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ข้าวนับเป็นพืชอาหารหลักของไทยที่มีความส าคัญต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  

และวัฒนธรรม จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว
ของไทย พบว่า แม้สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศในปัจจุบันจะมีอุปทานสูงกว่าอุปสงค์ถึง
เท่าตัวก็ตาม แต่ประสิทธิภาพการผลิตหรือผลิตภาพ (productivity) ที่สะท้อนให้เห็นด้วยสถิติผลผลิต
เฉลี่ยต่อพ้ืนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า ประเด็นความท้าทายที่ไทยอาจต้องเผชิญในอนาคตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างชัดเจนต่อการผลิตพืชอาหารหลัก
ที่ส าคัญของประชากรโลกหลายชนิดรวมทั้งข้าว การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบ
ต่อการให้ผลผลิตของข้าวมีหลายประการ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงไปจนมีผล 
ท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลันหรือภาวะแห้งแล้ง ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนท าให้
เกิดโรคหรือแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ที่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลในเชิงลบต่อผลิตภาพ
ของข้าวของไทยเป็นอย่างมาก ผลที่ตามมาคือ ความไม่ม่ันคงทางอาหารของประเทศ 

หนึ่งในกลยุทธ์เพ่ือตั้งรับกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ คือ การเร่งรัด
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือให้มี
ความต้านทานต่อโรคและแมลงที่อุบัติใหม่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืช
เพ่ือตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า Climate–ready or Climate–resilient 
crop improvement นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิทยาการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ จึงจะท าให้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นมาใหม่ให้มีลักษณะตรงตามที่ต้องการได้อย่าง
แม่นย าและรวดเร็วขึ้น ในปัจจุบันนี้นักวิจัยได้พัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า การปรับแต่งพันธุกรรม  
หรือ Genome Editing ซึ่งเป็นเทคนิคที่เริ่มมีการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งใน
วงการแพทย์และวงการเกษตร 

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยมีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ 
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบมาตรฐานดั้งเดิม (Conventional Breeding Program) อย่างมีระบบ และ
ขั้นตอนที่ชัดเจน แต่วิธีการดังกล่าวใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพัฒนาให้ได้พันธุ์ข้าวรับรองขึ้นมาใหม่
หนึ่งพันธุ์ ต่อมากรมการข้าวได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยอณูวิธี 
(Molecular Rice Breeding) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวตั้ งแต่ ปี 2546  
จนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ ง แต่ด้วยสถานการณ์
แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือ
เตรียมพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรวิจัยให้มีโอกาส
เข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว
ให้มีลักษณะตรงตามความต้องการได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 



จ 

ชิลีนับเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเกษตรอีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural biotechnology) ภาครัฐ 
มีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จนท าให้ชิลีเป็นประเทศผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีหน่วย
งานวิจัยหลักของภาครัฐ คือ สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ หรือ The National Institute of Agrarian 
Research (INIA) ซึ่งมีผลงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิดของชิลีรวมทั้งข้าวด้วย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงควรมีแผนด าเนินการเชิงรุกในการแสวงหาผลประโยชน์จากความร่วมมือ
กับหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและพัฒนาข้าวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งชิลีนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร การริเริ่มโครงการความร่วมมือ
วิจัยและพัฒนาด้านข้าว โดยอาศัยช่องทางจากบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการเกษตร 
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงเกษตรของชิลี ที่ร่วมลงนามกันเมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2555 จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยด้านข้าวของไทยสามารถเข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้พร้อมตั้งรับกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องถึงสถานการณ์ความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศในอนาคตระยะยาวค่อนข้างชัดเจน ส่วนผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับในอนาคต
ระยะสั้นจากความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว คือ วิทยาการสมัยใหม่ที่นักวิจัยไทยจะมีโอกาสเรียนรู้ 
จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
และตลาดในยุคปัจจุบันได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของไทย 
ในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น 

การท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–64 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 
“เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดบทบาท ท่าที และเป้าหมายของไทยในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศให้
ชัดเจน และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในฐานะผู้ให้ ผู้รับ และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องนั้น จ าเป็นจะต้องมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการข้าวและส านักงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้  เพ่ือก าหนด
บทบาท ท่าทีในการร่วมมือที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับฝ่ายไทย 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
สามท่าน ประกอบด้วย ท่านเอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ ท่านเอกอัครราชทูต อุ้ม  เมาลานนท์ และ
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ ที่ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงรายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาจากกรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่สนับสนุนให้ผู้เขียนมี
โอกาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 รวมทั้งขอขอบคุณท่านวิทยากร 
เพ่ือนร่วมรุ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ท าให้ผู้เขียน
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

 
 
วราพงษ์  ชมาฤกษ์ 
สิงหาคม 2561 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฌ 
บทที่ 1  บทน า 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนนิการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา 2 
1.4 ค าถามการศึกษา 3 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 3 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 3 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 4 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 4 
2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 11 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 17 

บทที่ 3  ผลการศึกษา  19 
3.1  สถานการณ์ที่เป็นความท้าทายในประเด็นความม่ันคงทางอาหารของไทย 19 
3.2  ศักยภาพทางวิทยาการและเทคโนโลยีของหน่วยงานรับผิดชอบในการ

พัฒนาการผลิตข้าวของไทย 29 
3.3 สถานการณ์ความได้เปรียบของชิลีที่จะเป็นโอกาสเอื้อประโยชน์ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้กับไทย 30 
3.4  นโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของไทย 32 

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 34 
4.1 สรุปผลการศึกษา 34 
4.2 ข้อเสนอแนะ 35 

บรรณานุกรม 37 
ภาคผนวก 43 
ประวัติผู้เขียน 46 
  



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 3.1 พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชลประทาน ปี 2559 จ าแนกเป็นรายภาค 20 
ตารางที่ 3.2 ระบบการผลิตของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 
 
  



ฌ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 2.1  พ้ืนที่ปลูกข้าว (x1,000 เฮกเตอร์) ของชิลีตั้งแต่ปี ค.ศ.1961–2014 15 
ภาพที่ 2.2  ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ (ตัน/เฮกเตอร์) ของข้าวที่ปลูกในชิลีตั้งแต่ปี  

ค.ศ.1961–2014 16 
ภาพที่ 2.3  ผลผลิตข้าวเปลือก (x1,000 ตัน) ที่ชิลีผลิตได้ในแต่ละปีนับตั้งแต่  

ค.ศ.1961–2014 16 
ภาพที่ 2.4  ผลผลิตข้าวสาร (x1,000 ตัน) ที่ชิลีผลิตได้ในแต่ละปีนับตั้งแต่  

ค.ศ.1961–2014 16 
ภาพที่ 2.5 ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสารภายในประเทศ (x1,000 ตัน)  

ของชิลี ในแต่ละปี นับตั้งแต่ ค.ศ.1961–2011 17 
ภาพที่ 2.6  ปริมาณการน าเข้าข้าวสาร (x1,000 ตัน) ของชิลีในแต่ละปี นับตั้งแต่  

ค.ศ.1961–2013 17 
ภาพที่ 2.7  แผนผังแสดงกรอบแนวคิดการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง 

“ท่าทีของไทยต่อความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าว
กับสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Agrarian 
Research, INIA) ของสาธารณรัฐชิลี 18 

ภาพที่ 3.1  ปริมาณการผลิตข้าวเปลือกของประเทศที่มีการผลิตมากเป็น 10 อันดับแรก
ของโลกเม่ือปี 2559 19 

ภาพที่ 3.2  ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวเปลือก (ตัน/เฮกเตอร์) ของประเทศผู้ผลิตข้าวมาก
เป็น 10 อันดับแรกของโลกเม่ือปี 2559 20 

ภาพที่ 3.3  ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (ตัน/เฮกเตอร์) เปรียบเทียบระหว่างไทยกับชิลี 
ระหว่างปี ค.ศ.2012–2014 21 

ภาพที่ 3.4  การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
ของโลกจากปัจจุบันย้อนหลังไปประมาณ 8 แสนปี 22 

ภาพที่ 3.5  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายปีเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง  
ค.ศ.1961–1990 ของ (a) อุณหภูมิสูงสุด (b) อุณหภูมิเฉลี่ย และ (c) 
อุณหภูมิต่ าสุด 23 

ภาพที่ 3.6  ความถี่รายปีของความแห้งแล้งในระดับรุนแรง (PDSI <–3) ในไทย 24 
ภาพที่ 3.7  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความเข้มรังสีรวมเฉลี่ยต่อปีที่สถานีนครปฐม 24 
ภาพที่ 3.8  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างปี 2525–2552 27 
ภาพที่ 3.9  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างปี 2525–2552 27 
ภาพผนวกท่ี 1 แสดงหลักการปรับแต่งจีโนมพืชด้วยระบบ CRISPR–Cas9 44 
 
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และกระทรวง
เกษตรของสาธารณรัฐชิลี ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการเกษตร  
โดยวัตถุประสงค์หลักของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้า 
การฝึกอบรม ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการทางการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ ต่อมา  
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจ าประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงกรมการข้าว ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2559 เสนอแนวทางความร่วมมือทวิภาคีในด้านการผลิตข้าว ภายใต้หัวข้อ “Rice and 
Food Security: Cooperation between Thailand and Chile in Research, Cultivation and 
Commercialization of Rice” ทั้งนี้ เนื่องจากสาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศสมาชิกขององค์กร Latin 
America Fund for Irrigated Rice (หรือ FLAR ในภาษาสเปน) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตข้าวของสาธารณรัฐชิลี ทั้งการดูงาน การฝึกงาน ตลอดจน
การเข้าร่วมสัมมนาของนักวิจัยฝ่ายชิลี ดังนั้น เมื่อปี 2559 สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติของ
สาธารณรัฐชิลี หรือ National Institute of Agrarian Research (Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA) จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก FLAR โดยได้ประสานงานผ่านทาง
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจ าประเทศไทย เพ่ือขออนุญาตให้นักวิจัยชาวชิลีที่ท างานวิจัย
ด้านข้าว จ านวน 2 ราย คือ Dr. Ivan Matus และ Dr. Christian Alfaro เดินทางมาเยี่ยมชมและพบ
เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวระหว่าง INIA กับกรมการข้าว ระหว่าง
วันที่ 17–19 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจ าประเทศไทย 
ยังได้มีหนังสือถึงกรมการข้าว เพ่ือขอเข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือทวิภาคีด้านข้าวระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลีในระยะที่สอง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะประกอบด้วย 
Ambassador Juan Pablo Lira, Ambassador Christian Rehren, Mr. Enrique O’Farrill, แล ะ 
Mr. Diego Osses  

แม้ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมานี้ พ้ืนที่การปลูกข้าวของชิลีลดลงเหลือเพียงประมาณ 
23,600 เฮกเตอร์ แต่ผลผลิตข้าวโดยรวมกลับเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 37 หรือประมาณ 126,500 ตันต่อปี 
เนื่องจากสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวเกือบทั้งหมดถูกบริโภค
ภายในประเทศและยังต้องมีการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศเพ่ิมเติมด้วย ข้าวจึงนับเป็นธัญพืชอีกชนิดหนึ่ง
ที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของชิลี ดังนั้น รัฐบาลชิลีจึงต้องการพัฒนาการผลิตข้าวของ
ประเทศให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการ และโดยที่ไทยมีชื่อเสียงด้านการเป็นประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก ชิลีจึงประสงค์จะมีความร่วมมือทวิภาคีกับไทย ในด้านการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตข้าว ประเด็นที่ฝ่ายชิลีสนใจจะร่วมมือกันประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
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การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กระบวนการส่งเสริมการผลิต กลไกในการเข้าถึงเครื่องมือทางการเกษตรและ
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กระบวนการกระจายสินค้าและกลไกตลาดข้าวใน
ประเทศของไทย เป็นต้น 

ในส่วนของไทย ข้าวถือว่าเป็นพืชที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ข้าวผูกผันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยบริโภคข้าวเป็น
อาหารหลัก เกษตรกรที่มีอาชีพท านามีจ านวนราว 3.7 ล้านครัวเรือน มีประชากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การท านาประมาณ 15 ล้านคน ในแต่ละปีไทยสามารถผลิตข้าวได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านตันข้าวสาร  
ใช้บริโภคภายในประเทศประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าปีละ 1.5 แสนล้านบาท ประเทศต่างๆ จึงให้ความสนใจในเรื่องการวิจัยและ
พัฒนาข้าวของไทยเป็นอย่างมาก ชิลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เสนอและผลักดันให้มีความร่วมมือในเรื่องนี้  

ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า บันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรระหว่างไทยกับชิลี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้า การฝึกอบรม ความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม งบประมาณสนับสนุนการด าเนิ นกิจกรรมใดๆ 
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นอกเสียจากว่ามีการตกลง 
เป็นอย่างอ่ืนที่เห็นร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น อาจจะพัฒนาโครงการความร่วมมือกันและยื่นเสนอ ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

หลังจากที่มีการท าบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับชิลีเมื่อปี 2555 ฝ่ายชิลีได้มีการยื่นขอทุน
สนับสนุนจากหน่วยงาน FLAR ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนส าหรับการฝึกอบรม ดูงาน และการสัมมนา
วิชาการท่ีจะมีส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศของแถบภูมิภาคลาตินอเมริกา ท าให้ฝ่ายชิลี
สามารถส่งผู้เชี่ยวชาญจาก INIA มาดูงานวิจัยและพัฒนาข้าวของฝ่ายไทย และยื่นข้อเสนอที่จะด าเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกัน กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินความร่วมมือกับ 
INIA ในด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว จึงจ าเป็นต้องตื่นตัวและด าเนินการเชิงรุกเพ่ือก าหนดท่าทีและ
ประเด็น (issues) ที่จะร่วมมือกัน รวมทั้งวางแผนการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยอาศัย
ช่องทางความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับฝ่ายไทย
และสามารถก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้พิจารณาต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่สนใจและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนของฝ่ายไทยในการด าเนินแผนงาน
ความร่วมมือทวิภาคีกับชิลีด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าว 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาภายใต้หัวข้อ “ท่าที
ของไทยต่อความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าวกับสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ 
(National Institute of Agrarian Research) ของสาธารณรัฐชิลี” นอกจากนี้ ท าการรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพานิชย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อศึกษา เช่น ความตกลงองค์การการค้าเสรี (FTA) 
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จากข้อมูลของกระทรวงพานิชย์ และยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศจากข้อมูลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี 2560–64 เป็นต้น 

1.3.2  ท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่สามารถก าหนดประเด็นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวของฝ่ายไทยและจัดท าเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

กรมการข้าว ควรมีการก าหนดประเด็นความร่วมมือทวิภาคีกับ INIA ของชิลีอย่างไร จึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับฝ่ายไทย 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต่างฝ่ายจะมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติและความมั่นคงทางการเมืองเป็นหลัก แต่ในยุคปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันที่ เน้นให้ความส าคัญ  
ในประเด็นของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสวัสดิการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่มาของ
สมมติฐานของการศึกษาในหัวข้อนี้ว่า การสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและชิลีด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาข้าว หากต้องการก าหนดท่าทีหรือประเด็นที่ต้องการด าเนินการร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับฝ่ายไทย กรมการข้าวควรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
การพัฒนาพันธุ์ข้าวในประเด็นใด จึงจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของไทยในเรื่องความมั่นคง 
ทางอาหาร (Food security)  
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ฝ่ายไทยสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชิลี   
เพ่ือเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรในสาขาที่ฝ่ายชิลีมีความเชี่ยวชาญกว่าเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยและพัฒนาข้าวของไทยในอนาคต 

