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ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ 
“บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท” 

ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ร่วมกับ 

หน่วยบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research Unit : ABC Unit)
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
หลักการและเหตุผล 
 จากวิกฤตการณ์ปัญหาราคาข้าวตกต่่าในปี 2559 ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการรายได้ของ
เกษตรกรจังหวัดชัยนาท  จากการด่าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนากับทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (2559) ได้เข้าไปส่ารวจสภาพปัญหาวิกฤตการณ์เรื่องข้าวในจังหวัดชัยนาท โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่าบลแพรกศรีราชาและเกษตรต่าบล พบว่า ราคาท่ีคาดการณ์ว่าจะรับซื้อข้าวนาปี 2559 
ราคาข้าวขาวอยู่ท่ี 6,200–6,800 บาทต่อตัน ราคาข้าวหอมปทุมอยู่ท่ี 6 ,400–7,000 บาทต่อตัน (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559) ในขณะท่ีปี 2558 ราคาข้าวขาวอยู่ท่ี 7 ,300–7,400 บาทต่อตัน ราคาข้าวหอม
ปทุมอยู่ท่ี 7,500–7,600 บาทต่อตัน แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรจะได้รับตอบแทนท่ีลดลงประมาณ 1 ,000 บาท
ต่อตัน และกรณีโรงสีภายในพื้นท่ีไม่รับซื้อผลผลิต (ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559) สาเหตุเนื่องจากเกิดปัญหา
ระบบเงินหมุนเวียนในรับซื้อในระบบ และการรอนโยบายรัฐบาลท่ีชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษาข้าว
ของเกษตรกร เนื่องจากระบบการเก็บเกี่ยวข้าวของชัยนาทเป็นแบบใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวท่าให้ข้าวเปลือกท่ี
ได้มีความช้ืนสูง ดังนั้นต้องส่งขายให้โรงสีทันทีเพื่อน่าไปสู่การอบในระบบอุตสาหกรรมและการสีต่อไป 
นอกจากนี้ทางด้านนโยบายรัฐบาลส่งผลให้ชาวนาเน้นการปลูกเพื่อขายโรงสี ท่าให้ในพื้นท่ีของเกษตรกรไม่มียุ้ง
ฉางส่าหรับการเก็บข้าว รวมท้ังพฤติกรรมการปลูกข้าวเพื่อจ่าหน่าย และซื้อข้าวเพื่อการบริโภค 
 จากปัญหาท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เล็งเห็นความส่าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวอีกท้ังการมีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท เป็นแหล่งให้ความรู้และ
บริการชุมชน และเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนส่าหรับการพัฒนาพื้นท่ี ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในพื้นท่ี 
สามารถน่าผลงานการวิจัยไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ร่วมกับส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
(Area-Based Collaborative Research Unit : ABC Unit) จึงได้ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว โดยมีพื้นที่เป้าหมายหลักคือ จังหวัดชัยนาท ซึ่งรายละเอียดกรอบการวิจัย เป้าหมาย 
และประเด็นในการวิจัยท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีดังต่อไปนี้ 
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กรอบการด าเนินการวิจัย 
 

กรอบการวิจัย เป้าหมาย ประเด็นการวิจัย 
กรอบการวิจัยที่ 1 
    การพัฒนาองค์ความรู้และ
เครือข่ายด้านการเกษตรเพื่อ
การจัดการความรู้และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

เพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว 
และการพัฒนาเครือข่ายด้านการเกษตร
อย่างเป็นระบบ 

1. รูปแบบการจัดการเครือข่ายเพื่อการจัดการความรู้ข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ของจังหวัด
ชัยนาท 
2.การพัฒนาหลักสูตรการจัดการข้าว 
3.การเพิ่มศักยภาพแหล่งเรียนรู้การจัดการข้าว (เช่น การลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่าน
โครงการนาแปลงใหญ่   การเรียนรู้กระบวนการลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่านโรงเรียน
ชาวนา เป็นต้น) 
4.การพัฒนารูปแบบเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตข้าว 

กรอบการวิจัยท่ี 2   
  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
และมาตรฐานการผลิตข้าว 

การพัฒนาการเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ข้าวทั้งระบบ ท้ังในส่วนของผลิตเมล็ดพันธุ์  
การปลูก การเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว  
และการแปรรูป   เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต 

