรับเข๎ากํอนที่จะผลิต   
และสามารถประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับวัตถุดิบที่มีสารกํอภูมิแพ๎ได๎อยํางถูกต๎อง นอกจากนี้
การปนเปื้อนข๎ามในระหวํางกระบวนการและการทําความสะอาดควรที่จะพิจารณากระบวนการผลิต
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วําสายการผลิตใดที่มีสํวนประกอบของสารกํอภูมิแพ๎และไมํมีสารกํอภูมิแพ๎ เพ่ือให๎เกิดความมั่นใจ    
ในการผลิตที่จะไมํมีโอกาสของการปนเปื้อนข๎าม หรือการจัดการในระหวํางการเปลี่ยนสูตรผลิต ต๎องมี
ระบบการเปลี่ยนหรือการทําความสะอาดที่จะมั่นใจวําสารกํอภูมิแพ๎ไมํตกค๎างกํอนที่จะเปลี่ยนสูตร
ใหมํ และต๎องการมีการทวนสอบด๎วยวิธีทางห๎องปฏิบัติการเพ่ือให๎มั่นใจมากขึ้น สํวนเครื่องมือสําหรับ
การทําความสะอาดควรบํงชี้และแยกกันอยํางชัดเจน  
  ในขณะที่การจัดการกับสินค๎าที่นํามาผลิตใหมํ ต๎องมั่นใจวําจะไมํนําผลิตภัณฑ๑    
ที่เกิดจากการนํามาผลิตใหมํและมีสารกํอภูมิแพ๎มาใช๎ในการผลิตสูตรที่ต๎องการปลอดสารกํอภูมิแพ๎ 
เชํนเดียวกันการอนุมัติผู๎ขาย เลือกผู๎ขายที่ระบบการจัดการภายในที่ดี กํอนการอนุมัติอาจจะมีการ
ตรวจสอบโรงงานผู๎ขาย เพ่ือให๎มั่นใจถึงการจัดการกับสารกํอภูมิแพ๎ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้      
การตระหนักในเรื่องอาหารกํอภูมิแพ๎ควรมีการฝึกอบรมให๎พนักงานรู๎จักและตระหนักถึงอาหารกํอ
ภูมิแพ๎ การจัดการและรู๎ถึงอันตรายของอาหารกํอภูมิแพ๎ที่จะสํงผลตํอผู๎บริโภค และวิธีสุดท๎ายคือ 
ฉลากต๎องมีการระบุสารกํอภูมิแพ๎ที่ใช๎ในสูตรการผลิตให๎ผู๎บริโภคทราบ เพ่ือที่จะได๎เกิดความ
ระมัดระวังในการเลือกซ้ือและบริโภค อีกท้ังยังเป็นกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศอีกด๎วย 

 4. การสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าวคือการพัฒนาความม่ันคงด้านอาหาร 
  นวัตกรรมการผลิตข๎าวไมํได๎เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเพียงอยํางเดียว แตํ เกิดจาก

บทบาทการทํางานรํวมกันของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการผลิตข๎าว 13 บทบาท ดังนี้ 
  บทบาทแรก ชาวนา ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นผู๎จัดการชาวนาหรือเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เปรียบเสมือนศูนย๑กลางของการสร๎างนวัตกรรมการผลิตข๎าว ชาวนา
มักมีวิธีคิดและปฏิบัติในแปลงนาอยํางเป็นขั้นตอนซึ่งได๎รับองค๑ความรู๎มาจากนักสํงเสริมการเกษตร
และปราชญ๑ชาวบ๎าน ตั้งแตํการเพาะกล๎า การปักดํา การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและ      
การขนสํงในลักษณะของการผสมผสานความรู๎แผนดั้งเดิมกับแผนใหมํเข๎าด๎วยกัน การทํานาเป็นระยะ
เวลานานมักสะสมประสบการณ๑ ทําให๎มองเห็นปัญหาในกระบวนการผลิตข๎าวและหาวิธีการแก๎ไขและ
พัฒนาการผลิตให๎ดีขึ้น 
  บทบาทที่สอง ปราชญ๑ชาวบ๎าน มักเป็นคนในท๎องถิ่นที่รับการถํายทอดองค๑ความรู๎
จากคนรุํนกํอนมา ทั้งความรู๎ในพืชสมุนไพร เรื่องดิน เรื่องเครื่องไม๎เครื่องมือในการทํามาหากิน 
ตลอดจนวิธีคิดและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยสํวนใหญํปราชญ๑ชาวบ๎านมักมีความรู๎ในการทํานา
เพราะการทํานาอยูํคูํกับสังคมไทยมายาวนาน ซึ่งองค๑ความรู๎บางอยํางชาวนายังนํามาปรับใช๎          
ในปัจจุบัน  
  บทบาทที่สาม นักสํงเสริมการเกษตร ในที่นี้หมายถึงเจ๎าหน๎าที่ เกษตรตําบล 
เจ๎าหน๎าที่เกษตรอําเภอ เจ๎าหน๎าที่เกษตรจังหวัด เจ๎าหน๎าที่จากกรมการข๎าว นักสํงเสริมการเกษตร
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เหลํานี้มักถํายทอดวิทยาการแผนใหมํในการผลิตข๎าวให๎กับชาวนา และปัจจุบันจะทําหน๎าที่ถํายทอด
และปฏิบัติจริงรํวมกับชาวนาเพ่ือให๎เกิดผลสําเร็จ เชํน การสํงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (Good Agriculture Practices - GAP)  และการผลิตข๎าวอินทรีย๑ (Organic Rice 
Farming) เป็นต๎น แตํเมื่อเจอกับปัญหาในการผลิตข๎าวก็จะนําข๎อมูลเหลํานั้นกลับไปยังต๎นสังกัดพร๎อม
หาวิธีการแก๎ไปตํอไป 
  บทบาทที่สี่ นักผสมพันธุ๑ข๎าว ได๎แกํ นักวิจัย นักวิชาการ หรือชาวนาที่ผสมพันธุ๑    
ข๎าวใหมํ ๆ เพ่ือตอบโจทย๑สถานการณ๑สภาพแวดล๎อมและความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบัน เชํน 
ข๎าวทนแล๎ง ข๎าวทนน้ําทํวม ข๎าวที่ผลผลิตสูง และข๎าวโภชนาการสูง เป็นต๎น ในกระบวนการผสมพันธุ๑
ข๎าวมักเริ่มจากโจทย๑หรือปัญหาในสังคมหรือความต๎องการของผู๎บริโภคกํอน หลังจากนั้นก็เข๎าสูํ
กระบวนการปรับปรุงพันธุ๑แล๎วได๎สายพันธุ๑ข๎าวขึ้นมาใหมํ เชํน ข๎าวไรซ๑ เบอร๑รี่ ข๎าวหอม และข๎าวหอม
ธรรมศาสตร๑ เป็นต๎น 
  บทบาทท่ีห๎า นักวิชาการด๎านปุ๋ย ชํวยลดต๎นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข๎าว
ได๎เพ่ิมข้ึน ยกตัวอยํางเชํน การใช๎ชุดตรวจดินเพ่ือดูสภาพธาตุอาหารในดินกํอนแล๎วถึงใสํปุ๋ยสูตรตํางๆ      
ให๎ตรงตามความต๎องการของต๎นข๎าว นอกจากนี้การใช๎ปุ๋ยสั่งตัดยังเป็นอีกวิธีที่ลดต๎นทุนการผลิต
ได๎มาก โดยเริ่มจากการรวมกลุํมของชาวนาแล๎วตั้งเป็นศูนย๑ขึ้น หลังจากนั้นชาวนาก็สั่งจองปุ๋ย       
ตามต๎องการ พอทางศูนย๑รวบรวมจํานวนปุ๋ยตามที่กลุํมชาวนาต๎องการได๎แล๎วก็จะสั่งกับโรงงานปุ๋ย       
แล๎วนํามาขายให๎กับชาวนาในราคาสํง การที่ชาวนาสามารถซ้ือปุ๋ยในราคาสํงได๎ก็ทําให๎ต๎นทุนในการทํา
นาลดลง ทําให๎ชาวนามีกําไรเพิ่มขึ้น  
  บทบาทที่หก นักวิชาการโรคพืช มีบทบาทสําคัญเพ่ิมมากขึ้นหลังการผลิตข๎าว     
แผนใหมํ เนื่องจากมีปัญหาโรคข๎าวและแมลงศัตรูข๎าวเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ปัญหาดังกลําวทําให๎
นักวิชาการโรคพืชค๎นพบนวัตกรรมที่ชํวยในการผลิตข๎าว ยกตัวอยํางเชํน การใช๎เชื้อราไตรโคเดอร๑มา 
และการใช๎เชื้อราบิวเวอร๑เรียในการดูแลต๎นข๎าว ซึ่งทําให๎ต๎นข๎าวมีสุขภาพแข็งแรง ได๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
และเป็นมิตรกับสภาพแวดล๎อมและชุมชน 
  บทบาทที่เจ็ด นักการเมืองท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎ใหญํบ๎าน กํานัน หรือสมาชิกองค๑การ
บริหารสํวนตําบล มักมีบทบาทในการเป็นศูนย๑รวมจิตใจของกลุํมชาวนาในแตํละชุมชน เพ่ือจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความรู๎และผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง  ๆ เชํน การยกระดับวิถีชีวิต         
ความเป็นอยูํของชาวนา การรับเทคโนโลยีสมัยใหมํในการผลิตข๎าว และการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎   
ในการผลิตข๎าวกับชุมชนอ่ืน ๆ เป็นต๎น จากการสังเกตพฤติกรรมของผู๎นําท๎องถิ่น ถ๎าผู๎นําคนไหน        
มีเปูาหมายการทํางานที่ชัดเจนและสร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจและมีความจริงใจกับชาวนาในกลุํมแล๎ว     
ก็จะทําให๎กลุํมชาวนามีความเข๎มแข็ง ประสบความสําเร็จ และเป็นที่ยอมรับแกํชาวนากลุํมอ่ืน ๆ 
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  บทบาทที่แปด วิศวกรจากธุรกิจเครื่องจักรกล มักเข๎าไปสังเกตประสิทธิภาพของ
เครื่องมือในแปลงนา พร๎อมกับค๎นหาปัญหาและวิธีการใหมํ  ๆ เพ่ือลดต๎นทุนการผลิตข๎าวและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข๎าวให๎ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ลักษณะการทํานาของแตํละพ้ืนที่มีความแตกตํางกัน       
และขนาดแปลงนาของไทยมีขนาดเล็ก จึงไมํสามารถนําเครื่องจักรกลจากตํางประเทศเข๎ามาใช๎ได๎
โดยตรง จําเป็นต๎องพัฒนาเครื่องมือให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่นาของไทย 
  บทบาทที่เก๎า นักธุรกิจโรงสีและโรงงานแปรรูปข๎าว มักมีการสื่อสารกับชาวนา       
ในเรื่องความต๎องการของตลาดวําข๎าวพันธุ๑ไหนปลูกแล๎วราคาดีเป็นที่ต๎องการของตลาด ถือเป็น    
การจูงใจชาวนาให๎หันมาปลูกข๎าวตามที่ตลาดต๎องการ ยิ่งไปกวํานั้นการรวมกลุํมของชาวนาเป็นเรื่อง
ของการพัฒนารํวมกันตั้งแตํการผลิตจนถึงการแปรรูปในแบบเกษตรพันธสัญญา โดยสํวนใหญํจะเป็น
การกําหนดเรื่องพันธุ๑ข๎าว ราคา จํานวน และวันสํงมอบผลผลิต ถ๎าในระดับที่สูงขึ้นจะให๎ความสําคัญ
ในเรื่องของมาตรฐานการผลิต เชํน การสํงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมและ        
การผลิตข๎าวอินทรีย๑ เป็นต๎น 
  บทบาทที่สิบ นักโภชนาการอาหาร เนื่องจากข๎าวเป็นอาหารชนิดหนึ่งทําให๎เกิดการ
วิเคราะห๑โภชนาการในข๎าววํามีธาตุอาหารแตํละชนิดมากน๎อยเพียงใด ประกอบกับสังคมไทยเป็น
สังคมที่มีกลุํมผู๎สูงอายุจํานวนเพ่ิมขึ้น ทําให๎เกิดการพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวใหมํ  ๆ ที่มีโภชนาการสูงที่
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ ทั้งนี้ข๎าวพื้นเมืองตําง ๆ ในประเทศไทยกลับมามีบทบาทและ
ตอบสนองตํอความต๎องการในตลาดข๎าวเพ่ิมขึ้น เชํน ข๎าวสังข๑หยดพัทลุง ข๎าวลืมผัว ข๎าวพญาลืมแกง 
เป็นต๎น 
  บทบาทที่สิบเอ็ด นักการตลาด มักเข๎ามาสนับสนุนและสื่อสารกับผู๎บริโภคข๎าว      
ในหลายด๎าน ได๎แกํ พันธุ๑ข๎าว กระบวนการผลิต โภชนาการของข๎าว โดยสํวนใหญํนักการตลาดเข๎ามา
กับนักธุรกิจโรงสีและโรงงานแปรรูปข๎าว แล๎วทํางานรํวมกับชาวนาเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพใน        
การสื่อสารมากที่สุด ที่สําคัญคือนักการตลาดยุคใหมํพยายามแสดงให๎เห็นนวัตกรรมของการผลิตข๎าว
จนกระท่ังกลายมาเป็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวในท๎องตลาด 
  บทบาทท่ีสิบสอง นักสื่อสารมวลชน ในท๎องถิ่นมักนําเสนอวิธีการผลิตข๎าวแบบใหมํๆ 
ผํานทางหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น หรือเครือขํายสังคมออนไลน๑ ทําให๎ชาวนาในกลุํมตํางๆ เรียนรู๎           
และทดลองทําตามซึ่งเป็นการถํายทอดวิธีการใหมํ ๆ นอกจากนี้ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการผลิตข๎าวก็ได๎
เรียนรู๎และปรับวิธีการทํางานตามวิธีการใหมํ ๆ นี้ ถือเป็นการสื่อสารที่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู๎และพัฒนานวัตกรรมการผลิตข๎าวให๎เกิดข้ึน 
  บทบาทสุดท๎าย เจ๎าหน๎าที่ฝุายสินเชื่อจากธนาคารและสหกรณ๑การเกษตร เป็นแหลํง
เงินทุนที่สําคัญสําหรับชาวนา ทําให๎ชาวนาสามารถซื้อเครื่องมือและอุปกรณ๑ตําง ๆ ในการผลิตข๎าวได๎ 
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พอชาวนาผลิตข๎าวได๎ก็จะเกิดเงินหมุนเวียนในครอบครัว ในเบื้องต๎นผลกําไรตอบสนองตํอ          
ความต๎องการขั้นพ้ืนฐานของชาวนา หลังจากนั้นเป็นเรื่องของการยกระดับและพัฒนาการผลิตข๎าวให๎
มีขนาดและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 ในท๎ายที่สุดสรุปเป็นภาพจําลองทางความคิด นวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และการค๎า
ข๎าวในประเทศไทย แสดงถึงชุดความสัมพันธ๑ของกระบวนการสร๎างนวัตกรรมข๎าว (แผนภาพที่ 3) ดังนี้ 
 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 1 หมายถึง ผู๎บริโภคข๎าวมีอิทธิพลตํอการสร๎างนวัตกรรมของ        
การผลิตข๎าว ยกตัวอยํางเชํน กระแสรักสุขภาพของผู๎บริโภคทําให๎เกิดการผลิตข๎าวแบบเกษตรอินทรีย๑
เพ่ิมมากข้ึน 
 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 2 หมายถึง ผู๎บริโภคข๎าวมีอิทธิพลตํอการสร๎างนวัตกรรมของ       
การแปรรูปข๎าว ยกตัวอยํางเชํน พฤติกรรมของผู๎บริโภคสมัยใหมํที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 
และวิถีการดํารงชีวิตที่ปรับเข๎าสูํความเป็นเมืองมากขึ้น ทําให๎ผู๎บริ โภคเพ่ิมความสําคัญกับ           
ความสะดวกสบาย ความเร็วในการบริโภค พกพางําย นอกเหนือไปจากการคํานึงถึงเฉพาะเรื่อง    
ความสะอาด ปลอดภัย และคุณคําทางโภชนาการดังเชํนในอดีต สํงผลให๎การเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
อาหารสําเร็จรูปพร๎อมรับประทานเป็นที่นิยมมากข้ึน 

 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 3 หมายถึง ผู๎บริโภคข๎าวมีอิทธิพลตํอการสร๎างนวัตกรรมของ        
ชํองทางการจําหนํายข๎าว ยกตัวอยํางเชํน ต๎นทุนการเดินทาง ความสะดวก และความสุขของผู๎บริโภค 
สํงผลตํอรูปแบบการค๎าจากตลาดสดและร๎านค๎าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร๎านโชหํวยถูกพัฒนากลายเป็น
ร๎านค๎าปลีกทันสมัย เชํน เทสโก๎ โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร๑มาเก็ต และแมคโคร เป็นต๎น สํวนห๎าง 
สรรพสินค๎า เชํน ห๎างเซ็นทรัล ห๎างเดอะมอลล๑ เป็นต๎น ร๎านสะดวกซื้อ เชํน เซเวํนอีเลฟเวํน แฟมมิลี่
มาร๑ท เป็นต๎น และร๎านค๎าปลีกออนไลน๑ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของคนเมือง 
 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 4 หมายถึง ชํองทางการจําหนํายข๎าวมีอิทธิพลตํอการสร๎างนวัตกรรม
ของการแปรรูปข๎าว ยกตัวอยํางเชํน ทุกชํองทางการจัดจําหนํายเลือกผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่เป็นที่ต๎องการ
ของตลาดหรือผู๎บริโภคมาวางหรือนําเสนอขาย แตํถ๎าผลิตภัณฑ๑ไมํเป็นที่ต๎องการของลูกค๎าก็จะไมํได๎
รับคัดเลือกมาขาย ดังนั้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑ของชํองทางการจําหนํายมีผลตํอการสร๎างนวัตกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าว 
 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 5 หมายถึง การแปรรูปข๎าวมีอิทธิพลตํอการสร๎างนวัตกรรมของ    
การผลิตข๎าว ยกตัวอยํางเชํน ผลิตภัณฑ๑ข๎าวมักถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎บริโภค ดังนั้นวัตถุดิบและกระบวนการผลิตข๎าวก็จําเป็นต๎องเข๎ากับเงื่อนไขและกฎเกณฑ๑มาตรฐาน
ตามท่ีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวกําหนดไว๎ หรือเห็นได๎จากการทําเกษตรพันธสัญญาในการผลิตข๎าว  
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 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 6 หมายถึง เส๎นทางโลจิสติกส๑ข๎าวจากการผลิตข๎าวไปสูํการแปรรูป
ข๎าว ยกตัวอยํางเชํน กระบวนการผลิตข๎าวทําให๎ได๎ผลผลิตคือข๎าวเปลือก จากนั้นสํงผลผลิตที่ได๎ไปยัง
โรงสีข๎าวหรืออุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่เกี่ยวข๎องเพ่ือแปรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวตํางๆ  
 ความสัมพันธ๑เส๎นที่  7 หมายถึง เส๎นทางโลจิสติกส๑ข๎าวจากการแปรรูปข๎าวไปสูํ           
ชํองทางการจัดจําหนํายข๎าว ยกตัวอยํางเชํน การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวทําให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ข๎าวตําง  ๆ 
จากนั้นก็กระจายผลิตภัณฑ๑ข๎าวผํานชํองทางการจัดจําหนํายข๎าว ได๎แกํ ร๎านค๎าปลีกทันสมัย 
ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านสะดวกซ้ือ งานแสดงสินค๎า และการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ 

 ความสัมพันธ๑เส๎นที่ 8 หมายถึง เส๎นทางโลจิสติกส๑ข๎าวจากชํองทางการจัดจําหนํายข๎าว
ไปสูํผู๎บริโภค ยกตัวอยํางเชํน ชํองทางการจัดจําหนํายตําง ๆ ได๎จัดแสดงและนําเสนอขายผลิตภัณฑ๑
ข๎าวแบบตําง ๆ แกํผู๎บริโภคข๎าว 
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แผนภาพที่ 3 ภาพจําลองทางความคิดของกระบวนการสร๎างนวัตกรรมข๎าว 
  
  
  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
164 

  

ขั้นตอนทีส่าม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวที่จะเกิดขึ้น         
ในอนาคต ผู๎วิจัยได๎ศึกษาถึงปรากฏการณ๑ครั้งนี้ตามแนวทางของโรเบิร๑ต บี เท็กซ๑เตอร๑ (Robert B. 
Textor) ด๎วยการประยุกต๑ใช๎วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures Research - EFR)    
โดยการสัมภาษณ๑แบบใช๎เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) 
รูปแบบของการสัมภาษณ๑ในการวิจัยอนาคตประกอบด๎วยการให๎ผู๎เชี่ยวชาญสร๎างภาพอนาคตที่เป็น
ทางเลือก 3 ภาพเรียงลําดับกัน คือ ภาพอนาคตทางดี (Optimistic-Realistic Scenario - OR)     
ภาพอนาคตทางร๎าย (Pessimistic-Realistic Scenario - PR) และภาพอนาคตที่นําจะเป็นไปได๎มาก
ที่สุด (Most-Probable Scenario - MP) ภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพนี้ จะประกอบไปด๎วยแนวโน๎ม       
ในอนาคตที่ผู๎เชี่ยวชาญคาดวําจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง ไมํใชํแนวโน๎มในอุดมคติที่ไมํมีโอกาสเกิดขึ้น     
เมื่อสัมภาษณ๑ครบทั้ง 3 ภาพแล๎ว ผู๎สัมภาษณ๑สรุปการสัมภาษณ๑ให๎ผู๎เชี่ยวชาญฟังทั้งหมดอีกครั้ง    
และขอให๎ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ปรับปรุง แก๎ไข หรือเพ่ิมเติมคําสัมภาษณ๑ หลังจากนั้นจึงนําผลการสัมภาษณ๑
มาวิเคราะห๑เพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) จากกลุํมผู๎ให๎สัมภาษณ๑แล๎วนํามาเขียนเป็นภาพอนาคต   
ซึ่งเป็นผลการวิจัย ในการวิจัยนี้ได๎สัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ 
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการผลิตข๎าว กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ การแปรรูปข๎าว และกลุํมผู๎เชี่ยวชาญการค๎าข๎าว        
โดยมีผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 1. นวัตกรรมการผลิตข้าว 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลนวัตกรรมการผลิตข๎าวจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญการผลิตข๎าว     
เพ่ือหาฉันทามติพบวํานวัตกรรมด๎านการผลิตข๎าวในอนาคตประกอบด๎วยภาพอนาคตทางดี         
ภาพอนาคตทางร๎าย และภาพอนาคตที่นําจะเป็นไปได๎มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ภาพอนาคตในทางดี 
 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการผลิตข๎าวได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางดีเกี่ยวกับชาวนา       

