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ภาพที1่ วิถีชวีิตคนไทยผกูพันกบัการนาปลกูขาวสบืทอดกันมาอยางยาวนาน 
 

ขาวมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของสังคมเศรษฐกิจมาอยางชานาน ดังเชน บันทึกหลักฐานการคาไทย 

จีนในป พ.ศ. 2265 จากที่กษัตริยคังซี1 ไดทรงสดับจากทูตที่ไปจากสยามวา “ในแผนดินสยามขาวอุดมสมบูรณ 

ราคาก็ถูกมาก เงินหนึ่งเหรียญซื้อขาวไดรอยทะนาน” 2 และเพื่อที่จะแกปญหาความขาดแคลนขาวของมณฑลกวาง

ตุงและฮกเกี้ยน จีนจึงไดประกาศและสนับสนุนใหไปซื้อขาวจากสยาม3  

นอกจากนี้ในบันทึกของ จอหน ครอเฟด ยังไดกลาวถึงการปลูกขาวของไทยไววา “ในดานงานเกษตรกรรม

ของคนไทยสมัยนั้น คนไทยมีอาชีพสวนใหญเกี่ยวกับการปลูกขาว ผลิตน้ํามันพืช เกลือ น้ําตาล และพริกไทย 

พลเมืองสวนมากมีความสามารถและจัดเจนดีมาก ในงานอาชีพที่กลาวมาแลวนี้  แมวาอาชีพเหลานี้ตองอาศัยพื้น

ที่ดิน ลมฟาอากาศ และการคมนาคมที่ติดตอไปมาสะดวกอยูมากก็ตาม แตอาชีพเหลานี้ก็ดําเนินไปดวยดีตลอด

มา” และ ยอรช ไวท ไดบันทึกไววา “เมืองไทยเปนเมืองที่อุดมสมบูรณมาก และเหมาะกับการเพาะปลูกเปนอยาง

                                                 
1 จักรพรรดิองคที่ 4 ของราชวงศชิง เปนพระโอรสของจักรพรรดิซุนจื้อ จักรพรรดิองคที่ 3 ขึ้นครองราชย ในป พ.ศ. 2204
2 ทะนาน เปนเครื่องตวงอยางหนึ่ง ทําดวยกะลามะพราว โดย 1 ทะนาน เทากับ 1 ลิตรในระบบเมตริก 
3 คนจีน 200 ป ภายใตพระบรมโพธิสมภาร.ไมทราบปที่พิมพ. หนา 28. 
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ยิ่ง”  ถาหากวาในบรรดาเมืองอื่นๆ ทั้งหลายในโลกนี้มีพืชผลและธัญญาหารบริบูรณพรอมพรั่งดีอยูก็ตาม แตก็จะ

เปรียบเทียบกับเมืองไทยในดานการปลูกขาวแลว ยอมจะไมมีเมืองอื่นใดสมบูรณดีเทาเทียมกับเมืองไทยในครั้งนี้ได

เลย เมืองไทยมีขาวอุดมสมบูรณมาก บรรดาหัวเมืองที่ใกลเคียงทั้งหลายตลอดถึงแหลมมลายูก็ไดส่ังซื้อขาวและ

ขอใหเร่ืองคาขายของไทย นําขาวไปจําหนายขายใหตามหัวเมืองเหลานั้นเปนประจําทุกๆ ปเร่ือยมา และเรือคาขาย

บรรทุกสินคาประเภทขาวของเมืองไทยออกไปจําหนายไดดีมีกําไรมากในเมืองมะละกาและเมืองชวา เปนตน” 4

 

1. การปรับปรุงพันธุขาวของไทย 
  

กอนสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ชาวนาไทยคัดเลือกและพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวโดย

ตัวเอง โดยชาวนาจะเปนผูคัดเลือกพันธุขาวที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ตนตองการมาปลูก พันธุขาวที่ไดจากการ

ปลูกในแตละฤดูไดมาจากพันธุขาวที่แตละครอบครัวเก็บเอาไวจากการทํานาครั้งกอน ในกรณีที่ชาวนาแตละ

ครอบครัวตองการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวที่ปลูกเปนพันธุขาวอื่นก็จะมีการแลกเปลี่ยนพันธุขาวกันระหวางกัน หรือ

เปนการแลกเปลี่ยนพันธุขาวกันระหวางชุมชน โดยวิธีนี้ทําใหในอดีตนั้นมีความหลากหลายของพันธุขาวอยางมาก 

เนื่องจากการปลูกขาวนั้นมีเปาหมายเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวเปนสําคัญ พันธุขาวที่ปลูกจึงเปนพันธุขาวที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับความตองการของครอบครัว และจากการคัดเลือกพันธุขาวจากชาวนารุนแลวรุนเลา ทําให

ไดพันธุขาวที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของแตละชุมชน 

เมื่อสยามประเทศเริ่มติดตอสัมพันธกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศมหาอํานาจใน

ตะวันตกแผอิทธิพลเขามาในเอเชีย ไดมีการคาขายระหวางกันมากขึ้นโดยมีขาวเปนสินคาสงออกที่สําคัญของ

ประเทศไทย แตโดยเหตุที่การปลูกขาวในอดีตเปนการปลูกขาวเพื่อตอบสนองตอภายในครอบครัวหรือชุมชนเปน

หลัก ทําใหขาวที่สงออกนั้นมีพันธุขาวหลายสายพันธุหลายคุณสมบัติปะปนกัน เชน มีการผสมระหวางขาวเมล็ดสั้น

และเมล็ดยาว หรือไมมีการแยกระหวางขาวนาสวนกับขาวนาเมือง พอคาที่รับซื้อขาวไปจากประเทศไทยจึงไดแยก

ขาวและเมล็ดยาวออกจากกัน โดยขายขาวเมล็ดยาวในนามขาวปาฐนา(Pattana)ซึ่งมีชื่อเสียงของอินเดียใน

ขณะนั้น สวนขาวเมล็ดสั้นที่เหลือก็ขายในชื่อขาวไทยซึ่งทําใหภาพพจนของขาวไทยเสียหายอยางยิ่ง (สุวิตร,2525)  

ในป พ.ศ.2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการจัดประกวดพันธุขาว

ข้ึนเปนครั้งแรกของประเทศไทยในป พ.ศ. 2450 ซึ่งเปนการประกวดพันธุขาวจากทุงคลองหลวงรังสิต โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการอุดหนุนและบํารุงหาพันธุขาวที่ดีมาใชทําพันธุ เพื่อใหขาวของประเทศสยามเจริญดีมีราคา

ข้ึนเทาเทียมกับขาวประเทศอื่นๆ  และ ตอมาในป พ.ศ. 2451 จึงไดมีการประกวดพันธุขาวครั้งที่ 2 ขยายการ

ประกวดพันธุขาวทั่วประเทศที่วัดสุทัศนเทพวรารามในกรุงเทพฯ ปรากฏวาพันธุขาวที่ชนะเลิศเปนขาวนาหวานจาก

ธัญบุรี โดยในป พ.ศ. 2453 ไดทรงใหจัดงานแสดงกสิกรรมและพาณิชยไทยครั้งที่ 1 ข้ึนที่ปทุมธานี และครั้งที่ 2 ใน

ป พ.ศ. 2454 โดยในงานดังกลาวไดจัดใหมีการประกวดพันธุขาวเปนกิจกรรมที่สําคัญ  การประกวดพันธุขาวจึงเปน

กลไกที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุขาวพันธุดีที่ตอบสนองตอความตองการของตลาด ดังที่ปรากฏวา

                                                 
4 ธวัช รัตนาภิชาติ, เมืองไทยในทัศนะของฝรั ง. ไมทราบปที่พิมพ. 
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กรรมการที่ตัดสินการประกวดพันธุขาวนั้นมีพอคาตางชาติที่เกี่ยวของกับการคาขายขาวรวมเปนกรรมการในการ

ประกวดดวย 

 สําหรับการปรับปรุงพันธุขาวโดยวิทยาการสมัยใหมจากตะวันตกนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในชวงสงครามเย็น

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยความชวยเหลือของสหรัฐเมื่อป พ.ศ.2493  รัฐบาลสหรัฐไดสงนักวิทยาศาสตรดาน

การเกษตร 2 คน เพื่อเขามาชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศไทย คนแรกคือ ดร.แฮริส เอช เลิฟ  (Haris H. Love) 

นักพันธุศาสตรจากมหาวิทยาลัยคอรแนล เพื่อมาชวยเหลือในโครงการปรับปรุงพันธุขาว และ ดร.โรเบิรต แอล เพน

เดิลตัน  (Robert L. Pendleton) นักปฐพีวิทยา เขามาแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจและปรับปรุงบํารุงดินในประเทศ

ไทย5 นักวิชาการทั้งสองคนไดรวมงานกับขาราชการของไทยที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เชน พระเจาวรวงศ

เธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ ดร.ครุย บุณยะสิงห และดร.สละ ทศานนท ซึ่งเคยเปนศิษยของ ดร.เลิฟ 

เขารวมงานการปรับปรุงพันธุขาวดังกลาว6  

 ดร.เลิฟเริ่มโครงการปรับปรุงพันธุขาวในประเทศไทยโดยการฝกอบรมเจาหนาที่เกษตร และนักศึกษา

เกษตรบางสวนรวม 3 รุน ระหวางป พ.ศ.2493-2496 และมีการสงเจาหนาที่เกษตรลงไปเก็บตัวอยางขาวใน 35 

อําเภอ ไปเก็บตัวอยางขาวจากพื้นที่นา 978 แหง โดยไดตัวอยางขาวมาทั้งสิ้นประมาณ 120,000 รวง แตโดยเหตุที่

ตัวอยางบางสวนไดสูญหายไปจึงคงเหลือรวงขาวที่นําไปปลูกทดสอบในป พ.ศ.2494  ประมาณ 114,000 รวง

เทานั้น ปตอมาไดคัดเลือกใหเหลือ 22,553  พันธุ และประมาณกวา 10,000 สายพันธุในป พ.ศ.2496   โดยเมื่อถึง

ป พ.ศ.2497 ไดคัดลงเหลือ 3,800 สายพันธุสําหรับปลูกเพื่อคัดเลือกตอไป  

ขาวพันธุดีที่ไดจากการคัดเลือกจากการเก็บรวบรวมพันธุคร้ังนั้นมีอยูหลายสายพันธุเชน ผาเลือด 111, ขาว