1.6.2  ได้ข้อสรุปของประเด็นความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าว
และ INIA ของชิลี ที่สามารถก าหนดท่าทีหรือประเด็นความร่วมมือของฝ่ายไทยเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อไป 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ความม่ันคงทางอาหาร: แนวคิด 
Wiggins and Slater (2010) ได้กล่าวไว้ว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นแนวคิด

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความมั่นใจว่าบุคคลใดๆ จะด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความสามารถในการเคลื่อนไหว
ทางกายภาพทั้งเพ่ือการท างานและการพักผ่อน ความมั่นคงทางอาหารหมายรวมถึงการที่ทารกและ
เด็กเล็กได้รับอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในทางตรงกันข้าม  
หากประชากรใดไม่มีความมั่นคงทางอาหาร พวกเขาเหล่านั้นอาจมีกระบวนการตอบสนองในรูปแบบ
ที่อันตราย เช่น บุคคลที่หิวโหยอาจยอมให้บริการทางเพศเพ่ือแลกกับเงิน อาจก่ออาชญากรรม หรือ
อาจมีการอพยพเคลื่อนย้ายเพ่ือหางานท า หรือขอความช่วยเหลือโดยไม่ค านึงว่าวิธีการที่เลือกใช้นั้นมี
อันตรายหรือไม ่

ความมั่นคงทางอาหาร นอกจากเป็นการได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายแล้ว ยังรวมไปถึงการขจัดความกังวลหรือความกลัวต่อความหิว ความไม่สบาย การไม่สามารถ
ด ารงชีพได้ตามปกติ หรือโอกาสในการตอบสนองไปในทางที่อาจเป็นอันตราย ดังนั้น หากปราศจาก
ความมั่นคงทางอาหารแล้ว ความมั่นคงในด้านอ่ืนๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน บุคคลที่อยู่ใน  
สภาพหิวโหยหรืออยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ย่อมไม่สามารถต่อสู้หรือหลีกเลี่ยงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ร่างกายได้  

ความไม่มั่นคงทางอาหารอาจส่งผลในทางกายภาพ ท าให้เกิดการขาดสารอาหาร
และตกอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ระดับของภาวะทุพโภชนาการจะมีความแตกต่างกันไปนับจากภาวะ
ปานกลางจนถึงภาวะรุนแรง ผลกระทบของสภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารในแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และการตั้งครรภ์ในสตรี (Maternity) บางสภาวะเป็นแบบชั่วคราวแต่ 
บางสภาวะก็อาจเป็นแบบเรื้อรัง ความไม่มั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในประชากรจ านวนมาก
ในพ้ืนที่ระดับอ าเภอและระดับที่เหนือขึ้นไปกว่านั้น หากมีการขยายวงกว้างขึ้นจะส่งผลกระทบจนท าให้
เกิดวิกฤตการณ์ด้านอาหาร ซึ่งในกรณีที่ร้ายแรงอาจจัดว่าเป็นความอดอยากหิวโหย (Famine) 

2.1.2  ความม่ันคงทางอาหาร: ค าจ ากัดความ 
องค์กรหลักสององค์กรที่ให้ความหมายของค าว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” เอาไว้

คือ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture, USDA) และ
องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN's Food and Agriculture Organization, FAO) 
ซึ่งให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” ดังนี้ (Disabled World, 2015) 

1) ความมั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มี
อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการได้ตลอดเวลา โดยอาหารเหล่านั้นต้องตรงกับ
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ความต้องการของร่างกายและตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาพ
และกระฉับกระเฉง (FAO) 

2) ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน หมายถึงการที่สมาชิกในครัวเรือนทุกคน
สามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลาเพ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาพและกระฉับกระเฉง (USDA) 
โดยทั้งนี้ ความมั่นคงทางอาหารจะต้องประกอบด้วยขั้นต่ าของประเด็นต่อไปนี้  

(1) ความพร้อมใช้ประโยชน์ของอาหาร (Food availability) ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีความปลอดภัย 

(2) การเข้าถึงแหล่งของอาหาร (Food accessibility) ในรูปแบบที่เป็นที่
ยอมรับของสังคมในสภาพปกติ (ไม่ใช่การได้รับอาหารด้วยความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน การบีบ
บังคับเพ่ือให้ได้มา การลักขโมย หรือกลไกการได้มาซึ่งอาหารในรูปแบบที่ไม่ปกติ) 

2.1.3  สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหาร  
FAO (2008) คาดการณ์ว่ามีประชากรกว่า 848 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13 ของ

ประชากรโลกที่ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารในระหว่างปี 2546–48 และตัวเลขนี้ได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 
923 ล้านคน ในปี 2550 อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคาอาหารในตลาดโลก ประชากรจ านวนกว่า
ร้อยละ 27 ของเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ขวบ ในประเทศก าลังพัฒนามีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (UNICEF, 
2013) และมีเด็กจ านวนมากกว่า 152 ล้านคน ที่มีร่างกายแคระแกรน นอกจากนี้ ประชากรประมาณ 
2 พันล้านคน ประสบปัญหาขาดสารไอโอดีนและเหล็ก (United Nation SCN, 2004)  

ภาวะทุพโภชนาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กกว่าครึ่งหนึ่ง และมีส่วน
ท าให้เกิดความเจ็บป่วยและมีพัฒนาการช้า ประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ 1 พันล้านคน ในประเทศ
ก าลังพัฒนามีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และประมาณ 1.6 พันล้านคน เป็นโรคโลหิตจาง ประชากร
เหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการที่ความต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง ความสามารถในการท างานลดลง 
และการที่ฐานะทางเศรษฐกิจที่ลดลง มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าภาวะทุพโภชนาการของทารก 
ในครรภ์ นอกจากจะมีผลอย่างมากต่ออัตราการอยู่รอด การเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยเด็ก  
ยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ  
เมื่อทารกเหล่านั้นเติบโตขึ้น (Gillespie and Haddad, 2003) 

2.1.4  ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความม่ันคงทางอาหาร 
ในปี 2539 ผลสรุปจากการประชุมสุดยอดโลกด้านอาหารของสหประชาชาติ 

(World Food Summit, WFS) ได้ตกลงที่จะลดจ านวนประชากรในโลกที่ขาดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง
ให้เหลือ 415 ล้านคน หรือร้อยละ 6 ของประชากรภายในปี 2558 ซึ่งเมื่อสิ้นทศวรรษที่ 1990 ที่ผ่านมา ก็
มีความชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้ ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals, MDG) ส าหรับความม่ันคงทางอาหาร จึงตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ว่า 
จะลดสัดส่วนของคนขาดสารอาหารลงครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันจากร้อยละ 20 ให้เหลือร้อยละ 10 
(Slater et al., 2008) 

หลังจากช่วงทศวรรษที่ 1970 จ านวนคนที่ขาดสารอาหารลดลงไปจ านวน 37 ล้านคน 
และในช่วงทศวรรษที่ 1980 ลดลงไปจ านวน 100 ล้านคน ส่วนในช่วงทศวรรษที่ 1990 จ านวนคนที่
ขาดสารอาหารจะไม่เพ่ิมขึ้นมากนัก แต่ในช่วงที่ราคาอาหารสูงขึ้นระหว่างปี 2550–51 จ านวน
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ประชากรที่ขาดอาหารกลับเพิ่มข้ึนอีก 75 ล้านคน ดังนั้น เป้าหมายของ WFS จึงยากยิ่งข้ึนในการที่จะ
บรรลุผลส าเร็จได้ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของ MDG ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อาจจะสามารถบรรลุ
ถึงได้ในระดับโลก แต่การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายได้จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไประหว่าง
ภูมิภาคต่างๆ 

ทวีปเอเชียและภูมิภาคลาตินอเมริกา มีความคืบหน้าอย่างมากในการขจัดภาวะ 
การขาดอาหารของประชากร เวียตนามนับเป็นตัวอย่างของความส าเร็จที่น่าทึ่ง ซึ่งสัดส่วนของ
ประชากรที่ขาดอาหารลดลงจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 17 ส่วนประชากรในจีนเกือบ 50 ล้านคน 
สามารถหลุดพ้นจากความไม่มั่นคงทางอาหารในช่วงทศวรรษที่ 1990 และอัตราการขาดสารอาหาร
ลดลงจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 12 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร (FAO, 2006) ในทางตรงกันข้าม ทวีปแอฟริกามีจ านวนประชากรที่ขาดสารอาหารเพ่ิมขึ้น
ระหว่างปี 2538 ถึง 2548 และคาดว่าจ านวนประชากรที่ ขาดสารอาหารในปี 2558 จะสูงกว่า 
ปี 2533–2535 (Slater et al., 2008) 

เมื่อพิจารณาถึงสถิติเกี่ยวกับโภชนาการโดยเฉพาะในเด็กที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า
เกณฑ์แล้ว สถิติของสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ความคืบหน้าในการลดสัดส่วนประชากรเด็ก 
ที่น้ าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์จากร้อยละ 33 เหลือร้อยละ 26 ในประเทศก าลังพัฒนา แต่อัตราดังกล่าว
ก็ยังไม่เร็วพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการลดลงให้ได้ครึ่งหนึ่งในปี 2558 บางภูมิภาค  
มีพัฒนาการเร็วกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ โดยที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาค
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และภูมิภาคแอฟริกาเหนือ มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมาย (ซึ่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกสามารถท าเช่นนั้นได้แล้ว) ในขณะที่ภูมิภาค อ่ืนๆ เช่น เอเชียใต้และทะเลทราย 
ซาฮาราตอนใต้มีความคืบหน้าค่อนข้างช้า 

ความแตกต่างระหว่างประเทศในการบรรลุถึงเป้าหมายค่อนข้างมีมากกว่าความแตกต่าง
ระหว่างภูมิภาค แม้ว่าบางประเทศอาจมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ 
แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับและแนวโน้มของภาวะโภชนาการของเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ทางเลือกนโยบายของแต่ละประเทศสามารถสร้างความแตกต่างได้ 

2.1.5  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงทางอาหาร  
2.1.5.1  เสถียรภาพของแหล่งอาหาร (Food stability) หมายถึง ความสามารถท่ี

จะได้รับอาหารอย่างเพียงพอในทุกโอกาสที่ต้องการ 
ในระยะหลังมานี้การพิจารณาถึงความมั่นคงทางอาหารจะประกอบไป

ด้วยหลายมิติเพ่ิมมากขึ้น คือ ความมั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารที่พร้อมใช้งาน
เพียงพอ เมื่อผู้คนสามารถเข้าถึงได้ และเมื่ออาหารเหล่านั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี ในขณะที่
นักวิชาการบางกลุ่มอาจเพ่ิมเติมในมิติของความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจในความพร้อมใช้งาน  
ซึ่ งหมายถึง เสถียรภาพของแหล่งอาหาร การเน้นความส าคัญในมิติที่ต่างกันเหล่านี้ เริ่ม มี 
การเปลี่ยนแปลงไปในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 นักวิชาการท่ีมีแนวคิดตามทฤษฎีประชากรล้นโลก 
(Malthusian theory) มีความกังวลว่า อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลกจะแซงหน้า
อัตราการผลิตอาหารและน าไปสู่ความอดอยากอย่างกว้างขวาง หมายความว่า  ต้องมุ่งเน้นที่การผลิต
อาหารโลก แต่ประเด็นส าคัญเกิดขึ้นในปี 2516–2517 เมื่อผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
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เต็มที่และปริมาณอาหารส ารองที่ลดลง ท าให้ราคาข้าวโพด ข้าวและข้าวสาลี เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 140 250 
และ 260 ตามล าดับ ในขณะเดียวกัน ความอดอยากก็เกิดขึ้นที่บังคลาเทศ บรรดาผู้น าของหลายประเทศ
ได้ตื่นตัวอย่างมากในการจัดประชุม World Food Conference ที่กรุงโรมเมื่อปลายปี 2517 เพ่ือหา
ข้อตกลงในการจัดการกับวิกฤติการณ์ของโลกเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่ไม่เพียงพอ (Slater et al., 2008) 

ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ เกษตรกร 
เร่งเพ่ิมการผลิต และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ปริมาณอาหารของโลกเพ่ิมมากขึ้น แต่ส่วนที่ส าคัญเป็น  
ผลอันเนื่องมาจากความส าเร็จของการปฏิวัติเขียว (Green revolution) ที่สามารถเพ่ิมผลผลิตอาหาร
ของโลกโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชลประทานของทวีปเอเชียและภูมิภาคลาตินอเมริกา พันธุ์ข้าวโพด ข้าว
และข้าวสาลี ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ท าให้สามารถตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยได้ดีขึ้น รวมทั้ง
การพัฒนาระบบน้ าชลประทานและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างเพียงพอ ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 2–3 เท่า ในตอนปลายของช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโลกรวมทั้ง
ประเทศที่มีรายได้ต่ าที่มีครัวเรือนที่หิวโหยมาก เช่น อินเดีย สามารถผลิตอาหารที่จ าเป็นต่อการเลี้ยง
ประชากรได้เพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จในการผลิตอาหารที่เพ่ิมขึ้นโดยรวมก็ไม่ได้ช่วยลด
ความหิวโหยและป้องกันไม่ให้เกิดความอดอยาก ประชากรอาจเกิดสภาวะหิวโหยแม้ในขณะที่อาหารมีอยู่ 
ก็เป็นได้ สิ่งส าคัญคือ สิ่งที่ Amartya Sen (1981) เรียกว่า “สิทธิในการได้รับอาหาร (Entitlement to 
food)” ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นตัวอย่างในกรณีของความอดอยากที่เกิดขึ้นในแคว้นเบงกอล ในปี 2486 
เมื่อประชากรกว่า 3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ที่ท ากิน ชาวประมง และช่างฝีมือ ต้องเสียชีวิต 
เมื่อราคาข้าวเพ่ิมมากขึ้นกว่าสามเท่าตัว ในขณะที่ค่าจ้างในชนบทเพ่ิมขึ้นไม่เกินหนึ่งในสี่ ท าให้
ประชากรเหล่านั้นไม่สามารถหาซื้ออาหารได้แม้จะมีอาหารอยู่ในตลาดอย่างเพียงพอก็ตาม 

2.1.5.2  การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food access) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งของอาหารทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือความสามารถในการซื้อหา การกระจายสินค้าหรือ
อาหารให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนอาหารนั้นๆ จะต้องตรงกับความต้องการหรือรสนิยม
ในการบริโภคของบุคคลหรือของครัวเรือนอีกด้วย 