1.การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อต้านทานศัตรูพืชและโรคระบาด 
2.การพัฒนาการจัดการโรคและศัตรูพืชในข้าวด้วยวิธีการทางธรรมชาติ 
3.การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าว 
4.การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าว 

กรอบการวิจัยที่ 3  
   การพัฒนาการจัดการตลาด
ข้าวด้วยตนเองขอกลุ่ม
เกษตรกรผู้ค้าข้าวในจังหวัด
ชัยนาท 

เกษตรกรสามารถจัดการด้านการตลาดได้
อย่างครบวงจร ท้ังในเรื่องผลิตภัณฑ์จากข้าว 
ราคา ช่องทางการจัดจ่าหน่าย การส่งเสริม
การขาย และการสร้างตราสินค้า 

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวในจังหวัดชัยนาท 
2.การพัฒนาช่องทางการจัดจ่าหน่ายข้าวของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 
3.การพัฒนาตราสินค้าข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากข้าวของจังหวัดชัยนาท 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน 
 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องท่าการศึกษาอยู่ภายใต้จังหวัดชัยนาท ซึ่งครอบคลุม 8 อ่าเภอ ได้แก่ 
อ่าเภอเมือง  อ่าเภอสรรคบุรี  อ่าเภอสรรพยา อ่าเภอหันคา อ่าเภอมโนรมย์ อ่าเภอวัดสิงห์  อ่าเภอหนองมะ
โมง และอ่าเภอเนินขาม 
 2. เป็นโครงการท่ีเน้นการวิจยัและพัฒนา ท่ีสามารถน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน  
 3. ไม่เป็นโครงการเพื่อขอรับปริญญาหรือรับประกาศอื่นใดของผู้ขอรับทุน 

4. ทีมวิจัยต้องผู้ร่วมอย่างน้อย 1 คน 
5. มีการสร้างนักวิจัยเชิงพื้นท่ีรุ่นใหม่ (เป็นนักวิจัยท่ีไม่มีประสบการณ์ในการท่างานเชิงพื้นท่ีมาก่อน) 

 รูปแบบขอ้เสนอโครงการ 
1.ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดโครงการ  ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน ไม่นอ้ย

กว่า 3 โครงการ และแผนงานวิจัย 1 โครงการ  
2.ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบเด่ียว   
พื้นที่ศึกษาวิจัย  จังหวัดชัยนาท   
ระยะการด าเนินการวิจัย  ไม่เกิน 12 เดือน 
งบประมาณโครงการวิจัย 

1. ประเภทชุดโครงการ  ไม่เกิน 1,200,000  บาท 
2. ประเภทโครงการเด่ียว  ไม่เกิน 400,000 บาท 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
วันที่ ก าหนดการ 

วันท่ี   3  มีนาคม 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
วันท่ี   9  มีนาคม 2560  การประชาสัมพันธ์การข้อเสนอโครงการวิจัย 
วันท่ี  28 มีนาคม  2560 ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
วันท่ี  21 เมษายน 2560 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
วันท่ี  27 เมษายน 2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย 
วันท่ี   1  พฤษภาคม 2560       จัดท่าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
รายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 เอกสารการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)  แบบชุด (สค-1ช)  หรือแบบเดียว (สค-1ด) 
สามารถดาว์นโหลดได้ท่ี website สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถานที่ส่งข้อเสนอโครงการ 
 อาคารส่านักงานอธิการบดี  ช้ัน 7 สถาบันวิจัยและพัฒนา  39/1  ถนนรัชดาภิเษก  แขวง
จันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
 เอกสารการจัดส่ง 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย จ่านวน  3 ชุด 
2. เอกสารสรุปข้อเสนอโครงการ จ่านวน 3 ชุด 
3. บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
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สรุปปัญหาสถานการณ์ข้าวในจังหวัดชัยนาท 
 

 ชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของไทย ต้ังอยู่ริมฝ่ังซ้ายของแม่น้่าเจ้าพระยา และตอนเหนือ
ของภาคกลาง เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ส่าคัญของการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย โดยมีพื้นท่ีปลูกข้าว
ท้ังหมด 884,451 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.93 ของพื้นท่ีทางการเกษตรกรรมท้ังหมด การปลูกข้าวของจังหวัด
ชัยนาทสามารถท่าได้ท้ังนาปี และนาปรัง  โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังมีปริมาณมากคิดเป็นอันดับสามของ
ประเทศ รองจากจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีเป็นอันดับหนึ่ง และจังหวัดนครสวรรค์ท่ีเป็นอันดับสอง ส่าหรับข้าวท่ี
เพาะปลูกในจังหวัดชัยนาทมีหลากหลายชนิด แต่ท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว ข้าว กข 
47 กข 49  กข 31 กข 41 กข 63 ชัยนาท 1 และข้าวหอมมะลิ (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)  
 จากวิกฤตการณ์ปัญหาราคาข้าวตกต่่าในปี 2559 ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการรายได้ของ
เกษตรกรจังหวัดชัยนาท  ซึ่งจากการด่าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนากับทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
จันทรเกษม (2559) ได้เข้าไปส่ารวจสภาพปัญหาวิกฤตการณ์เรื่องข้าวในจังหวัดชัยนาท โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่าบลแพรกศรีราชาและเกษตรอ่าเภอ พบว่า ราคาท่ีคาดการณ์ว่าจะรับซื้อข้าวนาปี 2559 
ราคาข้าวขาวอยู่ท่ี 6,200–6,800 บาทต่อตัน ราคาข้าวหอมปทุมอยู่ท่ี 6,400–7,000 บาทต่อตัน (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559) ในขณะท่ีปี 2558 ราคาข้าวขาวอยู่ท่ี 7,300–7,400 บาทต่อตัน ราคาข้าวหอม
ปทุมอยู่ท่ี 7,500–7,600 บาทต่อตัน แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรจะได้รับตอบแทนท่ีลดลงประมาณ 1,000 บาท
ต่อตัน และกรณีโรงสีภายในพื้นท่ีไม่รับซื้อผลผลิต (ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559) สาเหตุเนื่องจากเกิดปัญหา
ระบบเงินหมุนเวียนในรับซื้อในระบบ และการรอนโยบายรัฐบาลท่ีชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษาข้าว
ของเกษตรกร เนื่องจากระบบการเก็บเกี่ยวข้าวของชัยนาทเป็นแบบใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวท่าให้ข้าวเปลือกท่ี
ได้มีความช้ืนสูง ดังนั้นต้องส่งขายให้โรงสีทันทีเพื่อน่าไปสู่การอบในระบบอุตสาหกรรมและการสีต่อไป 
นอกจากนี้ทางด้านนโยบายรัฐบาลส่งผลให้ชาวนาเน้นการปลูกเพื่อขายโรงสี ท่าให้ในพื้นท่ีของเกษตรกรไม่มียุ้ง
ฉางส่าหรับการเก็บข้าว รวมท้ังพฤติกรรมการปลูกข้าวเพื่อจ่าหน่าย และซื้อข้าวเพื่อการบริโภค  

ปัญหาท่ีส่าคัญท่ีสุดในการผลิตข้าวในประเทศไทย คือ ต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ค่า
ปุ๋ยเคมี สารป้องกันและก่าจัดวัชพืช ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) 
รายงานว่า ต้นทุนการผลิตข้าวในประเทศไทยนั้นสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศ
เวียดนาม โดยต้นทุนการผลิตข้าวไทยสูงถึง ไร่ละ 6,000  –  7,000  บาท ในขณะท่ีประเทศเวียดนามมีต้นทุน
การผลิตเฉล่ียเพียงไร่ละ 4,900  –  5,000  บาท นอกจากนี้ ผลผลิตข้าวในประเทศไทยยังต่่ากว่าประเทศ
เวียดนามด้วย คือ ข้าวไทยมีผลผลิตต่อไร่ เฉล่ียเพียง 448  กิโลกรัม ในขณะท่ีข้าวจากประเทศเวียดนามมี