การพัฒนาคุณภาพข๎าว และกระบวนการผลิตข๎าว ดังนี้ 

 1.1.1 การพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพ 
 ผู๎เชี่ยวชาญโดยสํวนใหญํมีความเห็นวําในอนาคตประเทศไทยจะต๎องพัฒนา
คุณภาพข๎าวให๎มีความนุํม ความหอม และความยาวของเมล็ดข๎าวให๎ตรงตามความต๎องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดในจีนและฮํองกง โดยเฉพาะพันธุ๑ข๎าวหอมดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นที่ต๎องการ          
ของผู๎บริโภคในตํางประเทศ นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาพันธุ๑อ่ืน ๆ อีก เชํน พันธุ๑ข๎าวหอมปทุม       
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พันธุ๑ข๎าวปิ่นเกษตร เป็นต๎น เพ่ือความสอดคล๎องและตรงตามความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภค 
ยกตัวอยํางเชํน วัฒนธรรมการบริโภคข๎าวของคนแตํละกลุํมมีความแตกตํางกัน ชาวเอเชียใช๎ตะเกียบ
คีบข๎าวกินดังนั้นข๎าวควรมีความเหนียวนุํม ชาวตะวันออกกลางใช๎มือกินข๎าวดังนั้นข๎าวควรเป็นข๎าว
เมล็ดรํวนไมํควรเหนียวติดมือ ชาวยุโรปใช๎ช๎อนและส๎อมตักข๎าวกินดังนั้นข๎าวก็ควรนุํม อาจกลําวได๎วํา
แนวทางการพัฒนาพันธุ๑ข๎าวในอนาคตจะเกิ ดจากความต๎องการของผู๎บริ โภคข๎าวเป็นหลัก              
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ได๎มากท่ีสุด 
  นอกจากนี้ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพทั้งในประเทศและตํางประเทศมี
แนวโน๎มเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากมีกลุํมผู๎สูงอายุและกลุํมผู๎รักสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น สํงผลให๎การผลิตพันธุ๑
ข๎าวเพื่อสุขภาพที่เป็นตลาดเฉพาะมหีลากหลายสายพันธุ๑ เชํน พันธุ๑ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่ พันธุ๑ข๎าวปิ่นเกษตร 
รวมถึงการพัฒนาพันธุ๑ข๎าวพื้นเมืองที่มีอยูํเดิมให๎ดีข้ึน ได๎แกํ ข๎าวสังห๑หยด ข๎าวหอมมะลิแดง เป็นต๎น 
  กลุํ มผู๎ เชี่ ยวชาญยั งให๎ความเห็น อีกวํ า ในอนาคตนั้นการพิจารณา           
การประกวดพันธุ๑ข๎าวจะไมํพิจารณาแคํเรื่องของคุณภาพข๎าวเพียงอยํางเดียว แตํจะพิจารณารวมถึง
ศักยภาพการสํงออกข๎าวไปยังตํางประเทศด๎วย เนื่องจากจะเป็นสิ่งสะท๎อนถึงกระบวนการจัดการข๎าว
ทั้งระบบ นั่นหมายถึงการพิจารณาข๎าวทั้งด๎านคุณภาพและการบริการ ซึ่งไทยมีความพร๎อมและ
ได๎เปรียบกวําประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 1.1.2 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวลดต้นทุน 
 ผลการวิจัยพบวํากระบวนการผลิตข๎าวลดต๎นทุนด๎วยการใช๎ปุ๋ยสั่งตัดที่เพ่ิม
จํานวนมากขึ้นนั้นจะสามารถลดต๎นทุนการผลิตข๎าวได๎มาก โดยคํานวณจากต๎นทุนการปลูกข๎าว                 
ในเขตชลประทาน 15 ล๎านไรํ จะลดลงปีละ 24,000 ล๎านบาท การลดลงของคําปุ๋ยนี้จะสํงผลตํอ
ศักยภาพการผลิตข๎าวของไทยในการแขํงขันกับด๎านต๎นทุนการผลิตข๎าวในกลุํมประเทศอาเซียน 
นอกจากนี้ผลผลิตข๎าวที่ได๎จากการใช๎ปุ๋ยสั่งตัดนี้จะไมํมีการปนเปื้อนสารเคมี เนื่องจากการใช๎ปุ๋ยใน
สัดสํวนที่เหมาะสมกับพืชแตํละชนิดจะชํวยเพ่ิมความแข็งแรงและสมบูรณ๑ให๎กับข๎าว โดยที่ข๎าวจะไมํ
เป็นโรคงําย ดังนั้นเกษตรกรก็ไมํจําเป็นต๎องใช๎สารเคมีในกระบวนการผลิตและทําให๎เกษตรกรสุขภาพ
ดีขึ้น ยกตัวอยํางเชํน ผู๎ใหญํรํม วรรณประเสริฐ หัวหน๎ากลุํมผู๎ผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวห๎วยขมิ้น จังหวัด
สระบุรี เป็นต๎น การใช๎ปุ๋ยอยํางเหมาะสมสามารถลดการปนเปื้อนของธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส (Eutrophication) รวมทั้งลดภาวะโลกร๎อนเนื่องจากเกษตรกรไมํเผาฟาง แล๎วหันมาไถ
กลบตอซังข๎าวเพ่ือหมักเป็นปุ๋ยถือเป็นการชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยเป็นการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการ
สูญเสียดินและกักเก็บคาร๑บอนไว๎ในดิน (Soil Fertility Maintenance and Soil Carbon 
Sequestration) 
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  นอกจากนี้กลุํมผู๎เชี่ยวชาญยังให๎ความเห็นอีกวําในอนาคตนั้นจะเกิดการรวม
แปลงนาขนาดใหญํเพ่ือสร๎างความประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) เพ่ือลดต๎นทุนการผลิต
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให๎สูงขึ้น โดยเริ่มจากการรวมแปลงนาเล็ก ๆ ที่อยูํบริเวณเดียวกัน
เข๎าด๎วยกันให๎เป็นแปลงขนาดใหญํโดยมีชาวนาเป็นสมาชิก หลังจากนั้นจ๎างกลุํมเครื่องจักรกลทาง
เกษตร ได๎แกํ รถแทรกเตอร๑ รถไถ รถตีดินขนาดใหญํ เข๎ามาจัดการแปลงนา ถัดจากนั้นก็จ๎างผู๎ผลิต
เมล็ดพันธุ๑พร๎อมปักดํานาข๎าวโดยใช๎พันธุ๑ข๎าวเดียวกัน เพราะวําจะมีชํวงเวลาเก็บเกี่ยวพร๎อมกัน พอถึง
ชํวงเวลาใสํปุ๋ยหรือพํนเคมีการเกษตรก็จ๎างกลุํมบุคคลภายนอกเข๎ามาดูแล พอข๎าวถึงชํวงเก็บเกี่ยวก็
จ๎างรถเกี่ยวและขนสํงไปยังโรงสีตามที่ตกลงกัน แนวทางดังกลําวนี้จะทําให๎การผลิตข๎าวของไทยมี
ต๎นทุนการผลิตตํ่าและมีประสิทธิภาพในการผลิตข๎าว และยังเป็นการตัดวงจรปูองกันแมลงเนื่องจากมี
ชํวงเวลาการพักดินหลังจากการเก็บเกี่ยวที่พร๎อมกัน นอกจากนั้นการผลิตข๎าวจะให๎ความสําคัญกับ
เรื่องเกษตรอินทรีย๑เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากกลุํมผู๎บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง
การค๎าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ทีจ่ะชํวยสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีตํอการผลิตข๎าว 

 1.1.3 การปรับตัวของชาวนารุ่นใหม่ 
 กลุํ มผู๎ เ ชี่ ย วชาญมีความเห็นตรงกันวํ า เทคโน โลยี จะ เข๎ ามาชํ วย                
ในกระบวนการผลิตข๎าวทดแทนปัญหาขาดแคลนแรงงานในการทํานา เนื่องจากแรงงานในภาค
การเกษตรจะมีจํานวนลดลง เนื่องจากลูกหลานชาวนาสํวนใหญํละทิ้งการทํานาโดยมองวําอาชีพ     
การทํานาเป็นอาชีพที่ต๎อยต่ําและมีความผันผวนเรื่องรายได๎สูง ดังนั้นลูกหลานชาวนาจึงเลือกที่จะเข๎า
มาทํางานตามโรงงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แม๎แตํแรงงานตํางชาติ เชํน พมํา ลาว กัมพูชา       
เป็นต๎น ที่เข๎ามารับจ๎างทํานาอยูํในตอนนี้ก็จะกลับไปทํางานที่ประเทศบ๎านเกิด เนื่องจากประเทศกลุํม
เหลํานี้จะเป็นฐานการผลิตใหมํทางด๎านอุตสาหกรรมที่มีต๎นทุนคําแรงงานราคาถูก ดังนั้นแนวทาง   
การผลิตข๎าวในอนาคตของไทย กลุํมคนที่จะเป็นสํวนสําคัญในการผลิตข๎าวคือลูกหลานชาวนาที่จะผัน
ตัวเองให๎กลายเป็นเป็นผู๎จัดการชาวนาหรือเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยอาศัย
เทคโนโลยีในการผลิตเข๎ามาชํวย ซึ่งชาวนารุํนใหมํจะยอมรับเทคโนโลยีและนํามาปรับใช๎ได๎อยําง
รวดเร็ว 

 1.1.4 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว 
 ในอนาคตความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนในการสํงเสริมและพัฒนา 
พันธุ๑ข๎าวจะมีการทํางานรํวมกันมากขึ้น โดยภาครัฐจะสนับสนุนฐานข๎อมูลการผลิตข๎าว สํวนเอกชน   
จะผลิตตามการสํงเสริมของหนํวยงานภาครัฐซึ่งหมายถึง กรมการข๎าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
ยกตัวอยํางเชํน กระบวนการจัดตั้งสมาคมผู๎รวบรวมและจําหนํายเมล็ดพันธุ๑ข๎าว เกิดจากการรวมตัว
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ของภาคเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ๑ ร๎านค๎าเมล็ดพันธุ๑ สหกรณ๑การเกษตรที่ผลิตและจําหนํายเมล็ดพันธุ๑ 
ศูนย๑ข๎าวชุมชน และกลุํมผู๎ผลิตเมล็ดพันธุ๑เอกชน เพ่ือพัฒนาและควบคุมมาตรฐานด๎านพันธุ๑ข๎าวและ
กระบวนการผลิตให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้การสร๎างห๎องทดลองทางสังคม (Social 
Lab) จะเป็นแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาการผลิตข๎าว โดยนักวิชาการและชาวนาจะได๎วิจัยและ
พัฒนารํวมกัน เริ่มจากการระบุปัญหาของการผลิตข๎าว การหาแนวทางการแก๎ไข การลงมือปฏิบัติ 
และการประเมินผลการทํางาน หลังจากนั้นก็จะมีการแบํงปันข๎อมูลที่ได๎มานี้ไปยังชาวนากลุํมอ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับการผลิตข๎าวของไทย 

  1.2 ภาพอนาคตในทางร้าย 
   กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการผลิตข๎าวได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางร๎ายเกี่ยวกับชาวนา         
การพัฒนาคุณภาพข๎าว และกระบวนการผลิตข๎าว ดังนี้  

 1.2.1 การเรียนรู้ของชาวนาล้าหลัง 
 ในอนาคตเป็นที่คาดการณ๑จากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญวําความสามารถในการรับ
ความรู๎ของชาวนาจะยังคงมีน๎อยเหมือนเชํนในปัจจุบัน และพอเปรียบเทียบกับความรู๎ของชาวนาไทย
กับชาวนาในตํางประเทศ พบวําความรู๎ในตัวของชาวนาไทยอยูํในระดับต่ํามาก ถือเป็นอุปสรรคที่
สําคัญอยํางหนึ่งในการพัฒนาการผลิตข๎าวของไทย ยกตัวอยํางเชํน การใช๎ปุ๋ยสั่งตัด ในตํางประเทศได๎
ใช๎กันมานานจนเป็นเรื่องปกติแล๎ว เชํน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุุน เป็นต๎น แตํในประเทศไทยถือ
วําเป็นเทคโนโลยีใหมํ นอกจากนี้บุคลากรจากภาครัฐ ได๎แกํ นักวิชาการเกษตร นักสํงเสริมการเกษตร
ก็ยังไมํมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องวิชาการใหมํ ๆ เหลํานี้ดีมากนัก ทําให๎จําเป็นต๎องพัฒนาบุคลากร
เหลํานี้ กํอนที่จะสํงไปสนับสนุนและฝึกอบรมชาวนาในชุมชนตําง ๆ อีกตัวอยํางหนึ่ง คือ เทคโนโลยี
การใช๎หุํนยนต๑ขับเคลื่อนเครื่องจักรในฟาร๑มซึ่งจะเข๎ามาทดแทนแรงงานของเกษตรกร และเครื่องบิน
หวํานปุ๋ยซึ่งมีมานานแล๎วในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แตํในไทยยังไมํได๎นําเทคโนโลยีนี้เข๎ามาปรับ
ใช๎ในกระบวนการผลิตข๎าว กลําวได๎วําเป็นการรับรู๎และพัฒนากระบวนการผลิตข๎าวอยํางล๎าช๎า 

 1.2.2 การไม่ปรับตัวของชาวนา 
 ผลการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญพบวําหลังจากการเปิดรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แล๎ว จะสํงผลกระทบกับเรื่องต๎นทุนการผลิตข๎าวของชาวนาไทยที่
สูงกวําประเทศในกลุํมอาเซียน ในขณะที่ต๎นทุนการทํานาของประเทศเพ่ือนบ๎านอยูํที่ไรํไมํเกินละ 
5,000 บาท แตํต๎นทุนการทํานาของไทยสูงกวํา 5,500 บาท จะทําให๎ชาวนาไทยไมํสามารถแขํงขันใน
ด๎านต๎นทุนการผลิตข๎าวกับตํางประเทศได๎ เป็นเหตุให๎ภาคการเกษตรของไทยจะตกต่ําลง ยิ่งไปกวํานั้น    
ข๎าวจากประเทศเพ่ือนบ๎านจะเข๎ามาในไทยจํานวนมากทําให๎ข๎าวล๎นตลาดและราคาข๎าวจะตกลง     
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จากสถานการณ๑ดังกลําวนี้เป็นที่คาดการณ๑จากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญวําปัญหาข๎าวไทยที่จะเกิดขึ้นคงคล๎าย
กับการเปิดเสรีในการนํากระเทียมและส๎มเข๎ามาในไทย จะพบวําชาวนาร๎อยละ 50 จะลํมสลายไป 
หลังจากนั้นก็จะเหลือชาวนาแคํร๎อยละ 20 ที่สามารถปรับตัวได๎  
 จากสภาพปัญหาดังกลําวพบวําสาเหตุสําคัญที่ชาวนาไมํปรับตัว และยังใช๎
วิธีการผลิตข๎าวแบบเดิมอยูํนั้นเป็นเพราะชาวไมํกล๎าเสี่ยงหรือลองวิธีใหมํ ๆ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียน
ของชาวนามีน๎อยมาก ชาวนามีเงินทุนหมุนเวียนใช๎ในครัวเรือนเพียงแคํในฤดูกาลผลิตนั้นๆ            
นั่นหมายความวําถ๎าชาวนาผลิตข๎าวแล๎วขาดทุนในฤดูการผลิตนั้น ๆ ชาวนาก็จะไมํมีเงินใช๎เลย ดังนั้น
ชาวนาจะไมํเสี่ยงและไมํคํอยเปลี่ยนวิธีการผลิตข๎าว นอกเสียจากจะได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ในการทดลองวิธีการผลิตข๎าวแบบใหมํ ๆ และในอีกกรณีหนึ่งที่ชาวนายอมรับเทคโนโลยีหรือ
ปรับตัวกต็ํอเมื่อชาวนาถึงทางตัน ไมํสามารถแก๎ปัญหาการผลิตข๎าวได๎แล๎ว ก็จะปรับตัวและยอมรับวิธี        
การผลิตข๎าวใหม ํๆ   

 1.2.3 ระบบการผลิตข้าวแบบผูกขาด 
 ในอนาคตระบบการผลิตข๎าวของชาวนาจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบการเกษตร        
พันธสัญญา (Contract Farming) เพ่ิมขึ้น ในระบบดังกลําวนี้ชาวนาต๎องใช๎เงินลงทุนตํอคํอนข๎างสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได๎ที่จะเกิดข้ึนทําให๎การคืนทุนต๎องใช๎เวลานานหลายปี ขณะที่แหลํงเงินทุนของ
เกษตรกรมาจากการกู๎ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นหากบริษัทยกเลิกพันธสัญญากับเกษตรกรในระยะ
สั้นหรือไมํมีการวางแผนการผลิตให๎ เกษตรกรก็อาจล๎มละลายได๎ จึงถือวําชาวนามีความเสี่ยง
คํอนข๎างมาก ที่เพ่ิมจากความเสี่ยงพ้ืนฐานในการทํานาจากผลกระทบทางธรรมชาติ เชํน น้ําทํวม     
ภัยแล๎ง เป็นต๎น และคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เชํน คําไฟฟูา คําปุ๋ย คํายา เป็นต๎น 
  นอกจากนี้จากระบบการเมืองและคุณธรรมจริยธรรมของสังคมที่ลดลง     
ก็เป็นอีกสํวนหนึ่งที่จะสํงผลกระทบกับการเกษตรและชาวนาไทย กลําวคือนโยบายจากภาครัฐจะเอ้ือ
ให๎บริษัทข๎ามชาติเข๎ามาวางระบบจัดการการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแตํการผลิตจนกระทั่งขาย       
ในลักษณะของการเกษตรพันธสัญญา ระบบดังกลําวนี้ได๎เข๎าไปในประเทศตํางๆ เชํน อินเดีย เนปาล 
เป็นต๎น ในอนาคตก็จะเข๎ามาที่ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทยในอีก 10-20 ปีข๎างหน๎า
หรือเร็วกวํานี้ ขึ้นอยูํกับบริบทและเหตุปัจจัยตํางๆ ดังนั้นถ๎าระบบเหลํานี้เข๎ามาในไทยก็จะทําให๎เกิด
การผูกขาดและสํงผลให๎การเกษตรของไทยลํมจมได๎       

 1.2.4 อุปสรรคการท้างานระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพบวําในระบบการทํางานของภาครัฐมีปัญหาที่เกิด

จากหลายสาเหตุ ได๎แกํ เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ระบบราชการไทยถูกวิพากษ๑วิจารณ๑
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ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานอยูํเสมอเมื่อเทียบกับการบริหารงานในภาคเอกชน การบริหารงาน
ราชการที่ผํานมาสํวนใหญํไมํมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวํางานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด ขาดตัวชี้วัดในการดําเนินงาน ทําให๎ไมํสามารถวิเคราะห๑ถึงความคุ๎มทุนและผลสัมฤทธิ์ของ   
การดําเนินงานของสํวนราชการได๎อยํางชัดเจน  

  นอกจากนี้ปัญหาการบริหารงานแบบรวมศูนย๑อํานาจ กลําวคือราชการ
บริหารสํวนกลาง ได๎แกํ กระทรวง ทบวง กรม มีความเข๎มแข็ง การบริหารงานและการตัดสินใจมี
ลักษณะรวมศูนย๑ไว๎ที่สํวนกลางทั้งหมด แม๎วําจะมีการมอบอํานาจการบริหารงานให๎กับราชการสํวน
ภูมิภาคก็ตาม แตํการบริหารงานของราชการสํวนภูมิภาคก็ยังไมํสามารถใช๎อํานาจเด็ดขาดหรือมี    
ความอิสระในการตัดสินใจได๎มากนัก ยังต๎องยึดนโยบายจากสํวนกลางเป็นหลัก ทรัพยากรการบริหาร
สํวนใหญํจึงขึ้นอยูํกับการจัดสรรจากสํวนกลาง 

  รวมไปถึงปัญหาโครงสร๎ างสํ วนราชการที่ ไมํคลํองตัว  โครงสร๎ าง           
การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมีลักษณะที่ไมํยืดหยุํน ขาดความคลํองตัว การบริหารยึดติดกับกรอบ
ตามอํานาจหน๎าที่ที่กฎหมายกําหนดเป็นหลัก ทําให๎การบริหารไมํสอดคล๎องกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได๎อยํางทันการณ๑ การปรับเปลี่ ยนโครงสร๎างองค๑กรทําได๎ไมํคลํองตัวและ
เนื่องจากโครงสร๎างองค๑กรมีขนาดใหญํทําให๎การปรับรื้อต๎องใช๎ระยะเวลาพอสมควรในการดําเนินการ 
 ด๎วยสาเหตุสําคัญดังที่ได๎กลําวนี้ ทําให๎นักวิจัยและพัฒนาพันธุ๑ข๎าวมีจํานวน
ลดลง เนื่องจากปัญหาโครงสร๎างของระบบราชการที่กฎหมายให๎อํานาจกับกรม กอง มากเกินไป ทํา
ให๎เปูาหมายการทํางานทับซ๎อนและขัดแย๎งกันเอง นักวิจัยรุํนใหมํจึงหันไปทํางานกับบริษัทเอกชน 
ในขณะนี้ประเทศไทยเหลือนักวิจัยและปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวที่มีความสามารถเพียงไมํกี่คน ซึ่งจะสํงผล
กระทบตํอการพัฒนาข๎าวไทยในระยะยาวอยํางแนํนอน นอกจากนั้นถ๎าเปรียบเทียบงบประมาณ      
ในการวิจัยและพัฒนาข๎าวของไทยน๎อยกวําประเทศในอาเซียนอยูํมาก ถ๎าหากเป็นอยํางนี้อยูํ พมําและ
เวียดนามก็จะกลายเป็นผู๎นําด๎านข๎าวแทนไทย 

 1.2.5 การถือครองที่ดินของชาวนาลดลง 
  จากความไมํสมบูรณ๑ของกลไกตลาด เมื่อชาวนากู๎เงินจากสถาบันการเงิน

หรือจากเอกชนก็ตาม ชาวนาไมํได๎รับข๎อมูลของสถาบันการเงินอยํางเต็มที่ โดยเฉพาะความเข๎าใจใน
สัญญาเงินกู๎ เงื่อนไขการผํอนชําระ ทําให๎ชาวนาจํานวนมากเมื่อขายข๎าวได๎ในราคาที่ไมํคุ๎มกับต๎นทุน
การทํานาก็มักจะผํอนเฉพาะดอกเบี้ยเทํานั้นหรือหยุดผํอนชําระหนี้ พอหลายปีเข๎าก็จะถูกสถาบัน
การเงินฟูองดําเนินคดีให๎ชดใช๎หนี้หรือนําที่ดินท่ีจํานองไว๎ออกขายทอดตลาด และเวลานี้เองที่ผู๎มีฐานะ
และผู๎มีอิทธิพลที่มีเส๎นสายอยูํในสถาบันการเงินจะเข๎ามาซื้อที่ดินของชาวนาไว๎ และคํอย ๆ สะสม
กลายเป็นที่ดินแปลงขนาดใหญํ  
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  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพชุมชนกลายเป็นเมืองในอนาคตนั้นจะ
ทําให๎พื้นที่ทําการเกษตรลดลงซึ่งจะสํงผลตํอพ้ืนที่การผลิตข๎าวของไทย การที่ชุมชนกลายเป็นเมืองนั้น
มักจะมีการสร๎างถนนและที่อยูํอาศัยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เหลํานี้โดยสํวนใหญํก็เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและนา
ข๎าว สํงผลให๎การถือครองที่ดินของชาวนามีการเปลี่ยนมืออยํางรวดเร็ว  เนื่องจากวําเมื่อชุมชน
กลายเป็นเมืองแล๎วทําให๎ที่ดินมีราคาสูงขึ้น รวมทั้งความผันผวนราคาข๎าวก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให๎
ชาวนาตัดสินใจขายที่นาให๎กับนายทุนเป็นสํวนใหญํ เมื่อพ้ืนที่เหลํานี้กลายเป็นของนายทุนแล๎ว ชาวนา
ก็อาจจะมาเชําที่นาเพ่ือผลิตข๎าว แตํปัญหาหลังจากนี้ คือ ต๎นทุนในการผลิตข๎าวที่สูงขึ้นจากคําเชํานา 

 1.2.6 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรุนแรงขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนและรุนแรงขึ้น    
บางชํวงน้ําทํวม บางชํวงแล๎ง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ําที่ไมํมีการวางแผนที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเกษตร ภาวะแห๎งแล๎งและขาดแคลนน้ําจะเป็นปัญหาสําคัญที่สํงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํของประชาชน โดยเฉพาะชาวนาที่ต๎องใช๎น้ําในการผลิตข๎าว ทั้งนี้ภาวะแห๎งแล๎งและ
ขาดแคลนน้ํามีแนวโน๎มจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้นหลายพ้ืนที่ ถึงแม๎วําไทยถูกจัดเป็นประเทศ       
อุดมสมบูรณ๑ของแหลํงน้ําก็ตาม แตํหากยังขาดการควบคุมโดยละเลยสภาพแวดล๎อม ตัดไม๎ทําลายปุา 
และจากจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน อาจทําให๎ไทยต๎องประสบภาวะขาดแคลนน้ํารุนแรง ดังนั้นการแก๎ไข
ปัญหาจึงต๎องอาศัยความรํวมมือหลายฝุาย ทั้งภาครัฐ ผู๎ประกอบการธุรกิจตําง  ๆ และประชาชน 
อยํางไรก็ตามอํานาจการจัดการน้ําอยูํกับนักการเมืองบางกลุํมทําให๎ไมํตอบสนองตํอประชาชนโดยสํวน
ใหญํของประเทศ ยิ่งในปัจจุบันมีการสร๎างเขื่อนเหนือเขื่อนด๎วยแล๎วจะทําให๎การจัดการน้ําซับซ๎อนขึ้น
ไปกวําปกติอีก จากแนวโน๎มดังกลําวเป็นเหตุให๎ผู๎ เชี่ยวชาญคาดการณ๑วําการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล๎อมทีรุ่นแรงขึ้นจะสํงผลกระทบกับการผลิตข๎าวแนํนอน 