ในโลกยุคปัจจุบันที่การขนส่งสินค้าธัญพืชสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 
ตลาดการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นและการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ท าให้ผู้ค้าได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณสินค้าและราคาตลอดเวลา ดังนั้น ความพร้อมในการให้บริการสินค้าในระดับ
นานาชาติจากทั่วโลกจะเท่ากับความพร้อมในระดับท้องถิ่นเช่นกัน หากมีประเทศ ภูมิภาค หรือ
ท้องถิ่นเขตใด เกิดขาดแคลนอาหารขึ้นมา เรื่องของอุปทานหรือการจัดหาสินค้าจะไม่เป็นปัญหาใหญ่
เท่ากับปัญหาในการเข้าถึงอาหารที่มีการจัดหามาจากพ้ืนที่อ่ืน อย่างไรก็ตาม ไม่มีภาวะอดอยาก
อาหารเกิดขึ้นมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว การเข้าถึงแหล่งอาหารของบุคคลและครัวเรือนนั้น  
หากพิจารณาตามหลักการเรื่อง “สิทธิในการได้รับอาหาร” ของ Sen แล้ว อาจประเมินได้จากปัจจัย 2 
ประการ ต่อไปนี้ คือ (1) ปริมาณการผลิตอาหารของบุคคลและครัวเรือน และ (2) อาหารหรือสิ่งที่
พวกเขาสามารถได้รับในตลาดหรือชุมชน โดยอาจผ่านหลายกระบวนการ เช่น  การแลกเปลี่ยน  
การได้รับจากหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรการกุศล ครอบครัว เพ่ือน และเพ่ือนบ้าน 
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บุคคลอาจสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงอาหารภายใต้สถานการณ์ที่
แตกต่างและหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติซึ่ งอาจส่งผลเสียต่อสิทธิของผู้คนในการเข้าถึง
อาหาร เหตุการณ์เช่น ความแห้งแล้ง น้ าท่วม และพายุไซโคลน ท าให้ผลผลิตเสียหาย รายได้ครัวเรือน
ลดลง รวมทั้งการท าให้คนงานในไร่ขาดรายได้จากการท างาน เมื่อเกษตรกรสูญเสียผลผลิตและรายได้
ลดลง ท าให้ความสามารถในการจับจ่ายลดลงไปด้วย บุคคลอาชีพอ่ืนในหมู่บ้านที่ให้บริการก็พลอยมี
รายได้ลดลงไปด้วย เช่น ช่างตัดผม ช่างเครื่องปั้นดินเผา ช่างตีเหล็ก และช่างไม้ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิต อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวใน
การจัดหาสินค้าและอาหารในท้องถิ่น และส่งผลต่อเนื่องถึงความพร้อมในการใช้ อาหาร (Food 
availability) แต่หากประเมินในแง่ของผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหาร (Food access) ก็จะช่วยให้
สามารถจ าแนกได้ถึงครัวเรือนและบุคคลที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด และเพ่ือ
ประเมินมาตรการที่สามารถท าได้เพ่ือลดอันตรายจากผลกระทบต่อพวกเขา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ผลผลิตในพ้ืนที่ห่างไกลอาจเกี่ยวข้องกับการลดลงของความพร้อมใช้อาหารในท้องถิ่น อย่างน้อยก็
เกี่ยวกับระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ในการน าเสบียงจากแหล่งอ่ืนเข้ามาในพ้ืนที่ด้วย แต่การมองแค่ใน
มิติของความพร้อมใช้อาหารเพียงอย่างเดียวนั้นอาจยังไม่พอ เพราะวิกฤติอาหารและความอดอยากมี
ผลกระทบต่อบุคคลและครัวเรือนในระดับที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงอาหารของ
พวกเขา ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักไม่ค่อยขาดอาหารไม่ว่าการเก็บเกี่ยว
พืชอาหารในท้องถิ่นจะเลวร้ายเพียงใด ในขณะที่ครัวเรือนที่ยากจนมากมักต้องอดทนกับความหิวโหย
อยู่บ่อยครั้ง โดยอาจไม่ต้องค านึงถึงการเก็บเก่ียวพืชอาหารในท้องถิ่นแต่อย่างใด 

ความล้มเหลวในการก าหนดนโยบายของรัฐอาจเป็นสาเหตุท าให้
ประชากรเข้าถึงอาหารไม่ได้ เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านอาหารอย่างเห็นได้ชัดตามที่ปรากฏในจีน
เมื่อปี 2501–2504 ภายใต้หัวข้อ “The Great Leap Forward' หรือการตัดสินใจจ ากัดการค้า
ระหว่างจังหวัดในอินเดีย เมื่อปี 2486 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความอดอยากของแคว้นเบงกอล นับเป็น
ความผิดพลาดของการละเลยไม่ใส่ใจ รวมทั้งความล้มเหลวของรัฐบาลหรือประชาคมระหว่างประเทศ
ที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือทันท่วงที เพ่ือขอความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตอาหารตั้ งแต่
สถานการณ์ขาดแคลนอาหารได้เริ่มข้ึน 

นักวิชาการบางคนอาจมีข้อโต้แย้งว่า นโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกร 
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้ส่งผลให้พืชอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่นถูกละเลยและท าให้ความมั่นคงทางอาหาร
ในท้องถิ่นลดลง แม้ว่าจะพบกรณีการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์มากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะ 
ทุพโภชนาการ แต่ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่เป็นจริง ในทางตรงกันข้าม การส่งเสริมให้ผลิตพืชผลการเกษตร
ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากจะช่วยเพ่ิมรายได้แล้ว นโยบายดังกล่าวยังสามารถเพ่ิมความมั่นคงทาง
อาหารได้ (Maxwell and Fernando, 1989; von Braun, 1995) 

กรณีของการปะทะกันและสงครามจะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับก าหนด
นโยบายของรัฐ ด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยเช่นกัน หากเกิดสงครามขึ้นมาพืชผลทางการเกษตร
ของประชากรอาจถูกเผา ปศุสัตว์ถูกฆ่าตาย ทรัพย์สินอ่ืนๆ ถูกยึด ถูกรื้อถอนหรือถูกท าลาย พวกเขา
อาจถูกบังคับให้หนีออกจากเขตพ้ืนที่ความขัดแย้งโดยไม่มีเงิน หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตของพวกเขา ในกรณีดังกล่าวพวกเขาแทบไม่มีโอกาสในการเข้าถึงอาหารอีกเลย 
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การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหาร การจ้างงานและค่าจ้าง อาจเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหาร ยกตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ความอดอยากของแคว้นเบงกอล 
เมื่อปี 2486 ของศาสตราจารย์ Sen ระบุว่าสาเหตุหลักของความอดอยากไม่ใช่เกิดจากความล้มเหลว 
ของการจัดหาอาหาร เพราะหลังจากเกิดพายุไซโคลนเมื่อปลายปี 2485 และมีความเสียหายที่เกิดกับ
ผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยวถัดมา ในปี 2486 แคว้นเบงกอลก็ยังมีอาหารเหลือมากกว่าเมื่อปี 2484 ซึ่งเป็น
ปีที่ผลผลิตทางการเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่กลับไม่มีสถานการณ์ความอดอยาก
เกิดขึ้น แต่เป็นเพราะเศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟูขึ้นในปี 2486 โดยการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสงคราม 
ท าให้ราคาข้าวสูงขึ้นมากกว่าสี่เท่า คนยากจนซึ่งรวมถึงแรงงานในไร่นา ชาวประมง และช่างฝีมือที่มี
รายได้ต่ ากว่าราคาข้าว จึงไม่สามารถซื้ออาหารได้เพียงพอและท าให้หิวโหย การเสียชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวของประชากรเหล่านี้มีสาเหตุที่เกิดจากความอดอยาก 

2.1.5.3  ความพร้อมในการใช้ประโยชน์ของอาหาร (Food availability) หมายถึง 
ห่วงโซ่อุปทานของอาหาร (Supply chain) นับตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการแลกเปลี่ยน 

ปริมาณที่เพียงพอหรือความพร้อมในการน าไปใช้ประโยชน์ของอาหารทั่วโลก
แทบจะไม่เป็นปัญหาในยุคปัจจุบัน ในช่วงศตวรรษที่ 20 แม้จะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่อัตราเพ่ิมของการผลิตอาหารหลักก็สามารถแซงหน้าอัตรา
การเติบโตของประชากร ระยะเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงศตวรรษนี้ที่การเติบโตของผลผลิตธัญพืช
เฉลี่ยร้อยละ 2.8 ต่อปี จะมีอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของประชากรโลกซึ่งสูงถึงร้อยละ 2.1 ดังที่ปรากฏ
ให้เห็นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตธัญพืชในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 
อยู่ในระดับที่ค่อยเป็นค่อยไป แต่อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตธัญพืชในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980  
มีการเติบโตที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราในช่วงเวลาก่อนหน้านี้และต่ ากว่าอัตราการเติบโตของ
ประชากร ถึงแม้ว่าปริมาณธัญพืชที่ผลิตได้ลดลงแต่ก็ยังคงเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานของทุกคน เมื่อธัญพืชได้รับการกระจายอย่างสม่ าเสมอเท่าเทียมและถูกใช้เพ่ือเป็นอาหาร
เลี้ยงดูประชากร ซึ่งในขณะนั้นปริมาณการบริโภคธัญพืชจะต่ ากว่า 350 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 เป็นเวลาหลายปีที่ผลผลิตของธัญพืชมี
ปริมาณที่เพียงพอและในราคาที่ลดลงจริง แต่ก็มีข้อยกเว้น คือ ราคาธัญพืชที่เพ่ิมขึ้นสองครั้งในช่วงปี 
2516–17 และปี 2550–51 เหตุการณ์ทั้งสองเกิดจากสถานการณ์ที่ ไม่ปกติซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก 
ความเสียหายของผลผลิตจากภัยธรรมชาติ การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ท าให้สถานการณ์แย่ลง  
และปริมาณอาหารส ารองต่ า ซึ่งเป็นผลให้ราคาอาหารเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติและ  
ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น บทเรียนส าคัญที่จะต้องเรียนรู้ คือ การมีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้นในระบบเพ่ือรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ โดยเฉพาะในกรณีของอาหาร หมายถึงต้องมีการส ารอง
อาหารในปริมาณที่เพียงพอและต้องมีการจัดการที่ดีข้ึน 
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2.1.6  อนาคต ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง 
โอกาสในการรักษาความมั่นคงทางอาหารที่ดีขึ้น จะเป็นผลดีในระยะยาวตราบ

เท่าที่รายได้ของประเทศก าลังพัฒนาก าลังเพ่ิมขึ้นท าให้คนเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้ ทั้งนี้ อาจต้อง
ประกอบด้วยการปรับปรุงสุขาภิบาลและการศึกษา รวมทั้งโครงการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน แม้รัฐบาลในหลายประเทศอาจมีการด าเนินการต่อสถานการณ์ความไม่มั่นคงทาง
อาหารอย่างจริงจัง แต่ก็ยังคงมีบางประเทศที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานเป็น 2–3 ทศวรรษ ในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องมีความตั้งใจจริงทางการเมือง (Political will) นอกจากนี้ การพัฒนาด้าน
โภชนาการในบางประเทศเป็นไปค่อนข้างช้า เช่น ในหลายพ้ืนที่ของแอฟริกาและเอเชียใต้ ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัด คือ อินเดียซึ่งก าลังจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางแต่ยังมีดัชนีชี้วัดทาง
โภชนาการที่แย่ที่สุดในโลก 

สิ่งที่เป็นความท้าทายในการเผชิญกับแนวโน้มความมั่นคงทางอาหารในอนาคต คือ 
ประเด็นของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัตราการแพร่
ระบาดของเชื้อเอชไอวีในแอฟริกาตะวันออกและใต้ที่ค่อนข้างสูง ท าให้มีช่องโหว่ใหม่ๆ เกิดข้ึนส าหรับ
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมักท าให้สูญเสียรายได้และการลดลงในสินทรัพย์ (Jayne et al., 2004) 
นักวิชาการบางรายกังวลว่าโรคระบาดอาจน าไปสู่รูปแบบใหม่ของสถานการณ์การขาดแคลนอาหาร 
(deWaal and Tumushabe, 2003) ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ จะมี
ความอ่อนไหวมากขึ้นต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร เวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยจะท าให้เวลาในการท า
กิจกรรมด้านการผลิต เช่น เกษตรกรรมลดลง ในขณะที่เงินจะถูกใช้จ่ายเป็นค่ายาและงานศพแทนที่
จะถูกใช้จ่ายในการลงทุนในกิจกรรมอ่ืนที่มีประสิทธิผล ในท านองเดียวกันครัวเรือนในเมืองที่ 
ไม่สามารถท างานได้ก็จะสูญเสียสิทธิในการได้รับอาหาร (Slater et al., 2008) การระบาดของเชื้อ
เอชไอวีและโรคเอดส์กับเรื่องโภชนาการมีความเชื่อมโยงกัน คนที่มีภาวะอาหารที่ไม่ดีมักจะมีความเสี่ยง 
ที่จะติดเชื้อเอชไอวี และเมื่อติดเชื้อแล้วพวกเขามีการพัฒนาโรคเอดส์ได้เร็วขึ้น พวกเขาจะมีความต้องการ
ด้านโภชนาการเพ่ิมขึ้น และยาต้านไวรัสจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อควบคู่ไปกับการรับประทาน
อาหารที่เพียงพอ (Gillespie, 2006) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งการจัดหาและ 
การเข้าถึงอาหาร แม้ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จ ากัดหรือไม่รุนแรงนัก 
ผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลงเมื่อพืชเจริญเติบโตภายใต้สภาพที่อยู่ใกล้อุณหภูมิสูงสุดที่พืชจะ
ทนทานได้ ปริมาณน้ าฝนที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะตั้งอยู่ ที่ต าแหน่ง 
เส้นรุ้งใดก็ตาม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย ท าให้ไม่สามารถสร้างผลิตผลเพ่ือส่งจ าหน่ายในตลาดได้ (Parry et al., 2005)  
การท าเกษตรกรรมในแอฟริกาที่ต้องพ่ึงพาน้ าฝนอาจมีความเสี่ยงสูง การขนส่งอาหารจากพ้ืนที่อ่ืน
อาจจะต้องเสียภาษีมากขึ้นหากต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น  
การจัดหาอาหารในท้องถิ่นอาจมีความส าคัญในฐานะจุดโฟกัสของนโยบายการจัดการมาตรการ
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร (Slater et aI., 2008) 

ระบบการผลิตอาหารของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของการพัฒนาเมือง 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตอาหาร การตลาดและการบริโภค 
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(Maxwell and Slater, 2003) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะมี
บทบาทใหม่ในการเคลื่อนย้ายอาหารระหว่างประเทศและการจัดตั้งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแบบใหม่
ในประเทศก าลังพัฒนา เกษตรกรรายย่อยและผู้ผลิตขนาดเล็กอาจถูกบีบออกจากห่วงโซ่อุปทานโดย
ผู้ผลิตขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้า ผู้บริโภคท่ีฐานะไม่ดีอาจพบว่า ตัวเองต้องจ่ายค่าอาหารในราคา
ที่สูงขึ้นแต่มีประโยชน์น้อยกว่าเดิม หรือถูกกีดกันออกจากสังคมเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าอาหารที่
สังคมส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอาหารปกติได้ (Slater et al., 2008) 

ระบบเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานแบบที่มีการบูรณาการมากขึ้น หมายความว่า  
การเปลี่ยนแปลงในระบบมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในระดับนานาชาติ และอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสังคมที่อยู่ห่างไกลซึ่งอาจไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับความท้าทาย 
หรือใช้โอกาสที่จะมีมา การพัฒนาไปสู่สังคมเมืองท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยม ในการ
บริโภคอาหาร และน าไปสู่ “การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการ (Nutritional transition)” ซึ่งเห็นได้
จากการเพ่ิมสัดส่วนของโปรตีนและไขมันในอาหารที่ผู้คนนิยมบริโภค ประชากรชาวเมืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนยากจนมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารนอกบ้านมากข้ึน 