ดอกมะลิ 105 , กําผาย 15, ดอนางนวล 91, ข้ีตมใหญ 98, ดอหอม 26, กําผาย 41, เหลืองทอง 82, ขาวปากหมอ 

17, เจาเหลือง 11, ใบลด 104,เหลือง 152, เล็บมือนาง 111 เปนตน(กรมวิชาการเกษตร 2520) นาสังเกตวาพันธุ

ขาวที่ไดจากโครงการปรับปรุงพันธุภายใตการนําของ ดร.เลิฟนั้น เปนพันธุขาวพื้นบานที่นํามาคัดเลือกพันธุเทานั้น 

หาไดมีการผสมพันธุ( cross breeding) แตประการใด การผสมพันธุจริงๆ ดําเนินไปในโครงการปรับปรุงพันธุขาว

ระหวางประเทศที่อินเดียซึ่งเริ่มตนเมื่อป พ.ศ.2493   มากกวา โดยประเทศไทยสงขาวบางสายพันธุไปผสมและนํา

พันธุขาวที่ผสมมาแลวมาปลูกทดสอบและคัดเลือก 

  ดร.เลิฟเลาไวในหนังสือชื่อ “A Report on Plans and Progress with Rice Improvement in Thailand”  

วา กอนหนาการเดินมาประเทศไทยของเขานั้นไดมีการจัดประชุมโดย International Rice Commission  ที่เมือง

ยางกุง ประเทศพมา ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2493 ภายใตการสนับสนุนของ FAO โดยจัดทาํโครงการผสมพนัธุขาว

ระดับโลก โดยนําพันธุขาวอินดิกาซึ่งปลูกสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตผสมกับพันธุขาวจอปอนิกาซึ่งปลูกใน

ประเทศญี่ปุน จีน เกาหลี และไตหวัน โดยวัตถุประสงคสําคัญคือ “ปรับปรุงพันธขาวที่มีลําตนเข็งแรงตอบสนองตอ

                                                 
5 Love, Haris H (ไมระบุปที่พิมพ)  A REPORT ON PLANS AND PROGRESS WITH RICE IMPROVEMENT IN THAILAND, Siam Society 
6 สัมภาษณ นายสุนทร สีหะเนิน. พฤษภาคม 2548. 
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การใสปุยเคมีในปริมาณมากๆ ได โดยวิธีนี้จะทําใหสามารถเพิ่มผลผลิตขาวตอพื้นที่ไดโดยตนขาวไมหักลม”7ทั้งนี้

เพื่อ “ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศ และการคาขายในตางประเทศ”  โครงการนี้นาจะเปนที่มาและ

เปนรากของการจัดตั้งสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ ที่ประเทศฟลิปปนสในระยะเวลาหลังจากนั้นไมนาน 

  การผสมพันธุดังกลาวดําเนินการที่ Outtack ประเทศอินเดียในป พ.ศ.2493 และ พ.ศ.2495 8  และประเทศ

ไทยไดนําขาวที่ไดรับการผสมนํามาปลูกในประเทศระหวางป พ.ศ.2495-2497 เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามผล

การผสมพันธุดังกลาวไมปรากฏวาไดขาวพันธุดีที่ถูกนํามาสงเสริมแตประการใด9  

การปรับปรุงพันธุขาวแบบสมัยใหมๆ จริงๆ นั้นไดเร่ิมข้ึนภายหลังการจัดตั้งสถาบันวิจัยขาวนานาชาติหรืออีร่ี 

(International Rice Research Institute - IRRI) ในประเทศฟลิปปนสเมื่อป พ.ศ.2503 โดยอีร่ี โดยอีร่ีไดเชื้อเชิญใหคน

ไทยหลายทานเขารวมเปนกรรมการบริหาร (IRRI Board of Trustees) เชน พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธ

เพ็ญศิริจักรพันธ ระหวางป พ.ศ.2503-2506  ดร.สละ ทศานนท พ.ศ.2509-2512 , ดร.ภักดี ลุศนานันท                 

พ.ศ.2518-2522 เปนตน อยางไรก็ตามความสัมพันธเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุโดยตรงที่สงผลในทางปฏิบัติและเปน

อยางรูปธรรม เมื่อคือ ดร.เบน แจ็คสัน (Ben R. Jackson) เขามาทํางานรวมกับกรมการขาวของไทยในป พ.ศ.2509 

เบ็น แจ็คสัน เปนอดีตนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแหงโอคลาโฮมาซึ่งไมเคยผสมพันธุขาวมากอน แตมี

ประสบการณดานขาวฟางและมิลเล็ตในเอธิโอเปย เขาเขามาทํางานในประเทศไทยที่กรมการขาว ตั้งแตป พ.ศ.

2509-2525 ทั้งในฐานะเจาหนาที่ของมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอรและในฐานะนักวิทยาศาสตรของอีร่ี เขามีบทบาทสําคัญ

ในการปรับปรุงพันธุขาวในประเทศไทยและทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงการใชพันธุขาวอยาง

แทจริง โดยการนําพันธุขาว IR8-288-3 มาผสมกับพันธุขาวไทย จนไดขาวพันธุ กข.หลายสายพันธุ อยางไรก็ตาม

ผลงานของเบน แจ็คสันที่เปนที่จดจํามากที่สุด คือการนําเอาขาวหอมมะลิสายพันธุดั้งเดิมจากไทยผสมขามกบัพนัธุ

ขาวตนเตี้ยของอีร่ี และในที่สุดก็ไดพันธุขาวที่ตองการ โดยใชชื่ออยางเปนทางการวา IR841 พ.ศ.2509 โดย

พยายามเลียนแบบคุณสมบัติความหอมและนุมเหนียวของขาวหอมมะลิใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในขณะ

เดียวกับที่สามารถเอาขาวพันธุใหมนี้ปลูกไดในสภาพแวดลอมอ่ืน เชน สามารถปลูกไดในเขตหนาว ปลูกไดตลอดป

เพราะเปนขาวที่ไมไวตอแสง เบ็น แจคสันสงพันธุขาวซึ่งมีเชื้อสายของขาวหอมมะลิไปปลูกในประเทศตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนบานเกิดของตน10  

                                                 
7  Love, Haris H (ไมระบุปที่พิมพ)  A REPORT ON PLANS AND PROGRESS WITH RICE IMPROVEMENT IN THAILAND, Siam Society 
8  วันดานา ชีวะ อธิบายไวในหนังสือ The Violence of the Green Revolution วาการเกษตรของอินเดียก็ไดรับอิทธิพลจากวิถี
เกษตรกรรมแบบอเมริกันเชนเดียวกัน โดยในกรณีอินเดียนั้น สถาบันที่มีอิทธิพลคือมูลนิธิ  รอกกี้เฟลเลอร ธนาคารโลก และ
รัฐบาลสหรัฐ โดยในระหวางป พ.ศ.2499-2513นั้นรัฐบาลสหรัฐไดใหทุนการดูงานระยะสั้น 90 ทุนแกนักวิชาการและเจาหนาที่
อินเดีย ทั้งนี้ไมรวมการใหสนับสนุนมากวา 2,000 ทุนแกคนอินเดียในสถาบันการศึกษาของสหรัฐ 

9  จากหนังสือเรื่อง การขยายพันธขาวโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจัดพิมพเมื่อป 2520 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนจากหนังสือเรื่อง 
“คูมือการขยายพันธุ” ซึ่งตีพิมพเมื่อป 2501 ไมพบวามีพันธุขาวพันธุที่ราชการสงเสริมพันธุใดไดมาจากโครงการปรับปรุงดังกลาว  

10  วิฑูรย เล่ียนจํารูญ และนิรมล ยุวนบุณย (2545) หอมกลิ่นขาวมะลิหอม 
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 การเริ่มตนการนําเอาพันธุขาวของอีร่ีมาผสมกับพันธุขาวของไทยตามแนวทางที่ IRRI วางเอาไวเร่ิมงานใน

เดือนเมษายน พ.ศ.2509 โดยการนําพันธุ IR8 เปนพอ และใชพันธุเหลืองทองเปนแม ซึ่งการผสมพันธุขาวครั้งนั้น 

ไดเกิดเปนขาวพันธุ กข.1 และ กข.3 โดยคําวา กข.เปนชื่อยอของกรมการขาว  

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2511 ไดมีการนําไปปลูกทดสอบผลผลิตตามสถานีทดลองขาวตางๆ โดย กข.1ให

ผลผลิตในฤดูแลง 1,037 กิโลกรัมตอไร กข.3 ใหผลผลิต 855 กิโลกรัมตอไร และในฤดูฝน กข.1 ใหผลผลิต 742 

กิโลกรัมตอไร และ กข.3 ใหผลผลิต 667 กิโลกรัมตอไร11  หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2512 ทางราชการจึงไดสงเสริมให

เกษตรกรทั่วประเทศ ปลูกขาวพันธุใหมนี้  
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางของพันธุขาวของไทยที่ผสมกับพันธุขาวจากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (อีรี่) 
 

กข.1 เหลืองทอง/IR8 2512 

กข. 2 กําผาย 15/TN1 2512 
กข.3 เหลืองทอง/IR8 2512 
กข.4 เหลืองทอง/IR8//W1252///กข.2 2516 
กข. 5 พวงนาค 16 /Sigadis 2516 
กข. 7 C4-63/เการวง88//Sigadis 2518 
กข. 9 LY34/TN1//W1256///กข.2 2518 
กข. 11 IR661/ขาวดอกมะลิ105 2520 
กข. 21 ขาวดอกมะลิ105/นางมล S-4//IR26 2524 
กข. 23 กข.7/IR32//กข.1 2524 
กข. 25 ขาวดอกมะลิ 105/IR2061//ขาวดอกมะลิ105/IR26 2524 
สุพรรณบุรี 60 เหลืองทอง/C4-63//IR48 2530 
พิษณุโลก 90 กข.1/BR51-91-6//SPR6726- 134-1-24/IR34 2530 
สุพรรณบุรี 90 กข.21/IR4422//กข.11///กข.23 2534 
ชัยนาท 1 IR13146-158-1/IR15314-43-2-3-3//BKN6995-16-1-1-2 2536 

สุพรรณบุรี 1 IR25393-57-2-3/กข.23//IR27316-96-3-2-2///SPR77205-3-2-1-1 
/SPR79134-51-2-2 2537 