 1.2.7 การจ้ากัดเขตการเพาะปลูก  
   นโยบายการจํากัดเขตการเพาะปลูกหรือการโซนนิ่ง (Crop Zoning)      

เป็นนโยบายที่รัฐบาลมีเปูาหมายเพ่ือแก๎ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ําและล๎นตลาด โดยใช๎แนวทางการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด๎วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทาง
การเกษตรที่จะปลูก ทั้งนี้นําปัจจัยเรื่องกลไกราคามาเป็นเครื่องมือที่สําคัญเพ่ือใช๎จูงใจให๎เกษตรกรเข๎า
รํวมในโครงการ หากเกษตรกรเข๎ารํวมจัดโซนนิ่งจะได๎รับการประกันราคาพืชผลจากรัฐบาล แตํหาก
เกษตรกรไมํเข๎ารํวมการจัดโซนนิ่งรัฐบาลจะไมํประกันราคาให๎ นโยบายนี้รัฐบาลกลําววําเป็นนโยบาย    
ที่ไมบํังคับวําเกษตรกรจะเข๎ารํวมหรือไมํเข๎ารํวมขึ้นอยูํกับความสมัครใจ  
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  ในความเป็นจริงนโยบายนี้เป็นการบังคับทางอ๎อมให๎เกษตรกรเข๎ารํวม 
เนื่องจากการใช๎หลักการตลาดนําการผลิต โดยทั่วไปเกษตรกรมักปลูกพืชตามราคาตลาด ยิ่งราคาสูง
ทําให๎การผลิตก็จะมากขึ้น ดังนั้นการเข๎ารํวมจัดโซนนิ่งกับรัฐบาลมีการประกันราคาที่แนํชัด          
หากผลผลิตล๎นตลาดก็ยังได๎ราคาที่รัฐบาลประกัน จึงทําให๎เกษตรกรมีแนวโน๎มจะเข๎ารํวมมากขึ้นหาก
ได๎รับการประกันราคาจริง ในอีกด๎านหนึ่งสําหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันแตํอยูํนอกพ้ืนที่โซน
นิ่ง ทําให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการได๎ก็ถือวําเป็นความไมํเทําเทียมสําหรับเกษตรกรกลุํมนี้ รัฐควรจะ
มีมาตรการออกมาสําหรับเกษตรกรกลุํมนี้ 
  อยํางไรก็ตาม กลุํมผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องกันวําในอนาคต       
การโซนนิ่งในไทยเป็นไปได๎ยาก เพราะการโซนนิ่งเป็นระบบเดียวกับระบบคอมมูนที่ใช๎ในประเทศที่
ปกครองระบอบคอมมิวนิสต๑และเกิดความลํมสลายมาแล๎วในหลายประเทศ เชํน รัสเซีย จีน เวียดนาม 
เป็นต๎น เนื่องจากวําเป็นระบบที่ไมํสอดคล๎องกับภูมิศาสตร๑และวัฒนธรรมของแตํละชุมชน ที่ สําคัญ
ชาวนาคือผู๎รู๎และชํานาญในการผลิตข๎าวมากกวําข๎าราชการซึ่งเป็นผู๎ที่มีบทบาทในการออกนโยบาย  

 1.3 ภาพอนาคตในทางท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด   
 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการผลิตข๎าวได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้น      
มากที่สุดเกี่ยวกับชาวนา การพัฒนาคุณภาพข๎าว และกระบวนการผลิตข๎าว ดังนี้  

 1.3.1 เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาแทนชาวนา  
 ผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลพบวําในอนาคตนั้นเทคโนโลยีการผลิตข๎าวตั้งแตํ
การพัฒนาเมล็ดพันธุ๑ข๎าว การตกกล๎า การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน
ล๎วนมีความสําคัญ ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตข๎าว เครื่องจักรกล เครื่องมือการเกษตร และระบบ      
การจัดการนาจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญของผู๎จัดการชาวนาและเข๎ามาทดแทนการใช๎แรงงานของ
ชาวนา โดยที่ชาวนาจะผันตัวเองเป็นผู๎จัดการชาวนา แล๎วคอยควบคุมหรือสั่งการผํานเครื่องมือ
เหลํานั้นเพ่ือผลิตข๎าว หรือสั่งงานผํานบุคคลภายนอกมาเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการผลิตข๎าว    
ในพ้ืนที่นาขนาดใหญํ 

 1.3.2 การรวมแปลงนาขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น  
 โอกาสในอนาคต ชาวนาจะรวมแปลงนากันให๎มีจํานวนมากในการผลิตข๎าว 
เนื่องจากสถานการณ๑ในปัจจุบันการผลิตสินค๎าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  และมี         
การแขํงขันสูง ทั้งในด๎านปริมาณ คุณภาพ และต๎นทุนการผลิตที่สูง ทําให๎เกษตรกรรายยํอยประสบ
ปัญหาในการผลิตและจําหนํายสินค๎าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข๎าถึงข๎อมูล  แหลํงทุน ทรัพยากร 
และการตลาดได๎น๎อย และจากการที่เกษตรกรรายยํอยตํางคนตํางผลิต ทําให๎ยากตํอการจัดการ
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ผลผลิตให๎มีประสิทธิภาพและได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด ดังนั้น
เพ่ือให๎สามารถแก๎ไขปัญหาดังกลําวจึงได๎มีนโยบายในเรื่องการจัดทําแปลงการเกษตรขนาดใหญํโดยให๎
เกษตรกรรายยํอยมีการรวมกลุํมและรวมพ้ืนที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญํที่มีผู๎จัดการพ้ืนที่เป็น
ผู๎จัดการแปลง ตั้งแตํการวางแผนการผลิตตลอดหํวงโซํอุปทาน การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎
เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตสินค๎าเกษตรจนถึงการตลาดที่มีมาตรฐานสากล 

 1.3.3 การเปลี่ยนมือที่ดินจากชาวนาไปสู่นายทุน 
  ในอนาคตสาเหตุที่จะสํงผลตํอการถือครองที่ดิน คือ การเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนกลายเป็นเมืองทําให๎ราคาที่ดินสูงขึ้นสํงผลให๎ชาวนาต๎องการขายที่ทํากิน นอกจากนี้ความไมํ
สมบูรณ๑ของกลไกตลาดที่ชาวนาต๎องกู๎เงินจากสถาบันการเงินหรือจากเอกชนมาลงทุนในการผลิตข๎าว 
รวมทั้งการไมํสืบทอดการทํานาตํอของลูกหลานชาวนาเป็นเหตุให๎ขายที่นาให๎กับนายทุน การเปลี่ยน
มือที่ดินในสังคมไทยขนานใหญํเชํนที่เป็นอยูํ ยังไมํมีมาตรการใดจากหนํวยงานรัฐที่เกี่ยวข๎องเข๎ามา
แก๎ไข ทําให๎เกิดปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร และการกว๎านซื้อที่ดินของนายทุนรายใหญํและ
นายทุนตํางชาติ ในความจริงมีเพียงบางหนํวยงานหรือองค๑กรเอกชนบางสํวนที่ตระหนักถึงปัญหา
ดังกลําว กลุํมผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวํา การเปลี่ยนมือที่ดินขนานใหญํนี้จะกลายเป็นปัญหา
ใหญํระดับชาติและสํงผลกระทบกับคนในสังคมวงกว๎าง 

 1.3.4 การท้าการเกษตรแบบพันธสัญญา 
 ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวําการเกษตรแบบพันธสัญญาจะเป็นระบบที่
เข๎ามามีบทบาทมากขึ้นในการผลิตข๎าวของประเทศไทย เนื่องจากทั้งชาวนาและอุตสาหกรรมแปรรูป
ข๎าวต๎องรํวมมือกัน เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไมํแนํนอนทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนและความ
ต๎องการของผู๎บริโภคที่ไมํแนํนอน การเกษตรแบบพันธสัญญาจึงเป็นระบบที่มีความสําคัญในอนาคต 
ทั้งนี้ ในข๎อกําหนดควรเป็นธรรมกับทุกฝุายเพ่ือความยั่งยืนของการทําธุรกิจซึ่งมีอยูํ 3 รูปแบบ คือ 
แบบแรกเป็นการประกันรายได๎ เหมาะกับเกษตรกรรายยํอยเพราะความเสี่ ยงสํวนใหญํอยูํที่
ผู๎ประกอบการ แบบถัดมาคือ การประกันราคา เหมาะกับเกษตรกรรายกลางที่จะได๎รับการราคา
ผลผลิตที่แนํนอน และแบบสุดท๎ายคือ การประกันตลาด ซึ่งเป็นเกษตรกรรายใหญํมีความพร๎อมในทุก
ด๎านขาดเพียงตลาดในการรองรับผลผลิตเทํานั้น การเกษตรแบบพันธสัญญาทั้ง 3 รูปแบบนี้จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพ่ิมมากข้ึน 

 1.3.5 การผลิตข้าวคุณภาพและข้าวเพื่อสุขภาพ  
  กลุํมผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวําต๎นทุนการผลิตข๎าวของไทยสูงกวํา

ประเทศผู๎สํงออกข๎าวในกลุํมอาเซียนและไทยยังมีพันธุ๑ข๎าวที่มีคุณภาพอยูํหลายสายพันธุ๑ ดังนั้น        
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ในอนาคตการยุทธศาสตร๑หลักในการแขํงขันข๎าวของไทย คือ การพัฒนาตลาดข๎าวคุณภาพ ได๎แกํ    
ข๎าวหอมมะลิ ข๎าวปิ่นเกษตร ข๎าวหอมปทุม และอีกตลาดหนึ่ง คือ การพัฒนาพันธุ๑ข๎าวเพ่ือสุขภาพ 
ได๎แกํ ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่และพันธุ๑ข๎าวพื้นเมืองตําง ๆ เพ่ือเป็นอีกชํองทางหนึ่งในการแขํงด๎านคุณภาพข๎าว        
ในตลาดพรีเมี่ยมและตลาดเพื่อสุขภาพ  

  นอกจากนี้การผลิตข๎าวแบบอินทรีย๑จะชํวยเพ่ิมคุณคําของข๎าว โดยเป็น
ระบบการผลิตข๎าวที่ไมํใช๎สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เชํน ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต 
สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปูองกันกําจัดโรค แมลง และสัตว๑ศัตรูข๎าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช๎รม
เพ่ือปูองกันกําจัดแมลงศัตรูข๎าวในโรงเก็บข๎าว เป็นต๎น การผลิตข๎าวอินทรีย๑นอกจากจะทําให๎ได๎ผลผลิต
ข๎าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล๎วยังเป็นการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็น            
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

 2. นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
  ผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลนวัตกรรมการแปรรูปข๎าวจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญการแปรรูป
ข๎าวเพ่ือหาฉันทามติ พบวํานวัตกรรมการแปรรูปข๎าวในอนาคตประกอบด๎วยภาพอนาคตทางดี      
ภาพอนาคตทางร๎าย และภาพอนาคตที่นําจะเป็นไปได๎มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ภาพอนาคตในทางดี 
 กลุํมผู๎ เชี่ยวชาญได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางดี เกี่ยวกับกระบวนการ         
แปรรูปข๎าว  และอุตสาหกรรมข๎าวไทยในอนาคต ดังนี้ 

 2.1.1 การแปรรูปข้าวมีความหลากหลายขึ้น 
 ผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํมีความเห็นตรงวํา การแปรรูปข๎าวในอนาคตจะมี            
ความหลากหลายขึ้นทั้งการแปรรูปข๎าวที่เป็นอาหารและที่ไมํใชํอาหาร ดังนี้  

  ข๎าวที่ผํานกระบวนการเพ่ิมคุณคําสารอาหาร (Nutrient-Enriched Rice) 
เชํน ข๎าวงอกที่มีสารกาบ๎าสูง (Gamma Amino Butyric Acid) แปูงข๎าวเจ๎าที่เหมาะสําหรับการ
ควบคุมน้ําหนัก (Resistant Starch) และผลิตภัณฑ๑น้ํานมข๎าวหมัก (Fermented Rice Milk) เป็นต๎น 
 การแปรรูปข๎าวในอุตสาหกรรมยาหรืออาหารเสริม ได๎แกํ การสกัดสาร     
โอริซานอล (Oryzanol) จากข๎าว ที่มีรายงานการวิจัยวําสามารถลดหรือปูองกันการอุดตันของหลอด
เลือดและลดการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันได๎ การสกัดสารไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) ทําหน๎าที่         
ลดระดับคลอเลสเตอรอล ยับยั้งการสร๎างระดับไขมันไมํดีในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล๑มะเร็งและปรับปรุงระบบภูมิคุ๎มกัน และข๎าวแดง (Red Yeast Rice) ที่ได๎จากการหมักยีสต๑แดง
ทําหน๎าที่ในการปรับปรุงระบบหมุนเวียนเลือดลดไขมันและไตรกรีเซอไรด๑ 
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 การแปรรูปข๎าวในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ได๎แกํ การนําข๎าวไปใช๎ใน
ผลิตภัณฑ๑เครื่องสําอาง เชํน ครีมทาตัว แชมพู โฟมล๎างหน๎า ครีมอาบน้ํา และอ่ืน ๆ เชํน กรดโคจิก 
(Kojic Acid) มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร๎างเม็ดสี (Malian) ของผิวหนังเมื่อนําผสมกับกรดอะมิโน
ที่ได๎จากน้ํามันรําข๎าว (Hydrolyzed Rice Bran Protein) จะมีคุณสมบัติในการลบรอยขอบตาดํา 
และเปปไทด๑จากข๎าว (Rice Peptides) สามารถปกปูองผิวหนังจากการถูกทําลายของคอลลาเจน       
ที่ผิวหนัง เป็นต๎น 

 2.1.2 อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวขนาดกลางและขนาดย่อมมีเพิ่มมากขึ้น 
 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารในหลายด๎าน 
ยกตัวอยํางเชํน นโยบายการค๎า โดยทางภาครัฐเข๎ารํวมกลุํมการค๎าที่สําคัญตําง ๆ และได๎จัดทําเขต
การค๎าเสรีกับประเทศคูํค๎าที่สําคัญ นอกจากนี้ยังมีนโยบายประสานงานภาครัฐและภาคเอกชน      
โดยการจัดตั้งสถาบันอาหาร และสํงเสริมผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ดังนั้น
ผู๎ เชี่ยวชาญสํวนใหญํมองวําในอนาคตการสนับสนุนและสํงเสริมให๎เกิดธุรกิจนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมแปรรูปข๎าวขนาดกลางและขนาดยํอมมีความจําเป็นที่ต๎องเพ่ิมจํานวนให๎มากขึ้น         
เพ่ือแขํงขันในเวทีการค๎าระหวํางประเทศเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ต๎องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคสํวนใน
การเชื่อมโยงภาคการผลิต ภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด และภาคการเงินและ     
การลงทุนเพ่ือตอบสนองการยกระดับความสามารถในการแขํงขันและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับข๎าวไทย 

 2.1.3 การเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตอาหาร (Food Safety) 
  จากผลการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญพบวําพฤติกรรมของผู๎บริโภคจะเป็น
สิ่งขับเคลื่อนที่สําคัญของการสร๎างนวัตกรรมการแปรรูปข๎าว โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในอาหาร       
ทําให๎อุตสาหกรรมอาหารตระหนังถึงเรื่องระบบการจัดการในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ได๎แกํ การปฏิบัติที่
ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหารเพ่ือให๎เกิด
ความปลอดภัย นอกจากนี้ระบบการวิเคราะห๑อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุมในการผลิตอาหาร 
(HACCP) เป็นระบบการจัดการเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร โดยใช๎การควบคุมจุดวิกฤตที่ต๎อง
ควบคุมของการผลิตซึ่งระบบดังกลําวผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนําไปปฏิบัติได๎     
โดยตลอดในหํวงโซํอาหาร รวมถึงเรื่องสารกํอภูมิแพ๎ในอาหาร (Food Allergen) เป็นอีกมาตรการ     
ที่ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องตระหนักถึงในกระบวนการแปรรูป เพราะผู๎บริโภคจะให๎ความใสํใจมากขึ้น
เวลาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ๑อาหาร 
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  2.2 ภาพอนาคตในทางร้าย 
  กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการแปรรูปข๎าวได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางร๎าย เกี่ยวกับ
กระบวนการแปรรูปข๎าว และอุตสาหกรรมข๎าวไทยในอนาคต ดังนี้ 

 2.2.1 ความล่าช้าและไม่ชัดเจนจากภาครัฐ 
 ผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํมองวํานโยบายรัฐบาลที่มีลักษณะประชานิยม ไมํวําจะ
มาจากพรรคการเมืองใดก็ตามทําให๎นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข๎าวไทยไปได๎ช๎า ประกอบ กับ           
การวางแผนยุทธศาสตร๑ข๎าวไทยที่มีเปูาหมายไมํชัดเจนทําให๎ไมํประสบความสําเร็จในการดําเนิน
นโยบายแตํรัฐบาลก็จะเข๎ามาแทรกแซงข๎าวโดยเฉพาะเรื่องการผลิตข๎าว เพราะข๎าวเป็นเรื่องของคน
สํวนใหญํการแทรกแซงในกระบวนการผลิตก็จะสํงผลกระทบกับอุตสาหรรมข๎าวไทย ทั้งเรื่องคุณภาพ
ข๎าวและราคาท่ีมีความผันผวนสูง 
 นอกจากนั้นการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและ      
ขนาดยํอมมีน๎อยมากซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการแขํงขันอุตสาหกรรมข๎าวไทยในตํางประเทศ ที่สําคัญ   
ในการสร๎างนวัตกรรมข๎าวนั้นต๎องตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ประกอบการ ด๎วยการดําเนิน
นโยบายของรัฐกลับมุํงไปสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือแขํงขันในตํางประเทศ แตํในความเป็นจริง 
โครงสร๎างพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนนั้นไมํเหมาะกับกระบวนการแปรรูปข๎าวไทย เนื่องจากวิสาหกิจ
ชุมชนไมํมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เชํน เรื่องวินัย กฎระเบียบ ความสะอาด และการให๎ความรู๎ 
เป็นต๎น ทําให๎การดําเนินนโยบายไมํเป็นผลสําเร็จ 

 2.2.2 ความล้มเหลวของการเจรจาการค้าในต่างประเทศ 
   อุปสรรคที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากมาตรการกีดกันทางการค๎าทั้งที่เป็นภาษี
และไมํใชํภาษีกับสินค๎าที่แปรรูปมาจากข๎าวไทย เพราะประเทศผู๎นําเข๎าผลิตภัณฑ๑ข๎าวแตํละประเทศ
จําเป็นต๎องความมั่นคงทางด๎านการเกษตร ดังนั้นนโยบายของแตํละประเทศก็ต๎องชํวยเกษตรกร     
สํวนใหญํ ถ๎านโยบายจากภาครัฐไมํดีก็จะสํงผลกระทบกับฐานคะแนนเสียงของพรรคการเมืองนั้นๆ       
ยกตัวอยํางเชํน ในทวีปยุโรป ประเทศเบลเยี่ยมนําข๎าวจากประเทศในกลุํมประเทศอาเซียนไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวและสํงขายในประเทศเพ่ือชํวยเหลืออุตสาหกรรมอาหารในประเทศ นอกจากนี้      
ในการเจรจาการค๎าทั้งทวิภาคีและพหุภาคีไทยกับตํางประเทศ โดยหนํวยงานภาครัฐของไทยไมํมี
อํานาจในการตํอรองและไมํประสบความสําเร็จในการเจรจา เนื่องจากความสามารถของหนํวยงาน
ราชการลดน๎อยลง 
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 2.2.3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ 
  นวัตกรรมข๎าวไทยมีผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ออกสูํตลาดเป็นจํานวนมาก แตํไมํคํอย
ประสบความสําเร็จทางการตลาด เนื่องจากโดยสํวนใหญํเป็นการประชาสัมพันธ๑ เพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑
ให๎กับธุรกิจมากกวําการมุํงเปูาหมายที่จะสร๎างผลกําไรจากนวัตกรรมข๎าวนั้น ๆ นอกจากนี้การทํางาน
ของธุรกิจ เอกชนกับนักวิชาการยังไมํตอบสนองกันเนื่องเปูาหมายของการทํางานตํางกัน               
นั่นหมายความวําเอกชนต๎องการกําไรจากการสร๎างนวัตกรรม แตํนักวิจัยสร๎างนวัตกรรมตามกระแส 
ดังนั้นนวัตกรรมที่คิดค๎นขึ้นมาจึงไมํประสบความสําเร็จทางการตลาด รวมทั้งการมองโลกแบบยึดข๎าว
เป็นศูนย๑กลางแล๎วพัฒนานวัตกรรมออกไปจะทําให๎ไมํประสบความสําเร็จทางการตลาด เนื่องจาก
วัตถุดิบหรืออาหารแตํละชนิดล๎วนมีคุณสมบัติที่เดํนตํางกัน ยกตัวอยํางเชํน ขนมปังที่ได๎รับความนิยม
มักทํามาจากแปูงสาลี แตํนักวิจัยหรือผู๎ประกอบการที่สนใจแตํเพียงเรื่องข๎าวก็มักมุํงพัฒนาผลิตภัณฑ๑
จากข๎าวเพียงอยํางเดียว จนลืมนึกถึงไปวําในความเป็นจริงแล๎วมีวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได๎
จํานวนมาก 

  2.3 ภาพอนาคตในทางท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด 
  กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการแปรรูปข๎าวได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้น

มากที่สุด เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปข๎าว และอุตสาหกรรมข๎าวไทยในอนาคต ดังนี้ 

 2.3.1 การแปรรูปข้าวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
 ผลการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญพบวําการกินคือการถามหาโรคในอนาคต         
ถ๎ากินอยํางไมํถูกวิธี ดังนั้นการพัฒนาข๎าวเป็นยาหรือธัญโอสถจะตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค
ได๎มากขึ้น เป็นเพราะวําผู๎บริโภคจะให๎ความสําคัญผลิตภัณฑ๑ข๎าวเพ่ือสุขภาพที่มีประโยชน๑ตํอรํางกาย 
นอกจากนี้ยังตระหนักถึงระบบความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ในกระบวนการผลิต     
และการแปรรูปด๎วย ผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่จะพบเห็นได๎มากขึ้นในอนาคต ได๎แกํ  
 กลุํมผลิตภัณฑ๑ข๎าวพร๎อมรับประทาน (Ready to Eat) เชํน ข๎าวกลํองแชํ
เย็น ข๎าวกลํองแชํแข็ง ข๎าวที่บรรจุในรีทอร๑ตเพาซ๑ จะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ที่ต๎องการความสะดวก ความรวดเร็วซ่ึงพบเห็นผลิตภัณฑ๑ข๎าวพร๎อมรับประทานตามร๎านสะดวกซื้อ 
 กลุํมข๎าวที่มีโพไบโอติกส๑  (Probiotics) นั้นหมายถึงข๎าวที่เติมจุลินทรีย๑ที่มี
ประโยชน๑กับรํางกายลงไปในข๎าว คุณสมบัติคล๎ายกับนมเปรี้ยวที่วางขายอยูํในปัจจุบัน 
 กลุํมอาหารระดับเซลล๑ คือ อาหารที่จัดการเฉพาะที่จะมีมากขึ้น เชํน ข๎าว
ดัชนีน้ําตาลต่ําเชํน ข๎าวปิ่นเกษตร เหมาะสําหรับกลุํมผู๎สูงอายุและกลุํมผู๎ปุวยกลุํมโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
(Non-Communicable Diseases -NCDs) เป็นชื่อเรียกกลุํมโรคที่ไมํได๎มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ 
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ไมํได๎เกิดจากเชื้อโรค ไมํสามารถติดตํอได๎ผํานการสัมผัส คลุกคลี หรือติดตํอผํานตัวนําโรคหรือสารคัด
หลั่งตําง ๆ แตํเกิดจากปัจจัยภายในรํางกาย สํวนใหญํเป็นผลจากวิธีการใช๎ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจาก
การ ดื่มเหล๎า สูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกาย บริโภคอาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด ใน
ไทยมีผู๎เสียชีวิตจากกลุํมโรคนี้มากกวําคําเฉลี่ยของทั้งโลกและมีแนวโน๎มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต 
โดยที่โรคในกลุํมโรคไมํติดตํอเรื้อรังที่มีอัตราผู๎ปุวยและผู๎เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได๎แกํ โรคเบาหวาน        
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโปุงพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ๎วนลงพุง  