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ความห่วงใยในเรื่องความมั่นคงทางอาหารของประชาคมโลก 
จะขยายตัวครอบคลุมหลากหลายมิติขึ้นในอนาคต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารใน
อนาคต อาจประกอบด้วย: 

1) วิกฤติด้านน้ าของโลก ระดับน้ าใต้ดินลดลงอย่างมากในพ้ืนที่ของหลายประเทศ 
(รวมทั้งตอนเหนือของจีน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย) ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสูบน้ าใต้ดินและ  
การชลประทานอย่างมากมาย 

2) การเสื่อมสภาพของที่ดิน การท าเกษตรกรรมอย่างเข้มข้นส่งผลต่อการเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร 

3) การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม การกักตุนที่ดินขนาดใหญ่อย่างไม่เป็นธรรม 
โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศเพ่ือความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว 

4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลกระทบ
เป็นระลอกๆ ต่อผลผลิตพืชอาหาร ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ า รวมทั้งสมดุลทางธรรมชาติ 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  ความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียงข้องพบว่ามีเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

(Individual Study) จ านวน 2 ฉบับที่ท าการศึกษาเรื่องแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา คือ 
เรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับการสนองตอบแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา” (อัธยา, 
2558) และเรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา  
ปี 2556–2560: กรณีศึกษาการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคลาติน
อเมริกา” (ธวัช, 2558)  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสองเรื่องข้างต้นดังกล่าว พบว่า รัฐบาลไทยได้ให้
ความส าคัญกับภูมิภาคลาตินอเมริกาค่อนข้างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่าภูมิภาคนี้มีศักยภาพที่จะเป็น
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ตลาดใหม่เพ่ือรองรับสินค้าของไทยแทนที่การส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกาที่ชะลอตัวลง 
นอกจากนี้ ภูมิภาคลาตินอเมริกายังมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบส าหรับป้อนสู่อุตสาหกรรมของไทย 
ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ  
ขีดความสามารถของไทยอีกด้วย  

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค
ลาตินอเมริกา ปี 2556–60 เพ่ือก าหนดกรอบในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา เปรู โคลอมเบีย และชิลี ทั้งนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากประเทศ
เหล่านี้ในการเป็นประตูเปิดไปสู่ภูมิภาคลาตินอเมริกาในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดท ายุทธศาสตร์
การทูตวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ปี 2559–64 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ 
(อัธยา, 2558)  

ไทยมีนโยบายที่มุ่งจะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาโดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพสูง เช่น บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี  เปรู และ
โคลอมเบีย ซึ่งประเทศเหล่านี้นับว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทย นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่มี
ศักยภาพในระดับรองลงมาที่ไทยให้ความสนใจ เช่น ปานามา เวเนซุเอลา คิวบา และอุรุกวัย ทั้งนี้ ไทย
ได้มีการก าหนดให้บราซิลเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partner) ของไทยในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาอีกด้วย (ธวัช, 2558)  

ระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา  
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในภาครัฐมีกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการความร่วมมือภายใต้
กรอบความตกลงทางการค้าระดับทวิภาคี ซึ่งไทยได้มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับเปรูและชิลี 
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือที่ด าเนินการภายใต้กรอบพหุภาคีต่างๆ เช่น MERCOSUR, ANDEAN, 
FEALAC และ Pacific Alliance เป็นต้น ส าหรับความร่วมมือในส่วนของภาคเอกชน ได้ด าเนินการ
ผ่านกลไกของส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศซึ่งมีส านักงานอยู่ใน 3 ประเทศของภูมิภาคนี้ 
คือ ชิลี บราซิล และอาร์เจนตินา (รัฐบาลไทย, 2560) 

2.2.2  ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลี 
ไทยได้มีความตกลงการค้าเสรีกับชิลี ซึ่งพันธกรณีมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 

พฤศจิกายน 2558 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2560) โดยที่ร้อยละ 90 ของรายการสินค้าจะ
ลดภาษีน าเข้าเหลือร้อยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ ส่วนสินค้าอีกร้อยละ 10 ของรายการ
สินค้าทั้งหมด จะมีหลักเกณฑ์การลดภาษีเป็น 3 ระยะ คือ (1) ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 3 ปี  
(2) ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี และ (3) สินค้าอ่อนไหว ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 8 ปี 
ในส่วนของบริการ ฝ่ายไทยเสนอเปิดตลาดการค้าบริการให้แก่ฝ่ายชิลีในระดับใกล้เคียงกับการเปิด
ตลาดไทยภายใต้กรอบอาเซียน ส่วนชิลีอนุญาตให้ไทยเข้าไปลงทุนด้านการบริการได้ถึงร้อยละ 100 
และได้เปิดตลาดให้แก่ไทยเพ่ิมเติมมากกว่ากรอบของ WTO ซึ่งเป็นการเปิดตลาดให้มากกว่า FTA 
อ่ืนๆ ที่ชิลีเป็นภาคี 

ประโยชน์ที่ไทยได้รับหลังจากมีความตกลงการค้าเสรีกับชิลี พบว่า มูลค่าการค้า
ระหว่างไทยกับชิลีในปี 2560 ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ที่ความตกลงมีผลใช้บังคับถึงร้อยละ 25.36 
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โดยไทยได้ดุลการค้า 376.28 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไทยส่งออกสินค้า 749.08 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
น าเข้าสินค้า 372.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) สินค้าของไทยที่ได้ประโยชน์  คือ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติค ลิเธียม ทองแดง และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้าที่ไทยกับชิลีไม่เคยมีการค้ากันมาก่อน ไทยน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ เนื่องจาก
มีรายการสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกในตลาดโลกมากกว่าชิลี สินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปยังชิลีได้
เ พ่ิมมากขึ้นในสัดส่วนที่สูงภายหลังการลดอัตราภาษีน าเข้า ได้แก่ สินค้าประเภทยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และข้าว  

ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ชิลีนับว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
พืชผลทางการเกษตร ดังนั้น การขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับชิลีจะเป็นประโยชน์อย่า งมาก 
ในการช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันให้กับพื ชผล 
ทางการเกษตรของไทย เนื่องจากชิลีมีระบบชลประทานที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีการบริหารจัดการและ
การขนส่งพืชผลเกษตรในระดับแนวหน้าของภูมิภาคลาตินอเมริกา 

ไทยสามารถใช้ชิลีเพ่ือเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคลาตินอเมริกาได้ เนื่องจากชิลีมี
อาณาเขตติดต่อกับอาร์เจนตินา โบลิเวีย และเปรู นอกจากนี้ ชิลียังมีเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Zones) ที่เมือง Iquique และเมือง Punta Arenas อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเอ้ืออ านวยต่อการใช้ชิลี
เป็นประตูการค้าส าหรับระบายสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านของชิลี โดยเฉพาะเปรูและโบลิเวีย  
ซึ่งไม่มีพ้ืนทีต่ิดทะเลและต้องอาศัยท่าเรือที่ทันสมัยของชิลี 

การให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับต่างประเทศ นับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
อีกประการหนึ่งของไทยซึ่งเริ่มมีการให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ ปี 2535 ในหลากหลายสาขา เช่น 
สาขาเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข สาขาสังคม ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้นานาประเทศได้เห็นถึง
ศักยภาพของไทยในด้านต่างๆ ที่ต่างประเทศให้การยอมรับ ส าหรับภูมิภาคลาตินอเมริกานั้น ไทยให้
ความส าคัญในฐานะกลุ่มประเทศตลาดใหม่ดังที่กล่าวมาแล้ว ภูมิภาคลาตินอเมริกามีประชากรถึง 637 
ล้านคน จึงนับว่ามีความส าคัญท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ นอกจากนี้ การพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ยังสามารถน าไปสู่การสร้าง
อ านาจต่อรองของไทยในเวทีองค์การระหว่างประเทศ หากต้องมีการแลกเสียงหรือการหาเสียง
สนับสนุนไทย (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2561)  

ส าหรับรูปแบบความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ไทยด าเนินการ ประกอบด้วย 3 
รูปแบบ คือ (1) ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation) ปัจจุบันไทยมีความร่วมมือแบบ
ดังกล่าวกับ 6 ประเทศ คือ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาที่ไทยและประเทศคู่ร่วมมือมีศักยภาพ เช่น 
สาขาเกษตร ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ (2) ความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral 
Cooperation) เป็นความร่วมมือในลักษณะที่ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับประเทศ
ในกลุ่มลาตินอเมริกาเพ่ือให้ความช่วยเหลือในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทย ซึ่งปัจจุบันไทยได้มีความตกลงกับอาร์เจนตินา บราซิล และชิลี และ 3) ความร่วมมือภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น กรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา 
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(Forum of East Asia–Latin America Cooperation, FEALAC) ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ส นั บ ส นุ น 
ด้านวิชาการโดยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในสาขาที่ประเทศสมาชิกมีความสนใจร่วมกัน  

2.2.3  สถานการณ์การผลิตข้าวในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในชิลี 
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) มีประเทศที่ปลูกข้าวจ านวน 26 

ประเทศ ซึ่งสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ปีละประมาณ 22 ล้านตัน หรือประมาณ 14.3 ล้านตันข้าวสาร 
คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ รายได้ที่ เกิดจากอุตสาหกรรมแปรรูป  
การกระจายและจ าหน่ายสินค้าข้าวยังมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าข้าวเปลือกอีกด้วย แม้ประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวของภูมิภาคนี้จะได้รับการพัฒนามากขึ้น แต่ปริมาณของอุปสงค์ยังคงมีมากกว่าอุปทาน 
ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการข้าวสารของภูมิภาคนี้ยังมีมากกว่าความสามารถในการผลิตถึงปีละ
ประมาณ 1 ล้านตันข้าวสาร ท าให้ภูมิภาคนี้ต้องมีการน าเข้าข้าวจากภูมิภาคอ่ืน คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 
300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีประเทศในภูมิภาคนี้จ านวน 14 ประเทศ ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว
ค่อนข้างต่ า และยังคงเป็นประเทศผู้น าเข้าข้าวอยู่  อย่างไรก็ตาม  ยังมีอีก 14 ประเทศ ที่มี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าว หากมีการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม
และได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติ จะท าให้ประเทศเหล่านี้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการได้ หลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกายังคง
มีผลผลิตข้าวที่อยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นมากโดยเฉพาะผลผลิตในเขตพ้ืนที่ชลประทาน
ของบางประเทศ หากสามารถลดช่องว่างของผลผลิต (Yield gap) นี้ลงได้ก็จะช่วยยกระดับผลผลิต
ข้าวในภาพรวมของประเทศให้สูงขึ้นได้อีกมาก 

ส าหรับการปลูกข้าวในชิลีนั้น รัฐบาลเริ่มสนใจการปลูกข้าวมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 
19 แต่เพ่ิงจะมีการส่งเสริมอย่างจริงจังในช่วงศตวรรษท่ี 20 พันธุ์ข้าวที่น ามาจากอิตาลีสามารถปรับตัว
ได้ดี และเมื่อปี ค.ศ.1937 พ้ืนที่ปลูกข้าวในชิลีมีอยู่ประมาณ 2,100 เฮกเตอร์ การปลูกข้าวจึงเริ่มมี
ความส าคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจะครอบคลุมบริเวณที่เรียกว่า Intermediate 
Depression และขยายออกไปจนถึงบริเวณที่เรียกว่า Bio Bio region ในทางตอนใต้ของประเทศ  

ข้าวที่ปลูกในชิลีมีทั้งชนิดที่เป็นข้าวจาปอนิกาส าหรับพื้นที่เขตอบอุ่น (Temperate 
japonica type) และข้าวเมล็ดยาวหนา (Long wide grain type) เกษตรกรที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ 
เป็นเกษตรกรรายย่อย มีขนาดพ้ืนที่ท านาประมาณ 10 เฮกเตอร์ การบริโภคข้าวของประชากรชิลี
ประมาณ 9 กิโลกรัม/คน/ปี 

วิธีการปลูกข้าวส่วนใหญ่เป็นการหว่านข้าวงอก อาจจะโดยใช้แรงงานคนหรือใช้
เครื่องบินขนาดเล็กโปรยเมล็ดพันธุ์ อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ประมาณ 140 กิโลกรัม/เฮกเตอร์ และเป็น
เมล็ดพันธุ์รับรองจาก INIA ประมาณร้อยละ 20 ส าหรับพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ Zafira (ร้อยละ 80) 
พันธุ์ Diamante (ร้อยละ 15) พันธุ์ Oro (ร้อยละ 3) และพันธุ์ Brillante (ร้อยละ 2) ทุกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่
ปรับปรุงขึ้นมาโดย INIA 

ฤดูกาลปลูกข้าวจะเริ่มในเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม อายุ
เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 170 วัน การเก็บเกี่ยวจะใช้เครื่องจักรกล ส าหรับการขัดสีและการเก็บรักษา
ผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น ร้อยละ 80 ของเกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิต  
ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งมีอยู่ 2 ราย 
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ชิลียังไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ  
ร้อยละ 50 ของอุปสงค์ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และชนิดของข้าวสารที่น าเข้าจะเป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว 
แบบข้าวอินดิกา (Indica type) ซึ่งชิลีมีการน าเข้าข้าวจากประเทศต่อไปนี้ 

– อาร์เจนตินา (ร้อยละ 60) 
– ปารากวัย (ร้อยละ 14) 
– อุรุกวัย (ร้อยละ 8.2) 
– ปากีสถาน (ร้อยละ 4.2) 
– บราซิล (ร้อยละ 3.8) 
– เวียตนาม (ร้อยละ 3.0) 
– ไทย (ร้อยละ 2.9) 
– อ่ืนๆ (ร้อยละ 2.0) 
ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวของชิลีลดลงค่อนข้างมาก และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณจังหวัด 

Linares ซึ่ ง อ ยู่ ใ น  Maule region กั บบ ริ เ วณจั ง ห วั ด  Nuble ใ น  Bio Bio region เ ท่ า นั้ น  
หากเปรียบเทียบระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1961 กับ ค.ศ. 2013 พ้ืนที่ปลูกข้าวจะมีขนาด 40,000 เฮกเตอร์ 
และ 20,000 เฮกเตอร์ ตามล าดับ (ภาพที่ 2.1) หรือมีขนาดลดลงประมาณร้อยละ 50 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตข้าวระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1961 กับ ค.ศ. 2013 ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่กลับเพ่ิมขึ้น
จาก 2.72 ตัน/เฮกเตอร์ เป็น 6.02 ตัน/เฮกเตอร์ ตามล าดับ (ภาพที่ 2.2) หรือเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวเลย
ทีเดียว ทั้งนี้ ผลส าเร็จอาจเนื่องมาจากการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานวิจัยของรัฐบาล คือ INIA ซึ่ง
ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 แม้ว่าปัจจุบันชิลีจะมีผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ที่สูงมากขึ้น แต่ปริมาณผลผลิต
โดยรวมในแต่ละปี (130,380 ตันข้าวเปลือก ในปี ค.ศ. 2011, ภาพที่ 2.3 หรือ 86,960 ตันข้าวสาร 
ในปี ค.ศ. 2011, ภาพที่ 2.4) ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ (196,440 ตันข้าวสาร 
ในปี ค.ศ.2011, ภาพที่ 2.5) ท าให้ต้องมีการน าเข้าข้าวอีกประมาณ 106,940 ตันข้าวสาร (ปี ค.ศ. 
2011, ภาพที่ 2.6)  