สุพรรณบุรี 2 กข.23/IR60 2537 
ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี SPR 84177-8-2-2-1/SPR 85091-13-1-1-4//ขาวดอกมะลิ105 1997  2540 

คลองหลวง นางมล S-4/IR 841-85-1-1-2 2540 

ที่มา : Rice Diversity in Different Agricultural Landscapes และ กองการขาว กรมวิชาการเกษตร 2520 การขยายพันธุขาว 
 

 การนําเอาขาวพื้นเมืองผสมกับพันธุขาวของอี ร่ี ทําใหไดพันธุขาวพันธุใหมที่ เปนพันธุขาวตนเตี้ย             

(semi-dwarf plant type) ตอบสนองตอการใชปุยเคมี ไมไวตอชวงแสง ซึ่งทําใหชาวนาสามารถปลูกไดตลอดป  

และเหมาะสมกับพื้นที่นาในเขตชลประทาน  
 

                                                 
11 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน. 2529. การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย. พิมพลักษณ กรุงเทพฯ : 
กลุมหนังสือเกษตร. หนา 55-58. 
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2. บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทย 

 การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อการคาในประเทศไทยเริ่มจากเมล็ดพันธุผักกอน โดยมีผูนําเขาเมล็ดพันธุผักจาก

ประเทศจีนเขามาบรรจุซองขาย จากหลักฐานในเอกสารพบวาเมื่อป พ.ศ. 2464  มีรานขายเมล็ดพันธุผักใน   

ประเทศไทยอยู 3 ราน และหนึ่งในจํานวนนั้นคือ ราน “เจียไตจึง” หรือ “เจียไต” ซึ่งตอมาก็คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ

ยักษใหญทางการเกษตรของประเทศไทย12

 การคาเมล็ดพันธุของประเทศไทยเฟองฟูข้ึนหลังการจัดตั้งศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติซึ่งเปนความ

รวมมือระหวางรัฐบาลไทยโดยกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรเมื่อป 

พ.ศ. 2512  โดยความสําเร็จของศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติที่ไดพัฒนาขาวโพดพันธุสุวรรณ 1 ซึ่งใหผลผลิต

สูง และตานทานโรคน้ําคางเปนผลสําเร็จ ทําใหขาวโพดพันธุนี้เปนที่นิยมของเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดอยาง

กวางขวาง ทําใหบริษัทเจริญโภคภัณฑซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุผักอยูแลวไดขยายกิจการเขามาครอบคลุม

เมล็ดพันธุพืชไรดวย โดยไดจัดตั้งบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุเขามาทําการผลิตและจําหนายพันธุขาวโพด

สุวรรณ 1 ออกจําหนาย บริษัทเจริญโภคภัณฑประสบความสําเร็จและกลายเปนยักษใหญที่ครอบครองธุรกิจเมล็ด

พันธุพืชไรของไทยในระยะเวลาตอมา โดยการดึงนักวิทยาศาสตรที่ทํางานกับภาครัฐมาทํางานกับบริษัทดวยคาจาง

แพงๆ และรวมทุนกับบริษัทตางชาติ โดยในกรณีการปรับปรุงพันธุขาวโพดนั้นซีพีไดรวมบริษัทดีคาลบ (De Kalb) 

ของสหรัฐอเมริกา ตั้งเปนบริษัทเจริญธัญพืชข้ึนในป 2523 เพื่อดําเนินการพัฒนาเมล็ดพันธุขาวโพดและขาวฟาง  

 ความสําเร็จของขาวโพดพันธุสุวรรณ 1 ไดกลายเปนรากฐานสําคัญที่ไดดึงดูดบริษัทขามชาติเมล็ดพันธุเขา

มาประกอบกิจการเมล็ดพันธุขาวโพดในประเทศไทย กลาวคือบริษัทตางชาติเร่ิมทยอยเขามาลงทุนตั้งบริษัทผลิต

เมล็ดพันธุหลังจากอีกหลายบริษัทหลังจากนั้น เชน บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด บริษัทมอนซานโต เมล็ดพันธุ 

จํากัด บริษัทซินเจนทา เมล็ดพันธุ จํากัด บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบร็ด (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยูนิซีดส จํากัด         

(สุขเกษม จิตรสิงห, 2545)  

 การเขามาลงทุนในกิจการเมล็ดพันธุขาวโพดในดานหนึ่งทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดสุวรรณ 1 ซึ่งเปนขาวโพด

ที่เปนผลงานวิจัยของภาคสาธารณะ(Public Research) แพรขยายไปอยางรวดเร็วจนครอบคลุมพื้นที่ปลูกขาวโพด

เกือบทั้งหมดในประเทศไทย  และเมื่อทิศทางของการพัฒนาพันธุขาวโพดมุงไปสูการพัฒนาขาวโพดลูกผสม 

(Hybrid Seed) บทบาทของการพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดของรัฐบาลก็

                                                

ถูกแทนที่โดยบริษัทเมล็ดพันธุ

เอกชนอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันเมล็ดพันธุขาวโพดมากกวา 90% ที่ปลูกในประเทศกลายเปนเปนตลาดของเมล็ด

พันธุขาวโพดของบริษัทเอกชน 

 
12 ธนินทร เจียรวนนท ผูเกรียงไกรในยุทธจักรนักธุรกิจโลก. 2542.  
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สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุขาวนั้น กอนป  พ.ศ. 2538 บทบาทของการจําหนายเมล็ดพันธุขาวมีการดําเนิน

อยูเพียงหนวยงานราชการเทานั้น หนวยงานหลักที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวออกจําหนายคือ ศูนยขยายพันธุพืช โดยนํา

เมล็ดพันธุหลักจากกรมการขาวมาปลูกขยายตอเพื่อผลิตเปนเมล็ดพันธุออกจําหนายแกเกษตรกร  จนกระทั่งในป 

พ.ศ. 2538 จึงไดเร่ิมมีสหกรณการเกษตรเขามาประกอบธุรกิจดานเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนาย และขยายธุรกิจ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ปจจุบันมีศูนยขยายพันธุพืช 23 แหงและสหกรณการเกษตร 90 แหงทั่วประเทศ ผลิตเมล็ดพันธุขาว

เพื่อจําหนายใหเกษตรกร และในป พ.ศ. 2544 บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด เครือเจริญโภคภัณฑ 

เร่ิมผลิตเมล็ดพันธุขาวออกวางตลาด จากนั้นเริ่มมีบริษัทเอกชน และพอคารายยอยเขามาดําเนินธุรกิจดานเมล็ด

พันธุขาวเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยเริ่มจากพอคาขาวเปลือกในจังหวัดสุพรรณนําเมล็ดขาวเปลือกจากแปลงเกษตรกรทั่วไป

มาผานเครื่องทําความสะอาด แลวบรรจุถุงจําหนายเปนเมล็ดพันธุใหเกษตรกรในพื้นที่แลวคอยๆ สงขายไปยัง

ตางจังหวัด ตามดวยพอคาในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกลเคียงในภาคกลาง แลวขยายธุรกิจข้ึนมาถึงภาคเหนือ

ตอนลาง ปริมาณเมล็ดพันธุขาวที่จําหนายตอปในสวนนี้มีจํานวนมากแตยังไมมีตัวเลขเปนหลักฐานที่ชัดเจน 13   
 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณเนื้อที่เพาะปลูก ปริมาณ และอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวรายภาค ป พ.ศ. 2549 
 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร) 

ปริมาณเมล็ดพันธุ 
(ตัน) ภาค 

นาป นาปรัง รวม นาป นาปรัง รวม 
กลาง 9,910,249 5,716,711 15,626,960 256,299.00 181,133.00 437,432.00 
เหนือ 12,758,306 3,331,086 16,089,392 282,677.00 109,067.20 391,744.20 
อีสาน 33,002,755 658,058 33,660,813 346,047.00 14,823.00 360,870.00 
ใต 2,102,534 196,930 2,299,464 30,368.00 5,357.00 35,725.00 
รวม 57,773,844 9,902,785 67,676,629 915,391.00 310,380.20 1,225,771 

ที่มา :  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบวาความตองการเมลด็พันธุขาวของไทย อยูที่จาํนวน 1.2 

ลานตนัตอป แตความสามารถในการผลติขาวของภาคราชการนั้นอยูที่  70,000 ตัน/ป เทานั้น   
 

ตลาดเมล็ดพันธุแทบทั้งหมดยกเวนเมล็ดพันธุผสมเปดของรัฐ อยูในมือของบรรษัทขามชาติและบริษัท

เจริญโภคภัณฑที่รวมทุนกับตางประเทศ ในขณะที่บริษัทเมล็ดพันธุทองถิ่นขนาดเล็กซึ่งมีสวนแบงตลาดนอยมาก

ดําเนินกิจกรรมโดยการนําเมล็ดพันธุหลัก (foundation seed) จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร กรมการขาว และ

กรมวิชาการเกษตรมาขยาย อยางไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณแลว เมล็ดพันธุสวนใหญที่เกษตรกรใชอยูใน

ทุกฤดูการผลิตยังคงเปนเมล็ดพันธุที่เกษตรกรเก็บรักษาเอาไวทําพันธุจากแปลงปลูกของตัวเอง (Farm save seed) 

และเมล็ดพันธุที่ไดจากการปรับปรุงและขยายพันธุโดยหนวยงานราชการ 

                                                 
13 วิไล ปาละวิสุทธิ์. 2548. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวเชิงพาณิชย. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร. หนา 3-4.  
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ตารางที่ 3 ตลาดเมล็ดพนัธุของพืชสาํคัญๆ ในประเทศไทย 
 

ประเภทเมล็ดพันธุ ปริมาณ(ตัน) ราคา(บาท/กิโลกรัม) มูลคารวม(ลานบาท) 
เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม14 19,767 78 1,600 
เมล็ดพันธุผักของเอกชน15 2,000 * 390-520 
เมล็ดพันธุผสมเปดของรัฐบาล 

- ขาว16 
- ถ่ัวเหลือง17 

 
50,000 
20,000 

 
15 

15-18 

 
750 
355 

เมล็ดพันธุขาวที่เกษตรเก็บไวเอง18 1,000,000 * * 
*ตัวเลขไมแนนอน 
 

3. การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม  
 

 
 