  2.3.2 คู่แข่งอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพิ่มมากขึ้น 
 ตลาดเอเชียจะเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมข๎าวไทย ในอนาคตไทยจะมี
คูํแขํงด๎านอุตสาหกรรมแปรรูปข๎าวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากพมํา กัมพูชา อินโดนีเซีย ยกตัวอยําง เชํน การ
ผลิตอาหารแปรรูปจากข๎าวที่มีอยูํในปัจจุบัน ได๎แกํ เวียดนามมีการผลิตบั้นจําง คือ แผํนแปูงข๎าวที่แชํ
น้ํากํอนกิน สํวนพมํามีการผลิตวิ้งกํา คือ เส๎นหมี่ที่กินกับขนมจีนหรือราดด๎วยแกง ซึ่งทําให๎เกิด
ผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมใหมํ ๆ ทั้งในและตํางประเทศในอุตสาหกรรมข๎าว
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่จะตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎สูงสุด
และมีการแขํงขันเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เมื่อมีผู๎ผลิตในอุตสาหกรรมจํานวนมากทําให๎อํานาจทางการตลาดจะอยูํ
ทีผู่๎ซื้อเป็นหลัก  

  2.2.3 วิธีการแปรรูปท่ีเพิ่มประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 ผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํมองวําในอนาคตจะมีการใช๎กระบวนการแปรรูปอาหาร
ที่ไมํใช๎ความร๎อน (Non - Thermal Processing) ในอุตสาหกรรมการแปรรูปข๎าวเพ่ือคงคุณสมบัติ
เดิมไว๎ให๎ได๎มากที่สุด ได๎แกํ การฉายรังสี (Food Irradiation) และการใช๎ความดันสูง (High Pressure 
Processing of Food) นอกจากนั้นในการคัดเลือกวัตถุดิบก็จะให๎ความสําคัญกับวัตถุดิบที่ปราศจาก
การตัดตํอดัดแปลงพันธุกรรม (Non – GMO) เพ่ิมมากข้ึน 

 3. นวัตกรรมการค้าข้าว 
  ผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลนวัตกรรมการค๎าข๎าวจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญการแปรรูปข๎าว
เพ่ือหาฉันทามติ พบวํานวัตกรรมการค๎าข๎าวในอนาคตประกอบด๎วยภาพอนาคตทางดี ภาพอนาคต
ทางร๎าย และภาพอนาคตที่นําจะเป็นไปได๎มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 ภาพอนาคตในทางดี 
  กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการค๎าข๎าวได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางดี ทั้งด๎านตลาด       

การค๎าข๎าว ชํองทางการจัดจําหนําย และระบบโลจิสติกส๑ข๎าวไทย ดังนี้ 
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 3.1.1 ระบบโลจิสติกส์ข้าวไทยมีประสิทธิภาพ 
 ผลการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญพบวําระบบโลจิสติกส๑ของข๎าวไทยมี     
การพัฒนามาโดยตลอด ตั้งแตํการขนสํงจากการผลิตมาสูํการแปรรูปตลอดจนถึงการค๎าทั้งทางบก      
และทางน้ํา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสํงมอบข๎าวบริเวณทําเรือสินค๎า มีประสิทธิภาพมากกวําประเทศ  
ในกลุํมอาเซียนเนื่องจากมีความรวดเร็วและตรงตามเวลาที่คูํสัญญาได๎กําหนดไว๎  สํวนประเด็นที่
กลําวถึงกันวําข๎าวไทยมีราคาข๎าวแพงกวําประเทศในกลุํมอาเซียนนั้นเป็นเรื่องจริง แตํการที่ผู๎สํงออก
ข๎าวไทยยังสามารถขายข๎าวให๎กับผู๎ซื้อในตํางประเทศได๎นั้นเป็นเพราะวําในการค๎าไมํควรพิจารณาแคํ
เพียงราคาข๎าว แตํควรพิจารณาถึงคุณภาพและการบริการในการสํงมอบสินค๎าด๎วย ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแข็ง
ของไทยในการวางระบบโลจิสติกส๑ข๎าวไว๎ได๎อยํางดี ยิ่งไปกวํานั้นถ๎าไทยสามารถพัฒนาระบบโลจิสติกส๑
ไทยขึ้นไปอีกขั้นก็สามารถท่ีจะแขํงขันกับประเทศผู๎สํงออกข๎าวในกลุํมอาเซียนได๎อยํางดี 

 3.1.2 คุณภาพข้าวไทยสูงกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 ข๎าวไทยเป็นข๎าวที่มีคุณภาพจัดอยูํในกลุํมพรีเมี่ยมที่สูงกวําคุณภาพข๎าวของ
เวียดนาม โดยเฉพาะพันธุ๑ข๎าวหอมมะลิ 105 ของไทย และสูงกวําประเทศผู๎สํงออกข๎าวในกลุํมอาเซียน 
ถ๎าไทยสามารถรักษาคุณภาพไว๎ได๎  ผู๎ซื้อจากตํางประเทศก็ให๎ความสนใจกับข๎าวของไทยกํอน 
นอกจากนี้นวัตกรรมการตลาดข๎าวที่ดี คือ การเปลี่ยนพันธุ๑ข๎าวให๎สอดคล๎องกับตลาดนั่นหมายความวํา
การพัฒนาพันธุ๑ข๎าวควรเริ่มจากความต๎องการของผู๎บริโภคเป็นหลักโดยพิจารณาจากความต๎องการ
ด๎านคุณลักษณะเฉพาะของข๎าว เชํน ความยาวของเมล็ดข๎าว ความหอม ความนุํม เป็นต๎น แล๎วนํามา
พิจารณาวําพันธุ๑ข๎าวไทยสายพันธุ๑ไหนมีความใกล๎เคียงกับความต๎องการของผู๎บริโภคมากที่สุดแล๎ วถึง
นําพันธุ๑ข๎าวดังกลําวมาปรับปรุงพันธุ๑ หลังจากนั้นก็จะได๎พันธุ๑ข๎าวที่ตรงความความต๎องการของ
ผู๎บริโภค ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพข๎าวไทยให๎สูงขึ้น 

  3.2 ภาพอนาคตในทางร้าย 
 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการค๎าข๎าวได๎อธิบายภาพอนาคตในทางร๎ายทั้งด๎านตลาด      
การค๎าข๎าว ชํองทางการจัดจําหนําย และระบบโลจิสติกส๑ข๎าวไทย ดังนี้ 

 3.2.1 การส่งออกข้าวไทยที่มีต้นทุนการผลิตสูง 
 ผลการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญพบวําในอนาคตไทยไมํสามารถแขํงขัน
ด๎านต๎นทุนกับประเทศในกลุํมอาเซียนได๎ เพราะต๎นทุนการผลิตที่สูงกวําประเทศที่สํงออกข๎าว 
ยกตัวอยํางเชํน การสํงออกข๎าวนึ่งของไทยโดยเปรียบเทียบกับอินเดีย ไทยมีราคาข๎าวที่สูงกวํา       
การสํงออกข๎าวขาวของไทยโดยเปรียบเทียบกับเวียดนาม ไทยมีราคาข๎าวที่แพงกวําเวียดนามและแพง
กวําประเทศในกลุํมอาเซียน หากสถานการณ๑เป็นอยูํอยํางนี้พมําจะกลับมาครองสํวนแบํงของตลาด
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ข๎าว และกลายเป็นผู๎สํงออกข๎าวอันดับ 1 ตามด๎วยเวียดนาม และไทย ด๎วยเหตุที่วําพมําและเวียดนาม                         
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑ สํงผลให๎ต๎นทุนในการผลิตข๎าวน๎อยกวําของไทย  

 3.2.2 ปัญหาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํเห็นวําความรํวมมือระหวํางภาครัฐกับภาคเอกชน
ไมคํํอยประสบความสําเร็จ เนื่องจากขาดเปูาหมายการทํางานรํวมกัน ยกตัวอยํางเชํน นโยบายภาครัฐ
ไมํมีความชัดเจนและแนํนอน โดยเฉพาะนโยบายประชานิยมเห็นได๎จากโครงการที่ผํานมา ทั้งประกัน
ราคาข๎าว และโครงการรับจํานําข๎าว เป็นนโยบายที่ขัดแย๎งกับหลักกลไกตลาด สํงผลกระทบในการทํา
ธุรกิจของโรงสีข๎าวและผู๎สํงออกข๎าว อาจกลําวได๎วํานโยบายที่ผํานมาสํวนใหญํเป็นนโยบายระยะสั้น
เชื่อมโยงไปสูํการเมือง คือ เรื่องประชานิยมเพ่ือสร๎างฐานคะแนนเสียง แตกตํางกับนโยบายข๎าวใน   
กลุํมอาเซียนที่มีการสํงเสริมและชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐและความรํวมมือจากภาคเอกชน  
อยํางจริงจากสภาพปัญหาดังที่กลําวมาเป็นเหตุให๎กลุํมผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํคาดการณ๑วํา ในอนาคต
ปัญหาระหวํางภาครัฐกับเอกชนจะยังคงมีอยูํให๎เห็นในนโยบายหรือโครงการที่เก่ียวข๎องกับเรื่องข๎าว 

 3.2.3 ความไม่สมดุลของกลไกตลาด 
 จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพบวําในระบบการค๎าข๎าวของไทยตั้งแตํการผลิต 
การแปรรูป และการค๎า ไมํมีความสมดุลกัน กลําวคือปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปข๎าวไทยมีกําลัง
การแปรรูปข๎าวมากกวําการผลิตข๎าว 3 เทํา ทําให๎เกิดการแขํงขั้นด๎านราคาในการซื้อข๎าวเปลือกจาก
ชาวนาดังนั้นในสํวนนี้โรงสีไมํสามารถกดราคารับซื้อข๎าวเปลือกจากชาวนา ถัดมาคือการค๎าข๎าวไทย   
ซึ่งหมายถึงผู๎สํงออกข๎าวไทยที่มีจํานวนน๎อยรายไมํเกิน 10 บริษัทที่มีศักยภาพในการสํงออก โดยรับซื้อ
ข๎าวสารจากโรงสีไปจําหนํายยังผู๎ซื้อในตํางประเทศ จากสภาพการณ๑นี้ทําให๎ไมํเกิดความสมดุล         
ในกลไกตลาด เมื่อมีผู๎ซื้อน๎อยรายก็จะเกิดการผูกขาดทางการตลาดขึ้น สํงผลให๎ในอนาคต
อุตสาหกรรมข๎าวไทยจะหดตัวลงและโรงสีก็ต๎องปรับตัวตามสภาพ ประกอบกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการแปรรูปข๎าวในประเทศที่มีแนวโน๎มลดลง จะเป็นอีกสาเหตุที่สํงผลกระทบตํอการ    
แปรรูปข๎าวและการค๎าข๎าวของไทย 

3.3 ภาพอนาคตในทางท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด 
 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญการค๎าข๎าว ได๎อธิบายถึงภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้น      

มากที่สุด ทั้งด๎านตลาดการค๎าข๎าว ชํองทางการจัดจําหนําย และระบบโลจิสติกส๑ข๎าวไทย ดังนี้ 
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 3.3.1 การแข่งขันในตลาดข้าวสูงข้ึน 
 การแขํงขันข๎าวไทยในตลาดตํางประเทศนั้นจะแบํงเป็น 2 ตลาดหลัก คือ 
กลุํมข๎าวคุณภาพ (Premium Rice) และข๎าวขาว (White Rice) ข๎าวไทยในอนาคตมีคูํแขํงเพ่ิมมากขึ้น
ในตลาด โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการแขํงขัน คือ ราคาซึ่งเป็นความได๎เปรียบด๎านต๎นทุน และ
นโยบายจากภาครัฐจะเป็นสํวนสนับสนุนที่สําคัญ ทั้งนี้การรวมตัวในกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คงไมํมีการเปลี่ยนแปลงมาก เพราะแตํละประเทศก็มีมาตรการปูองกันด๎านความมั่นคงเรื่องอาหาร 
(Food Security) อยูํแล๎ว ในสํวนของมาตรการกีดกันการค๎าในแตํละประเทศก็ต๎องมีการควบคุมหรือ
ดูแลตามมาตรฐาน โดยให๎ความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 
 สํวนตลาดภายในประเทศ ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ (Modern Trade) จะมี
บทบาทเป็นชํองทางหลักในการขายข๎าวให๎กับผู๎บริโภค สํวนอุตสาหกรรมข๎าวเล็ก เชํน อุตสาหกรรม
แปรรูปข๎าวขนาดกลางและขนาดยํอมก็จะหันมาเปิดร๎านค๎าขนาดเล็ก (Kiosk) เพ่ือผลิตสินค๎าข๎าว
เฉพาะด๎านเพิ่มมากขึ้น สํวนตลาดข๎าวอินทรีย๑ในประเทศก็จะคํอยๆ โตขึ้น 

  3.3.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าว 
   กลุํมผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวําพฤติกรรมผู๎บริโภคข๎าวในประเทศจะ
เปลี่ยนไป โดยหันมาบริโภคข๎าวกลํองพร๎อมรับประทาน (Ready to Eat) ตามร๎านสะดวกซื้อมากขึ้น 
เนื่องจากวิถีชีวิตที่เรํงรีบและต๎องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้เมื่อรายได๎ผู๎บริโภคเพ่ิมขึ้นแล๎วก็
จะกินอาหารประเภทเส๎นมากกวําข๎าว รวมถึงการรับวัฒนธรรมการบริโภคจากตํางประเทศมาใช๎ 
อาหารที่บริโภคคูํกับข๎าวก็จะมีลักษณะเป็นอาหารฟิวชั่น (Fusion Food ํ) เพ่ิมมากขึ้น สํวนผู๎บริโภค
กลุํมผู๎สูงอายุจะต๎องการข๎าวที่เป็นตลาดเฉพาะทาง ได๎แกํ ข๎าวปลอดสาร หรือข๎าวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น สํวนตลาดในตํางประเทศ พฤติกรรมการเลือกบริโภคข๎าวของคนจีนและคนเอเชียจะหันไปกินข๎าว
สายพันธุ๑จาปอนิก๎า (Japonica) เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นข๎าวเมล็ดนุํมและหอม สํวนคนมีรายได๎น๎อยก็จะ
กินข๎าวสายพันธุ๑อินดิก๎า (Indica) เป็นข๎าวเมล็ดรํวน ทั้งนี้สามารถแบํงกลุํมผู๎บริโภคข๎าวออกเป็น 3 
กลุํม คือ กลุํมแรกเป็นกลุํมที่กินข๎าวเพ่ืออ่ิมเป็นกลุํมคนที่มีรายได๎น๎อย กลุํมที่สอง คือ กลุํมคนที่กิน
ข๎าวเพ่ืออรํอย คนกลุํมนี้ให๎ความสนใจกับคุณภาพข๎าว และกลุํมที่สาม คือ กลุํมคนที่กินข๎าวเพ่ือ
สุขภาพ คนกลุํมนี้จะให๎ความสนใจในเรื่องโภชนาการข๎าวและการผลิตที่เป็นอินทรีย๑ 

  3.3.3 การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจข้าว 
 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวําจะเกิดการรวมตัวทางธุรกิจข๎าวใน
ระบบโลจิสติกส๑ข๎าว ทั้งต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ยกตัวอยํางเชํน การรวมตัวไปข๎างหน๎า 
(Forward Integration) หมายถึง การที่องค๑กรเข๎าไปดําเนินธุรกิจที่ลูกค๎า (Customer) ของกิจการ
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ดําเนินอยูํ เชํน ในธุรกิจการค๎าข๎าว ผู๎ประกอบการโรงสีข๎าวบางแหํงซึ่งแตํเดิมต๎องขายข๎าวให๎กับ       
ผู๎สํงออก (Exporter) ได๎ขยายตัวเข๎ามาทําธุรกิจสํงออกด๎วยตัวเอง จึงทําให๎ผู๎ประกอบการโรงสีข๎าว
สามารถปูองกันการกดราคาข๎าวจากผู๎สํงออกได๎ เนื่องจากตนเองก็สามารถสํงออกข๎าวได๎ด๎วยตนเอง 
เป็นต๎น นอกจากนี้การรวมตัวแบบย๎อนหลัง (Backward Integration) หมายถึงการที่องค๑กรเข๎าไป
ดําเนินธุรกิจซึ่งผู๎ขาย (Supplier) ของกิจการดําเนินอยูํ เชํน บริษัทที่ผู๎ค๎าข๎าว (Trader) ในตําง 
ประเทศเข๎ามาตั้งตัวเป็นผู๎สํงออก ในไทยเพ่ือสํงออกข๎าวและจําหนํายให๎กับลูกค๎าในตํางประเทศ 
กลําวได๎วําธุรกิจต๎นน้ําไปทําปลายน้ําเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจปลายน้ําก็จะหันมาทําธุรกิจต๎นน้ํา
เพ่ิมมากขึ้น ในด๎านการขนสํง รูปแบบการสํงสินค๎าจะเปลี่ยนจากการสํงแบบเทกอง (Bulk Vessel) 
ไปเป็นการขนสํงตู๎คอนเทนเนอร๑ทางทะเลด๎วยเรือ (Container Ship) เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากผู๎บริโภค
ในตํางประเทศสั่งซื้อสินค๎าข๎าวจํานวนน๎อยลงแตํสั่งสินค๎าถี่ขึ้น เพ่ือไมํต๎องแบกรับต๎นทุนมากเกินไป
เห็นได๎จากขนาดบรรจุเล็กลงจากขนาด 100 กิโลกรัม กลายเป็น 50, 15, 1, และ 0.5 กิโลกรัม 
ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 4 นวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้ง 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ พลวัตการผลิตข๎าวของชาวนา
ภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลอง ขั้นตอนถัดมาคือ นวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว 
และการค๎าข๎าวในประเทศไทย และขั้นตอนสุดท๎ายคือ นวัตกรรมการผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และ
การค๎าข๎าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นํามาสูํการสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลในตารางหํวงโซํ
อุปทานนวัตกรรมข๎าวไทยจากอดีตถึงอนาคต ดังนี้ 

 1. กระบวนการต้นน้้า หมายถึง นวัตกรรมการผลิตข้าว 
   ในอดีตหรือหลังจากการปฏิวัติเขียว เปูาหมายหลักของการผลิตข๎าวคือการเพ่ิม

ปริมาณผลผลิต โดยประเทศไทยรับเอาวิทยาการและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
เข๎ามาใช๎ สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตข๎าวในไทยโดยเฉพาะนาข๎าวในเขตชลประทาน
ภาคกลาง กลําวคือชํวงกํอนการปฏิวัติเขียว ชาวนายึดหลักของพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวและการทํานา 5 
ประเภท ได๎แกํ พิธีกรรมเพ่ือบวงสรวง อ๎อนวอน เสี่ยงทาย พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก พิธีกรรมเพ่ือ
การบํารุงรักษา พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเกี่ยว และพิธีกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลอง เป็นแนวทางหลักใน     
การผลิตข๎าว แตํหลังจากนั้นพอการปฏิวัติเขียวเกิดขึ้นในไทย โดยความรํวมมือจากนักวิชาการ
สหรัฐอเมริกากับนักวิชาการของไทยแล๎ว ทําให๎การผลิตข๎าวยึดตามแนวทางการเกษตรสมัยใหมํ       
โดยมีการขยายพื้นที่การทํานา การใช๎ปุ๋ยและเคมีภัณฑ๑ทางการเกษตร การใช๎พันธุ๑ข๎าวลูกผสม การใช๎
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการวางแนวทางการจัดการการผลิตข๎าวอยํางเป็นระบบตาม
ชํวงอายุข๎าว ได๎แกํ ระยะตกกล๎า ระยะปักดํา ระยะดูแลรักษา และระยะเก็บเกี่ยว จากการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตข๎าวในชํวงนี้ ทําให๎ชาวนาเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู๎จัดการนาข๎าว โดยพยายาม
ควบคุมปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่สํงผลตํอการเจริญเติบโตของต๎นข๎าวไว๎ ได๎แกํ สภาพของดิน อากาศ 
น้ํา แสงแดด และศัตรูพืช ด๎วยวิธีการของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการผลิต 

พอมาถึงชํวงปัจจุบัน เปูาหมายการผลิตข๎าวเปลี่ยนไปจากเดิม กลําวคือมีการมุํงเน๎น
การพัฒนาพันธุ๑ข๎าวเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสม เชํน การพัฒนาพันธุ๑ข๎าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ําทํวม
ฉับพลัน และไมํไวตํอชํวงแสง โดยการผสมพันธุ๑ระหวํางพันธุ๑ข๎าว IR57514 มีคุณสมบัติทนตํอน้ําทํวม
ฉับพลันกับสายพันธุ๑ข๎าวดอกมะลิ 105 โดยใช๎เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข๎องกับยีนทนน้ําทํวมและ
คุณภาพการหุงต๎มในการคัดเลือก ทําให๎มีคุณลักษณะเดํน ได๎แกํ มีกลิ่นหอม ไมํไวตํอชํวงแสงปลูกได๎
มากกวํา 1 ครั้งตํอปี ทนอยูํใต๎น้ําได๎นาน 2-3 สัปดาห๑ และมีผลผลิตข๎าวเปลือก 800 กิโลกรัมตํอไรํ
นอกจากนี้การพัฒนาพันธุ๑ข๎าวเพื่อเพ่ิมสารอาหารในข๎าว ยกตัวอยํางเชํน ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่ ได๎มาจากการ
ผสมข๎ามพันธุ๑ระหวํางข๎าวเจ๎า หอมนิลกับข๎าวขาว ดอกมะลิ 105 จากการพัฒนาพันธุ๑ข๎าวพิเศษ      
โดยศูนย๑วิทยาศาสตร๑ข๎าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพ่ือให๎ได๎คุณสมบัติเดํนทางด๎านโภชนาคือ       
มีสารต๎านอนุมูลอิสระสูง ได๎แกํ เบต๎าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิ ตามินอี แทนนิน สังกะสี          
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โฟเลตสูง มีดัชนีน้ําตาลต่ํา-ปานกลาง จากคุณสมบัติเหลํานี้นอกจากใช๎รับประทานเพ่ือเสริมสร๎าง
สุขภาพที่ดีและ ลดความเสี่ยงตํอการเป็นโรคมะเร็งแล๎ว ทางการแพทย๑ยังนําไปใช๎ทําผลิตภัณฑ๑อาหาร
โภชนาบําบัดอีกด๎วย จากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพันธุ๑ข๎าวดังกลําวทําให๎ชาวนาพัฒนาตัวเองเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่องด๎านการผลิตข๎าวเพ่ิมมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนการผลิตข๎าวให๎ตรงตาม
มาตรฐานการผลิต ได๎แกํ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices 
- GAP) และการเกษตรแบบอินทรีย๑ (Organic Agriculture) เพ่ิมมากข้ึน 