ผลผลิตต่อไร่มากถึง  862  กิโลกรัม   (Thai Rice Exporters Association, 2014)   โดยปัญหาต้นทุนการผลิต
ข้าวสูงนั้นเกิดกับชาวนาจังหวัดชัยนาทเช่นกัน ซึ่งนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มี
นโยบายการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตข้าว ด้วยการลดต้นทุนการผลิตในการท่านา ท้ังด้านปัจจัยการผลิต 
อาทิ พันธุ์ข้าว ปุ๋ย และค่าจ้างในการท่านา เช่น ค่าไถ ค่าหว่านเมล็ดพันธุ์และค่าการเก็บเกี่ยว   )ส่านักข่าว
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์  , 2559) แต่ยังขาดการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวแบบท่ัวไป ได้ท่าการ

วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ปี 2545  โดยหลังจากปี 2545 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในจังหวัดชัยนาทไม่มีการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวแบบท่ัวไปเมื่อปี 2545 พบว่า ต้นทุนรวมเฉล่ีย
ของการผลิตข้าวแบบท่ัวไป คือ 2 ,546.94 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรร้อยละ 79.21 (ค่าจ้าง
แรงงาน ค่าจ้างเครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่าปัจจัยการผลิต) และต้นทุนคงท่ีร้อยละ 20.79 (ค่าใช้ท่ีดินและ
ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร) ขณะท่ีต้นทุนรวมเฉล่ียของการผลิตข้าวแบบการผลิตข้าวแบบผสมผสาน คือ 
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2,237.08 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรร้อยละ 77.12 และต้นทุนคงท่ีร้อยละ 22.88 (ไกรศล            
โมกขมรรคกุล, 2545)  

 จากการลงพื้นทีของทีมวิจัยในการสนทนากลุ่มกับเกษตรกร และเกษตรกรผู้ท่าโครงการนาแปลงใหญ่  
เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาราคาข้าวไว้ดังนี้ 

“ปัญหาท่ีส าคัญของเกษตรกร ต าบลห้วยกรด ต าบลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท คือต้นทุนการผลิต ได้แก่
ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช และค่าจ้างเครื่องจักรเพื่อท าการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ซึ่ง
ปัจจุบันได้เปล่ียนวิธีการผลิตในลักษณะเดิม เป็นการผลิตข้าวปราณีต ลดค่าใช้จ่ายของสารเคมีด้วยการใช้
สารชีวภาพ ท าให้สุขภาพดี สามารถใช้หนี้นอกระบบจนหมด เหลือเพียงแต่หนี้กับธนาคารอาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น” ฉอ้อน เกิดเทศ (2559, สัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2559) เกษตรกร
ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรประณีต 

“ในอดีตการส่งเสริมการผลิตข้าวมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ 
สารเคมีและปุ๋ยเคมี การส่งเสริมดังกล่าวประกอบกับความสะดวกและความรวดเร็วของผลท่ีไดรับในระยะแรก 
ท าให้การใช้สารเคมีแพรหลายอย่างรวดเร็ว เกษตรกรเกิดความเคยชินกับการใช้สารเคมีและเห็นว่าเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เป็นประจ า จากความรูเท่าไม่ถึงการณและขาดความระมัดระวัง ไดก่อให้เกิดอันตรายแก
ตัวเกษตรกร สัตว์ และส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นทุนหลักการผลิตของข้าวในจังหวัดชัยนาท หากมีการลดการใช้
สารเคมีดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นจ านวนมาก” สุนทร มณฑลทา (2559, สัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2559) 