ภาพที2่  แผนภาพการทาํขาวลูกผสมเดี่ยว 
 

เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2452 โดยการคนพบ

ศักยภาพของขาวโพดพันธุลูกผสมที่เหนือกวาพันธุผสมเปด โดยพันธุลูกผสมหมายถึงพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)19 ที่

เกิดจากการควบคุมการผสมเกษตรของพอแมพันธุที่มีความแตกตางกันทางพันธุกรรม และสามารถผลิตลูกผสม

ใหมอีกครั้งใหเหมือนเดิมได โดยสามารถแบงไดเปน 3 แบบ ไดแก  

(1) ลูกผสมเดี่ยว (single cross hybrid) เปนลูกผสมชั่วแรกที่ผลิตจากการผสมระหวางสายพันธุแท

(inbred line) 2 สายพันธุที่มีความแตกตางกันทางพันธุกรรม  

                                                 
14 ตัวเลขป 2544 จากบริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ 
15 ที่มา : Private Investment in Agricultural Research and InternationalTechnology Transfer in Asia , Agricultural 
Economic Report No. 805  USDA.,1996 
16 ขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตร 2546 
17 ขอมูลจากบริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ 2546 
18 ประเมินจากขอมูลของกระทรวงเกษตรและบริษัทเจริญโภคภัณฑป 2546 
19 F ยอมาจาก Filial แปลวา รุนลูก 
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(2) ลูกผสมคู (double cross hybrid) เปนลูกผสมชั่วแรกที่เกิดจากการผสมระหวางลูกผสมเดี่ยว 2 พันธุ 

ลูกผสมคูจึงมาจากสายพันธุแทถึง 4 สายพันธุ ลูกผสมคูมักมีความสม่ําเสมอไมดีเทาลูกผสมเดี่ยว  

(3) ลูกผสมสามทาง(three-way cross hybrid) เปนลูกผสมชั่วแรกที่เกิดจากการผสมระหวางลูกผสม

เดี่ยวกับสายพันธุแทหนึ่งสายพันธุที่แตกตางกัน โดยในการผลิตนิยมใชลูกผสมเดี่ยวเปนสายพันธุแม ลูกผสมสาม

ทางมีขอดีคือการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมสามทางมีตนทุนที่ถูกกวา ผลิตไดงาย และผลผลิตก็ไมดอยกวาลูกผสม

เดี่ยวมากนัก 

โดยตอมาในป พ.ศ.  2460 จึงไดมีผูเสนอวิธีการผลิตขาวโพดพันธุลูกผสมคูที่สามารถใหเมล็ดพันธุที่มาก

เพียงพอ และมีราคาที่เกษตรกรสามารถซื้อได จากนั้นการใชพันธุลูกผสมจึงเริ่มแพรหลายขึ้นในป พ.ศ.2476 มีการ

ใชพันธุลูกผสมเพียง 0.2 เปอรเซ็นตของพื้นที่เทานั้น แตตอมาอีกเพียง 11 ป คือในป พ.ศ.  2487 พื้นที่ปลูกของ

ขาวโพดพันธุลูกผสมเพิ่มข้ึนเปน 83 เปอรเซ็นต20  

โดยปจจุบันเมล็ดพันธุขาวโพดที่ประเทศไทย ลวนแตเปนพันธุลูกผสมของบริษัทเอกชนเปนผูผลิตและขาย 

และปจจุบันหนวยงานรัฐไมไดทําการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดแลว ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของเมล็ดพันธุลูกผสมที่มีตอ

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ แตถึงอยางไรแมวาเมล็ดพันธุที่ไดจะแสดงความแข็งแรงใหผลผลิตสูงกวาพอ แมพนัธุ ทีเ่ปน

สายพันธุแทประมาณรอยละ 20 ข้ึนไป แตเมล็ดพันธุที่เกิดจากลูกผสมชั่วอายุที่ 1 ก็ไมสามารถนํามาใชเปนเมล็ด

พันธุในรุนตอไปไดเนื่องจากมีการกระจายตัวของลักษณะพอ แมพันธุเดิม ตั้งแตลักษณะดอยจนถึงลักษณะเดนที่

แสดงผลออกมาทําใหตนที่ไดมีลักษณะไมสม่ําเสมอและผลผลิตแปรปรวน  ทําใหเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําให

เกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุเพื่อใชทําการเพาะปลูกทุกครั้ง ไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองได  

สําหรับกรณีขาว จากการที่ข

                                                

าวเปนพืชที่ผสมตัวเองซึ่งทําใหโอกาสในการผสมขามระหวางตนมีนอยมาก 

ดังนั้นจึงตองอาศัยวิธีการทําใหพันธุขาวที่ใชเปนพันธุแมมีเรณูหรือละอองเกสรตัวผูเปนหมัน ผสมกับขาวสายพันธุ

แทที่เปนตนปกติและมีลักษณะดีโดยเมล็ดลูกผสมชั่วที่1 เมื่อนําไปปลูกแลว ตองแสดงความแข็งแรงใหผลผลิตสูง

กวาพอ แมพันธุ ที่เปนสายพันธุแทประมาณรอยละ 20  สําหรับระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมที่ใชอยาง

แพรหลายมี 2 ระบบ คือ ระบบ 3 สายพันธุ(ลูกผสมสามทาง) และระบบ 2 สายพันธุ(ลูกผสมเดี่ยว) 

 

 
20วันชัย จันทรประเสริฐ. 2542. การขยายพันธุพืช. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หนา 60. 
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รูปที่ 3   ศ.หยวน ลองปง ผูที่รับการยกยองวาเปน
บิดาแหงเทคโนโลยีขาวลูกผสม 

 

แตหลังจากที่ ศ.หยวน ลองปง ไดคนพบขาวกอหนึ่งในดงขาวปาที่เกาะไหหนาน (ไหหลํา) ซึ่งเปนพันธุขาว

ที่เกสรตัวผูไมพัฒนา ที่เขาตั้งชื่อใหวา “แหยปาย” (ขาวปาที่เกสรตัวผูเสื่อมดอย) หลังจากนั้น ขาวลูกผสมชุดแรกก็

เกิดขึ้นในแผนดินจีน และทยอยออกมาอีกมากมายหลายสายพันธุตามความเหมาะสมในแตละทองที่ของประเทศ

จีน  โดยแตละสายพันธุใหผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิมประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต โดยผลงานนี้ทําให ศ.หยวน ลองปง 

ไดรับการยกยองในวงการเกษตรของจีนและของโลก 

ประเทศจีนเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเพื่อการคา โดยเริ่มมีการผลิต

เมล็ดพันธุลูกผสมตั้งแตป พ.ศ. 2519 และมีพื้นที่ปลูกขาวลูกผสมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในป พ.ศ.2538 ประเทศจีนมีพื้นที่

ปลูกขาวลูกผสมถึง 58 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 112.5 ลานไร นอกจากนี้ยังไดกอต้ังศูนยวิจัยและ

พัฒนาขาวลูกผสมแหงชาติในป พ.ศ.2538 นอกจากนี้ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมในประเทศจีนยังมีการใช

สารเคมีในการชักนําใหเกิดลักษณะตัวผูเปนหมัน (male sterile) ในสายพันธุแม ซึ่งทําใหการผลิตเมล็ดพันธุขาว

ลูกผสมทําไดงายขึ้น แตหลักการที่ตองพิจารณาในการใชสารเคมีในการผลิตลูกผสมก็คือตองเลือกสารเคมีที่ทําให

เกิดการเปนหมันของเกสรตัวผูเทานั้นโดยไมมีผลตอเกสรตัวเมีย ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม และควรมีผลตอ

การเจริญเติบโตของขาวนอยที่สุด ในประเทศจีนมีการใชสารเคมี 2 ชนิด คือซิงคเมธิลอารซีเนต (zinc methyl 

arsenate) และโซเดียมเมธิลอารซีเนต (sodium methyl arsenate) แตในการใชตองระมัดระวังเนื่องจากเปน

สารประกอบของสารหนู 
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ประวัติโดยยอของการพัฒนาขาวลูกผสม 
 

2469 – มีการรายงานถึงปรากฏการณเฮเทอโรซีส (Heterosis)21ในขาว 

2507 – ประเทศจีนเริ่มศึกษาวิจัยขาวลูกผสมอยางจริงจัง โดย ศ.หยวน ลองปง ไดผลักดัน

แนวความคิดในการใชประโยชนจากปรากฏการณเฮเทอโรซีส 

2513 – ประเทศจีนคนพบพนัธุขาวปาที่มเีรณูเปนหมัน เรียกวา หมันปา(Wild Abortive-WA) ในขาวปา

ทางตอนใตของจีนบนเกาะไหหลาํ 

2516 – พบลักษณะของเรณูเปนหมนัจากอิทธพิลของชวงแสงและอุณหภูมิ ซึง่เรียกวา Photoperiod-

and Thermo-sensitive Genic Male Sterility (PTGMS) ของขาวในประเทศจนี 

2517 – ขาวลูกผสมแบบ 3 สายพนัธุไดมีการนาํมาปลูกในเชิงการคาในประเทศจีนเปนครั้งแรก 

2519 – ประเทศจีนเริ่มทําการปลูกขาวลูกผสมเพือ่การคาในพื้นที่ขนาดใหญของประเทศ 

2522 – IRRI กลับมาวจิัยขาวลกูผสมอีกครั้ง โดยนักวชิาการที่เกี่ยวของไดรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น มี

การจัดทาํกลุมเทคโนโลยีสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อใหไดผลผลิตสูงขึ้น เปนผลใหผลผลิต

เมล็ดพนัธุขาวลูกผสมเพิม่ข้ึน 

2524 – ยืนยนัใน PTGMS ในขาวและนําไปสูการพฒันาขาวลูกผสม 2 สายพนัธุ 

2525 – มีการทดลองยืนยนัโดยอีร่ีวาคุณสมบัติขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงนัน้สามารถเกิดขึ้นไดกับขาว

ที่ปลูกในเขตรอน 

2533 – ประเทศอินเดยีและเวียดนามเริ่มดําเนนิโครงการขาวลกูผสมโดยรวมมือกับอีร่ี 

2534 – พื้นที่ปลูกขาวมากกวา 50 % ของประเทศจีนปลูกโดยพันธุขาวลกูผสม 

2537 – ขาวลูกผสมแบบ 2 สายพนัธุไดมีการนาํมาปลูกในเชิงการคาในประเทศจีนเปนครั้งแรก 

2537 - 2541 – มีการผลิตเมล็ดพันธขาวลูกผสมในเชงิการคาและมกีารสงไปจําหนายในประเทศ

อินเดีย ฟลิปปนส และ เวยีดนาม 
 

 

 

 

                                                 
21 ความเดนหรือความแข็งแรงเนื่องจากความเปนลูกผสม อภิชาตพันธุ ความดีเดน หรือการเพิ่มในเรื่องความแข็งแรง การ
เจริญเติบโต ขนาด ผลผลิต หรือกระบวนการที่เกี่ยวของ ของลูกผสม ที่เหนือกวาพอแม อันเปนผลจากการผสมขามระหวางพันธุ 
ที่มีความแตกตางทางพันธุกรรม 
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4. ประเทศตางๆ กับเทคโนโลยีขาวลูกผสม 
 

ประเทศจีน ถือไดวาเปนประเทศแรกที่เร่ิมมีการวิจัยและพัฒนาขาวลูกผสมในป พ.ศ. 2507 และป พ.ศ. 