  ถัดจากนั้น ชํวงอนาคตอีกไมํเกิน 10 ปีข๎างหน๎า เปูาหมายของการผลิตข๎าวคือใช๎
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบข๎าวให๎ได๎ลักษณะตามที่ต๎องการทั้งในแงํปริมาณและคุณภาพ 
ยกตัวอยํางเชํน การพัฒนาการสังเคราะห๑แสงของข๎าวจาก C3 ให๎กลายเป็น C4 โดยปกติแล๎วพืช C4 
ได๎แกํ ข๎าวฟุางและข๎าวโพดเป็นพืชกลุํมที่ทนแล๎ง ใช๎น้ําน๎อย แตํให๎ผลผลิตมาก ตรงกันข๎ามกับข๎าวที่
ต๎องใช๎น้ําจํานวนมาก ประมาณ 1,000  คิวบิกเมตรตํอไรํ นักวิจัยพันธุ๑ข๎าวจึงมีความพยายามในการ
ดัดแปลงพันธุกรรมของข๎าวให๎มีพันธุกรรมลักษณะเดียวกับข๎าวโพดหรือข๎างฟุางคือจาก พืช C3 ให๎
กลายเป็น พืช C4 ซึ่งจะชํวยลดต๎นทุนการผลิตของชาวนา นอกจากนี้ชาวนาจะเป็นผู๎จัดการนาโดยใช๎
เทคโนโลยีใหมํ ๆ ในการผลิตข๎าว และมีระบบการซื้อขายข๎าวในรูปแบบเกษตรพันธสัญญามากยิ่งข้ึน 

 2. กระบวนการกลางน้้า หมายถึง นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
  ในชํวงอดีต การแปรรูปข๎าวมักเน๎นการแปรรูปจากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวสาร โดยโรงสี

ข๎าวมีบทบาทหลักในการแปรรูป ข๎าวสารที่ได๎จากการแปรรูปนํามาใช๎เพ่ือการบริโภค สํวนรําและ
ปลายข๎าวมักนําไปเป็นอาหารสัตว๑ เชํน ปลา สุกร วัว เป็นต๎น  สํวนแกลบก็นําไปใช๎ในการเกษตร 
กระบวนการแปรรูปข๎าวในชํวงนี้ยังไมํคํอยมีความซับซ๎อนมาก 

  พอมาถึงชํวงปัจจุบัน นวัตกรรมการแปรรูปข๎าวมีการพัฒนากระบวนการใหมํๆ    
มากขึ้น ยกตัวอยํางเชํน กระบวนการเพ่ิมคุณสมบัติข๎าว ได๎แกํ การทําข๎าวกล๎องงอก การทําข๎าวนึ่ง 
การทําข๎าวหุงสุกเร็ว การทําข๎าวแชํเยือกแข็ง การทําข๎าวสีสด สํวนในกระบวนการบรรจุข๎าว ได๎แกํ 
การบรรจุข๎าวแบบสุญญากาศ การผลิตข๎าวกระป๋อง การบรรจุข๎าวในรีทอร๑ทเพาซ๑ นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานการแปรรูปเข๎ามาเป็นสิ่งกําหนดให๎อุตสาหกรรมการแปรรูปข๎าวมีมาตรฐานเดียวกันในเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)  ได๎แกํ ระบบการวิเคราะห๑อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Point System - HACCP) สุขลักษณะ
การผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practices - GMP) การจัดการกับอันตรายของอาหาร  
กํอภูมิแพ๎ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Allergen) สํงผลให๎มีผลิตภัณฑ๑ข๎าวใหมํๆ ทั้งที่เป็นอาหาร
และไมํใชํอาหารมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
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  ในอนาคตนั้นการแปรรูปข๎าวเป็นผลิตภัณฑ๑พร๎อมรับประทานจะมีความหลากหลาย 
การพัฒนาข๎าวให๎เป็นยาหรือธัญโอสถจะตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎มากขึ้น เพราะวํา
ผู๎บริโภคในอนาคตจะให๎ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ ผลิตภัณฑ๑ข๎าวที่จะพบเห็นได๎มากขึ้นในอนาคต 
ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ข๎าวพร๎อมรับประทาน (Ready to Eat) จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่
ต๎องการความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถพบเห็นได๎ตามร๎านสะดวกซื้อ  ข๎าวที่มีโพรไบโอติกส๑  
(Probiotics) คุณสมบัติจะคล๎ายกับนมเปรี้ยวที่วางขายอยูํทุกวันนี้ และข๎าวที่เป็นอาหารระดับเซลล๑ 
คือ อาหารที่จัดการเฉพาะที่จะมีมากขึ้น เชํน ข๎าวดัชนีน้ําตาลต่ําเชํน ข๎าวปิ่นเกษตร เหมาะสําหรับ
กลุํมผู๎สูงอายุและกลุํมผู๎ปุวยกลุํมโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases -NCDs) 
นอกจากนี้ในกระบวนการแปรรูปข๎าวและอาหารนั้นจะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํ เข๎ามาใช๎ในไทย
เพ่ือให๎อาหารคงคุณสมบัติเดิมไว๎ได๎มากที่สุดเมื่อผํานกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบกลายมาเป็น
ผลิตภัณฑ๑ข๎าว 

 3. กระบวนการปลายน้้า หมายถึง นวัตกรรมการค้าข้าว 
  ในชํวงอดีต ข๎าวสารที่ได๎จากโรงสีข๎าวขนาดเล็กหรือโรงสีข๎าวชุมชนมักสํงขาย         

ในบริเวณใกล๎เคียง บางสํวนก็สํงขายไปยังร๎านค๎าสํงและร๎านค๎าปลีกในประเทศ สํวนโรงสีข๎าวขนาด
ใหญํมักสํงข๎าวสารไปยังผู๎สํงออกข๎าวที่กรุงเทพมหานครเพ่ือลําเลียงขึ้นเรือสินค๎าไปยังตํางประเทศ 
ในขณะที่ผลพลอยได๎จากการสีข๎าว คือ รําและปลายข๎าวมักสํงไปยังโรงผลิตอาหารสัตว๑บริเวณ
ใกล๎เคียงกับโรงสีข๎าวเพ่ือแปรรูปเป็นอาหารสัตว๑ 
  พอมาถึงชํวงปัจจุบันมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑ทั้งทางบกและทางน้ํา ทําให๎ระบบ
การขนสํงของไทยมีประสิทธิภาพในการสํงมอบสินค๎าได๎อยํางรวดเร็วและตรงเวลา การสํงออกข๎าว
ของไทยจะขายข๎าวให๎ผู๎ซื้อในตํางประเทศใน 3 รูปแบบ คือ ขายข๎าวให๎ผู๎ซื้อที่ เ ป็นเอกชน               
ในตํางประเทศ ขายข๎าวให๎รัฐบาลของประเทศผู๎ซื้อ และบริษัทสํงออกเป็นผู๎จัดหาข๎าวสํงในนามรัฐบาล
ไทยเพ่ือขายให๎กับรัฐบาลประเทศผู๎ซื้อ การขายข๎าวให๎ผู๎ซื้อในตํางประเทศโดยสํวนใหญํจะเป็นการขาย
ผํานบริษัทนายหน๎าค๎าข๎าวในตํางประเทศ (International Broker) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชํานาญ
พิเศษในด๎านการติดตํอกับผู๎ซื้อและผู๎ขายทั่วโลก และเป็นแหลํงรวบรวมข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับเรื่อง
ข๎าวไว๎ทั้งข๎อมูลด๎านความต๎องการและปริมาณผลผลิต ตลอดจนมีความได๎เปรียบในด๎านความสัมพันธ๑
กับประเทศตําง ๆ นอกจากนี้การค๎าข๎าวสารภายในประเทศจะดําเนินการผํานพํอค๎าสํงข๎าวสารที่    
อาจซื้อข๎าวสารจากโรงสีโดยตรงหรือซื้อผํานหยงก็ได๎ หลังจากนั้นพํอค๎าสํงข๎าวสารจะบรรจุข๎าวสาร       
เป็นหนํวยยํอยและสํงตํอให๎กับพํอค๎าปลีกเพ่ือดําเนินการขายข๎าวสารภายในประเทศตํอไป พํอค๎าสํง
อาจแบํงได๎เป็นพํอค๎ารายใหญํที่มีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากพอจะซื้อข๎าวด๎วยเงินสดจากโรงสีหรือ   
หยง สํวนพํอค๎ารายยํอยเป็นพํอค๎าที่มีเงินทุนไมํมากนักก็จะซื้อข๎าวผํานพํอค๎าขนาดใหญํอีกทอดหนึ่ง 
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โดยพํอค๎าปลีกปัจจุบันสามารถพบเห็นได๎ใน 2 ลักษณะ คือ ร๎านค๎าแบบดั้งเดิมและร๎านค๎าปลีก
สมัยใหมํ  

  ในชํวงอนาคต การแขํงขันในตลาดค๎าข๎าวและพฤติกรรมผู๎บริโภคเปลี่ยนไปจะทําให๎
ผู๎ประกอบการในทุกภาคสํวนพัฒนานวัตกรรมการค๎าขึ้น ในเรื่องการพัฒนากลยุทธ๑ทางธุรกิจ           
เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค ในด๎านการรวมตัว เกิดการรวมตัวในระบบโลจิสติกส๑ข๎าว   
ต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ยกตัวอยํางเชํน การรวมตัวไปข๎างหน๎า (Forward Integration) 
หมายถึงการที่องค๑กรเข๎าไปดําเนินธุรกิจที่ลูกค๎า ของกิจการดําเนินอยูํ เชํน ในธุรกิจการค๎าข๎าว 
ผู๎ประกอบการโรงสีข๎าวบางแหํง ซึ่งแตํเดิมต๎องขายข๎าวให๎กับผู๎สํงออกได๎ขยายตัวเข๎ามาทําธุรกิจ
สํงออกด๎วยตัวเอง จึงทําให๎ผู๎ประกอบการโรงสีข๎าวสามารถปูองกันการกดราคาข๎าวจากผู๎สํงออกได๎ 
เนื่องจากตนเองก็สามารถสํงออกข๎าวได๎ด๎วยตนเอง เป็นต๎น  

  นอกจากนี้การรวมตัวแบบย๎อนหลัง (Backward Integration) หมายถึง การที่
องค๑กรเข๎าไปดําเนินธุรกิจซึ่งผู๎ขายของกิจการดําเนินอยูํ เชํน บริษัทที่ผู๎ค๎าข๎าวในตํางประเทศเข๎ามาตั้ง
ตัวเป็นผู๎สํงออกในไทยเพ่ือสํงออกข๎าวและจําหนํายให๎กับลูกค๎าในตํางประเทศ กลําวได๎วําธุรกิจต๎นน้ํา
ไปทําปลายน้ําเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจปลายน้ําก็จะหันมาทําธุรกิจต๎นน้ําเพ่ิมมากขึ้น ในด๎าน  
การขนสํง รูปแบบการสํงสินค๎าจะเปลี่ยนจากการสํงแบบเทกอง (Bulk Vessel) ไปเป็นการขนสํง     
ตู๎คอนเทนเนอร๑ทางทะเลด๎วยเรือ (Container Ship) เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากผู๎บริโภคในตํางประเทศ
สั่งซื้อสินค๎าข๎าวจํานวนน๎อยลงแตํสั่งสินค๎าถี่ขึ้น เพ่ือไมํต๎องแบกรับต๎นทุนมากกินไปเห็นได๎จาก     
ขนาดบรรจุเล็กลงจากขนาด 100 กิโลกรัม กลายเป็น 50, 15, 1, และ 0.5 กิโลกรัม ตามลําดับ 

 โดยภาพรวมจากผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้ง 3 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนแรก คือ         
พลวัตการผลิตข๎าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุํมน้ําแมํกลอง ขั้นตอนถัดมา คือ นวัตกรรม
การผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวในประเทศไทย และขั้นตอนสุดท๎าย  คือ นวัตกรรม    
การผลิตข๎าว การแปรรูปข๎าว และการค๎าข๎าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แสดงให๎เห็นถึงเปูาหมายรํวมกัน
ของการสร๎างนวัตกรรมข๎าวเพ่ือให๎เกิดความมั่นคงด๎านอาหารขึ้นในประเทศไทย 
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ตารางที่ 4 หํวงโซํอุปทานนวัตกรรมข๎าวไทยจากอดีตถึงอนาคต 

 นวัตกรรมการผลิตข้าว นวัตกรรมการแปรรปูขา้ว นวัตกรรมการค้าข้าว 

 
ช่วงอดีต 

 
(หลังการ

ปฏิวตัิเขยีว) 

 
- เปูาหมายคือการเพิ่มปริมาณ   
  ผลผลิตข๎าว 
- ชาวนาผลิตข๎าวตามการเกษตร    
  แผนใหมํและเร่ิมปรับเปลี่ยน 
  ตัวเองเป็นผู๎จัดการนาข๎าว 

 
- เน๎นการแปรรูปจากข๎าวเปลือก     
  เป็นข๎าวสารเพื่อให๎คนบริโภค    
  สํวนรําและปลายข๎าวมักนําไป 
  เป็นอาหารสัตว๑ เชํน ปลา สุกร  
  วัว เป็นต๎น  

 
- ข๎าวสารที่ใช๎บริโภคภายประเทศ  
  มักสํงขายผํานร๎านค๎าสํงและ   
  ร๎านค๎าปลีก 
 - ข๎าวสารที่สํงออกไป 
  ตํางประเทศมักสํงไปยังผู๎สํงออก 
  ข๎าวที่กรุงเทพเพื่อลําเลียงขึ้น     
  เรือสินค๎า 
- รําและปลายข๎าวมักสํงไปยัง       
  โรงผลิตอาหารสัตว๑ 

 
ช่วงปัจจบุัน 

 

 
- เปูาหมายคือการพัฒนาพันธุ๑ 
  ข๎าวเพื่อปลูกในพื้นที่ที่ไมํ 
  เหมาะสมและการเพิ่ม 
  สารอาหารในข๎าว 
- ชาวนาพัฒนาตัวเอง          
  เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
  ด๎านการผลิตข๎าว 

 
- นวัตกรรมกระบวนการแปรรูป 
  ข๎าวมีการพัฒนากระบวนการ 
  ใหมํ ๆ มากขึ้นสํงผลให๎มี 
  ผลิตภัณฑ๑ข๎าวใหมํ ๆ ทั้งที่เป็น 
  อาหารและที่ไมํใชํอาหาร         
  มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส๑         
  ทั้งทางบกและทางน้ําให๎มี 
  ประสิทธิภาพในการขนสํง 
- การพัฒนาของชํองทาง            
  จัดจําหนําย ได๎แกํ ร๎านค๎าปลีก 
  ทันสมัย ห๎างสรรพสินค๎า และ 
  การพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑  

 
ช่วงอนาคต 

 
(ในช่วงไม่
เกิน 10 ปี
ข้างหน้า) 

 
- เปูาหมายคือใช๎วิทยาศาสตร๑   
  และเทคโนโลยีเพื่อออกแบบ 
  ข๎าวให๎ได๎ลักษณะตามที่ต๎องการ 
  ทั้งในแงํปริมาณและคุณภาพ 
- ชาวนาจะเป็นผู๎จัดการนาโดยใช๎ 
  เทคโนโลยีใหมํ ๆ ในการผลิต 
  ข๎าวและซ้ือขายข๎าวแบบเกษตร      
  พันธสัญญา 

 
- การแปรรูปข๎าวเป็นอาหารเพื่อ   
  สุขภาพเพิ่มขึ้น 
- คํูแขํงอุตสาหกรรมแปรรูปข๎าว 
  เพิ่มมากขึ้น 
-วิธีการแปรรูปข๎าวที่เพิ่ม    
 ประสิทธิภาพเพื่อคงคุณภาพ  
 ของอาหาร 

 
- การแขํงขันในตลาดค๎าข๎าวที่ 
  สูงขึ้นจะทําให๎ผู๎ประกอบการ 
  พัฒนานวัตกรรมการค๎า       
  โดยพัฒนากลยุทธ๑ทางธุรกิจ   
  เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการ 
  ของผู๎บริโภค 
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 บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การวิจัยนวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย         
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งวิธีและการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกเป็น         
3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง : วิเคราะห์พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ า   
แม่กลอง ใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis - CDA)       
โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว จ านวน 8 คน พร้อมกับวิเคราะห์เอกสาร        
และสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจากการเป็นนักเรียนชาวนา 

 ขั้นตอนที่สอง : สังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวใน
ประเทศไทย ใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Methodology - GTM)    
โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตข้าว จ านวน 6 คน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้าว
ในกลุ่มอาหาร จ านวน 15 ตัวอย่าง และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวจาก    
ช่องทางการจ าหน่ายข้าวในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวกับกลุ่มผู้บริโภคคนเมือง 

 ขั้นตอนที่สาม : สังเคราะห์นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่    
จะเกิดขึ้นในอนาคต ประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต (Ethnographic Futures Research - EFR) 
โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน จากกลุ่มการผลิตข้าว กลุ่มการแปรรูปข้าว และกลุ่ม    
การค้าข้าว สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้้า      
แม่กลอง 

 พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลองเป็นการแสดงถึง
ปรากฏการณ์ของวิถีการผลิตข้าวของชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี 
ในช่วงนี้ แนวความคิดธรรมชาตินิยมและพุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์หลักของชาวนาที่ส่งผลต่อวิถี    
การผลิตข้าว ท าให้ชาวนามองว่าวงจรชีวิตข้าวด าเนินไปเช่นเดียวกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ โดย
ชาวนามีภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจากการรับและตีความตัวบท คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการ
ท านา ในฐานะวาทกรรมหลัก น ามาเป็นระเบียบแบบแผนในการผลิตข้าว พิธีกรรมดังกล่าวแบ่ง
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ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พิธีกรรมเพ่ือบวงสรวง อ้อนวอน เสี่ยงทาย พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก 
พิธีกรรมเพ่ือการบ ารุงรักษา พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเกี่ยว และพิธีกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลอง   

 อัตลักษณ์ของชาวนา คือ การผลิตข้าวตามพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการท านา นอกจาก
เป็นวาทกรรมหลักที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดการยอมรับในสังคมแล้ว ยังเป็นอีกชุดความรู้หนึ่งที่ท าให้
พิธีกรรมเหล่านี้สามารถมีพ้ืนที่และด ารงอยู่ในสังคม ในขณะที่ระบบความสัมพันธ์ของชาวนาแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ การแบ่งงานกันท าในครอบครัว กล่าวคือทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องมีความรู้และ
ความสามารถในการผลิตข้าว อีกส่วนหนึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าวของชาวนา    
โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ตามประสบการณ์ นอกจากนี้ชาวนายังมีการเอาแรงกันเป็นวิธีการ
แลกเปลี่ยนแรงงานช่วยเหลือในการผลิตข้าว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน
สมัยก่อน  

 ในขณะที่ภาคปฏิบัติการทางสังคมของชาวนาลุ่มน้ าแม่กลองนั้น ครูชาวนาและปราชญ์
ชาวบ้านเป็นผู้มีบทบาทหลักในการถ่ายทอดรูปแบบพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการท านาให้กับชาวนา
และคนในลุ่มน้ าแม่กลอง ได้แก่ การปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม การสร้างสภาวะเหมาะสม      
ทางนิเวศวิทยา การสร้างอิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพและความม่ันคงทางสังคม และการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจแก่มนุษย์หรือสังคม 

 หลังจากนั้นมีการส่งผ่านวาทกรรม “การปฏิวัติเขียว” ให้กับชาวนาลุ่มน้ าแม่กลอง โดยที่
อุดมการณ์และกระบวนการปฏิวัติเขียวเริ่มขึ้นในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้         
ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร 2 คน คือ แฮริส เอช เลิฟ 
(Haris H. Love) และโรเบิร์ต แอล เพนเดิลตัน (Robert L. Pendleton) มาพัฒนาการเกษตรและ
ข้าวของไทย เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2493 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า      
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ดร. ครุย บุณยะสิงห์ และ ดร. สละ ทศานนท์ ร่วมท างานด้วย  

 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวส่งผลเป็นรูปธรรมหลังจากเบน แจ็คสัน (Ben R. Jackson)      
ผสมพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เป็นพันธุ์ข้าวต้นเตี้ย ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งท าให้
ชาวนาสามารถปลูกได้ตลอดปี และเหมาะสมกับพ้ืนที่นาในเขตชลประทาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นี้ท าให้ชาวนาในเขตชลประทานต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นการผลิตข้าว
แผนใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิวัติเขียว เพ่ือมุ่งเพ่ิมผลผลิตข้าวจ านวนมากและตอบสนองต่อ      
ความต้องการของตลาด นอกจากนี้ชาวนาได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ปุ๋ยเคม ีและสารเคมีปราบแมลงและศัตรูพืชมาใช้ในการผลิตข้าว 

 ในการปฏิวัติเขียวที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของการปฏิวัติเขียว 3 ครั้ง 
กล่าวคือ ในยุคที่ 1 ของการปฏิวัติเขียวเริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1960 ขณะนั้นใช้ข้าวพันธุ์ IR8 ซึ่งมี
จุดประสงค์หลักในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าว ต่อมาเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาเข้าสู่การปฏิวัติเขียวยุคที่ 2    
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ที่นอกจากเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารแล้ว ยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพ่ือปลูก   
ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมและให้ความส าคัญกับการเพ่ิมสารอาหารในข้าว และการปฏิวัติเขียวยุคที่ 3     
คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2030 เน้นการออกแบบข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบข้าวให้ได้ลักษณะตามท่ีต้องการ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือให้สอดคล้องกับโลกอนาคต 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ชาวนามีอุดมการณ์ใหม่ในการผลิตข้าว กล่าวคือ 
ในช่วงหลังจากการปฏิวัติเขียว อิทธิพลของทฤษฎีประชากรล้นโลกและลัทธิทุนนิยมท าให้ชาวนา   
มองว่าข้าวคือธัญพืชทางการค้าและชาวนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าข้าว พอมาถึงช่วงปัจจุบัน
แนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง ท าให้ชาวนามีอุดมการณ์ใหม่โดยมองว่า
นวัตกรรมการผลิตข้าวคือการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

 ในส่วนของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของชาวนาลุ่มน้ าแม่กลองเป็นการสร้างและผลิต
ซ้ าจากตัวบท หลังจากการส่งผ่านวาทกรรมการปฏิวัติเขียวให้กับชาวนาลุ่มน้ าแม่กลอง ประกอบด้วย 
อัตลักษณ์ ระบบความสัมพันธ์ และการช่วงชิงการน าของวาทกรรมในช่วงหลังจากการปฏิวัติเขียว      
มีรายละเอียดดังนี้ 

 อัตลักษณ์ของชาวนาในช่วงหลังจากการปฏิวัติเขียว การผลิตข้าวแผนใหม่เป็นวาทกรรม
หลักที่ถูกสร้างขึ้นจากฐานคิดของวิทยาศาสตร์หรือที่รู้จักในนามว่าการปฏิวัติเขียว ถัดมาในช่วง
ปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตข้าวและการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นการผลิตซ้ าทางวาทกรรม    
การผลิตข้าวแผนใหม่ ตามแนวทางการปฏิวัติเขียวเพื่อเปลี่ยนแปลงและกดทับวาทกรรมเดิม 

 ระบบความสัมพันธ์ของชาวนาลุ่มน้ าแม่กลองประกอบด้วยการแบ่งงานกันท า            
ในครอบครัว และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าว กล่าวคือช่วงหลังการปฏิวัติเขียว การแบ่ง
งานกันท าในครอบครัว ผู้ชายเป็นผู้จัดการนาข้าวเพ่ิมขึ้น ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลบ้าน เลี้ยงลูก 
บางครั้งก็มีการท างานเสริม พอมาถึงช่วงปัจจุบัน ผู้ชายเป็นผู้จัดการนาข้าว ส่วนผู้หญิงมักท างานบ้าน
และมีการจ้างงานบ้านเพื่อให้คนอ่ืนท าบางส่วน 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าวหลังจากการปฏิวัติเขียว การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตข้าวมี 2 แบบ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในครอบครัว เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จากคนในครอบครัว และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชาวนาได้รับจากภายนอก คือ ความรู้ที่ได้จาก
ภาครัฐ ได้แก่ กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร พอมาในช่วงปัจจุบัน การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตข้าวที่มีเพ่ิมมาคือ ความรู้จากธุรกิจด้านการเกษตรจากภาคเอกชน และจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

