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นวัตกรรมสูการสรางมลูคาเพิ่มขาวอีก"ทางเลือก"ทางรอดชาวนาไทย 
การสรางมูลคาเพิ่ม "ขาวไทย" ดวยงานวิจัยแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไมเพียงการเพิ่มชองทางการตลาด

เทานั้น ยังเพิ่มโอกาสใหชาวนาในการขายขาวไดราคาที่สูงขึ้นอีกดวย เห็นไดจากการสัมมนา "นวัตกรรม

ผลงานวิจัย วช.สรางมูลคาเพิ่มขาวไทยสูอาหารเพื่อสุขภาพ" จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มีการนําเสนอมุมมองจากผูเชี่ยวชาญในวงการขาวอยางหลากหลายสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ถือเปนองคกรหลักของประเทศในการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสงเสริมและผลักดันงานวิจัย อัน

จะนํามาซึ่งการอนุรักษและพัฒนาขาวไทยใหคงคุณคาและคุณประโยชนตอวงการวิจัยและประเทศชาติ เพราะ

ขาวนั้นรัฐจะตองใหความสําคัญมากกวาพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เพราะนอกจากจะเปนพืชที่อยูคูกับสังคมไทยมา

หลายชั่วอายุคนแลว ยังทํารายไดเขาประเทศปละไมตํ่ากวา 2 แสนลานบาท  "ภารกิจงานวิจัยเรื่องขาว เราไดทําใน

ทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการปรับปรุงพันธุขาว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว การวิจัย

ดานเศรษฐศาสตร รวมไปถึงการวิจัยดานโภชนาศาสตรของขาว ส่ิงเหลานี้สามารถชวยยกระดับสรางคุณคาและ

เพิ่มมูลคาใหแกขาวได ผมเชื่อมั่นเหลือเกินวา การวิจัยดานขาวบนพื้นฐานของการบูรณาการจากสหสาขาวิชาจะ

เปนแนวทางการพัฒนาชาติใหเดินไปไดดวยความมั่นคงและเขมแข็งในอนาคต" ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กลาวตอนหนึ่งในชวงเปดงานสัมมนา  อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย อดีตอธิบดี

กรมการขาว ที่ปจจุบันร้ังตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มองวา ความสําเร็จของ

ขาวไทยในอดีตนั้นไมตางไปจากปจจุบัน โดยเห็นจากการไดรับรางวัลชนะเลิศระดับโลกมาแลวถึง 2 คร้ัง และ

ปจจุบันขาวหอมของไทยก็ยังคงครองแชมปตลาดขาวระดับบนมาอยางตอเนื่อง ในฐานะประเทศผูสงออกขาวราย

ใหญของโลก แมตลาดลางจะสูคูแขงอยางเวียดนามไมไดก็ตาม  "ไทยเราสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก แต

ไมไดผลิตมากเปนอันดับ 1 คุณภาพก็ไมเปนสองรองใคร และสามารถทํารายไดเขาประเทศไมตํ่ากวา 2 แสนลาน

บาทในแตละป ปจจุบันไทยมีพันธุขาวมากกวา 100 สายพันธุ มีทั้งพันธุขาว กข. และขาวหอม ขาว กข.นั้นตอนนี้มี

ถึง กข.43 ใหสังเกตวา ถาเปนเลขคี่หมายถึงขาวเจา สวนเลขคูจะเปนขาวเหนียว" อภิชาติเผยขอมูลระหวาง

อภิปรายในหัวขอ "มุมมองภาคเอกชนกับการผลิตและตลาดในประเทศและตางประเทศ ภายใต FTA"  ซึ่งสอดรับ

กับขอมูลของ สมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการสมาคมผูสงออกขาวไทย ที่ระบุวา เฉพาะ 5 เดือนแรกของปนี้ 

(2553) เวียดนามสงออกขาว (ขาวขาว) แลวประมาณ 3 ลานตัน ขณะที่เดือนพฤษภาคม 2553 เพียงเดือนเดียว 

เวียดนามสงออกถึง 7 แสนตัน สวนปที่แลว (2552) เวียดนามสงออกขาวประมาณ 6.5 ลานตัน ซึ่งตองยอมรับวา

เวียดนามสงออกขาวคุณภาพต่ําหรือขาวขาวมากกวาไทยมานานแลว เฉลี่ยปละประมาณ 2-3 ลานตัน มีเพียงขาว

คุณภาพสูง หรือขาวหอมมะลิเทานั้นที่ไทยยังครองอันดับ 1  "ตลาดหลักของไทยคือแอฟริกา ไมใชประเทศใน

อาเซียน จะเห็นวา ไมวาการประมูลที่ฟลิปปนสหรืออินโดนีเซีย เวียดนามจะชนะตลอด เพราะเวียดนามใหราคาที่

จูงใจกวา ตองยอมรับความจริงวันนี้วา เวียดนามคือผูนําการสงออกขาวคุณภาพต่ํา แตผลผลิตไมไดเปนของ

เวียดนามทั้งหมด แตเปนขาวเขมรที่สงออกในนามเวียดนาม เพราะขาวเขมรจะสงไปสีที่เวียดนาม" สมเกียรติเผย

ขอมูล  ขณะที่ บรรจง ต้ังจิตรวัฒนากูล อุปนายกสมาคมโรงสีขาวไทย ยอมรับวา เทคโนโลยีโรงสีขาวของประเทศ



ไทยเปนที่หนึ่งในโลก ไมมีประเทศไหนสูได ในขณะที่ผลผลิตขาว ซึ่งเปนวัตถุดิบมาปอนโรงสีกลับมีไมเพียงพอตอ