2519 ปลูกเปนการคา โดยในป พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ปลูกขาวลูกผสมจํานวนมากถึง 106 ลานไร ประเทศจีนประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาขาวลูกผสมเนื่องจากรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุนอยางจริงจังทั้งดานนโยบายและ

งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ องคกรที่รับผิดชอบและประสานงานมี ประสิทธิภาพสูง โดยไดจัดตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาขาวลูกผสมแหงชาติเปนแกนนําในการประสานงาน ในสวนของปญหาและอุปสรรคของจีน

ก็ยังมี คือ ระดับผลผลิตขาวลูกผสมอยูในภาวะคงที่ (1,056 กก./ไร) พื้นที่ปลูกไมมีการขยายเพิ่มข้ึน ขาดขาว

ลูกผสมจาปอนิกาที่มีเฮเทอโรซีสสูง คุณภาพเมล็ดของขาวลูกผสมยังตองปรับปรุง และแหลงของเรณูเปนหมันโดย 

cytoplasm สําหรับการพัฒนาสายพันธุ CMS มีนอย 

ประเทศเวียดนาม เร่ิมวิจัยขาวลูกผสมในป พ.ศ. 2535 และปลูกเปนการคาในป พ.ศ. 2536 โดยในป 

พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ปลูกขาวลูกผสมประมาณ 625,000 ไร การใชเมล็ดพันธุขาวลูกผสมมากกวา 80% นําเขามาจาก

จีน เวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีขาวลูกผสม เนื่องจากมีแรงงานมาก พื้นที่เหมาะสมในการ

ผลิต และรัฐบาลใหการสนับสนุนอยางจริงจัง สวนปญหาการพัฒนาขาวลูกผสมในเวียดนาม คือ ขาดคูผสมที่มี

คุณภาพเมล็ดดี ตานทานโรค แมลง และอายุส้ัน ขาดระบบการผลิตเมล็ดพันธุที่เข็มแข็งในทองถิ่น ผลผลิตเมล็ด

พันธุยังไมดี เนื่องจากปญหาสภาพแวดลอม โรคและแมลง นอกจากนี้ หนวยงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของบาง

แหง ยังขาดความพรอมทั้งดานอัตรากําลังคนและ  เครื่องมืออุปกรณ เปนตน 

ประเทศไทย เร่ิมงานวิจัยและพัฒนาขาวลูกผสมในป พ.ศ. 2522 โดยกรมการขาว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณโดยมีขาวพันธุที่อยูระหวางการศึกษาวิจัย 2 ชุด คือ ชุดแรก เปนพันธุลูกผสมสามทาง เปนชุดที่ผาน

การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตกับพันธุขาวมาตรฐานของไทย 4 สายพันธุ คือ  ปทุมธานี 1 กข.31 (ปทุมธานี80) 

สุพรรณบุรี 2 และ SPR88096 ที่ศูนยวิจัยขาว 4 แหง ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาพันธุมาตรฐาน 20-30 % หรือที่ระดับ

ผลผลิตประมาณ 1,100-1,200 กิโลกรัม/ไร ที่ความชื้น 14% มีอยู 8 คูสาย มีทั้งกลุมพันธุขาวที่มีอไมโลสสูง ปาน

กลาง และต่ํา เปนขาวคุณภาพดีทั้ง 8 คูสายนี้กําลังมีการตรวจสอบประเมินผลในพื้นที่ตางๆ ที่ศูนยวิจัยขาวรวม 10 

แหง เพื่อคัดเลือกคูสายพันธุที่ดีที่สุดของแตละกลุมขาวแนะนําสูเกษตรกรในป พ.ศ. 2551 และ ชุดที่สองมีอยู 16 

คูสาย กําลังอยูในขั้นปลูกเปรียบเทียบกับ 4 พันธุมาตรฐานดังกลาว ที่ศูนยวิจัยขาว 4 แหง  สิทธิ์ในการครอบครอง

สายพันธุเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมจําหนายยังไมมีการกลาวถึง22 โดยวางแผนไววาในป พ.ศ.  2551 จะนาํ

พันธุขาวลูกผสมใหมเพื่อสงเสริม ใหเกษตรกรปลูกไดประมาณ 2 สายพันธุ  โดยสามารถขายใหเกษตรกรนําไป

เพาะปลูกไดในราคาประมาณ  50 กวาบาทตอกิโลกรัม 23  

ในปจจุบันมีภาคเอกชนอยางนอย 5 บริษัท ใหความสนใจและไดเขารวมประชุมหารือกับกรมวิชาการ

เกษตรเพื่อหาลูทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีขาวลูกผสมในประเทศไทย ไดแก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ(ซี
                                                 
22 เปดโฉมพันธุขาวลูกผสมไทย. นิตยสารขาวสารเมล็ดพันธุพืช  ปที่ 14 ฉบับที่ 5 กันยายน- ตุลาคม 2550 หนา 18 
23 ราคาเมล็ดพันธุกอนการปรับตัวของราคาขาวในชวงตนป 2551 
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พี) บริษัทมอนซานโต บริษัทโนวารตีส นิวทริชั่น (ประเทศไทย) บริษัทแอดเวนตีส ครอปไซเอนส และ บริษัทบุญรอด 

บริวเวอรี่ จํากัด24 ซึ่งจากขาวสารตางๆ ในหนาหนังสือพิมพตั้งแต ป พ.ศ. 2549 เปนตนมา แตดูเหมือนวาจะมีเพียง

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ(ซีพี.) เทานั้นที่ออกมาเสนอขาวเปนระยะอยางตอเนื่องถึงพันธุขาวลูกผสมที่บริษัทได

พัฒนาขึ้น วาสามารถออกทําการตลาดไดแลว 
 

5. เจริญโภคภัณฑกับพันธุขาวลูกผสม 
 

5.1 ความเปนมา 
บริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุจํากัด(ซีพี) ไดกอตั้งกลุมธุรกิจพืชครบวงจรขึ้นในป พ.ศ. 2522 ปจจุบัน

กิจการกลุมพืชครบวงจรมีสินคาหลากหลายสําหรับสนองความตองการของตลาด ไดแก เมล็ดพันธุ เครื่องจักรกล 

ขาว สินคาเกษตรแปรรูป กลวยไม ชา ไวน ผลไมแปรรูปและสด กลายาง เมล็ดพันธุขาวลูกผสมซีพี ในป พ.ศ. 2548 

กลุมธุรกิจพืชครบวงจรมีรายได 4,000 ลานบาท และในป พ.ศ. 2549 มูลคายอดขายเติบโตเพิ่มข้ึนเปน 4,500 ลาน

บาท  ผลงานความสําเร็จดานธุรกิจของบริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ ดานพืชไร ขาวโพดถือเปนพืชที่สรางรายได

จํานวนมากใหกับบริษัท โดยปจจุบัน ขาวโพดของซีพี มีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและทั่วเอเชีย   

ขาวลูกผสม ถือวาเปนธัญพืชอีกชนิดที่เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุใหความสนใจ โดยอาศัยงานทดลองจาก

จีนเปนตนแบบ โดยความรวมมือของนักวิชาการจากจีน และสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ  ฟลิปปนส สําหรับตลาด

เมล็ดพันธุขาวลูกผสม กลุมธุรกิจพืชครบวงจร ไดตั้งเปาหมายที่จะกาวไปสูการเปนผูนําตลาดเมล็ดพันธุขาวลูกผสม

อยางครบวงจรในระดับสากล  โดยไดเร่ิมโครงการขาวครบวงจรขึ้นในป พ.ศ. 2537 โดยดําเนินการวิจัย  ณ ฟารม

กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร  
 

 

รูปที่ 4 แผนปายโฆษณาขาวลูกผสมพันธุ CP 304
 

                                                 
24 บริบูรณ สมฤทธิ์ และปทมา ศิริธัญญา. 2550. ขาวลูกผสม : สถานการณขาวลูกผสมในนานาประเทศ. หนา 55. 
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5.2 พันธุขาวลูกผสมของซีพ ี

จากขอมูลของบริษัท ปจจุบนัซีพมีีพนัธุขาวลูกผสมที่พรอมเผยแพรแลวจํานวน 3 สายพนัธุคือ 

ขาวลูกผสมพันธุ CP 304 เปนพันธุ ขาวเจาเกิดจากการผสมระหวางขาวอินดิกา (Indica)  กับอินดิ

กา  ณ สถานีวิจัยขาวฟารมกําแพงเพชร และทดสอบโดยงานวิจัยขาวลูกผสมเมื่อ ป พ.ศ. 2545 มีลักษณะประจํา

พันธุ ไดแก  (1) เปนขาวเจา ความสูงประมาณ 110-115 เซนติเมตร (2) เปนพันธุขาวไมไวตอชวงแสงสามารถปลูก

ไดทั้งนาป  และ นาปรัง (3) อายุเกี่ยวประมาณ 100 - 105 วัน ข้ึนอยูกับสภาพดิน และ ฤดูกาล (4) ลําตนตั้งตรง ใบ 

และกาบใบมีสีเขียว ใบธงตั้งตรง คอรวงสั้น (5) ตอบสนองตอการใชปุยไดดี (6) เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง  เมล็ดยาว 

7.4 มิลลิเมตร (7) ความยาวรวงประมาณ 25-30 เซนติเมตร จํานวนเมล็ด/รวงประมาณ 250 เมล็ด (8) ปริมาณ  