ปัจจัยส่าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการก่าหนดราคาของข้าวเปลือก คือคุณภาพด้านความช้ืนของข้าวเปลือก
ขณะจ่าหน่าย เนื่องจากความช้ืนของข้าวเปลือกส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษาข้าวเปลือก คุณภาพต่อการสี
ข้าวเปลือก และคุณภาพข้าวสารท่ีได้หลังการสี จากการลงพื้นท่ีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านชุมชน และจากการ
สัมภาษณ์นักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท คุณสุนทร มณฑา ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรต่าบล
ห้วยกรด อ่าเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท พบว่า เป็นเวลานานถึง 10 ปี ท่ีพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกของ
จังหวัดชัยนาทได้เปล่ียนไปจากเดิมในอดีตการผลิตข้าวเปลือกเริ่มต้ังแต่การลงแขกเกี่ยวข้าวของคนในหมู่บ้าน
หรือชุมชน จากนั้นจะน่าฟ่อนข้าวท่ีเกี่ยวได้ไปตากแดดเพื่อลดความช้ืนก่อนท่ีจะน่ามานวดข้าวเพื่อให้ได้
ข้าวเปลือกมาเก็บรักษาเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ เก็บเข้ายุ้งฉางเพื่อเก็บไว้บริโภค หรือจ่าหน่ายเข้าสู่โรงสี แต่ใน
ปัจจุบันด้วยปัญหาการอพยพของคนในชุมชนเข้าสู่ตลาดแรงงานท่าให้ปัญหาด้านแรงงานคนในด้านการเกษตร
ลดลง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรท่าให้เกิดเครื่องเกี่ยวนวดข้าวซึ่งท่าให้สามารถผลิต
ข้าวเปลือกต้ังแต่ในนาข้าว ช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงานและลดขั้นตอนการผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร แต่
อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวท่าให้คุณภาพข้าวเปลือกท่ีผลิตได้มีความแตกต่างกับข้าวเปลือกในอดีต 
เพราะท่าให้คุณภาพข้าวเปลือกมีความช้ืนสูงเนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการท่าแห้ง กอ งเกษตรวิศวกรรม 
(2543) พบว่าความช้ืนข้าวเปลือกหลังจากการเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความช้ืนอยู่ในช่วงร้อยละ 
22-30 ดังนั้นท่าให้ต้องลดความช้ืนเพื่อสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกก่อนการสีข้าวเพื่อเป็นข้าวสารต่อไป โดย
ความช้ืนของข้าวเปลือกท่ีต้องไม่เกินร้อยละ 15 เพื่อผลิตเป็นข้าวเปลือกแห้ง (dry paddy) ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง ข้าว (มกษ. 4004, 2555) นอกจากนี้ความช้ืนของข้าวเปลือกถูกใช้เป็นข้อก่าหนดด้านราคา
ส่าหรับโรงสีในการซื้อขายกับเกษตรกร แต่เนื่องจากการใช้เครื่องเกี่ยวนวดในการผลิตข้าวเปลือกท่าให้
เกษตรกรของจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันไม่มีการลดความช้ืน นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลส่งผลให้ชาวนาเน้นการ
ปลูกเพื่อจ่าหน่ายให้กับโรงสีท่าให้เกษตรกรไม่มียุ้งฉางส่าหรับการเก็บข้าวเหมือนในอดีต นอกจากนี้ปัญหาด้าน
ความช้ืนของข้าวเปลือกท่าให้เกษตรกรไม่มีอ่านาจการต่อรองกับโรงสี ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร
ต่าบลห้วยกรด นางกานต์อินท์ นวลใย กล่าวถึงการขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีในจังหวัดชัยนาท พบว่า
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จ่าเป็นต้องขายข้าวเปลือกตามท่ีโรงสีก่าหนดแม้ว่าการก่าหนดความช้ืนของข้าวเปลือกท่ีโรงสีใช้จะเป็นวิธีการท่ี
ไม่ยุติธรรมแก่เกษตรกร เพราะโรงสีใช้การวัดความช้ืนจากการก่าข้าวในมือ  จากปัญหาดังกล่าวถ้ากลุ่ม
เกษตรกรมีเครื่องลดความช้ืนข้าวเปลือกจะท่าให้สามารถรักษาคุณภาพของข้าวเปลือกขณะเก็บรักษาเพื่อรอ
บริโภคหรือจ่าหน่าย และมีอ่านาจการต่อเรื่องราคาข้าวเปลือกท่ีจ่าหน่ายแก่โรงสี  การลดความช้ืนข้าวเปลือก
ในปัจจุบันใช้วิธีการตากแดดในพื้นท่ีโล่งหรือเรียกว่าลานตาก แต่วิธีนี้จ่าเป็นต้องอาศัยพื้นท่ีกว้าง ๆ และไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติในช่วงฤดูฝนหรือช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 