 

 
  
ภาพที่ 2.1  พ้ืนที่ปลูกข้าว (x 1,000 เฮกเตอร์) ของชิลีตั้งแต่ปี ค.ศ.1961–2014 

ที่มา: Ricepedia, 2018 
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ภาพที่ 2.2  ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ (ตัน/เฮกเตอร์) ของข้าวที่ปลูกในชิลีตั้งแต่ปี ค.ศ.1961–2014 
ที่มา: Ricepedia, 2018 

 

 
  

ภาพที่ 2.3  ผลผลิตข้าวเปลือก (x1,000 ตัน) ที่ชิลีผลิตได้ในแต่ละปีนับตั้งแต่ ค.ศ.1961–2014 
ที่มา: Ricepedia, 2018 

 

 
  

ภาพที่ 2.4  ผลผลิตข้าวสาร (x1,000 ตัน) ที่ชิลีผลิตได้ในแต่ละปีนับตั้งแต่ ค.ศ.1961–2011 
ที่มา: Ricepedia, 2018 
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ภาพที่ 2.5  ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสารภายในประเทศ (x1,000 ตัน) ของชิลีในแต่ละปี 
นับตั้งแต่ ค.ศ.1961–2011  

ที่มา: Ricepedia, 2018 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  ปริมาณการน าเข้าข้าวสาร (x1,000 ตัน) ของชิลีในแต่ละปี นับตั้งแต่ ค.ศ.1961–2013 

ที่มา: Ricepedia, 2018 
 

2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
การวิเคราะห์และประเมินความได้เปรียบเสียเปรียบในการร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาข้าว

ระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ กรมการข้าวของไทย และ INIA ของชิลี ซึ่งการให้ความร่วมมือดังกล่าว  
จะเป็นไปในลักษณะเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ฝ่ายไทยและฝ่ายชิลีต่างมี
ศักยภาพในคนละด้าน ความท้าทายของไทย คือ ผลิตภาพของข้าว (productivity) ที่ผลิตในไทย
ค่อนข้างต่ า (ประมาณ 3 ตันต่อเฮกเตอร์) ในขณะที่ผลิตภาพข้าวของชิลีสูงเป็นสองเท่า (ประมาณ 6 
ตันต่อเฮกเตอร์) ซึ่งโอกาสเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของไทยในระยะยาวได้ ดังนั้น การมีความร่วมมือทางวิชาการจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อไทยในการเข้าถึงองค์ความรู้ยุคใหม่ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว  
ให้สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (ภาพที่ 2.7) 
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ภาพที่ 2.7  แผนผังแสดงกรอบแนวคิดการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง “ท่าทีของไทยต่อความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าว

กับสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Agrarian Research, INIA) ของสาธารณรัฐชิลี”

Mitigation 
–ลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

Adaptation 
–พัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ประเทศไทย 
จุดแข็ง: 
พันธุ์ข้าวไทยได้รับการพัฒนาจนมี
คุณภาพชั้นเลิศ เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

ประเทศไทย 
ความท้าทาย: 
- ผลผลิตภาพ (productivity) ของ

ข้าวยังอยู่ในระดับต่ า (3 ตัน/ 
เฮกเตอร)์ 

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท าให้ผลิตภาพ
ลดลงไปอีก 

สาธารณรัฐชิล ี
จุดแข็ง: 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

- การจดัการและ
ประสิทธภิาพการผลิต
ข้าว (6 ตัน/เฮกเตอร)์ 

สาธารณรัฐชิล ี
ความท้าทาย: 
- เพิ่มความหลากหลายของสินค้า

ข้าวในตลาดในประเทศ เช่น ข้าว
หอม ข้าวเหนียว ข้าวส ี
 

โครงการความร่วมมือ (Collaborative 
project) 
- วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวดว้ยเทคโนโลยียุค

ใหม่ เพื่อให้ได้พันธุข์้าวที่สามารถปรับตัวไดด้ี
ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
(ฝ่ายไทยได้ประโยชน์) 

- ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพหุงต้ม
รับประทานดี (ตามข้อเสนอของฝ่ายชิล)ี 

ความตกลงทวิภาคีระหว่างกระทรวงเกษตร
ของท้ังสองประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิสูงขึน้ ความแห้งแล้ง น้ าท่วม
ฉับพลัน ความหนาวเย็น โรคและแมลง
อุบัติใหม่ ความม่ันคงทางอาหาร 

- เสถียรภาพของแหล่งอาหาร 
(Food stability) 

- การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food 
access) 

- ความพรอ้มใช้ประโยชน์ของ
อาหาร (Food availability) 

ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ 
 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยยีุคใหม่
เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความ
พร้อมตั้งรับกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้
ประเทศไทยมีความม่ันคงทางอาหาร
ในระยะยาว 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  สถานการณ์ที่เป็นความท้าทายในประเด็นความม่ันคงทางอาหารของไทย 

3.1.1  ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทย (Rice productivity of Thailand) 
ถึงแม้ว่าไทยจะเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับที่ 6 ของโลกรองจากจีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียตนามก็ตาม (ภาพที่ 3.1) แต่เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่แล้ว 
นับได้ว่าผลิตภาพหรือ productivity ของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ (ภาพที่ 3.2) หรือเมื่อเปรียบเทียบผลิตภาพของข้าวระหว่างไทยกับชิลีที่มีแผนความร่วมมือ
วิจัยและพัฒนาด้านข้าวแล้ว จะเห็นได้ว่าผลผลิตภาพข้าวของชิลีสูงเป็นสองเท่าของไทย (ภาพที่ 3.3) 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวของไทยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อาศัยน้ าฝนคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 
โดยมีพ้ืนที่ชลประทานเพียงร้อยละ 20 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดเท่านั้น (ตารางท่ี 3.1) 

จากกรอบแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารจะเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหารมีอยู่ 3 ปัจจัย คือ เสถียรภาพของแหล่งอาหาร (Food stability) การเข้าถึง
แหล่งอาหาร (Food access) ความพร้อมในการใช้ประโยชน์ของอาหาร (Food availability)  
ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้นมีโอกาสเกิดความไม่มั่นคงขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งเริ่มส่งผลกระทบอย่างชัดเจน ไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้  
ที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ผลิตภาพหรือ
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตข้าว
อ่ืนๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องวางแผนตั้งรับกับสถานการณ์ความม่ันคงทางอาหารไว้ล่วงหน้า 

  

 
 

ภาพที่ 3.1  ปริมาณการผลิตข้าวเปลือกของประเทศที่มีการผลิตมากเป็น 10 อันดับแรกของโลก เมื่อปี 2559  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560 
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ตารางท่ี 3.1  พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชลประทาน ปี 2559 จ าแนกเป็นรายภาค  
 

ภาค 
พื้นที่การเกษตร 

(ล้านไร)่ 
พื้นที่ชลประทาน 

(ล้านไร)่  ร้อยละ 
เหนือ 32.5 8.7 26.7 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 63.8 7.2 11.3 
กลาง 31.1 12.5 40.1 
ใต ้ 21.8 3.2 14.7 
รวม 149.2 31.5 21.1 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560 
 

 
 
ภาพที่ 3.2  ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวเปลือก (ตัน/เฮกเตอร์) ของประเทศผู้ผลิตข้าวมากเป็น 10 อันดับแรก

ของโลกเม่ือปี 2559  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560 
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ภาพที่ 3.3  ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (ตัน/เฮกเตอร์) เปรียบเทียบระหว่างไทยกับชิลี ระหว่างปี ค.ศ.
2012–2014 

 
3.1.2  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3.1.2.1  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในไทย 
1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศ 
ในช่วงย้อนหลังไปประมาณ 250 ปี ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศจะอยู่ประมาณ 200–280 ส่วนในล้านส่วน (parts per million, PPM) แต่ปัจจุบันนี้
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ประมาณ 398 ส่วนในล้านส่วน (ภาพที่ 3.4) และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต (อ านาจ, 2559) เนื่องจากในปัจจุบันโลกยังไม่สามารถควบคุม
ปริมาณการปลดปล่อยได้ แม้ว่าจะยังไม่มีผลการศึกษาว่าพืชมีวิวัฒนาการหรือมีการปรับตัว หรือมี
ผลกระทบเกิดขึ้นกับพืชอย่างไร แต่ในทางทฤษฎีแล้วกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชย่อมต้องมี  
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ภาพที่ 3.4  การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกจาก
ปัจจุบันย้อนหลังไปประมาณ 8 แสนปี (IPCC, 2007)  

ที่มา: อ านาจ, 2559 
 

ข้าวเป็นพืชชนิด C3 ซึ่งมีระบบการตรึงไนโตรเจนเพ่ือกระบวนการ
สังเคราะห์แสงด้วยวัฏจักร Calvin cycle เพียงอย่างเดียว ซึ่งพืชชนิดนี้จะมีการตอบสนองเป็นอย่างดี
ต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้น โดยจะส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์แสง
เพ่ิมขึ้นและมีผลให้อัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเจริญเติบโตจะเพ่ิมขึ้นก็ไม่ได้
หมายความว่า ผลผลิตจะต้องเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เพราะหากอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีผลให้ความสมบูรณ์
ของดอกลดลง หากค านวณถึงผลเชิงบวกของการเพ่ิมความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ 
ผลเชิงลบจากการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิแล้ว ปรากฏว่าผลเชิงลบมีมากกว่า ดังนั้น การเพ่ิมขึ้นของ  
ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก ไม่น่าจะ
ส่งผลดีต่อการผลิตข้าวโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตร้อนที่มีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปีอย่างเช่นไทย 

2) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในภาพรวมของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในรอบ 55 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ าสุดของไทย
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.86 0.95 และ 1.45 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ภาพที่ 3.5) และจากการคาดการณ์
โดยใช้แบบจ าลองพบว่าอุณหภูมิของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นระหว่าง 1–2 องศาเซลเซียส ภายในปลาย
ศตวรรษนี้เมื่อเทียบกับค่าปัจจุบัน (อ านาจ, 2559) 

อุณหภูมินับเป็นอีกหนึ่ งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของข้าว ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวจะอยู่ระหว่าง 27–32 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ าหรือสูงเกินไปจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวในทุกระยะ ระดับ
วิกฤติของอุณหภูมิที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการข้าวต้นข้าวจะแตกต่างกันในแต่ละระยะ
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การเจริญเติบโต เช่น ในระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้า ระดับวิกฤติของอุณหภูมิต่ าสุดจะประมาณ 
12–13 องศาเซลเซียส ระดับเหมาะสม คือ 25–30 องศาเซลเซียส ส่วนระดับวิกฤติของอุณหภูมิสูงสุด
จะประมาณ 35 องศาเซลเซียส ส่วนที่ระยะการผสมเกสร จะมีระดับวิกฤติของอุณหภูมิต่ าสุดที่
ประมาณ 22 องศาเซลเซียส ระดับเหมาะสม คือ 30–33 องศาเซลเซียส ส่วนระดับวิกฤติของอุณหภูมิ
สูงสุดจะประมาณ 35 องศาเซลเซียส จากการศึกษาโดย Peng et al. (2004) พบว่า หากอุณหภูมิ
ต่ าสุดเพิ่มสูงข้ึนทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะมีผลท าให้ผลผลิตของข้าวลดลงไปถึงประมาณร้อยละ 10 

 

 
 

ภาพที่ 3.5  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายปีเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง ค.ศ.1961–1990 ของ 
(a) อุณหภูมิสูงสุด (b) อุณหภูมิเฉลี่ยและ (c) อุณหภูมิต่ าสุด  

ที่มา:อ านาจ, 2559 
 

3) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน อุทกภัย และความแห้งแล้ง 
จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมรายปีของไทยในรอบ 55 ปี 

ระหว่างปี ค.ศ. 1955–2009 พบว่าปริมาณฝนสะสมรายปีของไทยไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน โดยทั่วไปแล้วปริมาณฝนสะสมรายปีของไทยจะต่ ากว่าเกณฑ์ปกติในปีที่เกิดเหตุการณ์เอลนีโญ 
ส่วนปีที่เกิดเหตุการณ์ลานีญ่าจะมีปริมาณฝนสะสมรายปีเพ่ิมขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (อ านาจ , 2559) 
ส าหรับปัญหาอุทกภัย มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมสูงสุด 3 อันดับแรก เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นหลังจากปี ค.ศ. 2000 ซึ่งมูลค่าความเสียหายมีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหาย
ทั้งหมด ส่วนความแห้งแล้งพบว่า ความถี่ของการเกิดความแห้งแล้งในระดับรุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญหลังจากช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา (ภาพที่ 3.6) และปัญหาภัยแล้งจะ
ส่งผลกระทบต่อราษฎรในจ านวนที่มากกว่าปัญหาอุทกภัยถึง 2.5 เท่า  
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ภาพที่ 3.6  ความถี่รายปีของความแห้งแล้งในระดับรุนแรง (PDSI <–3) ในไทย 

ที่มา: อ านาจ, 2559 
 

4) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ 
จากการวิเคราะห์ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี 

ที่วัดจากสี่ภาคของไทย คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายปีมี
แนวโน้มลดลง–1.68 วัตต์ต่อตารางเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้ม
ลดลง–1.59 วัตต์ต่อตารางเมตร ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลามีแนวโน้มลดลง–2.61 วัตต์ต่อตารางเมตร 
และภาคกลางที่จังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มลดลง–1.98 วัตต์ต่อตารางเมตร (ภาพที่ 3.7) ทั้งนี้ มีสาเหตุ
มาจากปริมาณฝุ่นละอองที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาไหม้ของชีวมวลทั้งในประเทศ
และจากประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเกิดจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น  โรงงาน
อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น รังสีดวงอาทิตย์ที่ต้นข้าวจะได้รับในระยะสืบพันธุ์จะมี
ผลมากที่สุดต่อผลผลิตข้าว รองลงมาคือ ในระยะสุกแก่ นอกจากนี้ หากต้นข้าวได้รับรังสี UV–B  
มากเกินไป อาจท าให้ต้นข้าวมีความอ่อนแอต่อโรคมากข้ึน (อ านาจ, 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความเข้มรังสีรวมเฉลี่ยต่อปีที่สถานีนครปฐม 
ที่มา: อ านาจ, 2559 
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5) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลและความเค็มของดิน 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ

ความเค็มของดิน พ้ืนที่ปลูกข้าวบางแห่ง เช่น บางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีดินเค็ม 
อยู่แล้วตามปัจจัยทางธรณีวิทยา เช่น มีชั้นเกลือใต้ดิน แต่ปัญหาของดินเค็มอาจรุนแรงขึ้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น หากมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นจะท าให้มีการระเหยของน้ า
จากผิวดินมากขึ้น ท าให้เกิดคราบเกลือที่ผิวดินส่งผลให้ดินมีความเค็มมากขึ้นหรือมีการกระจายตัว
ของความเค็มเป็นบริเวณกว้างออกไปอีก นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณชายฝั่งอาจเกิดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เช่นเดียวกัน การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเลอันเป็นผลมาจาก
ภาวะโลกร้อนและปริมาณน้ าฝนที่ลดลงในพ้ืนที่ต้นน้ า ท าให้มีน้ าจืดไหลลงสู่ปากแม่น้ าน้อยลงและ 
เกิดการรุกล้ าของน้ าทะเลเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ท าให้เกิดปัญหาดินเค็มจนไม่สามารถปลูกพืชต่อไปได้อีก 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลของไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.0 ± 1.5 จนถึง 5.0 ± 1.3 มิลลิเมตรต่อปี 
บางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลสูงถึง 6 มิลลิเมตรต่อปี 
(อ านาจ, 2559) 