 ถัดมาคือการช่วงชิงการน า ช่วงหลังจากการปฏิวัติเขียว ชาวนารับและตีความตัวบทใหม่ 
คือ นโยบายต่าง ๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 แล้วน ามาใช้            
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การกระท าดังกล่าวเป็นการสร้าง การผลิตซ้ า และการเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ของชาวนา        
เขตชลประทาน คือ กระบวนการผลิตข้าวแผนใหม่ในเขตชลประทาน พอมาถึงช่วงปัจจุบัน การสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว และนวัตกรรมการผลิตข้าวเป็นตัวบทที่ชาวนาได้รับและน ามา
ปฏิบัติซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการสร้าง การผลิตซ้ า และการเผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวนา 

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว "นวัตกรรมการผลิตข้าว” จึงกลายเป็นวาทกรรมใหม่ของ
การพัฒนา ได้แก่ การผลิตข้าวระบบประณีต การผลิตข้าวระบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว การใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย การใช้ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัด การขึ้นทะเบียนข้าวเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม และการผลิตข้าวอินทรีย์ ล้วนส่งผลต่อการผลิตข้าวของชาวนาใน
ลุ่มน้ าแม่กลองให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมตามแนวทางของการผลิตข้าวโดยอาศัย
นวัตกรรม 

 นอกจากนี้กระบวนการสร้างการยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าว หลังจากการปฏิวัติเขียว 
การเพ่ิมผลผลิตข้าวเป็นอุดมการณ์หลักที่ชาวนาถูกมอบหมายจากสังคมให้ปฏิบัติตาม สังคมในที่นี้
หมายถึงกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรที่ถ่ายทอดอุดมการณ์เกี่ยวกับการผลิตข้าวให้กับ
ชาวนาและคนในชุมชน พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ โดยประเทศไทยมีการ
วางแผนรองรับโดยจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 พอมาถึงช่วง
ปัจจุบันสังคมได้ถ่ายทอดอุดมการณ์ใหม่ให้ชาวนา ในที่นี้สังคมคือตลาดหรือผู้ซื้อข้าวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ก าหนดและถ่ายทอดอุดมการณ์ผ่านมายังธุรกิจแปรรูปและผู้ ค้าข้าวว่าต้องการ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหรือคุณสมบัติของข้าวใดบ้าง หลังจากนั้นผู้ค้าข้าวและธุรกิจแปรรูปอาหารจากข้าวก็จะ
ก าหนดคุณสมบัติของข้าวที่ต้องการให้กับชาวนาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต หลังจากนั้น
ชาวนาก็จะผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด  

 ในท้ายที่สุด การรับเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขต
ชลประทานลุ่มน้ าแม่กลองมีผลกระทบในด้านดี เป็นการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ท าให้ชาวนาสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการเติบโตของต้นข้าวได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น ส่วนผลกระทบในด้านเสีย ชาวนา
ที่สูงอายุจะปรับตัวได้ยากเพราะความเคยชินกับวิธีการผลิตแบบก่อน ๆ และภาระหนี้สินจากปัจจัย
ภายนอกเพ่ิมข้ึน ทั้งพันธุ์ข้าว ปุ๋ย เคมีภัณฑ์การเกษตร เป็นปัจจัยส าคัญที่ชาวนาต้องแบกรับไว้ 

 ขั้นตอนที่สอง :  นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว              
ในประเทศไทย 

 นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย เป็นการอธิบาย
ถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมข้าว โดยเริ่มจากผู้บริโภคข้าวคือกลุ่มคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
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นวัตกรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ก าลังเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในสังคม และเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทชี้น า
สังคม ส าหรับแนวโน้มเชิงมหภาพของกลุ่มผู้บริโภคแบบตลาดคนเมืองทั่วไปนั้นมีสาเหตุหลัก            
3 ประการที่เป็นแรงผลักดันกระแสการบริโภค ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมือง ศักยภาพ
ความเป็นเมือง และวัฒนธรรมของคนเมืองรุ่นใหม่ ในขณะที่คนเมืองเสมือนในสังคมไทยเป็นกลุ่มคน
ชนบท แต่มีความรู้ ความเชื่อ และมีแบบแผนการด ารงชีวิตเหมือนคนอยู่ในเมืองก าลังมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นตามเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าว กล่าวคือ      
ความต้องการของคนเมืองคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว โดยที่กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์
ข้าวของกลุ่มผู้บริโภคคนเมืองมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดประเภท
ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ เลือกซื้อ การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย  การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ข้าว            
การตอบสนองต่อความต้องการ และการตัดสินใจซื้อข้าว 
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนานวัตกรรม
ได้แก่ ร้านค้าปลีกทันสมัย ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกออนไลน์ เนื่องจากการ
สังเกตการจัดเรียงกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวในชั้นวางของ พบว่ามักจัดเรียงผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ใกล้ๆ กัน 
เพ่ือให้ผู้ซื้อได้พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  ในขณะที่การออกร้านตามงานแสดงสินค้าท าให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมข้าวแข่งขันกัน เพ่ือตอบสนอง          
ความต้องการของผู้ซื้อ รวมถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทใน
การน าเสนอนวัตกรรมการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนการเดินทางของผู้ซื้อ   
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวคือการเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มี อัตลักษณ์ กล่าวคือการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ข้าวแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ              
กระบวนการแรกเป็นกระบวนการเพ่ิมคุณค่าเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมข้าว คุณค่าในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้บริโภค  ได้แก่ การขึ้น
ทะเบียนข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การผลิตข้าวอินทรีย์ การพัฒนาอัตลักษณ์ข้าว
พ้ืนเมืองให้โดดเด่นในเรื่องโภชนาการอาหาร ส่วนกระบวนการเพ่ิมมูลค่าเป็นกระบวนการที่ท าให้
มูลค่าข้าวเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมคุณสมบัติข้าว ได้แก่ การท าข้าวฮาง การท าข้าวนึ่ง การท าข้าวหุงสุกเร็ว 
การท าข้าวแช่เยือกแข็ง และการท าข้าวสีสด รวมถึงกระบวนการบรรจุข้าว ได้แก่ การบรรจุแบบ
สุญญากาศ การผลิตข้าวกระป๋อง การบรรจุรีทอร์ทเพาซ์ รวมทั้งการเพ่ิมมาตรการความปลอดภัย     
ในการผลิตอาหารเรื่องสารก่อภูมิแพ้ 
 การสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าวคือการพัฒนาความม่ันคงด้านอาหาร กล่าวคือนวัตกรรม
ในการผลิตข้าวไม่ได้เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากบทบาทของการท างาน
ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตข้าว 13 บทบาท ได้แก่ ชาวนา ปราชญ์ชาวบ้าน  นักส่งเสริม
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การเกษตร นักผสมพันธุ์ข้าว นักวิชาการด้านปุ๋ย นักวิชาการโรคพืช นักการเมืองท้องถิ่น วิศวกรจาก
ธุรกิจเครื่องจักรกล นักธุรกิจโรงสีและโรงงานแปรรูปข้าว นักโภชนาการอาหาร นักการตลาด          
นักสื่อสารมวลชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากธนาคารและสหกรณ์การเกษตร 
 จากความส าคัญในแต่ละประเด็นข้างต้น น ามาสรุปเป็นภาพจ าลองทางความคิด 
“นวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และการค้าข้าวในประเทศไทย” ซึ่งเป็นการแสดงถึงชุดความสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้บริโภค การผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และช่องทางการจ าหน่ายข้าว ซึ่งเป็นกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมข้าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

 นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการ
อธิบายภาพอนาคตของนวัตกรรมข้าวที่จะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการผลิตข้าว กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปข้าว และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญการค้าข้าว ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 1. นวัตกรรมการผลิตข้าว 
  ภาพอนาคตในทางดี ได้แก่ (1) การพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพ ในอนาคตไทยจะต้อง

พัฒนาคุณภาพข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และพัฒนา
พันธุ์อ่ืนๆ อีก เช่น พันธุ์ข้าวหอมปทุม พันธุ์ข้าวปิ่นเกษตร เป็นต้น เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค (2) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวลดต้นทุน ด้วยการใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นนั้น
จะสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้มาก (3) การรวมแปลงนาขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความประหยัดจาก
ขนาด (4) การปรับตัวของชาวนารุ่นใหม่ โดยกลุ่มคนที่จะเป็นส่วนส าคัญในการผลิตข้าวของไทยก็คือ
ลูกหลานชาวนาที่จะผันตัวเองให้กลายเป็นผู้จัดการชาวนาหรือเกษตรกรปราดเปรื่อง  และ             
(5) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  ภาพอนาคตในทางร้าย ได้แก่ (1) การเรียนรู้ของชาวนาล้าหลัง พอเปรียบเทียบกับ
ความรู้ของชาวนาไทยกับชาวนาในต่างประเทศ พบว่าความรู้ในตัวของชาวนาไทยอยู่ในระดับต่ ามาก 
(2) การไม่ปรับตัวของชาวนา เป็นที่คาดการณ์ว่าปัญหาข้าวไทยที่จะเกิดขึ้นคงคล้ายกับการเปิดเสรี   
ในการน ากระเทียมและส้มเข้ามาในไทย จะพบว่าชาวนาร้อยละ 50 จะล่มสลายไป หลังจากนั้นก็จะ
เหลือชาวนาแค่ร้อยละ 20 ที่สามารถปรับตัวได้ (3) ระบบการผลิตข้าวแบบผูกขาด ในอนาคตระบบ
การผลิตข้าวของชาวนาจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบการเกษตรพันธสัญญาเพ่ิมขึ้น (4) อุปสรรคการท างาน
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ท าให้นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวมีจ านวนลดลง ส่งผลให้การวิจัยและ
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พัฒนาข้าวของไทยล่าช้า (5) การถือครองที่ดินของชาวนาลดลง โดยที่ดินกลายเป็นของนายทุนเพ่ิม
มากขึ้น (6) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรุนแรงขึ้น สภาพภูมิอากาศจะมีความแปรปรวนและมี    
ความรุนแรงขึ้น  และปัญหาการขาดแคลนน้ ารุนแรงในอนาคต  และ (7) การจ ากัดเขตการเพาะปลูก 
ในอนาคตการโซนนิ่งในไทยเป็นไปได้ยาก เพราะการโซนนิ่งเป็นระบบเดียวกับระบบคอมมูนที่ใช้       
ในประเทศท่ีปกครองระบอบคอมมิวนิสต์และเกิดความล่มสลายมาแล้ว 

  ภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ (1) เทคโนโลยีการผลิตเข้ามา
แทนชาวนา ตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว การตกกล้า การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึง      
การเก็บเกี่ยว (2) การรวมแปลงนาขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการผลิต
สินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และ
ต้นทุนการผลิตที่สูง (3) การเปลี่ยนมือที่ดินจากชาวนาไปสู่นายทุน เนื่องจากชุมชนกลายเป็นเมืองท า
ให้ราคาที่ดนิสูงขึ้น ส่งผลให้ชาวนาต้องการขายที่ท ากิน และความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดที่ชาวนา
ต้องสร้างหนี้เพ่ิมขึ้น (4) การท าการเกษตรแบบพันธสัญญา เนื่องจากทั้งชาวนาและอุตสาหกรรม    
แปรรูปข้าวต้องร่วมมือกันเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวน
และความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่แน่นอน และ (5) การผลิตข้าวคุณภาพและข้าวเพ่ือสุขภาพ      
เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแข่งด้านคุณภาพข้าวในตลาดพรีเมี่ยมและตลาดเพื่อสุขภาพในอนาคต 

 2. นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
  ภาพอนาคตในทางดี ได้แก่ (1) การแปรรูปข้าวมีความหลากหลายขึ้น ทั้งการแปรรูป
ข้าวที่เป็นอาหารและที่ไม่ใช่อาหาร (2) อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวขนาดกลางและขนาดย่อมมีเพ่ิม    
มากขึ้นเพ่ือตอบสนองการยกระดับความสามรถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวไทย และ 
(3) การเพ่ิมความปลอดภัยในการผลิตอาหารในระบบการจัดการในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ได้แก่      
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร และเรื่องสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 
  ภาพอนาคตในทางร้าย ได้แก่ (1) ความล่าช้าและไม่ชัดเจนจากภาครัฐ ใน           
การวางแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ (2) ความล้มเหลว
ของการเจรจาการค้าในต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐของไทยไม่มีอ านาจในการต่อรองและไม่ประสบ
ความส าเร็จในการเจรจา เนื่องจากความสามารถของหน่วยงานราชการลดน้อยลง และ (3) ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมข้าวไทยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจมากกว่าการมุ่งเป้าหมายที่จะสร้างผลก าไรจากนวัตกรรมข้าวนั้น ๆ 

  ภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ (1) การแปรรูปข้าวเป็นอาหาร
เพ่ือสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมรับประทาน ข้าวที่มีโพรไบโอติกส์ และอาหารระดับ
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เซลล์ (2) คู่แข่งอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพิ่มมากข้ึน ในอนาคตไทยจะมีคู่แข่งด้านอุตสาหกรรมแปรรูป
ข้าวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากพม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย และ (3) วิธีการแปรรูปที่เพ่ิมประสิทธิภาพสูงขึ้น           
ในอนาคตจะมีการใช้กระบวนการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อนในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว    
เพ่ือคงคุณสมบัติเดิมไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 3. นวัตกรรมการค้าข้าว 
 ภาพอนาคตในทางดี ได้แก่ (1) ระบบโลจิสติกส์ข้าวไทยมีประสิทธิภาพทั้งทางบกและ

ทางน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งมอบข้าวบริเวณท่าเรือสินค้า (2) คุณภาพข้าวไทยสูงกว่าประเทศ     
ในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของไทย และสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกข้าว         
ในกลุ่มอาเซียน   

  ภาพอนาคตในทางร้าย ได้แก่ (1) การส่งออกข้าวไทยที่มีต้นทุนการผลิตสูง ใน
อนาคต พม่าจะกลับมาครองส่วนแบ่งของตลาดข้าวและกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ตามด้วย
เวียดนาม และไทย (2) ปัญหาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จากนโยบายประชานิยมทั้งโครงการ
ประกันราคาข้าวและโครงการรับจ าน าข้าวเป็นนโยบายที่ขัดแย้งกับหลักกลไกตลาด ส่งผลกระทบใน
การท าธุรกิจของโรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวทั้งในปัจจุบันและอนาคตและ (3) ความไม่สมดุลของกลไก
ตลาด กล่าวคือไทยมีก าลังการแปรรูปข้าวมากกว่าการผลิตข้าว 3 เท่า และมีผู้ส่งออกข้าวจ านวนน้อย 

  ภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ (1) การแข่งขันในตลาดข้าว
สูงขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการแข่งขัน คือ ราคา ซึ่งเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุน และ
นโยบายจากภาครัฐจะเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญ (2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าว 
เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งรายได้ที่มากขึ้นส่งผลต่อการ
เลือกซื้อข้าว และ (3) การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจข้าว โดยจะเกิดการรวมตัวทางธุรกิจข้าวในระบบโลจิ
สติกส์ข้าว ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ด้วยการรวมตัวไปข้างหน้าและการรวมตัวแบบย้อนหลัง 
รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากการส่งแบบเทกองเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลด้วยเรือ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ขั้นตอน น ามาสู่การสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในห่วงโซ่อุปทานนวัตกรรมข้าวไทยจากอดีตถึงอนาคต ดังนี้ 

 1. กระบวนการต้นน้้า หมายถึง นวัตกรรมการผลิตข้าว 
  ในอดีตหรือหลังจากการปฏิวัติเขียว เป้าหมายหลักของการผลิตข้าว คือ การเพ่ิม

ปริมาณผลผลิต โดยที่ประเทศไทยรับวิทยาการและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
เข้ามาใช้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตข้าวในไทย โดยเฉพาะนาข้าวในเขตชลประทาน
ภาคกลาง ท าให้การผลิตข้าวยึดตามแนวทางการเกษตรสมัยใหม่ พอมาถึงช่วงปัจจุบัน เป้าหมาย   
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การผลิตข้าวเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือมีการมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าว เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมและมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพ่ือเพ่ิมสารอาหารในข้าว ถัดจากนั้นในช่วงอนาคตอีกไม่เกิน 10 
ปีข้างหน้า เป้าหมายของการผลิตข้าว คือ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบข้าวให้ได้
ลักษณะตามท่ีต้องการทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ 

 2. กระบวนการกลางน้้า หมายถึง นวัตกรรมการแปรรูปข้าว 
  ในช่วงอดีต การแปรรูปข้าวมักเน้นการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร โดยโรงสี

ข้าวมีบทบาทหลักในการแปรรูป ข้าวสารที่ได้จากการแปรรูปน ามาใช้เพ่ือการบริโภค ส่วนร าและ
ปลายข้าวมักน าไปเป็นอาหารสัตว์ พอมาถึงช่วงปัจจุบัน นวัตกรรมกระบวนการแปรรูปข้าวมี          
การพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ มากขึ้น โดยกระบวนการเพ่ิมคุณสมบัติข้าวและกระบวนการบรรจุข้าว   
ส่วนในอนาคตนั้นการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น       
การพัฒนาข้าวให้เป็นยาหรือธัญโอสถจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้
กระบวนการแปรรูปข้าวและอาหารจะมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในไทย เพ่ือให้อาหาร    
คงคุณสมบัติเดิมไว้ได้มากที่สุดเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าว 

 3. กระบวนการปลายน้้า หมายถึง นวัตกรรมการค้าข้าว 
 ในช่วงอดีต ข้าวสารที่ได้จากโรงสีข้าวขนาดเล็กหรือโรงสีข้าวชุมชนมักส่งขาย         
ในบริเวณใกล้เคียง บางส่วนก็ส่งขายไปยังร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในประเทศ ส่วนโรงสีข้าวขนาด
ใหญ่มักส่งข้าวสารไปยังผู้ส่งออกข้าวที่กรุงเทพมหานครเพ่ือล าเลียงขึ้นเรือสินค้าไปยังต่างประเทศ 
ในขณะที่ผลพลอยได้จากการสีข้าว คือ ร าและปลายข้าวมักส่งไปยังโรงผลิตอาหารสัตว์บริเวณ
ใกล้เคียง พอมาถึงช่วงปัจจุบันมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ า ท าให้ระบบ       
การขนส่งของไทยมีประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา โดยที่การส่งออก
ข้าวของไทยจะขายข้าวให้ผู้ซื้อในต่างประเทศใน 3 รูปแบบ คือ ขายข้าวให้ผู้ซื้อที่เป็นเอกชน               
ในต่างประเทศ ขายข้าวให้รัฐบาลของประเทศผู้ซื้อ และบริษัทส่งออกเป็นผู้จัดหาข้าวส่งในนามรัฐบาล
ไทยเพ่ือขายให้กับรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ การขายข้าวให้ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะเป็นการขาย
ผ่านบริษัทนายหน้าค้าข้าวในต่างประเทศ นอกจากนี้การค้าข้าวสารภายในประเทศจะด าเนินการ    
ผ่านพ่อค้าส่งข้าวสารที่อาจซื้อข้าวสารจากโรงสีโดยตรงหรือซื้อผ่านหยง หลังจากนั้นพ่อค้าส่งข้าวสาร
จะบรรจุข้าวสารเป็นหน่วยย่อยและส่งต่อให้กับพ่อค้าปลีกเพ่ือด าเนินการขายข้าวสารภายในประเทศ
ต่อไป ส่วนในช่วงอนาคต การแข่งขันในตลาดค้าข้าวและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจะท าให้
ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนพัฒนานวัตกรรมการค้าขึ้นในเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ในด้านการรวมตัวจะเกิดการรวมตัวในระบบโลจิสติกส์ข้าว   
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ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้แก่ การรวมตัวไปข้างหน้า และการรวมตัวแบบย้อนหลัง ส่วนในการ
ส่งสินค้าจะเปลี่ยนจากการส่งแบบเทกองไปเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลด้วยเรือ 

 โดยภาพรวมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนแรก คือ         
พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง ขั้นตอนถัดมา คือ นวัตกรรม
การผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย และขั้นตอนสุดท้าย คือ นวัตกรรม    
การผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน
ของการสร้างนวัตกรรมข้าวเพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารขึ้นในประเทศไทย 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่หนึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวนาในเขตชลประทาน 
จากวิธีการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมกลายเป็นการผลิตข้าวแผนใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามการปฏิวัติ
เขียวที่มุ่งเพ่ิมผลผลิตข้าวจ านวนมากเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยชาวนาได้ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปราบแมลงและศัตรูพืช   
ในการผลิตข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับค ากล่าวของสุพัตรา สุภาพ (อ้างถึงใน กระทรวง
วัฒนธรรม 2552 : 14) ที่ว่าสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คู่กัน หากสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมจะ
เปลี่ ยนไปด้ วยเช่น เดี ยวกัน  เมื่ อวัฒนธรรมเปลี่ ยนสั งคมจะเปลี่ ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน                  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่รวมกัน   
ในสังคม ทั้งในรูปของโครงสร้างและหน้าที่ 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม         
ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 8 ประการ (ณรงค์ เส็งประชา, อ้างถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม 2552 : 15) ได้แก่ 
(1) การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ อาทิ ความเสื่อมของดิน น้ าท่วม ท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ     
เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลง (2) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้น 
(3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม อาทิ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การแข่งขัน 
ความขัดแย้งทางชนชั้นท าให้ต้องสร้างวิธีการหรือกฎระเบียบในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยาก          
(4) การแลกเปลี่ยนหรือหยิบยื่นวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่พัฒนา    
อย่างรวดเร็ว (5) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความรู้ที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย          
(6) การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนโยบายหรือความประสงค์ของผู้ปกครอง (7) การเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมองเห็นประโยชน์และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง และ (8) การเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การท านุบ ารุงส่งเสริมวัฒนธรรม มีการดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน  
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 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่หนึ่งยังพบอีกว่าลัทธิธรรมชาตินิยมและพุทธศาสนาส่งผลต่อโลก
ทัศน์ในการผลิตข้าวของชาวนาว่าวงจรชีวิตข้าวด าเนินไปเช่นเดียวกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ 
หลังจากนั้นช่วงการปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง อิทธิพลจากทฤษฎีประชากรล้นโลกและลัทธิทุนนิยมเปลี่ยน
โลกทศัน์การผลิตข้าวของชาวนาให้มองว่าข้าวคือธัญพืชทางการค้าและชาวนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การค้าข้าว ในปัจจุบันหรือช่วงการปฏิวัติเขียวครั้งที่สอง แนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่องเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ในการผลิตข้าวของชาวนาว่า 
นวัตกรรมการผลิตข้าวคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชาวนาในแต่ละช่วงเวลานี้ สอดคล้องกับค ากล่าวของ      
โรเบิร์ต ซีกเลอร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่กล่าวไว้ว่าในยุคที่หนึ่งของการปฏิวัติเขียว
เริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1960 ขณะนั้นใช้ข้าวพันธุ์ IR8 ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าว 
ต่อมาเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาเข้าสู่การปฏิวัติเขียวยุคที่สองที่นอกจากเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวเพ่ือ        
ความมั่นคงด้านอาหารแล้ว ยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมโดยที่ไม่ทอดทิ้ง
ชาวนา และให้ความส าคัญกับการเพ่ิมสารอาหารในข้าวหรือการพัฒนาข้าวเพ่ือสุขภาพ และ         
การปฏิวัติเขียวยุคที่สามที่คาดว่าจะขึ้นในปี ค.ศ. 2030 เน้นการออกแบบข้าวให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นโดยจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบข้าวให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการ ทั้งในแง่
ปริมาณ คุณภาพ ให้สอดคล้องกับโลกอนาคต 