 ในด้านการบริหารจัดการและการตลาดข้าว สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 
 1. จากปัญหาราคาข้าวท่ีตกต่่าท่ีท่าให้เกษตรกรประสบปัญหาท้ังด้านราคาขาย  ต้นทุนการผลิต 
และปัญหาหนี้สินท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 
 2. กรมการข้าว ได้กล่าวถึง ประเด็นมิติใหม่การวิจัยข้าวไทย ในเรื่องการตลาดว่า ควรเน้นถึง  
ประเด็นเรื่องมูลค่าของผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value Creation) และผลพลอยได้จากข้าว 
ขยายผลหรือต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เช่น สารจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก สามารถน่ามาเป็นอาหาร
เสริม ยา และ เครื่องส่าอาง เป็นต้น 2) วิจัยพัฒนาเพื่อลดต้นทุนด้าน logistic การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การ
เก็บรักษา การขนส่ง 3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่ออ่านวยความสะดวกให้ผู้บริโภค ลด ต้นทุน
การขนส่ง ยืดอายุการเก็บรักษา มีเทคโนโลยีในการติดตาม ตรวจสอบการลอกเลียนหรือแอบอ้าง เป็นต้น และ 
4) งานวิจัยด้านการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการผลิตหรือการค้าข้าวระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนายกระดับ
ความร่วมมือข้าวกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย อาทิ ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวนอกภูมิภาคอาเซียน  (มิติใหม่งานวิจัยข้าวไทย , ออนไลน์ 28 ธันวาคม 2559) 

3. จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับข้าวจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทเบื้องต้น พบว่า ส่ิงท่ี
เกษตรกรขาดในขณะนี้คือ  การตลาดส่าหรับผู้ผลิตข้าวรายย่อยท่ีต้องการขาย หรือ มีการรวมกลุ่มกันผลิตแล้ว 
แต่ไม่ทราบแนวทางในการท่าตลาดท้ังภายในประเทศ จนถึงมาตรฐานด้านการส่งออกประกอบกับสถานการณ์
ในขณะนี้พบว่า  ผู้ผลิตข้าวหลายรายท่ีไม่ท่าตลาดของตนเอง และเน้นการส่งขายโรงสี รวมถึงขาดการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างอ่านาจต่อรองด้านราคา 
 4. แม้เกษตรกรในบางพื้นท่ีจะมีการท่าตลาดข้าว หรือมีการรวมกลุ่มกัน แต่ยังขาดการบริหาร
จัดการท่ีเป็นระบบรวมท้ังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือท่ีจะน่ามาใช้ในการตลาด เพื่อท่าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จัก ได้รับการยอมรับ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การช่วยให้เกษตรในพื้นท่ี
จังหวัดชัยนาทสามารถพัฒนาการตลาดท่ีท่าด้วยตนเองจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  จากการทบทวนโจทย์การวิจัยเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการทบทวน
โจทย์การวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตข้าว  ภาครัฐ   ภาคเอกชน  พบว่า ผู้เข้าร่วมการทบทวนโจทย์วิจัยนั้น
มอบอนาคตข้าวของจังหวัดชัยนาทได้ 3 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านการผลิต  ต้ังแต่การผลิตพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ส่งเสริม
การปลูก และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ  การผลิตท่ีลดการใช้สารเคมีโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติ  ด้าน
การลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  รวมท้ังการพัฒนา
ทรัพยากรการผลิต ท้ังการปรับปรุงดิน น้่า  การจัดการโรค และศัตรูพืช ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีในจังหวัดชัยนาท   
 2. ด้านการแปรรูป  ต้ังแต่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว  การลดต้นทุนการผลิตข้าวสาร และ
การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ส่าหรับการแปรรูป 
 3. ด้านการขาย  การส่งเสริมการขายสินค้าทางการเกษตรโดยการลดราคาปุ๋ย ราคาสารเคมี  และ
การพัฒนาราคาข้าวให้เหมาะสมกับคุณภาพ  ด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี   ส่งเสริมการปลูกพืชอื่น