3.1.2.2.  ปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว 
1) ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตข้าว 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อคุณภาพข้าว พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมสูงขึ้นในบรรยากาศจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าว ท าให้ปริมาณโปรตีนและธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายมนุษย์ เช่น ธาตุเหล็ก
และสังกะสีลดลง (Zhu et al., 2018) นอกจากนี้ ผลกระทบของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ยังท าให้ปริมาณวิตามิน บี1 บี2 บี5 และ บี9 ในข้าวลดลงอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชากร
ประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องพ่ึงพาข้าวเป็นอาหารหลักในอนาคตแน่นอน 

2) ผลของอุณหภูมิสูงต่อการผลิตข้าว 
สภาวะอุณหภูมิสูงเกินไปนับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของ 

การผลิตข้าวในเขตพ้ืนที่ภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัญหาอุณหภูมิสูง
ต่อการผลิตข้าวนับวันจะเพ่ิมยิ่งขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 
IPCC (2007) ได้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมสูงขึ้นระหว่าง 1.1 องศาเซลเซียส ถึง 6.4 องศาเซลเซียส 
ภายในศตวรรษข้างหน้านี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับการผลิตข้าว ในอดีตที่ผ่านมาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้รับความสนใจจากนักวิจัยเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยปัญหา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ท าให้การวางแผนปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพ่ือให้ทนทานต่อ
ความร้อนนับเป็นงานวิจัยที่ควรให้ความส าคัญเพ่ือรับมือกับปัญหาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 

ปกติข้าวจะมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 
20 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส และข้าวจะไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในระยะออกดอก  
ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเสียหายได้ (Redona et al., 2007) นอกจากนี้  Matthews et al. (1997)  
ได้รายงานไว้ว่า ความสูญเสียที่เกิดกับผลผลิตของข้าวในพ้ืนที่ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเนื่องมาจากต้องเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิที่สูงเกินระดับวิกฤติเป็นผลให้
จ านวนเมล็ดลีบมาก แต่ข้าวแต่ละพันธุ์จะมีความไวต่อระดับอุณหภูมิวิกฤติที่แตกต่างกันพบว่า 
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ที่อินเดียผลผลิตข้าวจะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างร้อยละ –3 ถึง +28 ที่มาเลเซียอยู่ระหว่างร้อยละ +2 
ถึง +27 ที่ฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างร้อยละ –14 ถึง +14 และที่จีนอยู่ระหว่างร้อยละ –18 ถึง–4  
ความสูญเสียที่เกิดกับผลผลิตของข้าวอาจส่งผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงทางอาหารของโลกใน
อนาคตและอาจเกินกว่าที่ พันธุ์ข้าวที่มีในปัจจุบันจะสามารถเผชิญปัญหาได้ (Manigbas and 
Sebastian, 2007) ดังนั้น การปรับปรุงพนัธุ์ข้าวให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง จึงนับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะตั้งรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกในเขตพ้ืนที่
ปลูกข้าว ที่มีประชากรกว่าร้อยละ 90–95 ที่มีข้าวเป็นอาหารหลัก มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
พันธุ์ข้าวให้สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงหรือมีกลไกที่สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะดังกล่าวด้วย อายุที่
สั้นหรือสามารถผสมเกสรในช่วงที่มีสภาพอุณหภูมิเย็นของแต่ละวันได้ (Redona et al., 2007)  

ด้วยจ านวนประชากรของโลกที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีการประมาณการว่า
ผลผลิตข้าวของโลกจะต้องเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 40 ในระยะ 30–40 ปีข้างหน้าจึงจะเพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภค ปัจจุบันความเสี่ยงต่อสถานะความมั่นคงทางอาหารได้เกิดขึ้นแล้วในหลาย
ประเทศของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดสภาวะกดดันในบรรยากาศโดยรวมของโลก 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของภูมิภาคนี้ 

ในส่วนของไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี
ที่ส าคัญของประเทศ ปี 2550 มีพ้ืนที่ผลิตข้าวฤดูนาปีประมาณ 33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 57 ของ
พ้ืนที่ผลิตข้าวนาปีทั้งประเทศ ผลิตข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตข้าวนาปี 
ทั้งประเทศ ด้วยแนวโน้มของราคาข้าวที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ท าให้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวมากขึ้น 
เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชลประทานจะปลูกข้าวทั้งในฤดูนาปีและฤดูนาปรัง (ตารางที่ 3.2) เกษตรกรใน
พ้ืนที่นอกเขตชลประทานบางรายลงทุนขุดบ่อบาดาลเพ่ือสูบน้ าส าหรับท านาปรัง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน มีแนวโน้มท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและ
กลางคืน (ภาพที่ 3.8 และ 3.9) ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปรังมีโอกาสสูงที่จะประสบกับสภาพอุณหภูมิสูง
โดยเฉพาะในช่วงออกดอกและช่วงสะสมแป้งในเมล็ด อุณหภูมิกลางวันที่สูงในช่วงที่มีการผสมเกสร  
มีผลท าให้ละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันและจ านวนเมล็ดลีบเพ่ิมมากขึ้น (Satake and Yoshida, 1978) 
ส่วนอุณหภูมิกลางคืนที่สูงในช่วงสะสมแป้งในเมล็ดมีผลท าให้น้ าหนักแห้งของเมล็ดลดลง (Morita et al., 
2005) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยการเพ่ิมยีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทนทานต่อ
สภาพอุณหภูมิสูงในช่วงสะสมแป้งในเมล็ดเข้าไปในต้นข้าวพันธุ์ที่นิยมปลูกในฤดูนาปรัง เช่น กข7 กข33 
และพันธุ์ข้าวนาปรัง เพ่ือให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถในการทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในช่วง
สะสมแป้งในเมล็ดส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปลูกต่อไป 
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ตารางที่ 3.2  ระบบการผลิตของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าวนาปี                         
ข้าวนาปรัง                         
ยางพารา (เก็บน้ ายาง)                         
หอมแดง                         
พริก                         
แตงกวา                         
กระเทียม                         
ถั่วฝักยาว                         
หญ้าเลี้ยงสัตว ์                         

 

 
 

ภาพที่ 3.8  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างปี 2525–2552 
 

 
 

ภาพที่ 3.9  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างปี 2525–2552 
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3) ผลของความแห้งแล้งต่อผลผลิตข้าว 
ข้าวนับเป็นพืชอาหารหลักของมนุษย์ถึงเกือบร้อยละ 50 ของ

ประชากรโลก ผลผลิตของข้าวส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภคของมนุษย์ (Mohanty, 
2013) ข้าวสามารถปลูกได้ในระบบนิเวศน์ที่หลากหลายนับตั้งแต่ในสภาพที่ลุ่มน้ าท่วมขังไปจนถึง
สภาพที่สูงบนภูเขา เกือบครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน ซึ่งมีความแห้งแล้ง
เป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อการสูญเสียผลผลิตในแต่ละปี สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ย (ระหว่างปี 2532–2549) ถึงปีละ 260 ล้านบาท (พาทนันท์, 2551) 

Thornthwaite (1948, อ้างอิงโดย Nix, 1982) ได้นิยามความแห้งแล้ง
ในทางการเกษตร โดยอาศัยข้อมูลจากปริมาณฝน การระเหยของน้ า ความสามารถจุน้ าของดิน และ
ปริมาณน้ าในดิน เป็นต้น โดยให้ค าจ ากัดความอย่างง่ายๆ ว่า ความแห้งแล้ง คือ การขาดน้ าในระบบ
นิเวศน์ที่ท าการศึกษา นอกจากนี้ O’Toole and De Datta (1986) ได้เสนอว่า ความแห้งแล้งเป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ เวลา ความยาวนาน และระดับความรุนแรงของ 
การขาดน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช Hsiao (1982) ได้เสนอไว้ว่า อาการขาดแคลนน้ าในพืชเป็น
ผลมาจากปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างดิน–พืช–สภาวะแวดล้อม ดังนั้น การที่จะปรับปรุงพันธุ์พืช 
ให้มีความต้านทานต่อความแห้งแล้งจึงจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจถึงปัจจัยและกลไกต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการขาดน้ าในพืช ตลอดจนเข้าใจถึงกลไกที่พืชตอบสนองและปรับตัวเพ่ือให้ทนทานต่อ
ความแห้งแล้งได ้

นอกจากนี้ Nguyen et al. (1997) ได้เสนอว่า ลักษณะทางสรีรวิทยา 
ที่เกี่ยวข้องกับความทนทานแล้งของพืชที่ส าคัญมี 4 อย่าง คือ root characteristics, osmotic 
adjustment, cuticular transpiration และ water use efficiency เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยเริ่มให้
ความสนใจศึกษาลักษณะรากพืชที่เกี่ยวข้องกับความทนทานแล้ง โดยมีการตั้งสมมติฐานว่าการที่พืชมี
ระบบรากที่หยั่งลึกและสามารถชอนไชผ่านชั้นดินดานได้ จะช่วยให้พืชสามารถดูดน้ าจากดินชั้นล่างๆ 
ได้เมื่อประสบกับสภาวะแห้งแล้ง  

4) ผลของสภาวะน้ าท่วมฉับพลันต่อการผลิตข้าว 
ข้าวเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีน้ าขัง แต่พันธุ์ข้าว

ส่วนใหญ่ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้หากถูกน้ าท่วมต้นนานเกินกว่า 7 วัน (Palada and Vergara, 
1972; Adkins et al., 1990) ประมาณร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั่วโลก หรือคิดเป็นพ้ืนที่กว่า 137 
ล้านไร่ ที่ประสบสภาวะน้ าท่วมขังระยะสั้นๆ (Mackill et al., 1996; Setter et al., 1997) ในแต่ละปี
พ้ืนที่นาข้าวเสียหายจากน้ าท่วมขังประมาณ 6.25 ล้านไร่ (Setter et al., 1989) ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจเฉพาะในแถบทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นมูลค่าถึง 24,000 ล้านบาทต่อปี 
(Herdt, 1991) ส าหรับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีพ้ืนที่ลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะน้ า
ท่ วมขั งถึ ง  3  ล้ านไร่  (ส านั กงานปฏิ รูปที่ ดิ น เ พ่ือการ เกษตร , 2523)  เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพันธุ์ กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนที่นาดอนหรือ
ค่อนข้างดอน และพันธุ์ กข6 ในพ้ืนที่นาลุ่ม เนื่องจากข้าวทั้งสามพันธุ์มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของ
ตลาด แต่ในพ้ืนที่นาน้ าท่วมขังยังไม่มีพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมส าหรับแนะน าให้เกษตรกรใช้ปลูก  
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5) ผลของสภาวะดินเค็มต่อการผลิตข้าว 
พ้ืนที่ดินเค็มนับเป็นปัญหาส าคัญต่อการท านาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่ถึง 17.81 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 17 ของพ้ืนที่ทั้งภาค (สมศรี, 2539) 
ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตต่ ามาก ประมาณ 100–150 กิโลกรัมต่อไร่
เท่านั้น พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 
และ กข15 เป็นต้น ซึ่งพันธุ์เหล่านี้มีความทนทานต่อดินเค็มได้ไม่ดีพอ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพ่ือให้ได้
พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อดินเค็ม คุณภาพเมล็ดเป็นที่ยอมรับ ต้านทานโรคแมลง และสามารถให้ผลผลิตได้
ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อไร่ จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่และเป็นการเพ่ิมรายได้
แก่เกษตรกรพ้ืนที่เป้าหมายเป็นอย่างมาก พันธุ์ข้าวที่นิยมใช้เป็นแหล่งยีนควบคุมความทนทานดินเค็ม
เป็นพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองจากศรีลังกา คือ พันธุ์ Pokkali ซึ่งสามารถทนเค็มได้ถึงระดับ 12 dS/m  

 
3.2  ศักยภาพทางวิทยาการและเทคโนโลยีของหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาการผลิตข้าวของไทย 

ปัจจุบันนี้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการน าเอาเทคนิค ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
(biotechnology) เข้ามามีส่วนช่วยเร่งขบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชให้เร็วขึ้น การใช้เทคโนโลยีเครื่องหมาย
โมเลกุลช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว (Marker–assisted selection, MAS) เป็นการช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาพันธุ์ประสบผลสัมฤทธิ์ได้เร็วขึ้น สามารถ
เพ่ิมความแม่นย าในการคัดเลือกลักษณะต่างๆ ทั้งการคัดเลือกลักษณะเดี่ยวหรือหลายลักษณะพร้อมๆ กัน 
ซึ่งวิธีการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการปกติตามแบบมาตรฐานดั้งเดิม (Conventional breeding method) 
ท าได้ยากและต้องใช้ระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 10–15 ปี ในการปรับปรุงเพ่ือให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ 
ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลมาช่วยจะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้องการได้ใน
ระยะเวลาเพียง 6–8 ปี ดังนั้น การน าเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน
ดั้งเดิม โดยอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกลักษณะต่างๆ ที่ต้องการ จะสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในขบวนการปรับปรุงพันธุ์ให้สูงขึ้น  

นอกจากนี ้การวิจัยและพัฒนาข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพของกรมการข้าว ยังมุ่งเน้นที่จะน า
เทคนิคที่ทันสมัยยิ่งขึ้นในการค้นหาต าแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะที่มีความส าคัญทางการเกษตร 
โดยเฉพาะเมื่อมีการค้นพบความแตกต่างของล าดับนิวคลีโอไทด์ภายในยีนที่เป็นแบบ single 
nucleotide polymorphisms (SNPs) หรือที่ เรียกกันว่า “สนิปส์” จ านวนหลายล้านต าแหน่ง  
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือใช้ในการคัดเลือกยีนเป้าหมายที่แม่นย า ข้อได้เปรียบ  
ที่ส าคัญของการใช้สนิปส์ในงานวิจัยข้าว คือ มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก (high 
throughput) โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของสนิปส์ การค้นหายีนและการปรับปรุงพันธุ์ท าได้รวดเร็วขึ้นมาก เครื่องหมายโมเลกุลชนิดนี้จะเข้ามา
ทดแทนเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในงานวิจัยข้าวของไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเน้นการน าเทคโนโลยี 
ยุคใหม่มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว คือ การศึกษาความเชื่อมโยงทั่วทั้ง
จีโนมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการแสดงออกที่สนใจ ที่นิยมเรียกกันว่า Genome–Wide Association 
Study (GWAS) หรือจีวาส เพ่ือค้นหาต าแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
เป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของงานวิจัยข้าวและงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทย เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่ต้องการ
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รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะซับซ้อน เช่น ลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพเมล็ด การให้ผลผลิต คุณค่าทางโภชนาการ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม และความต้านทานต่อความหลากหลายของศัตรูข้าว เป็นต้น 
 
3.3  สถานการณ์ความได้เปรียบของชิลีที่จะเป็นโอกาสเอ้ือประโยชน์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวให้กับไทย 

3.3.1  นโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 
ชิลีจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกในกลุ่มประเทศผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ส าคัญซึ่งทั้ง