อมิโลส 23 – 24 % คุณภาพขาวสุก รวนนุมปานกลาง และ (9) เปอรเซ็นตขาวตนประมาณ 45-50 % 

ขาวลูกผสมพันธุ CP 357  เปนพันธุ ขาวเจาเกิดจากการผสมระหวางขาวอินดิกา (Indica)  กับอินดิกา

เชนเดียวกับซีพี 304   ณ สถานีวิจัยขาวฟารมกําแพงเพชร และทดสอบโดยงานวิจัยขาวลูกผสมเมื่อ ป พ.ศ. 2547 ลักษณะ

ประจําพันธุ (1) เปนขาวเจา ความสูงประมาณ 115 - 120 เซนติเมตร (2) เปนพันธุขาวไมไวตอชวงแสงสามารถปลกูไดทัง้นา

ปและนาปรัง (3) อายุเกี่ยวประมาณ 115 - 120 วัน ข้ึนอยูกับสภาพดิน และ ฤดูกาล (4) ลําตนตั้งตรง ใบ และกาบใบมีสี

เขียว ใบธงตั้งตรงคลายรูปตัววี คอรวงสั้น (5) ตอบสนองตอการใชปุยไดดี (6) เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง  เมล็ดยาว 

7.7  มิลลิเมตร กวาง 1.79 มิลลิเมตร (7) ความยาวรวงประมาณ 30-35 เซนติเมตร จํานวนเมล็ด/รวงประมาณ 300 เมล็ด25

ขาวลูกผสมคือ ซีพี 77 เปนเมล็ดพนัธุที่พัฒนาและจดัจําหนายในประเทศจีน 
 

 

การโฆษณาขาวลกูผสมซพีี 304 
 

ซีพี จัดทําเอกสารเผยแพรขาวลูกผสมพันธุนี้ออกแจกจายแกเกษตรกร โดยระบุวา เปนเมล็ดพันธุที่มี

ศักยภาพสามารถใหผลผลิตสูงไดถึง 1,600 ก.ก./ไร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการจัดการของเกษตรกรในแปลงนาที่ถูกตอง

ตามคําแนะนําของบริษัท และปลูกอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ขอดีของพันธุขาวลูกผสม มีดังนี้ 

• ขาวลูกผสม ซีพี 304 ให ผลผลิตขาวสูงกวาขาวสายพันธุทั่วไปประมาณ 20-50 % โดยปลูกใน

สภาพแวดลอมเดียวกัน 

• ขาวลูกผสม ซีพี 304 ไมมีพันธุปน ระบบรากมีความแข็งแรงและแผกระจายมากกวา 

• ขาวลูกผสม ซีพี 304 จํานวนเมล็ดตอรวงมาก 

• สําหรับการผลิตขาวเชิงการคา ขาวลูกผสม ซีพี 304 ใหผลตอบแทนที่มากกวาขาวสายพันธุแท 

• เปนวิธีการเพิ่มผลผลิตขาวโดยไมตองขยายพื้นที่ปลูก 

• เปนการลดการใชสารเคมีเมื่อปลูกขาวลูกผสมที่ตานทานโรคและแมลงศัตรูขาว 

• ประหยัดการใชน้ําและเพิ่มรอบการปลูก เมื่อปลูกขาวลูกผสมอายุส้ัน 
                                                 
25 www.cpcrop.com
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5.3 กระบวนการสงเสริมขาวพันธุลกูผสมของบรษิัท 
ซีพีสงเสริมการขายขาวลูกผสมโดยจัดทาํโครงการ "ศูนยถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ซีพี" ข้ึนเพือ่นํารอง

การสงเสริมขาวลูกผสม โดยมีแผนจัดสรางศูนยดังกลาวจํานวน 15 แหงในป พ.ศ. 2551 ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนอื

และภาคกลาง ไดแก ชัยนาท นครสวรรค พษิณุโลก แพร เชียงใหม เชยีงราย ลําพนู พะเยา นครราชสีมา พิจิตร ฯลฯ   
 

 
รูปที่ 4-5 ซีพี บริการพันธุขาวพรอมปกดําใหชาวนา ราคา 1,600 บาทตอไร 

 

จากการศึกษาภาคสนามพบวา ซีพีดําเนินการสงเสริมขาวลูกผสม โดยจัดทํานิทรรศการเพื่อเชิญชวน

ชาวนาใหเขารวมโครงการในงานตางๆ ของจังหวัด รวมถึงในระดับหมูบาน ชาวบานที่สนใจจะถูกสงไปสัมมนา และ

เมื่อตัดสินใจเขารวมโครงการ ก็จะมีทีมงานเขาไปแนะนําเทคนิคการทํานาเปนระยะๆ ซีพีแนะนําใหชาวนาปลูกขาว

แบบปกดํา และใชบริการรถปกดําของบริษัท โดยคิดคาบริการรวมคาพันธุขาวและคาเครื่องจักรปกดํา 1,600 บาท/

ไร แตหากจะปลูกแบบหวานก็ได โดยบริษัทจะขายเมล็ดพันธุใหในระดับราคากิโลกรัมละ 150 บาท พรอมทั้งขาย

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ควบคูไปดวย เชน การใชปุยอินทรียน้ํา "วีโก" และสารกําจัดศัตรูพืช "วูการ" ในการกําจัดโรค เปนตน 
 

 
รูปที่ 6 ปุยอินทรียและสารกําจัดศัตรูพชื 

ภายใตเครื่องหมายการคาตางๆ ของซีพี 
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จากการลงพื้นที่เพื่อทําการศึกษาขอมูลในจังหวัดกําแพงเพชร พบวาขาวลูกผสมของซีพียังไมเปนที่

แพรหลายนัก แมวาจะมีการเริ่มทําการตลาดมาแลว 3 ป โดยเห็นไดจากการมีที่จําหนายเมล็ดพันธุเพียงแหงเดียว

เทานั้นในจังหวัดกําแพงเพชร และจะตองทําการสั่งซื้อ ทางศูนยจะไปรับมาใหจากโรงงานซึ่งตองใชเวลา 2-3 วันจึง

จะไดเมล็ดพันธุ โดยโรงงานผลิตเมล็ดพันธุตั้งอยูที่จังหวัดชัยนาท 

ในการปลูกขาวลูกผสม ชาวนาจะเปนผูลงทุนในเรื่องตางๆ ทั้งหมด ซีพีเปนฝายสนับสนุนปจจัยการผลิตให

ทั้งหมด และใหคําแนะนําดานเทคนิค ในกรณีที่เกษตรกรไมมีเงินก็สามารถทําสัญญากับบริษัทเอาไวลวงหนา เมื่อ

เก็บเกี่ยวผลผลิตและขายผลผลิตไดแลวคอยหักตนทุนคืนกลับบริษัท  ซีพีจะรับซื้อขาวที่เก็บเกี่ยวไดทั้งหมด โดย

รับประกันราคาขั้นต่ํา 6 บาท/กิโลกรัม โดยจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของบริษัทระบุวา ขาวที่ไดจะสงไปที่ โรงสีหวัง

ดี อําเภอบรรพตวิสัย จังหวัดนครสวรรค ทําการสีและทําเปนขาวนึ่ง  แตเกษตรกรจะนําไปขายเองกับโรงสีเองก็ได 
 

 
รูปที่ 7 คุณสมหวัง แหนงฮวบ แชมปเกษตรกรผูปลูก

ข า วลู กผสม เขตภาค เหนื อฤ ดูการผลิ ต 
2549/2550 (ภาพจาก www.cpcrop.com) 

 

ซีพีไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาด ไดแก โครงการแชมปเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุลูกผสม ป พ.ศ. 

2551 (Champion Farmer) เพื่อลุนทองคําหนัก 1 บาท โดยการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการแชมปเกษตรกร

ผูปลูกขาวพันธุลูกผสม ผูชนะจะไดรับสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท  มีการกําหนดเงื่อนไขผูสมัคร วาตองเปน

เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการแชมปเกษตรกรผูปลูกพันธุขาวลูกผสมมีพื้นที่เพาะปลูกพันธุขาวลูกผสมอยาง

นอยพันธุละ 3 ไรข้ึนไปมีการเชิญเจาหนาที่จาก ธ.ก.ส - เกษตรอําเภอ / จังหวัด ตัวแทนกลุมเอเยนต  ตัวแทนกลุม

เกษตรกร ตัวแทนบริษัทรวมเปนสักขีพยาน และเปนคณะกรรมการ  

 สําหรับเกษตรกรที่ไดรับรางวัลในฐานะแชมปเกษตรกรผูปลูกขาวลูกผสมเขตภาคเหนือฤดูการผลิต 

2549/2550  ไดแก นายสมหวัง แหนงฮวบ  เปนเกษตรกรที่ทํานาปละ 2 คร้ัง  คร้ังที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 

ใชพันธุขาวสุพรรณบุรี 1 ,ชัยนาท1 ผลผลิตเฉลี่ย 850 กิโลกรัม/ไร (ป 49/50 ไดผลผลิต 700 กิโลกรัม/ไร)  ครั้งที่ 2 

เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ใชพันธุขาวสุพรรณบุรี 1, พิษณุโลก 2 ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม/ไร ในฤดูการ
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ผลิต 49/50 เดือน มกราคม – เมษายน 2550 ที่ผานมา  มีเจาหนาที่ของบริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด มา

แนะนําพันธุขาวลูกผสม ซีพี 304 จึงไดสมัครเขารวมโครงการแชมปเกษตรกร โดยปลูกขาวพันธุ ซีพี304 ปลูกบน

พื้นที่ 4 ไร เร่ิมปลูกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550 และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550  รวมอายุขาวได 92 วัน 

หลังจากเก็บเกี่ยวแลวไดผลผลิตสูงถึง 1,520 กิโลกรัม/ไร  ( ที่ความชื้น 22 % )  

จะเห็นไดวาแนวทางการจัดประกวดนี้ถือเปนกลยุทธดานการตลาดเพื่อสงเสริมการขายเมล็ดพันธุที่ทาง

ซีพีไดเคยประสบผลสําเร็จแลวในการกระตุนใหคนหันมาสนใจเลี้ยงไกใหมากยิ่งขึ้น เมื่อสมัยที่ซีพีเร่ิมดําเนินธุรกิจ

การเลี้ยงไกใหมๆ  ดวยการหาทางสงเสริมคนเลี้ยง ดวยการประกวดไกตอนที่มีน้ําหนักดี มีการเลี้ยงแขงขัน มี