ความตองการ ซึ่งกําลังการผลิตของโรงสีทั้งหมดมีมากกวาผลผลิตถึง 3 เทา ยิ่งถาเปนเชนนี้ไปเร่ือยๆ โอกาสของ

โรงสีเปลี่ยนมาขายเปนเศษเหล็กก็ยอมมีสูงเชนกัน  "อยาลืมวาโรงสีไมไดสีขาวเปลือกเพื่อเอาขาวสารอยางเดียว 

แตจะมีโปรดักทอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก เชน ไดน้ํามันจากรําขาว ไดน้ําจมูกขาว ไดแกลบเพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิงผลิต

กระแสไฟฟา และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือผลพลอยไดจากโรงสี ยังไมตองพูดถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ แต

ที่ผานมารัฐยังไมคอยใหความสําคัญกับชาวนาเทาไหร กลับไปใหความสําคัญสงเสริมปลูกพืชชนิดอื่นแทน อยาง

ราคาขาวในตลาดจริงๆ ตอนนี้เหลือแค 7,000 ตอตันเทานั้นเอง ที่เหลือเปนเงินชดเชยจากภาครัฐตามโครงการ

ประกันรายได" อุปนายกสมาคมโรงสีขาวไทยกลาว  ประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย มองวา ชวงที่

ราคาขาวพุงสูงก็มีวิกฤติตามมา เนื่องจากตนทุนการผลิตทั้งคาปุยคายาเพิ่มสูงขึ้นไปดวย แตพอราคาขาวตกลงมา 

ปจจัยการผลิตเหลานั้นก็ไมไดลดลงตามไปดวย ทําใหเปนการซ้ําเติมชาวนาอยางชวยไมได อยาลืมวาประเทศไทย

มีผูทํานาปลูกขาวประมาณ 3.7 ลานครัวเรือน หรือกวา 20 ลานราย หากไมสามารถแกปญหาใหชาวนาไดก็ไม

สามารถแกปญหาประเทศไดเชนกัน  "เคยมีบางไหมที่กรมการคาตางประเทศไปเจาะตลาดใหมๆ เพิ่มบาง ไมใช

อางแตทําตามแผนที่วางไว ถามวาเมื่อไมมีตลาดใหมๆ เขามา สงออกก็ไมได ชาวนาก็ขายขาวไมไดราคา มันก็จะ

มี ผลกระทบ เป นลู ก โ ซ "  นายกสมาคมชาวนา ไทยกล า วทิ้ ง ท า ยอย า งมี อ า รมณ 

เตรียมจัดใหญ "ขาวแหงชาติ" คร้ังปฐมฤกษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผนึกมูลนิธิขาวไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ ขยายความรวมมือพัฒนาขาวไทยอยางครบวงจร พรอมเตรียมจัดประชุมวิชาการขาวแหงชาติคร้ังแรก

ปลายปนี้  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กลาวหลังพิธีลงนามความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) และมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ขาวไทยอยางเปนระบบครบวงจรวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหสนใจพืชตัวนี้มาก โดยพระราชทานเงิน

สวนพระองคจํานวน 5 แสนบาท ใหแกมูลนิธิขาวไทยฯ เพื่อนําไปดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือชาวนาและ

พัฒนาขาวไทยใหยั่งยืนและมั่นคงตอไป เพราะสิ่งที่พระองคทรงกังวลที่สุดคือ ชาวนา ถาชาวนาอยูไมได ประเทศก็

อยูไมได นวัตกรรมสูการสรางมูลคาเพิ่มขาวอีกทางเลือกทางรอดชาวนาไทย  "ไมรูนะ ชาวนาไทยยังยากจนอยู 

อดีตเปนอยางไร ปจจุบันก็เปนอยางนั้น ขณะที่ชาวนาโลกเขารวยกันไปหมดแลว แนนอนทั่วโลกเขาให

ความสําคัญเรื่องอาหาร เราเปนประเทศที่ไดเปรียบที่สุด สงครามคราวหนาเปนสงครามแยงน้ํานะ เร่ืองพลังงาน

มันผานพนไปแลว การทําภาคเกษตรก็หนีไมพนเรื่องน้ํา ที่ภาครัฐจะตองเขามาดูแล ชาวนาเขาก็ชวยตัวเองได

ระดับหนึ่งเทานั้น" ดร.สุเมธกลาว  ประธานมูลนิธิขาวไทยฯ ต้ังขอสังเกตถึงปจจัยที่ทําใหชาวนาไทยยังยากจนวา มี 

3 ปจจัยที่เขามาเกี่ยวของประกอบดวย 1.ระบบการผลิตไมแนนอน 2.ระบบการคาที่เต็มไปดวยผลประโยชน ไมลง

ถึงชาวนาโดยตรง และ 3.การชวยเหลือจากภาครัฐยังไมเปนระบบที่ชัดเจน แตละหนวยงานตางคนตางทํา หรือทํา

แบบไฟไหมฟาง ไมดําเนินการอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม ในโอกาสที่มูลนิธิขาวไทยฯ ครบรอบ 10 ปในป 2553 

นี้ จึงไดรวมกับองคกรในเครือขายจัดงานใหญประชุมวิชาการขาวแหงชาติคร้ังปฐมฤกษ ภายใตหัวขอ "ขับเคลื่อน

งานวิจัยขาวไทยสูนวัตกรรม" ระหวางวันที่ 14-16 ธันวาคม 2553 นี้ดวย  

แหลงขาว : http://www.komchadluek.net/detail/20100628/64339 วันที่ 29 มิ.ย. 53 