 อาจกล่าวได้ว่าถ้าผู้มีอ านาจในสังคมใดต้องการสร้างชุดความรู้  หลักการหรือ
แนวความคิดใดก็ตามที่ต้องการให้สังคมยอมรับหรือปฏิบัติตามผู้มีอ านาจในสังคมนั้นจ าเป็นต้องสร้าง
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม ด้วยการสร้างความหมาย อัตลักษณ์ ระบบความรู้ ระบบความสัมพันธ์
ทางสังคม และโลกทัศน์ ให้เกิดขึ้นด้วยอ านาจและความชอบธรรมที่แยบยล ร่วมกับภาคปฏิบัติการ
ทางสังคมซึ่งจะท าให้สังคมมองเห็นคุณค่า บทบาท และความส าคัญของสิ่งที่สร้างขึ้น จนสังคมเชื่อว่า
เป็นความจริง แล้วสังคมนั้นก็จะปฏิบัติตามวาทกรรมดังที่ได้ก าหนดขึ้นมา และวาทกรรมดังกล่าวก็จะ
มีอ านาจในการควบคุมและชี้น าสังคมได้ 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นอ่ืนอีก คือ วาทกรรมการผลิตข้าวแผนใหม่ท าให้ผลผลิตข้าว
เพ่ิมข้ึน แต่ภายในระบบเกษตรกรรมแผนใหม่นี้ ชาวนาต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรภายนอก
และพ่ึงพาตลาดในการแลกเปลี่ยนผลผลิตเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของ จึงเป็นที่มาของการถูกเอารัดเอา
เปรียบ หนี้สิน ความยากจน และความต้อยต่ าของฐานะทางสังคมของชาวนา ดังนั้นวาทกรรมชุดใหม่ 
คือ การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าวจึงเข้ามาสร้างความเป็นตัวตนของชาวนาขึ้นมา
ใหม่และท าให้เป้าหมายการผลิตข้าวของชาวนาเปลี่ยนไปจากเดิม จากการตีความตัวบท การผลิตซ้ า 
และการสร้างความเป็นอื่นของชาวนาขึ้นใหม่นี้สามารถแบ่งชาวนาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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 กลุ่มที่หนึ่ง คือ ชาวนาที่ผลิตข้าวแบบเคมี (Chemical Farming) มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในเชิงการค้า ฐานคิดในรูปแบบนี้ได้รับอิทธิพล        
การปฏิวัติเขียว เช่น การใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม การจัดการระบบแปลงนาขนาดใหญ่ การใช้ปุ๋ยและเคมี
ทางการเกษตร การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการระบบชลประทานและการขนส่ง และโรงสี
ข้าว เป็นต้น การผลิตข้าวในรูปแบบนี้ ใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ แรงงานคนเป็นเพียงผู้ควบคุม
เครื่องจักร เริ่มตั้งแต่การปรับพ้ืนที่เตรียมดินใช้รถแทรกเตอร์ในการไถดะ ไถแปร และสูบน้ าเข้านา
ด้วยเครื่องสูบน้ าและใช้เครื่องลูบดินเพ่ือความสม่ าเสมอของพ้ืนที่ หลังจากนั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวหาซื้อได้
ตามร้านค้าการเกษตร และน ามาหว่านหรือเพาะกล้า แล้วใช้เครื่องด านาตามความมุ่งหมายของ
ชาวนา โดยส่วนใหญ่ถ้าปลูกเพ่ือขายโรงสีมักนิยมท านาหว่าน แต่ถ้าขายท าเมล็ดพันธุ์ข้าวมักนิยมท า
นาด าเพราะสามารถควบคุมวัชพืชและข้าวพันธุ์ปนได้ดีกว่าแบบนาหว่าน ต่อมาพอข้าวแตกกอและ  
ตั้งท้องก็ใส่ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นข้าว บางครั้งพอมีแมลงหรือเพลี้ย
ระบาดท าลายต้นข้าวก็ต้องใช้สารฆ่าแมลง สาเหตุส าคัญของการระบาดของแมลง เกิดจากความไม่
สมดุลของสภาพแวดล้อมในนาข้าว แมลงที่เป็นประโยชน์ถูกท าลายไปจากสารเคมีท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมแมลงและเพลี้ยที่เป็นอันตรายต่อนาข้าว พอถึงระยะเก็บเกี่ยวก็จะปล่อยน้ าออกจากที่นา
เพ่ือให้รถเกี่ยวข้าวสามารถลงนาไปเกี่ยวข้าวได้ หลังจากชาวนาได้ข้าวเปลือกมาก็น าไปขายที่โรงสี    
และเงินท่ีได้มาก็จะน าไปซื้อปัจจัยต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 กลุ่มที่สอง คือ ชาวนาที่ผลิตข้าวแบบอินทรีย์ (Organic Farming) มีเป้าหมายเพ่ือ
การค้าและบางส่วนเก็บไว้บริโภคเอง โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผู้บริโภค มีฐานคิดที่ปรับจากภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม แนวความคิดของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 
แนวความคิดเกษตรธรรมชาติคิวเซของโมกิจิ โอกาดะ และแนวคิดเกษตรธรรมชาติเกาหลีของ ฮาน 
คิว โช โดยส่วนใหญ่แนวคิดของเกษตรธรรมชาติมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ การไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่
ปุ๋ยเคมี ไม่ก าจัดวัชพืช ใช้การคลุมดิน ใช้พลังจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม
แนวความคิดดังกล่าวได้ปรับให้เข้ากับหลักการท าเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย รูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่
ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัด
วัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค แมลงและศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
ข้าวในโรงเก็บ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูง      
และปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 กลุ่มที่สาม คือ ชาวนาที่ผลิตข้าวแบบเข้มข้น (Intensive Farming) มีเป้าหมายเพ่ือ
การค้าโดยตระหนักถึงการเพ่ิมมูลค่าและการเพ่ิมคุณค่า การปลูกข้าวแบบนี้มีฐานคิดจากการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งจากภูมิปัญญาชาวบ้านและจากผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่งถือเป็น
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การบูรณาการองค์ความรู้ที่เกิดจากงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ท าให้เกิด
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว ยกตัวอย่างเช่น การผลิตข้าวแบบเกษตรพันธสัญญา เป็นระบบ
การเกษตรที่มีการท าสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรกับคู่สัญญา ส่วนใหญ่มักเป็น
บริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อข้าวคืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น ราคาดังกล่าวเรียกว่า
ราคาประกันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อครบก าหนดสัญญา ข้อดีของระบบนี้คือสามารถลดความ   
ผันผวนของรายได้ ผลผลิตของเกษตรกร โดยสามารถท าให้ผลรายได้ค่อนข้างแน่นอนและสูงขึ้น และ
ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและเงินทุน ส่วนข้อเสียของระบบคือ ภาคเอกชนมักจะท าสัญญา    
ในรูปแบบสัญญาเชิงเอาเปรียบเกษตรกรในเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และความเป็นธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงของชาวนาในกลุ่มต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมานี้ สอดคล้องกับวิวัฒนาการ     
การท าเกษตรกรรมในประเทศไทย กล่าวคือในอดีตประเทศไทยใช้รูปแบบการท าเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Agriculture) เป็นระบบการผลิตที่มุ่งผลิตเพ่ือการยังชีพ ต่อมาเมื่อประเทศไทยท า
สนธิสัญญาเบาว์ริ่งท าให้ระบบการเกษตรของไทยผลิตเพ่ือการค้ามากขึ้น ต่อมาจึงเกิดการปฏิวัติเขียว
และเปลี่ยนระบบการท าเกษตรแบบดั้งเดิมกลายเป็นการเกษตรแผนปัจจุบันหรือเกษตรเคมี 
(Chemical Agriculture) ในเวลาต่อมาผลของการท าเกษตรกรรมเช่นนี้ท าให้โครงสร้างของดินเสื่อม
โทรมลง พืชอ่อนแอลง และต้องพ่ึงพาการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิด
ต่างๆ จ านวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture) เป็นที่
สนใจของหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายองค์กร ท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 
เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรทางเลือกที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่าง ๆ 
จนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย 

 2. จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่สอง พบว่าการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ข้าวแบ่ง
ออกเป็น 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการเพ่ิมคุณค่า เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมข้าว 
คุณค่า (Value - Mind) ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของ
ผู้บริโภค เริ่มจากชาวนาเป็นผู้สร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
จากนั้นได้ส่งผ่านองค์ความรู้เหล่านี้ในชุดของภูมิปัญญาให้กับชาวนารุ่นต่อมา ภูมิปัญญาของชาวนาถือ
เป็นการสร้างนวัตกรรม เพราะเป็นกระบวนการที่พัฒนาความคิดหรือวิธีการให้ดีขึ้นกว่าเดิม          
ภูมิปัญญาท าให้อัตลักษณ์การผลิตข้าวของชาวนามีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปแบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ 
วัฒนธรรมของชาวนาภาคเหนือ วัฒนธรรมของชาวนาภาคกลาง วัฒนธรรมของชาวนาภาคอีสาน 
และวัฒนธรรมของชาวนาภาคใต้ แต่ในปัจจุบันมีการระบุอัตลักษณ์ของพ้ืนที่การผลิตข้าวให้แคบลง
เป็นระดับจังหวัดหรือชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสินค้าโอทอป (OTOP) เพ่ือสร้าง     
ความแตกต่างให้กับผลผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากข้ึน 
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 กระบวนการเพ่ิมคุณค่าดังกล่าวนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการผลักดันจากตลาด (Demand 
Pull Model) โดยเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคเพียง
อย่างเดียว แต่อาจท าให้หน่วยงานหรือผู้ผลิตนวัตกรรมขึ้นมาสูญเสียโอกาสและความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมประเภทรากฐาน (Radical innovation) ได้ 
(ศุภชัย หล่อโลหการ และคณะ 2553 : 9-10)  

 ดังนั้นในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ข้าวจึงมีอีกส่วนที่ส าคัญ คือ กระบวนการเพ่ิม
มูลค่าเป็นกระบวนการที่ท าให้มูลค่าข้าวเพ่ิมขึ้น (Value-Added) ด้วยการสร้างนวัตกรรม             
ในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์ วิธีการของ
กระบวนการเพ่ิมมูลค่ามักพัฒนามาจากปัญหาที่พบในปัจจุบันหรือจากความต้องการของผู้บริโภคข้าว
มาเป็นตัวก าหนดทิศทางในการพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ข้าว โดยแบ่ง
กระบวนการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ กระบวนการเพ่ิมคุณสมบัติข้าว และกระบวนการบรรจุข้าว 

 กระบวนการเพ่ิมมูลค่าข้าวดังที่ได้กล่าวมานี้สอดคล้องกับทฤษฎีการผลักดันด้วย
เทคโนโลยี (Technology Push Model) เป็นรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานอยู่บนงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงผลักดันให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพ่ือออกสู่ตลาด
ต่อไป สมมุติฐานส าคัญของทฤษฎีนี้คือการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตามมาและ
ตลาดจะยอมรับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง ในความเป็นจริงแล้วมิใช่ทุกนวัตกรรมที่สามารถขายได้ 
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นจุดอ่อนของทฤษฎี  เนื่องจากมิได้น าความต้องการของผู้ซื้อและปัจจัย         
ด้านการตลาดอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม (ศุภชัย หล่อโลหการ         
และคณะ 2553 : 9-10) 

 นอกจากนี้จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่สองยังพบอีกว่ากระบวนการผลิตข้าวการสร้าง
นวัตกรรมการผลิตข้าวเกิดจากการท างานร่วมกันของคน 13 บทบาท ได้แก่ ชาวนา ปราชญ์ชาวบ้าน 
นักส่งเสริมการเกษตร นักผสมพันธุ์ข้าว นักวิชาการด้านปุ๋ย นักวิชาการโรคพืช นักการเมืองท้องถิ่น 
วิศวกรจากธุรกิจเครื่องจักรกล นักธุรกิจโรงสีและโรงงานแปรรูปข้าว นักโภชนาการอาหาร         
นักการตลาด นักสื่อสารมวลชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากธนาคารและสหกรณ์การเกษตร  

 กระบวนการผลิตข้าวการสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าวดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบ    
การสร้างนวัตกรรม A ถึง F  ของไตรแอส เดอ เบส และคอตเลอร์ (Trias de Bes and Kotler, 
2011) ที่กล่าวว่าการพัฒนานวัตกรรมควรเกิดจากการท างานร่วมกันอย่างเป็นอิสระของผู้ริเริ่ม          
ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้สร้างสรรค์ไอเดีย ผู้พัฒนา ผู้ด าเนินการ และผู้อ านวยความสะดวก เป็นเพราะว่า
กระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้นก าหนดให้แน่นอนได้ยาก ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดใน      
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เชิงอุปมาอุปมัยไม่ใช่การคิดตามล าดับ และการสร้างนวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเป็น
ความคิดแบบกลับไปกลับมาจะท าให้การพัฒนานวัตกรรมจะมีความยืนหยุ่นคล่องตัวสูงกว่า 
 3. จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่สามพบว่าภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ของนวัตกรรมการผลิตข้าว ได้แก่ (1) เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาแทนชาวนา ตั้งแต่การพัฒนาเมล็ด
พันธุ์ข้าว การตกกล้า การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว (2) การรวมแปลงนาขนาด
ใหญ่เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูง (3) การเปลี่ยนมือที่ดินจาก
ชาวนาไปสู่นายทุน เนื่องจากชุมชนกลายเป็นเมืองท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้นส่งผลให้ชาวนาต้องการขายที่
ท ากินและความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดที่ชาวนาต้องสร้างหนี้เพ่ิมขึ้น (4) การท าการเกษตรแบบ
พันธสัญญา เนื่องจากทั้งชาวนาและอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวต้องร่วมมือกัน เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิด
จากความไม่แน่นอนทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนและความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่แน่ นอน และ     
(5) การผลิตข้าวคุณภาพและข้าวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแข่งด้านคุณภาพข้าวใน
ตลาดพรีเมี่ยมและตลาดเพื่อสุขภาพในอนาคต 
 ผลการวิจัยในประเด็นเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาแทนชาวนาและการผลิตข้าวคุณภาพ
และข้าวเพ่ือสุขภาพ มีความสอดคล้องกับค ากล่าวของ โรเบิร์ต ซีกเลอร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยข้าว
นานาชาติ (IRRI, 2015) เกี่ยวกับการปฏิวัติเขียวยุคที่ 3 (Green Revolution : GR3.0) ที่คาดว่าจะ
ขึ้นในปี ค.ศ. 2030 เน้นการออกแบบข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบข้าวให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการ ทั้งในแง่ปริมาณ คุณภาพ ให้สอดคล้องกับ
โลกอนาคต โดยขณะนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่เริ่มต้นท าแล้ว แต่ไม่สามารถระบุได้ ว่าจะส าเร็จจน
น ามาใช้ได้เม่ือไร่ แต่เป็นพื้นฐานการพัฒนาที่ส าคัญมาก เช่น การปรับเปลี่ยนข้าวจากพืช C3 เป็น C4 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การสร้างอาหารหรือการใช้ธาตุไนโตรเจน คาร์บอน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 50 ลดการใช้น้ า 2 
เท่าหรือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโกล์เดน ไรซ์ (Golden Rice) ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1980 และ           
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนแมลง ทนโรค ทนร้อน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยในประเด็น เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาแทนชาวนา การรวมแปลงนา
ขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนมือที่ดินจากชาวนาไปสู่นายทุน และการท าการเกษตรแบบ      
พันธสัญญาสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ อุดมโสภกิจ (อ้างถึงในนิพนธ์ พัวพงศกร 2556: 274 -
275)  ที่พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมของข้าวไทยมีความเสี่ยงจากการที่ตลาดข้าวของโลกมีการ
แข่งขันสูง โดยเฉพาะข้าวขาวที่ไทยเสียเปรียบเนื่องจากมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ในขณะที่การบริโภคข้าว
ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง การแข่งขันในตลาดโลกจึงน่าจะรุนแรงมากขึ้น แต่ข้าวคุณภาพของไทย
ยังคงได้รับความนิยม อนาคตของข้าวไทยควรเน้นข้าวคุณภาพ  โดยที่แรงผลักดันส าหรับภาพอนาคต
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ข้าวไทยเป็นผลผลิตจากข้าวไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่พ้ืนที่ปลูก
ข้าวของไทยอาจลดลงจากหลายปัจจัย เช่น มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนมากขึ้น การ
ขยายตัวของเมือง การขาดแคลนทรัพยากร เป็นต้น อย่างไรก็ตามผืนนาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการ
รวบรวมที่ดินเข้าด้วยกันเป็นแปลงใหญ่ ท าให้รูปแบบในการผลิตข้าวเปลี่ยนไปโดยเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลการเกษตรจะมีบทบาทมากขึ้น เกษตรกรไทยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยมากขึ้น จ านวน
เกษตรกรรายย่อยลดน้อยลง การผลิตข้าวส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือของเกษตรกรรายใหญ่หรือบริษัท
ขนาดใหญ่ รูปแบบการจัดการฟาร์มเปลี่ยนไป 
 ในขณะที่ประเด็นผลการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาแทนชาวนา ตั้งแต่การพัฒนา
เมล็ดพันธุ์ข้าว การตกกล้า การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และการท าการเกษตร
แบบพันธสัญญา สอดคล้องกับการบรรยายของมรกต ตันติเจริญ (2555 : 22-25) ว่าในช่วง 40-50 ปี
ที่ผ่านมาจ านวนประชากรมากขึ้นรายได้ต่อหัวสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลต่อ
ระบบการผลิตอาหาร ในขณะที่ต้องผลิตอาหารเพ่ิมขึ้น องค์กรสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายใน 
พ.ศ. 2593 การผลิตอาหารของโลกจะสูญเสียประมาณหนึ่งในสี่ เนื่องจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมทรัพยากรดินและการขาดแคลนน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ในระยะ 30-40 ปี อุณหภูมิเฉลี่ยในหลายส่วนภูมิภาคโลกเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 1.0-1.4 องศาเซลเซียส กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช วงจรชีวิตพืชและสัตว์ แมลง
ศัตรูพืช และเชื้อก่อโรคพืช รวมทั้งวิถีการท าเกษตร พืชแต่ละชนิดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างในอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของพืชแต่ละชนิด 
 ผลการวิจัยในประเด็นถัดมา คือ ภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดของ
นวัตกรรมการแปรรูปข้าว ได้แก่ (1) การแปรรูปข้าวเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ข้าวพร้อมรับประทาน ข้าวที่มีโพไบโอติกส์ และอาหารระดับเซลล์ (2) คู่แข่งอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว
เพ่ิมมากขึ้น ในอนาคตไทยจะมีคู่แข่งด้านอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากพม่า กัมพูชา 
อินโดนีเซียและ (3) วิธีการแปรรูปที่เพ่ิมประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอนาคตจะมีการใช้กระบวนการแปรรูป
อาหารที่ไม่ใช้ความร้อน ในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวเพื่อคงคุณสมบัติเดิมไว้ให้ได้มากท่ีสุด 
 ผลการวิจัยดังกล่าวโดยส่วนใหญ่มีสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดาวัลย์ กรรณนุช (2555 : 
67) ทีไ่ด้บรรยายถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมไว้ว่าการสร้างมูลค่า (Value Creation) เป็นการท าให้ข้าวที่คง
อยู่ในรูปของข้าวกล้อง ข้าวสาร สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งการพัฒนานั้นประกอบด้วย       
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค ขนาดของข้าวถุง รูปแบบของบรรจุภัณฑ์        
ความสวยงาม และเรื่องราวที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค คุณสมบัติ
ของข้าว คุณค่าทางโภชนาการ การสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์ การตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพของข้าว ข้าวปลอดสาร ข้าวอินทรีย์ และมาตรฐานโรงสีข้าว รวมทั้งการแปรรูปข้าวให้เป็น
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ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (Value Added) โดยเปลี่ยนสภาพเมล็ดข้าวไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอาหาร 
เครื่องดื่ม ขนมอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ เครื่องส าอาง เครื่องใช้ในครัวเรือน แม้แต่
ในอุตสาหกรรมต่างๆ และในด้านเภสัชกร ทั้งนี้พบว่าข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวพ้ืนเมืองมีสารอาหารที่มี
คุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพมากมาย รวมทั้งส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
วิตามินอีมีคุณสมบัติรักษาผิวพรรณ เหมาะส าหรับการน ามาเป็นส่วนผสมของครีมบ ารุงผิว เป็นต้น 
 ในขณะที่ผลการวิจัยในประเด็นสุดท้าย คือ ภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ของนวัตกรรมการค้าข้าว ได้แก่ (1) การแข่งขันในตลาดข้าวสูงขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการ
แข่งขัน คือ ราคาซึ่งเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุน และนโยบายจากภาครัฐจะเป็นส่วนสนับสนุน      
ที่ส าคัญ (2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าว เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและต้องการ     
ความสะดวกสบายมากข้ึน รวมทั้งรายได้ที่มากขึ้นส่งผลต่อการเลือกซื้อข้าว และ (3) การปรับกลยุทธ์     
ทางธุรกิจข้าว โดยจะเกิดการรวมตัวทางธุรกิจข้าวในระบบโลจิสติกส์ข้าว ทั้งต้นน้ า กลางน้ า         
และปลายน้ า ด้วยการรวมตัวไปข้างหน้าและการรวมตัวแบบย้อนหลัง รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการขนส่ง
จากการส่งแบบเทกองกลายเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลด้วยเรือ 
 จากผลการวิจัยในประเด็นการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจข้าว โดยจะเกิดการรวมตัวทางธุรกิจ
ข้าวในระบบโลจิสติกส์ข้าว ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ       
อัทธ์ พิศาลวานิช (2558: 316-318)  ได้กล่าวถึงข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถึงเวลาต้อง
ปรับตัวไว้ว่าข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะแข่งขันยากและล าบากมากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศผู้ซื้อข้าวที่ส าคัญจะซื้อข้าวไทยลดลง ส าหรับผู้ผลิตข้าวนั้นเป็นที่ทราบดีว่า
เวียดนามเป็นคู่แข่งที่ส าคัญของข้าวไทยด้วยราคาข้าวไทยที่ถูกกว่าข้าวไทยส่งผลให้สามารถเพ่ิมส่วน
แบ่งทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วเห็นได้จาก 3 ตลาดที่น าเข้าข้าว ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย มีการน าเข้าข้าวจากประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้จากผลการวิจัยในประเด็นการแข่งขันในตลาดข้าวสูงขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลมาก
ที่สุดในการแข่งขัน คือ ราคาซึ่งเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุน และนโยบายจากภาครัฐจะเป็น       
ส่วนสนับสนุนที่ส าคัญ มีความสอดคล้องกับยรรยง พวงราช (2555 : 110-115) ได้อธิบายเรื่อง
อาเซียน  กลยุทธ์ข้าวไทยใต้เงาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้ว่า ตามหลักทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์
หมายถึงการรวมกลุ่มทางการค้าและการปรับลดอัตราภาษีศุลกากร ท าให้มีการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกมากขึ้น และท าให้มีการแบ่งกันผลิตตามความช านาญของแต่ละประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจึงคาดได้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดตลาดใน
ภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และเอ้ือให้แต่ละประเทศน าจุดแข็งที่แตกต่างมาเสริมให้แก่กัน เพ่ือสร้าง
ประโยชน์สูงสุดในการผลิตและการค้า 
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 ผลการวิจัยที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าว เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ
และต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งรายได้ที่มากขึ้นส่งผลต่อการเลือกซื้อข้าว สอดคล้องกับ
รายงานชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และ ณัฎฐา ภรณ์         
เลียมจรัสกุล 2556 : 16-20) เห็นได้ว่านับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็น
ต้นมามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 26.3 ล้านคนในพ.ศ. 2503 เป็น 63.9    
ล้านคน ใน พ.ศ. 2554 แต่อัตราการเพ่ิมของประชากรต่อปีที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ในทศวรรษ 2500 
ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 2.7 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้มีแรงงานวัยหนุ่มสาวเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันเกิดการชะลอตัวของอัตราเพ่ิมประชากรท าให้ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุ
มากขึ้นโดยสัดส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ใน พ.ศ. 2544 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 34.4 ใน พ.ศ. 2554     
และคาดกันว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 37.1 ใน พ.ศ. 2564 นับว่าสังคมไทยเริ่มก้าวเข้า
สู่สังคมชราภาพตั้งแต่ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้ องค์ประกอบของ
สมาชิกในครัวเรือนเปลี่ยนไป  
 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าว เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและ
ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งรายได้ที่มากขึ้นส่งผลต่อการเลือกซื้อข้าว  ยังมี           
ความสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคด้วยอารมณ์ (Mood Consumption) ปัจจุบันผู้บริโภคมี      
พลังอ านาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากรูปแบบการค้าในอดีตที่ผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดว่าจะผลิต
สินค้าใดออกสู่ตลาด ในช่วง ค.ศ. 1900–1950 เป็นยุคที่เน้นการผลิตสินค้าปริมาณมากและราคาถูก 
ผู้บริโภคไม่มีโอกาสมากนักที่เลือกสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง 
การซื้อเป็นเพียงสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานในชีวิตและยกระดับฐานะของคนในสังคม หลังจากนั้น 
50 ปีต่อมาผู้บริโภคได้ปรับเข้าสู่ยุคการตลาดน าการบริโภค มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการที่ชัดเจน
มากขึ้นตามวิถีชีวิต อายุ อาชีพ เพศ และรายได้ของผู้บริโภค มีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้        
ในกระบวนการผลิต ผู้บริโภคเริ่มเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าราคานอกจากเรื่องตราสินค้าและหน้าที่
การใช้งาน ในยุคนี้การสื่อสารโฆษณาและการสร้างตราสินค้าถือเป็นส่วนส าคัญที่จะสร้างความส าเร็จ
ทางธุรกิจ  (ขัตติยา วิสารัตน์ 2549 : 8-13)   
 รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทยดังที่ สมพร อิศวิลานนท์ 
(2552 : 109-110) อธิบายว่าการที่ปริมาณการบริโภคข้าวต่อคนของครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลงนี้
ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลก เพราะประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในกลุ่มเอเชียหลายประเทศก็มีอัตรา
การบริโภคข้าวต่อคนลดลงเช่นกัน สาเหตุส าคัญน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค
ที่ประชากร เมื่อมีรายได้มากขึ้นจะปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภคไปสู่การบริโภคกลุ่มอาหาร
ประเภทโปรตีนและกลุ่มอาหารประเทศฟุ่มเฟือยเพ่ิมมากข้ึน 
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 นอกจากนี้ประเด็นผลการวิจัยเรื่องการแข่งขันในตลาดข้าวสูงขึ้นและการปรับกลยุทธ์
ทางธุรกิจข้าวมีความสอดคล้องกับการอธิบายของหัสดิน สุวัฒนพงศ์เชฎ (2555 :126 -131)          
เรื่องถอดรหัสข้าวไทยในตลาดโลกไว้ว่าการส่งออกข้าวไทยในวันนี้ ปัจจัยที่มีมากระทบต่อปริมาณและ
ราคาจึงไม่ใช่เพียงนโยบายรัฐ แต่ยังมีเรื่องของราคาพืชอาหารที่สามารถทดแทนข้าวได้ สภาพตลาด
การค้าข้าว ของแต่ละประเทศแต่ละทวีปทั่วโลก แกนตลาดหลักที่เริ่มเปลี่ยนจากเอเชียไปสู่แอฟริกา 
รวมถึงภาวการณ์แข่งขันด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอ่ืน ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ส่งออกข้าวไทย รวมถึงผู้ผลิตทั้งชาวนาและผู้ประกอบการโรงสีต้องท าความเข้าใจ การท าตลาดข้าว
ไทยในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงเช่นนี้ผู้ส่งออกข้าวของไทยต้องมีการปรับตัว     
โดยท าการตลาดของตนเองมากขึ้น ท าการตลาดปลายทางมากขึ้นศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคข้าว  
ของตลาดต่างๆ 
 ประเด็นผลการวิจัยเรื่องการแข่งขันในตลาดข้าวสูงขึ้นและการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจข้าว
ยังมีความสอดคล้องกับสุวิทย์ เมษินทรีย์ (2552 : 55-67) ที่ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจข้าวของ
ไทยไว้ว่าไทยต้องมองธุรกิจข้าวในรูปแบบของโลกเป็นส่วนกลาง (Global Centricity)  แต่เน้นลงไป
ในระดับภูมิภาค (Regional Platform) เนื่องจากถ้าประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามให้    
ความร่วมมือกับไทยในการส่งออกข้าวก็จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของปริมาณข้าวได้      
ประเทศไทยอาจต้องเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องการันตีอาหารและความ
มั่นคงด้านพลังงานของอาเซียน กล่าวคือประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพในการบริหารให้แก่ข้าวใน
อาเซียนให้ได้ ไม่ว่าข้าวจะอยู่ในพม่า กัมพูชา ลาว หรือประเทศใดก็ตามเพ่ือสร้างตลาดอาเซียนให้
เกิดขึ้น นอกจากนั้นไทยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากรับเป็นรุก โดยเฉพาะการเข้าไปบริหารความต้องการ
ในตลาดที่ข้าวไทยมีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาไทยเน้นแต่เรื่องโครงการรับจ าน าหรือการประกันราคา 
จากนี้ไปต้องเริ่มให้ความส าคัญกับการเจาะตลาดการสร้างตราสินค้าข้าวไทย การควบคุมคุณภาพ 
ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ เช่น การอิงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าแบบตลาดชิคาโก เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าการผลิตข้าวของชาวนาอยู่ภายใต้ชุดวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาจาก

อ านาจรัฐและอ านาจทุน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตข้าวของชาวนาเขตชลประทาน
แห่งลุ่มน้ าแม่กลอง ยิ่งไปกว่านั้นแนวโน้มของชุดวาทกรรมเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทในการผลิตข้าว
ของชาวนาในภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดังนั้นชาวนาและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวควรรู้เท่าทันและปรับตัวให้เข้ากับชุดวาทกรรมการผลิตข้าวต่าง ๆ     
ที่จะเกิดข้ึน โดยน าหลักการเกษตรแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าว 
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 2. จากผลการวิจัยพบว่าการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกิดจากกระบวนการหลัก 
คือ กระบวนการเพ่ิมคุณค่า ได้แก่ การขึ้นทะเบียนข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์       
การผลิตข้าวอินทรีย์ และการพัฒนาอัตลักษณ์ข้าวพ้ืนเมืองให้โดดเด่นในเรื่องโภชนาการอาหาร        
ส่วนกระบวนการเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ กระบวนการเพ่ิมคุณสมบัติข้าว และกระบวนการบรรจุข้าว          
ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวน าเอาวิธีการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า
ข้าวให้สูงขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยพบว่านวัตกรรมในการผลิตข้าวเกิดจากการท างานร่วมกันของคน 13 
บทบาท ได้แก่ ชาวนา ปราชญ์ชาวบ้าน นักส่งเสริมการเกษตร นักผสมพันธุ์ข้าว นักวิชาการด้านปุ๋ย 
นักวิชาการโรคพืช นักการเมืองท้องถิ่น วิศวกรจากธุรกิจเครื่องจักรกล นักธุรกิจโรงสีและโรงงานแปร
รูปข้าว นักโภชนาการอาหาร นักการตลาด นักสื่อสารมวลชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากธนาคาร
และสหกรณ์การเกษตร เป็นแนวทางให้ภาครัฐ ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร       
กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการส่งออก น าไปส่งเสริมชาวนาในชุมชนต่าง ๆ โดยการจัด      
การแข่งขันประกวดนวัตกรรมการผลิตข้าวด้วยวิธีการใหม่  ๆ เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการผลิตข้าวแบบใหม่ 

 4. จากผลการวิจัยพบว่าภาพอนาคตในทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ทั้งนวัตกรรม   
การผลิตข้าว นวัตกรรมการเปรรูปข้าว และนวัตกรรมการค้าข้าว เป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องข้าว ได้แก่ ชาวนา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการวาง
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. จากผลการวิจัยพบว่าในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตข้าวโดยชาวนา
จะรวมแปลงนาที่มีขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เกิดความประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)      
การวิจัยในครั้งต่อไปควรเลือกพ้ืนที่การศึกษาบริเวณที่ชาวนารวมแปลงนากันเพ่ือท าฟาร์มขนาดใหญ่   
(Consolidated Farming) เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของการปฏิวัติเขียวในครั้งที่สามที่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี และบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น  

 2. จากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation) ข้าวไทยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ 
(Invention) โดยนวัตกรรมข้าวไทยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จทางการตลาด ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องความต้องการสินค้านวัตกรรมข้าว
ไทย โดยพิจารณาจากจ านวนการคิดค้นนวัตกรรมข้าวขึ้นมาใหม่ แล้วเปรียบเทียบกับสินค้ าที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแล้วพิจารณาว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ท าให้ประสบความส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
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 3. จากการวิจัยพบว่าปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาข้าวไทยเห็นได้จากการวางแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยแล้วไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จในทางการปฏิบัติ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องปัญหา สาเหตุ และแนวทางการ
ท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

 4. จากการวิจัยพบว่าชาวนาโดยส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่เนื่องจากชาวนาที่สูงอายุไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมการผลิตข้าวแบบใหม่ได้ แตกต่างจากชาวนารุ่นใหม่ที่เรียนรู้และ
ทดลองวิธีการผลิตข้าวแบบใหม่ ๆ ท าให้ได้ผลผลิตสูงและตอบสนองต่อตลาด ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป
ควรใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือการวิจัยและ
พัฒนา (The Research and Development) เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนา  

 5. จากการศึกษาพบว่า ห่วงโซอุปทานข้าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การผลิตข้าว    
การแปรรูปข้าว และการค้าข้าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยตลาดเพ่ือ
การเพ่ิมมูลค่าข้าวของเกษตรกร 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีนโยบายที่สนับสนุนเกษตรกร ได้แก่ 
การลดต้นทุนการผลิตหรือการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ (Yield) การเพ่ิมผลผลิตต่อเกษตรกร (Labor 
Productivity) การผลิตข้าวคุณภาพ (Premium Rice) และข้าวเพ่ือสุขภาพ (Healthy Rice)      
เพ่ือความความมั่นคงให้กับเกษตรกรและเป็นการยกระดับมาตรฐานข้าวไทย 
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควรมีนโยบายที่เอ้ือให้
ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว ยกระดับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)       
โดยลดภาษีในการขึ้นทะเบียนรองรับระบบซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมข้าวไทยมีความสามารถใน        
การแข่งขันกับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวในต่างประเทศ 
 3. กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ควรมีนโยบายผลักดันให้เกิดการค้า
และการลงทุนด้านข้าวร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าวในประเทศกับผู้ซื้อข้าวต่างประเทศ 
 4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ควรอนุรักษ์อัตลักษณ์วิถีการผลิตข้าว
ชาวนาไทยแบบดั้งเดิมและเผยแพร่คุณค่าของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองของไทย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญในภูมิภาคต่างๆ  

ข้อเสนอแนะต่อสาขาวิชาการจัดการ 
 1. จากการวิจัยพบว่าการตั้งค าถามการวิจัยที่ดี เกิดจากการทบทวนวรรณกรรม           
ที่เกี่ยวข้องและการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริง ด้วยแนวทางดังกล่าวนี้ท าให้ค าถาม     
การวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร ควรให้นักศึกษาลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิแล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือเป็น
การพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแนวทางการตั้งค าถามการวิจัยที่ดี 
 2. จากการวิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในกระบวนการวิจัยท าให้เข้าถึงสภาพ    
ความเป็นจริงของปัญหาการวิจัย ตลอดจนสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างลุ่มลึก ดังนั้น   
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรสนับสนุนให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้วิธีวิทยาในกระบวนการวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีความก้าวหน้าทางวิชาการ
มากยิ่งขึ้น 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้้าแม่กลอง 
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 3. นายธ ารง วัฒนา  
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ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 

 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน 
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 2. นายสุภัทร ศรีจันทร์  
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ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 19 คน 

 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ชุดแนวค าถามที่ 1 : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าว 
 1. นายเดชา ศิริภัทร 

 ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ  

 2. ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  
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 3. รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 4. นายเปรม ณ สงขลา  
 ต าแหน่ง กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และบรรณาธิการวารสารอู่ข้าวอู่น้ า  
 5. นายสุภชัย ปิติวุฒ ิ 
 ต าแหน่ง นักส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตข้าว และผู้ก่อตั้งกลุ่มชาวนาวันหยุด  
 6. ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  
 ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน  
 7. นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา  
 ต าแหน่ง นายกสมาคมผู้รวบรวมและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
 8. นายวิชาญ เที่ยงธรรม  
 ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว 
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 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ชุดแนวค าถามที่ 2 : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปข้าว 
 1. นายมานัส กิจประเสริฐ  

 ต าแหน่ง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  
 2. นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร  
 ต าแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด  
 3. รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย  
 ต าแหน่ง อาจารย์ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 4. นายชาญวิทย์ รัตนาศรี  
 ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย (โครงการพิเศษ) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 5. นางพัชรี ตั้งตระกูล  

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ชุดแนวค าถามที่ 3 : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าข้าว 
 1. รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์  

 ต าแหน่ง นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  

 2. นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา  
 ต าแหน่ง อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย     
 3. นายวัลลภ พิชญ์พงศา  
 ต าแหน่ง นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย  
 4. นายปราโมทย์ วานิชชานนท์  
 ต าแหน่ง อดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  
 5. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  
 ต าแหน่ง นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
 6. ดร.วิชัย ศรีประเสริฐ  
 ต าแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

ขั้นตอนที่หนึ่ง : พลวัตการผลิตข้าวของชาวนาภาคกลางเขตชลประทานลุ่มน้ าแม่กลอง 

ชุดแนวค าถามที ่1 : ชาวนา 
ภูมิปัญญาในการท านา 

 1. ที่นามีจ านวนกี่ไร่ 
 2. ปลูกข้าวพันธุ์อะไร 
 3. ใครช่วยคุณท านาบ้าง 
 4. คุณท านามานานก่ีปีแล้ว 
 5. พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย คุณได้ท านาด้วยหรือไม ่(ถ้าท า) แล้วเขาท านานกี่ปีแล้ว 
 6. เขาสอนให้คุณท านาอย่างไรบ้าง 
 7. คุณท านาแบบเดียวกับท่ีพ่อแม่คุณสอนไหม เพราะอะไร 
 8. คุณเชื่อเรื่องพระแม่โพสพในการดูแลข้าวไหม เพราะอะไร  
 9.  บริเวณนี้เขาท านาแบบเดียวกับคุณหรือไม ่เพราะอะไร 
 10. คุณท านาเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรเคมี เพราะอะไร 
 11. คุณมีลูกไหม (ถ้ามี) คุณอยากให้ลูกคุณท านาหรือเปล่า เพราะอะไร  
 (ถ้าให้ท า) คุณจะให้เขาท านาแบบไหน 

การเตรียมเตรียมดิน 
 12. ก่อนการปลูกข้าวต้องมีการเตรียมที่นาอย่างไรบ้าง  
 13. คุณเตรียมดินเองหรือจ้างคนอื่นมาเตรียมดิน มีข้ันตอนอย่างไร 

การเพาะปลูกข้าว  
 14. คุณปลูกข้าวเป็นนาด า นาหว่าน หรือใช้รถด านา เพราะอะไร 
 15. เมล็ดพันธุ์ข้าวน ามาจากไหน ตอนปลูกข้าวต้องท าอย่างไร 
 16. ถ้าเราไม่ปลูกข้าวเอง เวลาจ้างให้คนอ่ืนมาปลูกเราต้องท าอย่างไรบ้าง  
 และค่าใช้จ่ายเท่าไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การดูแลรักษาข้าว  
 17. คุณใช้ยาฆ่าแมลง การใส่ปุ๋ย การใช้ฮอร์โมน ในนาอย่างไร 
 หรือถ้าเป็นนาข้าวเกษตรอินทรีย์ มีการดูแลรักษาข้าวอย่างไร 
 18. การข้ึนน้ าในนาท าอย่างไร 
 19. มีการใช้วิธีแกล้งข้าวด้วยหรือไม่ เพราะอะไร 
 20. ปัญหาในการดูแลข้าวมีอะไรบ้าง  

การเก็บเกี่ยวข้าว  
 21. การเตรียมความพร้อมก่อนการเก็บเกี่ยวต้องท าอะไรบ้าง  
 22. ข้าวทีพ่ร้อมจะเก็บเกี่ยวมีลักษณะอย่างไร 
 23. ตอนเกี่ยวข้าวจ้างรถมาเก่ียวหรือเก่ียวเอง เพราะอะไร 
 24. พอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วน าข้าวไปขายที่ไหน 
 25. มีค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวและขนส่งเท่าไหร่  
 26. การท านาแต่ละรอบเหลือก าไรเท่าไร 
 27. หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วต้องพักดินนานแค่ไหนถึงปลูกข้าวรอบใหม่ได้ 
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ขั้นตอนที่สอง : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวในประเทศไทย 

ชุดแนวค าถามที่ 1 : ชาวนา 
 1. ที่นามีจ านวนกี่ไร่ 

 2. คุณท านามานานก่ีปีแล้ว 
 3. ปลูกข้าวพันธุ์อะไร 
 4. คุณท านาเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรเคมี เพราะอะไร 
 5. คุณมีข้ันตอนการท านาอย่างไรบ้าง  
 6. เคยมีใครมาส่งเสริมการผลิตข้าวบ้างหรือไม่ ถ้ามีส่งเสริมเรื่องอะไร 
 7.ปัญหาในการปลูกข้าวมีอะไรบ้าง และจะแก้อย่างไร 

ชุดแนวค าถามที่ 2 : นักวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 1. วิธีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวท าอย่างไร 
 2. ส่วนใหญ่การพัฒนาการพัฒนาพันธุ์ข้าวจะท ากับข้าวพื้นเมืองหรือข้าวลูกผสม 
 มากกว่ากัน เพราะอะไร 
 3. เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยมีคุณสมบัติที่แข่งขันกับข้าวทั่วโลกได้ไหม เพราะอะไร 
 4. การพัฒนาคุณสมบัติของข้าวให้ความส าคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และท่ีส าคัญสุดคืออะไร 
 5. ความต้องการของผู้บริโภคข้าวส่งผลต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 6. ปัญหาในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในปัจจุบันคืออะไร และจะแก้อย่างไร 

ชุดแนวค าถามที่ 3 : ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไร ท าไม่ถึงเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์นี้ 
 2. เมล็ดพันธุ์ข้าวของคุณผลิตที่ไหน 
 3. มีพ้ืนที่ผลิตเท่าไหร่ 
 4. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากี่ปีแล้ว 
 5. มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยไหม เพราะอะไร 
 6. ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีกระบวนการผลิตอย่างไร 
 7. ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร 
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ขั้นตอนที่สาม : นวัตกรรมการผลิตข้าว การแปรรูปข้าว และการค้าข้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ชุดแนวค าถามที ่1 : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต 
 1. แนวโน้มทางบวกนวัตกรรมการผลิตข้าวของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 2. แนวโน้มทางลบนวัตกรรมการผลิตข้าวของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 3. แนวโน้มใดมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน ทางบวกหรือทางลบ เพราะอะไร 

ชุดแนวค าถามที่ 2 : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูป 
 1. แนวโน้มทางบวกนวัตกรรมการแปรรูปข้าวของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 2. แนวโน้มทางลบนวัตกรรมการแปรรูปข้าวของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 3. แนวโน้มใดมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน ทางบวกหรือทางลบ เพราะอะไร 

ชุดแนวค าถามที่ 3 : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า 
 1. แนวโน้มทางบวกนวัตกรรมการค้าของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 2. แนวโน้มทางลบนวัตกรรมการค้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 3. แนวโน้มใดมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน ทางบวกหรือทางลบ เพราะอะไร 

   ส
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ภาพที่ 1 การผลิตข้าวของเกษตรกรปราดเปรื่อง (20/01/2558) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์ นายกาญจน์ กาญจนประดิษฐ์  
ชาวนา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (20/01/2558) 
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ภาพที่ 3 ทดลองการปักด าข้าวด้วยรถด านา (09/11/2556) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ครอบครัวชาวนา อ.บางเลน จ.นครปฐม (05/05/2557) 
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ภาพที่ 5 สัมภาษณ์ นายพสิษฐ์ เจริญผล  
ชาวนา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม (22/01/2558) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์ นายธ ารง วัฒนา  
ชาวนา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (22/01/2558) 
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ภาพที่ 7 การสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า (10/07/2558)  
โดยนายชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สัมภาษณ์ รศ.ดร. บุญหงส์ จงคิด (05/02/2558) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์ นายเดชา ศิริภัทร  
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ (24/07/2557) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 10 สัมภาษณ์ นายฆาแวน ค าดี (31/01/2558) 
ประธานศูนย์ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลเขาชะงุ้ม จ. ราชบุรี 
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ภาพที่ 11 สมาชิกศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี 
(30/01/2558) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 สัมภาษณ์นายมานะ รอดเชียงล้ า (26/01/2558) 
รองประธานกลุ่มรวมใจพัฒนาบ้านสวนแตง จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 13 สัมภาษณ์ นายปัญญา พูลสวัสดิ์  
ชาวนา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (16/07/2557) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 สัมภาษณ์ นายร่ม วรรณประเสริฐ (29/01/2558) 
ประธานศูนย์ข้าวชุมชนต าบลห้วยขม้ิน จ.สระบุรี 
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ภาพที่ 15 สัมภาษณ์ นายวิชาญ เที่ยงธรรม  
รองอธิบดีกรมการข้าว (02/02/2558) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16  สัมภาษณ์ นายสุภัทร ศรีจันทร์ (10/02/2558) 
 ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท จีซี อะโกรเทรด จ ากัด  
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ภาพที่ 17 สัมภาษณ์ นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา 
นายกสมาคมผู้รวบรวมและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (26/03/2558) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 สัมภาษณ์ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  
ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (24/03/2558) 
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ภาพที่ 19 สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร (25/03/2558) 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ภาพที่ 20 สัมภาษณ์ นายเปรม ณ สงขลา (30/03/2558) 
กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและบรรณาธิการวารสารอู่ข้าวอู่น้ า 
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ภาพที่ 21 สัมภาษณ์ นายสุภชัย ปิติวุฒิ (19/03/2558) 
นักส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตข้าวและผู้ก่อตั้งกลุ่มชาวนาวันหยุด 

 
 

 

ภาพที่ 22 สัมภาษณ์ นายมานัส กิจประเสริฐ  
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (28/03/2558) 
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ภาพที่ 23 สัมภาษณ์ นายชาญวิทย์ รัตนาศรี (17/04/2558) 
ผู้จัดการฝ่าย (โครงการพิเศษ) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

ภาพที่ 24 สัมภาษณ์  นางพัชรี ตั้งตระกูล (27/03/2558) 
ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

245 
 

 

 

ภาพที่ 25 สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย  
อาจารย์ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (19/03/2558) 

 

 

ภาพที่ 26 สัมภาษณ์ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร 
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (30/03/2558) 
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ภาพที่ 27 สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา  
อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (07/04/2558) 

 

 

ภาพที่ 28 สัมภาษณ์ รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์  
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ (08/04/2558) 
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ภาพที่ 29 สัมภาษณ์ นายวัลลภ พิชญ์พงศา  
นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (27/04/2558) 

 
 

 

ภาพที่  30 สังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการออกร้านขายข้าวบรรจุถุง 
(05/12/2555) 
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ภาพที่  31 ข้าวเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในห้างสรรพสินค้า 
(10/05/2557) 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 32 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวที่น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัย 
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