รายการชิงโชค มีรายการจับฉลาก แจกรางวัล ใครเลี้ยงโตเร็วที่สุด น้ําหนักมากที่สุดก็ไดรางวัล โดยใชอาหาร

สําเร็จรูปเลี้ยงไก ทุกปมีรายการชิงโชคคนเลี้ยงและวงการไกก็คึกคักขึ้นมา26  

จากขอมูลที่ไดจากเจาหนาที่สงเสริมฯ ในเขตภาคเหนือตอนลางของซีพี  ระบุวาการปลูกขาวลูกผสมของ

บริษัทจะไดผลผลิต 1,200 – 1,500 กิโลกรัม/ไร และมีตนทุนการผลิต 4,370 – 5,058 บาท/ไร โดยมีการ

เปรียบเทียบกับการทํานาโดยใชพันธุขาวเดิม ดังตารางขางลาง  
 

ตารางที ่4  ของบริษัทเจรญิโภคภัณฑแสดงการเปรียบเทียบตนทนุและกาํไรในการทาํนา 1 ไร (หนวย : บาท) 
 

รายการ พันธุขาวลูกผสม 
(ใชรถปกดํา) 

พันธุขาวลูกผสม 
(หวาน) 

พันธุ
เปรียบเทียบ 

(ปกดํา) 

พันธุเปรียบเทียบ 
(หวาน) 

1. คาเตรียมดิน 450 450 450 450 

2. คาเมล็ดพันธุ/ตนกลา 1,200 1,500 105 360 

3. คาปจจัยการผลิต 1,350 1,838 1,350 1,228 

4. คาแรงดูแลรักษา 400 300 860 300 

5. คาเก็บเกี่ยวและขนสง 540 540 540 540 

6. คาอื่น (น้ํามัน/คาเชาที่) 430 430 430 430 

รวมตนทุนการปลูก 4,370 5,058 3,735 3,308 

ผลผลิตเฉล่ีย(กก.) 1,200 1,200/1,500 900 800 

รายรับ(ราคาขาวเปลือก 6 บาท/กก.) 7,200 7,200/9,000 5,400 4,800 

ตนทุนเฉล่ีย(บาท/ กก.) 3.64 4.22/3.37 4.15 4.14 

กําไร 2,830 2,142/3,942 1,665 1,492 

ที่มา : ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ซีพี  

                                                 
26 ธนวัฒน ทรัพยไพบูลย. 2542. ธนินท เจียรวนนท ผูเกรียงไกรในยุทธจักรนักธุรกิจโลก. กรุงเทพมหานคร: บริษัทดับเบิ้ลนายน พริ้น
ติ้ง จํากัด. หนา 55. 
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6. ผลการศึกษาผลผลิตและตนทุนการปลูกขาวลูกผสมในพื้นที่จริง 
  

ไบโอไทยไดทําการสํารวจผลของการปลูกขาวลูกผสม โดยลงพื้นที่เก็บขอมูล สัมภาษณเกษตรกร รวมทั้งมี

โอกาสไดเห็นสมุดบันทึกรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการปลูกขาวลูกผสม ซึ่งเปนคูมือที่บริษัทใชเปนเครื่องมือในการ

เขามาติดตามงานของทีมสงเสริมของบริษัทในพื้นที่ ทั้งนี้ไดลงพื้นที่ทําการศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – 

พฤษภาคม 2551 โดยไดสุมคัดเลือกชาวนาที่ปลูกขาวลูกผสมของซีพีรวม 9 ราย ที่ปลูกขาวนาปรังในฤดูการผลิต 

2550-2551 ในจังหวัดกําแพงเพชร และอุตรดิตถ พบตัวเลขของผลผลิต ตนทุนการผลิตตางๆ ดังตารางขางลาง  
 

ตารางที่ 5 แสดงผลผลิตและตนทุนการปลกูขาวลกูผสม 
 

ตนทุน 

ชาวนา* พ้ืนที่ พันธุ
และปก
ดํา 

เตรียม 
พ้ืนที่ สูบน้ํา ปุย สารเคมี 

ศัตรูพืช 
คาแร
ง 

เก็บ
เกี่ยว ขนสง รวม 

ผลผลิต/
ไร 

กพ1 16.0 1,600 320 430 979 331 290 450 100 4,445 990 

กพ2 6.0 1,500 350 360 360 350 250 450 100 3,010 1033 

กพ3 14.5 1,600 350 100 1,378 317 150 450 100 4,445 849 

กพ4 9.5 1,600 560 216 1,100 450 200 450 100 4,676 850 

อด1 6.0 1,500 360 200 850 600 200 400 100 4,210 980 

อด2 7.0 2,250 375 250 900 1,000 200 400 100 5,475 1,020 

อด3 3.0 2,250 375 250 900 1,000 200 400 100 5,475 800 

อด4 2.0 1,500 360 200 850 600 200 400 100 4,210 1000 

อด5 2.0 1,500 360 200 850 600 200 400 100 4,210 1100 

รวม 7.3 1,700 378.9 245.1 907.4 583.1 210 422.2 100 4,461.8 958 

* ผูทาํการศกึษาไมประสงคจะเปดเผยชือ่ของชาวนา เพื่อประโยชนในการติดตามขอมูลระยะยาว แตจะเปดเผย

สําหรับการศึกษาเพื่อผลประโยชนของสาธารณะ  
  

 โดยสรุป ผลผลิตเฉลี่ยของชาวนาที่ปลูกขาวลูกผสมจะไดผลผลิตเฉลี่ย 958 กิโลกรัม/ไร เมื่อเปรียบเทียบ

ผลผลิตที่อางโดยซีพีในการแถลงขาวและใหสัมภาษณหลายครั้งที่บอกวาขาวลูกผสมของซีพีสามารถใหผลผลิตสูง

ถึง 1,500 กิโลกรัม/ไร จะพบวาผลผลิตที่ไดในทางปฏิบัตินั้น ต่ํากวาที่ซีพีโฆษณาถึง 36% ในขณะเดียวกัน 

การศึกษาในพื้นที่พบวาตนทุนการผลิตขาวลูกผสมนั้นสูงเฉลี่ย 4,462 บาท/ไร โดยสัดสวนของคาเมล็ดพันธุและปก

ดํานั้นสูงถึงรอยละ 38 ของตนทุนการทํานาทั้งหมด 
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7. บทวิเคราะห : ประโยชนของขาวลูกผสมตกอยูที่บริษัท  
 แตผลกระทบตกอยูที่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทยโดยรวม 

 

 7.1 ผลผลิตของขาวลูกผสมสูงกวาผลผลิตขาวทัว่ไปเล็กนอยไมคุมคากับตนทนุการผลิตทีสู่งขึน้  
 จากผลการศึกษา ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาผลผลิตขาวลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับขาวทั่วไป ภายใตปจจัย

แวดลอมเดียวกัน(โดยไมคิดการเพิ่มข้ึนของปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช) จะใหผลผลิตเพิ่มข้ึนประมาณ 15 % 

กลาวคือผลผลิตขาวตอไรของชาวนาที่ทําการศึกษานั้นมีผลผลิตเฉล่ียประมาณ 810 กิโลกรัม/ไร ในขณะที่ผลผลิต

ขาวลูกผสมของซีพีนั้นสูงกวา โดยไดผลผลิตเฉลี่ย 958 กิโลกรัม/ไร  

 อยางไรก็ตามผลผลิตขาวที่สูงขึ้นนั้น ไมคุมคากับตนทุนที่เกษตรกรตองจายเพิ่มข้ึน โดยคาใชจายสวนใหญ

คือคาใชจายสําหรับคาเมล็ดพันธุและปกดําซึ่งสูงถึง 1,700 บาท/ไร ไมวาเกษตรกรจะเลือกวิธีการปลูกโดยการ

หวานเมล็ดหรือปกดําก็ตาม  (ในขณะที่ตนทุนการทํานาโดยทั่วไปคาใชจายสําหรับเมล็ดพันธุนั้นอยูที่ 300 บาท/ไร 

เทานั้น) สัดสวนคาใชจายสําหรับเมล็ดพันธุนั้นมีสัดสวนสูงเกือบ 40% ของตนทุนการทํานาทั้งหมด  

 นอกเหนือจากคาใชจายดานเมล็ดพันธุแลว ชาวนาสวนใหญที่เขารวมโครงการปลูกขาวลูกผสมยังตองเสีย

คาใชจายสําหรับคาปุยเคมี สารเคมีการเกษตร และผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพิ่มเติมมากกวาการปลูกขาวทั่วไปอีกดวย  

 จากการเปรียบเทียบการปลูกขาวลูกผสมในปการผลิต 2551 กับการปลูกขาวพันธุพิษณุโลก 2 และสพุรรณ 

4  ของชาวนาใน ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  ในปการผลิต 2550 พบวาตนทุนในการทํานาขาว

ลูกผสมสูงกวาเกือบ 2 เทาตัว และไดผลกําไรนอยกวามาก ดังตารางขางลาง  
 

ตารางที่ 6 แสดงตนทุน ผลผลิต และรายไดสทุธขิองการปลูกขาวลกูผสมกบัพันธุขาวทั่วไป 
 

ตนทุนการทาํนา(บาท) ชนิด
การ
ปลูก คา 

พันธุ 
เตรียม 
พ้ืนที่ สูบน้ํา ปุย สาร 

เคมี 
คา 
แรง 

เก็บ
เกี่ยว ขนสง รวม 

ผล 
ผลิต 
(ก.ก.) 