เมล็ดพันธุ์พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (Genetically engineered crops, GE) และเมล็ดพันธุ์พืช 
ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม (Non–GE seeds) ในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรม (GE seeds) 
จะถูกส่งออกจ าหน่ายไปยังสหรัฐอเมริกา (Ramirez, 2016) นอกจากนี้ หน่วยงานบริการด้านเกษตร
ระหว่างประเทศ (Foreign Agricultural Service, FAS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
ได้ประมาณการณ์ว่า ในแต่ละปีสินค้าทางการเกษตรที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังชิลี คิดเป็นมูลค่ากว่า 
285 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนหนึ่งของสินค้าเหล่านั้นน่าจะมีสินค้าตัดต่อพันธุกรรม (GE) รวมอยู่ด้วย 
ปัจจุบันนี้เกษตรกรในชิลีสามารถท าการขยายพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรมภายใต้ข้อก าหนดและระเบียบ
ปฏิบัติที่รัดกุมของหน่วยงาน Livestock and Agricultural Service (SAG) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรชิลี เพ่ือการส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศในรูปของเมล็ดพันธุ์เท่านั้น (GE seeds) ใน
อนาคตหากชิลีสามารถผลิตสินค้าเกษตรตัดต่อพันธุกรรมได้ในเชิงพานิชย์แล้ว ชิลีก็จะสามารถเป็น
ผู้ผลิตหลักของข้าวโพด sugar beets และ alfalfa ที่พัฒนามาจากการตัดต่อพันธุกรรมได้  

ชิลีท าการผลิตเมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรม (GE seeds) ของข้าวโพด ถั่วเหลือง  
คาโนลา (Canola) และทานตะวัน มาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว และนับเป็นประเทศผู้ส่งออก
เมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรมอันดับหนึ่งในซีกโลกใต้อีกด้วย การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในช่วงฤดูกาลผลิต  
ปี ค.ศ.2016/17 ที่ผ่านมา ชิลีมีพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรมถึง 10,172.18 เฮกเตอร์ หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับฤดูกาลผลิตก่อนหน้านี้ เนื่องจากอุปสงค์ในเมล็ดพันธุ์พืชของแถบ  
ซีกโลกเหนือมีมากข้ึน (มีสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก) ส าหรับสัดส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ตัดต่อ
พันธุกรรมที่ชิลีท าการผลิตในฤดูกาลที่ผ่านมา ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 52 
(พ้ืนที่ปลูก 5,383 เฮกเตอร์) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง คิดเป็นร้อยละ 26.1 (พ้ืนที่ปลูก 2,658 เฮกเตอร์) 
และเมล็ดพันธุ์คาโนลา คิดเป็นร้อยละ 20.9 (พ้ืนที่ปลูก 2,129 เฮกเตอร์) นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ 
ตัดต่อพันธุกรรมของพืชอ่ืนอีก เช่น เมล็ดพันธุ์ฝ้าย มะเขือเทศ และองุ่น ซึ่งรวมกันแล้วมีพ้ืนที่ปลูก 
น้อยกว่าร้อยละ 1 ส าหรับมูลค่าส่งออกเมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรม ปี ค.ศ.2015/16 คิดเป็น 68.17 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

ปัจจุบันชิลีมุ่ ง เน้นให้ความส าคัญกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในภาคการเกษตร ด้วยเงินงบประมาณจากค่าธรรมเนียมสัมปทานจากการท าเหมืองแร่
ทองแดง หน่วยงานรัฐบาลได้จัดตั้งแผนความร่วมมือ (Consortiums) ที่จะด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างหลากหลาย INIA ก็เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท าความตกลงร่วมมือวิจัยและ
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พัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา เช่น 
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน นอร์ธ ดาโกต้า และ แคลิฟอร์เนีย เป็นต้น  

จากการที่คณะผู้เชี่ยวชาญของ INIA ได้เดินทางมาประชุมหารือและเยี่ยมดูงานวิจัย
และพัฒนาข้าวของกรมการข้าว เมื่อปี 2559 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
นักวิจัยฝ่ายไทยและชิลี ท าให้ทราบว่า INIA ได้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาพันธุ์พืชส าคัญ เช่น  
มันฝรั่งให้มีลักษณะตรงตามที่ต้องการด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย คือ เทคนิคการปรับแต่งจีโนมพืช 
หรือ Genome editing (ภาคผนวก 1) ซึ่งหากมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการข้าวกับ 
INIA จะท าให้นักวิจัยด้านข้าวของไทยมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยียุคใหม่ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยและพัฒนาข้าวของไทยได้ในอนาคต 

3.3.2  หน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่มีองค์ความรู้ยุคใหม่ของชิลี 
สถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Agrarian Research, INIA) 

ของชิลี 
INIA เป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวงเกษตรของชิลีที่ตั้ งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1964 

โดยมีหน่วยงานในภูมิภาค 10 แห่ง ที่ด าเนินงานในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และธนาคารเชื้อพันธุ์ โดยมีนักวิจัยที่ทุ่มเทให้กับงานวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร INIA มีแผนงานวิจัยและพัฒนาหลัก 8 ด้าน คือ 
พืชเศรษฐกิจ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ฐานทรัพยากรพันธุกรรม ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อาหาร และ
การส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

INIA นับเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านเกษตรและอาหารของ
ประเทศ และเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับชิลี จากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนามากว่า 5 ทศวรรษ
ของ INIA ภายใต้กรอบแนวคิด “From our fields and laboratories to your table” ท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในหลายด้าน เช่น 

– INIA มีแผนงานวิจัยการปรับปรุงพืชเศรษฐกิจ รวม 19 แผนงาน 
– INIA ท าการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ผัก และผลไม้ รวมแล้วกว่า 260 พันธุ์ 
– INIA เป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพของประเทศ 
– ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโอ๊ตเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาโดย INIA 
– ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวสาลีเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาโดย INIA 
– พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดของประเทศใช้พันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาโดย INIA 
– ร้อยละ 60 ของพันธุ์มันฝรั่งที่จ าหน่ายในประเทศเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาโดย INIA 
– INIA เป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ของ

ประเทศ ท าให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากแกะ ออกสู่ตลาดโลก 
– INIA เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นน าในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
– INIA ท าการพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านระบบกลุ่ม (GTT) ที่

ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
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– INIA พัฒนาแผนงานบูรณาการการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธี 
ประเด็นการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวที่ INIA ให้ความสนใจ 
– ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็น (ช่วงเจริญเติบโตระยะกล้า และช่วงออกรวง) 
– เพ่ิมศักยภาพการให้ผลผลิต 
– เพ่ิมคุณภาพเมล็ด 
– อายุเก็บเก่ียวที่สั้นลง 
– เพ่ิมความหลากหลายของพันธุ์ เช่น ข้าวหอม ข้าวเหนียว และข้าวสี เป็นต้น 

3.3.3  โอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับชิลี 
แม้ว่าในปัจจุบันนี้ไทยสามารถผลิตข้าวได้ในปริมาณที่ เกินความต้องการบริโภค

ภายในประเทศ แต่ความท้าทายของไทย คือ ผลิตภาพของข้าว (productivity) ที่ผลิตในประเทศ
ค่อนข้างต่ า (ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3 ตันต่อเฮกเตอร์) ในขณะที่ผลิตภาพข้าวของชิลีสูงเป็นสองเท่า 
(ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 6 ตันต่อเฮกเตอร์) ซึ่งโอกาสเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่กล่าวมาข้างต้น อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของไทยในระยะยาวได้ ดังนั้น 
การมีความร่วมมือทางวิชาการกับ INIA ของชิลี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อไทยในการเข้าถึงองค์ความรู้
ยุคใหม่ท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย า ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว
ให้สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 
3.4  นโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–64  
ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “งานด้านการเกษตรต่างประเทศมีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและอาหารไทย” ส าหรับพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการเกษตรของไทย ตลอดจนผลักดัน
บทบาทของไทยในประชาคมโลก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ” 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดบทบาท ท่าที เป้าหมายของไทยในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศให้
ชัดเจน และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในฐานะผู้ให้ ผู้รับ และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรอีกด้วย (ธวัชชัย, 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–64 ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดบทบาท ท่าที เป้าหมายของไทยในกรอบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้มีความชัดเจน และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในฐานะผู้ให้ ผู้รับ และ
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานด้านการเกษตรต่างประเทศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานด้านการเกษตร
ต่างประเทศ และเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว  
ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของไทยที่มีความส าคัญต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ท าให้สามารถสรุปได้ว่า แม้สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศจะมีอุปทานสูงกว่าอุปสงค์ถึงเท่าตัว 
ก็ตาม แต่ประสิทธิภาพการผลิตหรือผลิตภาพ (productivity) ที่สะท้อนให้เห็นด้วยสถิติผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่ยังอยู่ ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า ประเด็นความท้าทายที่ ไท ยอาจต้องเผชิญในอนาคต  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางอาหารก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างชัดเจน  
ต่อการผลิตพืชอาหารหลักที่ส าคัญของประชากรโลกหลายชนิด รวมทั้งข้าว การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของข้าวมีหลายประการ เช่น อุณหภูมิที่สูงข้ึน ปริมาณ
น้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งมีมากเกินจนเกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลันหรือมีน้อยเกินไปจนเกิดภาวะ  
แห้งแล้ง หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนท าให้เกิดโรคหรือแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ ระบาด
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลในเชิงลบต่อผลิตภาพของข้าวของไทยเป็นอย่างมาก  
ผลที่ตามมาก็คือ ความไม่ม่ันคงทางอาหารของประเทศ 

หนึ่งในกลยุทธ์เพ่ือตั้งรับกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ คือ การเร่งรัด
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือให้มี
ความต้านทานต่อโรคและแมลงที่อุบัติใหม่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืช
เพ่ือตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างที่เรียกกันว่า Climate–ready or Climate–
resilient crop improvement นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิทยาการที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นมาใหม่ให้มีลักษณะตรงตามที่ต้องการได้อย่าง
แม่นย าและรวดเร็วขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิจัยได้พัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า การปรับแต่งพันธุกรรม หรือ 
Genome Editing ซึ่งเป็นเทคนิคที่เริ่มมีการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งในวงการ
แพทย์และวงการเกษตร 

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยมีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ 
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบมาตรฐานดั้งเดิม (Conventional Breeding Program) อย่างมีระบบและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน แต่วิธีการดังกล่าวใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพัฒนาให้ได้พันธุ์ข้าวรับรองใหม่
หนึ่งพันธุ์ ต่อมา กรมการข้าวได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยอณูวิธี 
(Molecular Rice Breeding) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  ตั้งแต่ปี 2546  
จนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยสถานการณ์
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แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือ
เตรียมพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากรวิจัยให้มีโอกาส
เข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว
ให้มีลักษณะตรงตามความต้องการได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 

ชิลีนับเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเกษตรอีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural biotechnology) ภาครัฐ 
มีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนลียีชีวภาพ จนท าให้ชิลีเป็นประเทศผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีหน่วยงานวิจัยหลัก
ของภาครัฐ คือ INIA ซึ่งมีผลงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิดของชิลีรวมทั้งข้าวด้วย 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย

อย่างเด่นชัดในอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลิตภาพของข้าวซึ่งถือว่า 
เป็นพืชอาหารหลักที่ส าคัญของประเทศจะต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้มีการจัดท ากรอบงานวิจัยและพัฒนาข้าวที่เกี่ยวข้องกับ 
การตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจ ากัดของเทคโนโลยีที่ไทยมี
อยู่ในขณะนี้ อาจท าให้ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนายังไม่สามารถตอบสนองได้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงควรมีแผนด าเนินการ
เชิงรุก ในการแสวงหาผลประโยชน์จากความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและพัฒนาข้าวของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งชิลีนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 

การริเริ่มโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านข้าว โดยอาศัยช่องทางของ
บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย 
และกระทรวงเกษตรของชิลี ซึ่งได้มีการร่วมลงนามเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นั้น จะเปิดโอกาสให้
นักวิจัยด้านข้าวของไทยสามารถเข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้พร้อมตั้งรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคต
ระยะยาวค่อนข้างชัดเจน ส่วนผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับในอนาคตระยะสั้นจากความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าวก็คือ วิทยาการสมัยใหม่ที่นักวิจัยไทยจะมีโอกาสเรียนรู้นั้ น จะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดได้
อย่างแม่นย าและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นของคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพที่ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันให้ความสนใจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ของไทยใน
ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น 
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การท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–64 โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ” 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดบทบาท ท่าที เป้าหมายของไทยในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศให้
ชัดเจน และเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในฐานะผู้ให้ ผู้รับ และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องนั้น ควรจะต้องมีการบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการข้าวและ ส านักงานการเกษตรต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการจัดท า แผนความร่วมมือวิจัย

และพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าวกับสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (INIA) ของชิลี ทั้งนี้   
ต้องพิจารณาประเด็นที่ต้องการท าวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ฝ่ายไทยสามารถได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น เทคโนโลยีการปรับแต่งพันธุกรรม (Genome 
editing technology) ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้
สามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น ส าหรับรายละเอียดใน
ระดับแผนปฏิบัติงานวิจัย อาจเกิดจากการประชุมหารือระหว่างนักวิจัยของทั้งสองฝ่ายเพ่ือก าหนด
ประเด็นที่สนใจด าเนินการวิจัยร่วมกัน เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีการปรับแต่งพันธุกรรม
เพ่ือให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ได้แก่ สภาพอุณหภูมิสูง สภาวะแห้งแล้ง สภาวะ
น้ าท่วมฉับพลัน เป็นต้น 

2) ส านักงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการ
ติดต่อประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวของกรมการข้าว
ร่วมกับหน่วยงานสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (INIA) ของชิลี 

3) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการ
ส่งเสริมความร่วมมือแบบใต้–ใต้ (South–south cooperation) โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และกระทรวงเกษตรของชิลีในกรอบความร่วมมือด้านเกษตร 
โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถด าเนินไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับฝ่ายไทยมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก 
การปรับแต่งจีโนม (Genome editing) 

 
ภายใต้ภาวะความเครียดอันเนื่องมาจากจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการระบาดท าลายผลผลิตทางการเกษตรโดยโรคและแมลง 
การปฏิวัติเขียวครั้งใหม่จึงจ าเป็นต้องเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะช่วยให้เกิดความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชให้สามารถเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ ความต้านทานต่อ
ศัตรูพืช รวมทั้งความสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น  

ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมานั้น นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
ของพืชหลายชนิดด้วยการถ่ายเทข้อมูลทางพันธุกรรม หรือยีนที่ควบคุมลักษณะที่มีความส าคัญทาง
การเกษตรจากแหล่งอ่ืนเข้าไปสู่พันธุ์ พืชที่ต้องการปรับปรุง โดยไม่มีข้อจ ากัดจากกระบวนการผสม
พันธุ์ตามธรรมชาติ ข้อดีข้อเสียของเทคนิคการถ่ายฝากยีนในยุคแรกเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ระหว่างผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่คัดค้าน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันวิทยาการมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก
จนเกิดเทคนิคสมัยใหม่ที่เรียกว่า การปรับแต่งจีโนม หรือ Genome editing ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความถูกต้อง
และแม่นย ามาก จนสามารถท านายได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไรบ้างกับพันธุ์พืชที่ได้รับการ
ปรับแต่งจีโนม (Cao et al., 2016) 

การปรับแต่งจีโนมเป็นเทคนิคที่ท าการตัดเส้นดีเอ็นเอสายเกลียวคู่ (DNA double–strand 
breaks, DSBs) ของสิ่งมีชีวิตหรือของพืชตรงต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นกระตุ้นให้เซลล์เกิดการ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอตรงบริเวณที่ถูกตัดไป แต่ระหว่างกระบวนการซ่อมแซมก็จะมีเทคนิคในการท าให้
ข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide sequences) ซ่ึงบรรจุรหัสทางพันธุกรรมเอาไว้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เกิดการกลายพันธุ์ตรงเฉพาะจุด (Targeted mutagenesis) เกิดการเติม
ยีนใหม่เข้าไป (Gene insertion) หรือเกิดการแทนที่ด้วยยีนใหม่ (Gene replacement) เป็นต้น  

กระบวนการซ่อมแซมเส้นดีเอ็นเอสายเกลียวคู่ที่ถูกตัด (DSBs) ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจะ
ประกอบด้วยสองกลไก คือ การซ่อมแซมด้วยเส้นดีเอ็นเอที่ไม่เหมือนกัน (Nonhomologous end–
joining, NHEJ) และการซ่อมแซมด้วยเส้นดีเอ็นเอที่เหมือนกัน (Homologous recombination, 
HR) กระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบ NHEJ ส่วนใหญ่จะท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นมาหรือการขาด
หายไปของล าดับนิวคลีโอไทด์ซึ่งจะส่งผลให้ยีนไม่สามารถแสดงออกหรือท าหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ใน
กรณีของการซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบ HR โดยมีเส้นดีเอ็นเอต้นแบบที่มีล าดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับ
บริเวณใกล้กับจุดที่ถูกตัด (DSBs) ก็จะท าให้มีการแทนที่หรือการเพ่ิมยีนใหม่เข้าไป ตรงบริเวณท่ีมีการ
ซ่อมแซมได้อย่างแม่นย า 

เทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกพัฒนาเพ่ือการปรับแต่งจีโนมเรียกว่าระบบ CRISPR–Cas9 system  
ซึ่งอาศัยหลักการของระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียเพ่ือป้องกันการเข้าท าลายเซลล์โดยไวรัส ซึ่งมี  
การตีพิมพ์ผลงานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2012 โดย Jinex et al. ได้รายงานว่าเอ็นไซม์ที่ใช้ตัดเส้นดีเอ็นเอ 
Cas9 ที่สกัดได้จากเชื้อจุลินทรีย์ Streptococcus pyogenes สามารถน ามาจัดการให้ตัดเส้นดีเอ็นเอ
ตรงต าแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นย าโดยใช้เส้นอาร์เอ็นเอ sgRNA เป็นตัวน าพาไปยังต าแหน่งที่
ต้องการตัด (ภาพผนวกท่ี 1)  
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ภาพผนวกที่ 1  แสดงหลักการปรับแต่งจีโนมพืชด้วยระบบ CRISPR–Cas9 
ที่มา: Cao et al., 2016 
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(a)  การปรับแต่งจีโนมจะใช้เอ็นไซม์ Cas9 ร่วมกับ sgRNA ในการตัดเส้นดีเอ็นเอ บางกรณีอาจมีการ
ใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ geminivirus ตรงส่วนที่ เป็นจุดเริ่มต้นการสังเคราะห์ดีเ อ็นเอ 
(replicons) ด้วยก็ได้  

(b)  การตัดเส้นดีเอ็นเอในเซลล์พืชจะเริ่มขึ้นได้เมื่อเอ็นไซม์ Cas9 จับตัวกับ sgRNA แล้วเคลื่อนที่ไปยัง
จุดที่ต้องการตัดซึ่งอยู่ใกล้กับล าดับนิวคลีโอไทด์ PAM sequence  

(c)  เส้นดีเอ็นเอท่ีถูกตัด (DSBs) โดยเอ็นไซม์ Cas9 จะถูกซ่อมแซมด้วยกระบวนการ NHEJ หรือ HDR 
ก็ได้  

(d)  กระบวนการซ่อมแซมแบบ NHEJ อาจเป็นผลให้ล าดับนิวคลีโอไทด์เพ่ิมขึ้นหรือขาดหายไปก็ได้ 
ส่งผลให้ยีนไม่สามารถท าหน้าที่ได้เช่นเดิม  

(e)  หากมียีนเป้าหมายจากแหล่งอ่ืนที่ต้องการเพ่ิมเข้าไปใหม่ กระบวนการซ่อมแซมแบบ NHEJ 
อาจจะเติมยีนเป้าหมายเข้าไปในเส้นดีเอ็นเอ รวมทั้งอาจท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นหรือขาดหายไปของ
ล าดับนิวคลีโอไทด์ได้ด้วย  

(f)  หากเป็นกระบวนการซ่อมแซมแบบ HR จะท าให้การเปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์เป็นไปอย่าง
แม่นย า  

(g)  กระบวนการซ่อมแซมแบบ HR ยังสามารถเพ่ิมยีนเป้าหมายเข้าไปในเส้นดีเอ็นเอตรงต าแหน่งที่
ต้องการได้อย่างแม่นย าด้วย  
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ปฏิบัติงาน 

นักวิชาการเกษตร 3 สถานีทดลองข้าวพาน ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ าฝน
และข้าวไร ่

3 ปี 6 เดือน 

นักวิชาการเกษตร 4 ศูนย์วิจัยข้าวแพร ่ วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว 2 ปี 2 เดือน 
นักวิขาการเกษตร 4 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง วิทยาการเมล็ดพันธ์ุ 4 ปี 5 เดือน 
นักวิขาการเกษตร 5 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง วิทยาการเมล็ดพันธ์ุ 2 ปี 11 เดือน 
นักวิขาการเกษตร 6 สถาบันวิจัยข้าว งานแผนงานและ

งบประมาณ 
1 ปี 8 เดือน 

นักวิขาการเกษตร 6ว. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ าฝน 5 ปี 2 เดือน 
นักวิขาการเกษตร 6ว. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี เทคโนโลยีชีวภาพข้าว 2 ปี 6 เดือน 
นักวิขาการเกษตร 7ว. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี เทคโนโลยีชีวภาพข้าว 4 ปี 1 เดือน 
นักวิขาการเกษตร ช านาญการ

พิเศษ 
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี เทคโนโลยีชีวภาพข้าว 4 ปี 7 เดือน 

นักวิชาการเกษตร ช านาญการ
พิเศษ 

ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ปี 1 เดือน 

นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว เทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ พ.ศ.2558 
ถึงปัจจุบัน 
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8.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
การจัดท าแผนท่ีพันธุกรรมของข้าว (genetic linkage mapping) และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลช่วยในการคดัเลือก (marker–assisted selection) 

9.  หน้าท่ีรับผิดชอบ และประสบการณ์ท างาน 
1) เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยการจัดท าฐานข้อมูลความแปรปรวนของล าดับนิวคลีโอไทด์ระดับจีโนมเพื่อ

ค้นหาต าแหน่งสนิปส์ที่สัมพันธ์กับปริมาณโปรตีนหลักและสารออกฤทธ์ิในเมล็ดข้าวไทย (งบประมาณ สวก.) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน 

2) เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยการค้นหาต าแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี (งบประมาณ 
วช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน 

3) เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยและพัฒนาข้าวระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554–58 

4) เป็นผู้ประสานงานกลุ่มพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2547–48 
5) เป็นผู้ประสานงานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2549–57 
6) เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ฝ่ายบริหารทั่วไปและความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี พ.ศ.

2551–56  
7) เป็นผู้ประสานงานโครงการ Rainfed Lowland Rice Research Consortium (RLRRC) ที่ด าเนินการ

ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (The International Rice Research Institute, IRRI) Keysite: ศูนย์วิจัย
ข้าวอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2537–39  

8) เป็นผู้ประสานงานโครงการ Consortium for Unfavorable Rice Environment (CURE) ที่ด าเนินการ
ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (The International Rice Research Institute, IRRI) Keysite ศูนย์วิจัย
ข้าวอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2547–57 

9) เป็นผู้ประสานงานโครงการ Breeding Heat Tolerant Rice ที่ด าเนินการร่วมกับ Rural Development 
Administration (RDA) ปี พ.ศ.2554–57 

10) เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาธัญพืช (1201 311) นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาหนึ่ง ปีการศึกษา 2546–57 

11) เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น (1201 332) นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาสอง ปีการศึกษา 2546–57 

10. ประวัติการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ รวมท้ังในประเทศท่ีใช้ภาษาต่างประเทศ 
วันที่เร่ิมต้น วันที่สิ้นสุด ชื่อหลักสูตร รุ่น สถานที ่ แหล่งเงินทุน 
1 พ.ค.  
2532 

30 พ.ค.  
2532 

Certificate in Seed 
Science and Technology 

– Department of Agriculture, 
Western Australia 

ACNARP 

19 พ.ค. 
2540 

30 พ.ค.  
2540 

Molecular marker–aided 
selection for crop 
improvement 

– มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์The Rockefeller 
Foundation and 
BIOTECH 

28 ส.ค.  
2548 

11 ก.ย.  
2548 

Training Workshop on 
Rice Technology 
Transfer System in Asia 

– South Korea Rural Development 
Administration 
(RDA) 
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11. ประวัติการท างานโครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 
ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานหลักของ

โครงการ 
สถานภาพของการ

ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา ประเทศ 

1 Rainfed Lowland Rice 
Research Consortium 
(RLRRC)  
Keysite ศูนย์วิจัยข้าว
อุบลราชธาน ี

The International 
Rice Research 
Institute (IRRI) 

เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ 

2537–39 ไทย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซียอินเดีย 
บังคลาเทศ ลาว 
กัมพูชา เวียตนาม 

2 Consortium for 
Unfavorable Rice 
Environment (CURE)  

The International 
Rice Research 
Institute (IRRI) 

เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ 

2547–57 ไทย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซียอินเดีย 
บังคลาเทศ ลาว 
กัมพูชา เวียตนาม 
เนปาล เมียนมาร ์

3 Breeding Heat 
Tolerant Rice 

Rural Development 
Administration (RDA) 

เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ 

2554–57 เกาหลีใต้ ไทย 
ฟิลิปปินส์ 
เวียตนาม 
อินโดนีเซีย 

4 Technical Cooperation 
between Thai Rice 
Department and 
Tottori University 

Tottori University เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ 

2551–57 ไทย ญี่ปุ่น 

5 A Workshop on Rice 
Improvement using 
Marker–assisted 
selection technique 

กรมการข้าว เป็นผู้ประสานงาน
โครงการ 

21–30 พ.ค. 
2560  

ไทย สปป.ลาว 

 
12. ประวัติการรับทุนการศึกษา 

วันที่เร่ิมต้น วันที่สิ้นสุด ชื่อทุน ประเภททุน ผู้ให้ทุน ศึกษาต่อ
ระดับ 

ประเทศท่ี
ศึกษา 

2531 2535 โครงการวิจัย
เกษตรแห่งชาติ 
(ACNARP) 

1ก ACNARP ปริญญาโท ออสเตรเลีย 

2541 2546 มูลริธริ็อคกี้เฟล
เลอร ์

1ก RockeFeller 
Foundation 

ปริญญาเอก สหรัฐอเมริกา 

 
13. ผลงานเผยแพร่ 
วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2559) การปรบัปรุงพันธุ์ข้าวด้วยอณูวิธี เอกสารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 

232 หน้า 
วราพงษ์ ชมาฤกษ์ พยอม โคเบลลี ่พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ พิกุล ลีลากดุ จิตตมิา วงศ์หนองหว้า (2554) การ

ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล เอกสาร
ประกอบการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการข้าวและธญัพืชเมอืงหนาวประจ าปี 2554 ระหว่างวันท่ี 
3–4 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
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วราพงษ์ ชมาฤกษ์ พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ พยอม โคเบลลี่ พิกุล ลีลากุด รุ่งนภา กาวิชัย (2554) การตรวจสอบ
ความบรสิุทธ์ิของตัวอย่างข้าวหอมมะลไิทยจากตลาดค้าปลีกและคา้ส่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
เครื่องหมายดีเอ็นเอ เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการข้าวและธญัพืชเมืองหนาว
ประจ าปี 2554 ระหว่างวันท่ี 3–4 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2554) แนวโน้มการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในทวีปเอเชีย 
http://ubn.brrd.in.th/web/ 

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ พยอม โคเบลลี ่จิรพงศ์ ใจรินทร์ พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ พิกุล ลลีากุด จติติมา วงศ์หนองหว้า 

(2553) การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ตรวจสอบความบริสุทธ์ิของพันธุ์ข้าวในกลุ่มข้าวหอมมะลขิอง
ไทย เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการข้าวประจ าปี2553 ระหว่างวันท่ี 3–5 
มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2551) เครื่องหมายโมเลกลุที่ใช้ในการตรวจสอบความบรสิุทธ์ิของพันธุ์ข้าว Simple Sequence 
Repeat DNA Length Polymorphisms (SSLPs) เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจสอบความบริสุทธ์ิของพันธุ์ข้าว” ระหว่างวนัท่ี 
19–20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนยว์ิจัยข้าวอุบลราชธาน ี

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2551) แผนที่กายภาพพันธุกรรมท่ีควบคุมขนาดของรากและการค้นหายีนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชอนไชของรากข้าวบนโครโมโซมที่ 4 วารสารวชิาการข้าว ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 หน้า 5–12 

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2550) Apomixis : ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์ วารสารวิชาการข้าว ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 หน้า 
77–83 

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2550) DNA microarray http://www.ubon.ricethailand.org/ 
วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2549) การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ Apomixis ในการปรับปรุงพันธุ์พืช http://www. 

ubon.ricethailand.org/ 
วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2549) พันธุวิศวกรรมพืช (Plant Genetic Engineering) http://www.ubon. 

ricethailand.org/ 
วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2549) ความรูพ้ื้นฐานทางพันธุศาสตร์ (Basic genetics) เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรบัปรุงพันธุ์ข้าว” ระหว่างวันท่ี 4–9 กันยายน 2549 
ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2549) ดีเอ็นเอ : สารพันธุกรรม, การจ าลองตัวของดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน(DNA: 
Genetic material, DNA replication and gene expression) เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรบัปรุงพันธุ์ข้าว” ระหว่างวันท่ี 4–9 กันยายน 2549 
ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2549) การจัดท าแผนท่ีพันธุกรรมในพืช (Genome Mapping in Plants) เอกสารประกอบการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว” ระหว่างวันท่ี 4–9 
กันยายน 2549 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธาน ี

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2549) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในงานปรับปรุงพันธุ์พืช (Application of DNA 
Technology for Plant Breeding) เอกสารประกอบการบรรยายวิชาชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุง
พันธุ์พืชเบื้องต้น (1201 332) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วราพงษ์ ชมาฤกษ์ (2547) พืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) : ความเสีย่งและความกังวล http://www.ubon. 
ricethailand.org/ 

V.Chamarerk, P. Cobelli, J. Jairin, P. Mekwattanakarn, P. Leelakud, J. Wongnongwa (2016) 
Development of Molecular Markers for Purity Testing in Thai Jasmine Rice. Advances in 
Ecological and Environmental Research 1:35–44.  



50 

 

V. Chamarerk (2007) Improvement of Basal Root Thickness in Rice Using Marker–Assisted 
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