รายได 
ตอไร 
(บาท) 

รายได 
สุทธิ 
(บาท) 

ขาว
ลูกผสม 1,500 360 200 850 600 200 400 100 4,210 980 5,684 1,474 

ขาว
ทั่วไป 300 360 200 425 300 200 400 100 2,285 800 4,640 2,355 

  

 จากการสอบถามชาวนาในพื้นที่พบวาประมาณ 20-30% ของชาวนาจะเลิกการปลูกขาวลูกผสม โดย

เหตุผลสวนใหญคือตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นและตองดูแลตามขั้นตอนตางๆ ที่บริษัทกําหนด ในขณะที่ชาวนาสวนที่

เหลือยังไมไดตัดสินใจวาจะปลูกขาวลูกผสมตอไปหรือหันกลับไปปลูกพันธุขาวแบบเดิม โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขอื่นๆ 

เชน ราคาขาว ราคาของปจจัยการผลิตตางๆ เปนตน  
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7.2 คุณภาพของขาวลกูผสมต่ํากวาขาวสายพันธุอ่ืนๆ 
 มีเกษตรกรหลายรายในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ไดนําขาวลูกผสมซีพี 304 ไปสีและหุงรับประทาน พบวาเปน

ขาวที่มีคุณภาพต่ํามาก กลาวคือแข็งและรับประทานไมอรอย  ตรงกับขอสรุปของกรมการขาวของไทยที่ไดขอสรุปวา 

ขาวลูกผสมเทาที่มีการพัฒนาข้ึนในประเทศไทยนั้นเปนขาวคุณภาพต่ํา เหมาะกับการเอาไปใชประโยชนในดานอื่น 

เชน แนะนําใหใชสําหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรมตางๆ หรือการผลิตเอธานอล เปนตน 27 ซีพีเองที่รับซ้ือผลผลิตขาว

ลูกผสมจากเกษตรกรก็นําไปแปรรูปเปนขาวนึ่ง ซึ่งเปนขาวคุณภาพต่ํา ตลาดสวนใหญอยูในแอฟริกา 

 ปญหาขาวลูกผสมจะเปนปญหาสําหรับทั้งตอเกษตรกรและตอตลาดขาวของไทยในอนาคต เนื่องจาก

ในขณะนี้เกษตรกรขายขาวลูกผสมในราคาขาวทั่วไป แตในระยะยาวเมื่อมีการปลูกขาวลูกผสมมากขึ้น ขาว

คุณภาพต่ําเหลานี้จะมีราคาต่ํากวาขาวทั่วไป  ที่สําคัญคือเมื่อขาวลูกผสมเหลานี้ผสมปนกับขาวขาวทั่วไปของไทย

โดยไมแยกแยะเปนชั้นพันธุขาวอีกระดับหนึ่ง จะสงผลใหคุณภาพขาวจากประเทศไทยซึ่งไดชื่อวาเปนตลาดขาว

คุณภาพดีไดรับผลกระทบ  สรางความเสียหายใหกับตลาดขาวทั้งหมดในที่สุด 
 

 7.3 การผูกขาดเมล็ดพนัธุโดยบรษิัทยกัษใหญการเกษตรและบรรษัทขามชาติในระยะยาว 
 ขาวลูกผสมเปนพันธุขาวที่ชาวนาไมสามารถเก็บรักษาพันธุไปปลูกตอไดเหมือนพันธุขาวแบบผสมเปด

(open pollinated seed) ทั่วไป  ชาวนาจะตองซื้อพันธุขาวซึ่งมีราคาแพงจากบริษัทในทุกฤดูการผลิต เปนการ

ผลักดันใหเกษตรกรตองพึ่งพาบริษัทในทายที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเมล็ดพันธุขาวทั่วไปถูกแทนที่ดวยพันธุขาว

ลูกผสมทั้งหมด โดยที่ภาครัฐไมสามารถดําเนินการเพื่อคานอํานาจการผูกขาดบริษัทได เนื่องจากการผลิตเมล็ด

พันธุลูกผสมนั้นมีความยุงยาก และตองอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกินกวาที่ระบบราชการไทยจะดําเนินการ

ได  ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ลําพังแมแตการผลิตเมล็ดพันธุขาวทั่วไปซ่ึงมีความตองการเมล็ดพันธุขาวประมาณ 

1 ลานตันตอปนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถผลิตเมล็ดพันธุไดเพียง 60,00-70,000 ตันตอปเทานั้น 

 บทเรียนจากการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม นาจะเปนกรณีศึกษาที่สําคัญของไทย เพราะในที่สุดแลว 

ขาวโพดลูกผสมคุณภาพดีสุวรรณ 1 ไดถูกยึดครองโดยบริษัทยักษใหญการเกษตรและบรรษัทขามชาติแทบทั้งหมด 

ตลาดขาวโพดถูกผูกขาด เมล็ดพันธุมีราคาแพง จนเกษตรกรตองรองเรียนตอกรมการคาภายในอยูเนืองๆ 

 นอกเหนือจากการผูกขาดเมล็ดพันธุแลว บริษัทเจริญโภคภัณฑยังมีชื่อเสียงในการดําเนินการระบบการ

ผลิตการเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) ซึ่งนอกจากการขายเมล็ดพันธุแลว ยังรวมไปถึงปจจัยการ

ผลิต เชน ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร และบริการอื่นๆ เชน  การใหบริการดํานา เก็บเกี่ยว  รวมถึงการรับซ้ือผลผลิต

ทางการเกษตรดวย ในแงนี้ก็มีความเปนไปไดที่บริษัทจะเขามามีบทบาทครอบงําการผลิตและการตลาดขาวของ

ประเทศ เชนเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสาขาการผลิตกุง ไก หรือการเลี้ยงปลาทับทิม  

 ส่ิงที่สังคมควรตระหนักก็คือ ประเทศไทยนั้นเปนดินแดนที่มีการปลูกขาวมาชานาน มีความหลากหลายของ

พันธุขาวซึ่งเกิดจากชุมชนชาวนาไดคัดเลือกปรับปรุงมารุนแลวรุนเลา แมผลผลิตขาวพื้นบานตอไรจะไมสูงนักแตก็

                                                 
27 นายวิชัย หิรัญยูปกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร ใหสัมภาษณหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 ก.ค. 47  
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เปนขาวคุณภาพดี ตอบสนองตอการบริโภคภายในประเทศ และเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศ การปลอยให

บรรษัทยึดครองเมล็ดพันธุขาว จะสงผลกระทบตอเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศในที่สุด 
 

 7.4 ความรวมมือระหวางภาครัฐที่เอื้ออํานวยประโยชนตอบริษัทการเกษตร 
 ที่จริงแลวกรมการขาวของไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนวา จะไมสนับสนุนหรือสงเสริมขาวลูกผสมในประเทศไทย เนื่องจาก

เห็นวาคุณภาพของขาวชนิดนี้สูขาวทั่วไปไมได และปญหาเกี่ยวกับข้ันตอนความยุงยากในการผลิตเมล็ดพันธุ 28 โดยบทบาท

ของกรมเกี่ยวกับขาวลูกผสมนั้น เปนการวิจัยเพื่อใหเทาทันการพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุขาวและเพื่อเปนการ

เตรียมการในกรณีที่เกษตรกรใหการยอมรับขาวลูกผสมในอนาคต เพื่อที่จะสรางทางเลือกใหกับเกษตรกรเทานั้น 

 อยางไรก็ตามภายใตสถานการณวิกฤตเรื่องอาหาร-วิกฤตพลังงานนั้น นายธนินทร เจียรวรานนท ประธาน

บริษัทเจริญโภคภัณฑไดเสนอความคิดที่จะใหมีการลดพื้นที่ปลูกขาวจาก 62 ลานไร ใหเหลือ 25 ลานไร และที่

เหลือใหใชสําหรับการปลูกยางอีก 30 ลานไร  และปลูกปาลมเพิ่มอีก 12 ลานไร ทั้งนี้โดยเสนอใหรัฐบาลใชพันธุขาว

ที่มีผลผลิตสูงเพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกขาวที่ลดลง โดยสามารถปลูกขาวไดปละ 3 คร้ัง เพื่อใหไดผลผลิตขาวเทากับ

พื้นที่ปลูกที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งก็คือการเสนอใหปลูกขาวลูกผสมของตนนั่นเอง  

 ขอเสนอของประธานบริษัทซีพีไดรับการขานรับจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรของไทย  

รวมทั้งไดรับความสนใจเปนอยางมากจากสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งอาจทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของกรมการขาวและนโยบายของรัฐบาลภายในระยะเวลาไมนาน ดังเปนที่ทราบกันวา ซีพีมี

ความสัมพันธที่ใกลชิดกับสถาบันตางๆ อยางใกลชิด ไมวาจะเปนพรรคการเมือง ทหาร ขาราชการระดับสูง 

สถาบันการศึกษา ฯลฯ  เพราะแมแตภริยาของนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันก็เปนอดีตผูบริหารระดับสูงของซีพี  

รายการทีวีเกี่ยวกับอาหารของนายสมัคร สุนทรเวช ก็มีบริษัทนี้เปนผูสนับสนุนหลักของรายการ 

 จากการสํารวจขอมูลในพื้นที่พบวากลไกของรัฐในระดับพื้นที่ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ รวมทั้ง

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด ไดชักชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการปลูกขาวลูกผสมโดยหลายๆ 

วิธีการ เชน เปนเงื่อนไขในการอนุมัติเงินกูของธนาคาร นําพันธุขาวลูกผสมพรอมกับปุยเคมีและปจจัยการผลิตไป

แจกจายแกเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด โดยทําหนาที่เสมือนเปนเจาหนาที่สงเสริมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ ไมนา

แปลกใจที่กลไกของรัฐไดทําหนาที่สนับสนุนการสงเสริมขาวลูกผสมอยางแข็งขันขนาดนี้  ทั้งนี้เนื่องจากนายมนตรี คง

ตระกูลเทียน ประธานคณะผูบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภณัฑ เคยดาํรง

ตําแหนงกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรหลายสมัยติดตอกัน  

 แมจากการวิเคราะหและการศึกษาในพื้นที่จริงพบวา ขาวลูกผสมไมเปนประโยชนตอเกษตรกรและมีผลกระทบตอ

ตลาดขาวของไทย แตอิทธิพลของซีพีในแวดวงการเกษตรและการเมือง รวมทั้งกลไกของรัฐในระดับทองถิ่นนั้น มีโอกาสที่

นโยบายเรื่องการปลูกขาวของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป โดยหันไปสนับสนุนสงเสริมขาวลูกผสมมากขึ้น และผลักดันให

เกษตรกรเปลี่ยนวิถีการปลูกขาวสายพันธุทั่วไปมาเปนสายพันธุขาวลูกผสมของซีพี ทั้งๆที่ผลประโยชนจากการผลักดัน

ขาวโพดลูกผสมนั้น คือบริษัทเจริญโภคภัณฑและพันธมิตรบรรษัทขามชาติ เชน มอนซานโต และซินเจนตา เปนตน 
                                                 
28 สัมภาษณ ดร.สงกรานต จิตรากร ผูเชี่ยวชาญเรื่องขาวและเปนที่ปรึกษากรมการขาวในปจจุบัน 
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