7 
 

ทดแทนในฤดูการท่ีไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้   การขายข้าวจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านโรงสีหรือ
พ่อค้าคนกลาง และการพัฒนาช่องทางการจัดจ่าหน่ายต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 
 ในส่วนของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวจนถึงการขายทางสามารถสรุปได้ 5 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร   พบปัญหาการรวมกลุ่มท่ีไม่ยั่งยืน  และการขาดองค์ความรู้ 
 2. ด้านทรัพยากรการผลิต  พบปัญหาดินเสีย  เกษตรกรขาดเงินทุน  ปุ๋ยยาราคาแพง  ขาดน้่าทาง
การเกษตร  ปัญหาโรคระบาด  ปัญหาภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ภัยหนาว และน้่าท่วม)  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ปัญหาการขยายพันธุ์ข้าวปลูก   ขาดข้าวคุณภาพสูง  ข้าวไม่ต้านทานโรค เช่น เช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส  ขาด
แหล่งปรับปรุงเมล็ดพันธุ์  ความรุนแรงของโรคระบาด  ราคาข้าวตกต่่า  ต้นทุนแพง (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง) 
 3. ด้านการจัดการการตลาด พบปัญหาด้านกลไกการตลาดไม่แน่นอน   เกษตรกรไม่สามารถก่าหนด
ราคาเองได้  เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาด  คุณภาพข้าวโดนกดราคา  ไม่มียุ้งฉาง ไม่มีลานตากข้าว ไม่มี
หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือ  ราคาข้าวตกต่่า ขาดช่องทางการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ   
 4. ด้านการควบคุมคุณภาพข้าว  พบปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้มาตรฐาน  ผอม เขียว ช้ืน  มีโรคแมลง
เยอะ การระบาดของแมลง  ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแพง เมล็ดข้าวไม่ออกรวง  ไม่มียุ้งฉาง และไม่มีลานตากข้าว
เมื่อข้าวที่ขายมีความช้ืนท่าให้ถูกกดราคา 
 5. การจัดการต้นทุนการผลิต  พบปัญหาต้นทุนสูง ท้ังในส่วนของพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง  ปุ๋ยยา
ราคาแพง  ค่าจ้างแรงงานแพง เช่น แรงงานคน เครื่องจักร และค่าเช่านา  และอยากให้มีเทคโนโลยีช่วยท่านา 
 ส่วนของศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท สามารถสรุปผลศักยภาพออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ศักยภาพด้านนโยบายของภาครัฐ พบว่าภาครัฐมีวิสัยทัศน์ของจังหวัดท่ีชัดเจน  และมีหน่วยงาน
พร้อมให้การสนับสนุน 
 2. องค์ความรู้ในพื้นท่ี พบว่าในพื้นท่ีมีปราชญ์ด้านเกษตรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการท่านา มีโรงเรียนชาวนา  มีการสอนเรื่องบัญชีครัวเรือน  มีการสนับสนุนท่าปุ๋ยหมัก น้่า
หมัก น้่าส้มควันไม้  มีประสบการณ์การท่านา  พรอ้มท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม  มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี  การท่า
เช้ือราใช้เอง  หมักยาใช้เอง เช่น ไล่แมลง ฮอร์โมน 
 3. ต้นทุนทรัพยากรในพื้นท่ี  มีศักยภาพท่ีเหมาะสมในการท่านา  เกษตรกรมีนาเป็นของตนเอง มี
แรงงานเป็นของตนเอง  มีอุปกรณ์กรในการผลิต  มีท่ีดินของตนเอง  มีแหล่งน้่าธรรมชาติ/ชลประทาน  การ
ผลิตข้าวสารเอง/เครื่องสีข้าว  มีลานตากข้าว การเก็บพันธุ์ข้าวปลูกเอง สีข้าวกินเอง และการลดต้นทุนด้วย
ตนเองผ่านโครงการโรงเรียนชาวนา  
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัด พัฒนาการจังหวัด  ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท  กลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ และส่านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รวมถึงการทบทวนโจทย์การวิจัยกับ
เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ท่าให้เห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในหลากหลายมิติ ต้ังแต่ในระยะของการ
ปลูกจนถึงกระบวนการขาย และการแปรรูป ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีพันธกิจ
ท่ีส่าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความองค์ความรู้ การบริการ และวิจัยท่ีสามารถน่าท้องถิ่นไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม  ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาวิกฤตการณ์ข้าวท่ีเกิดขึ้น  โดยแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อน่าไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิด “ความมั่นคง มั่ง
ค่ัง และยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปรับยุทธศาสตร์ 
(Re-profiling) ท่ีส่าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ท่ียึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ดังนั้นจึงน่าไปสู่โครงการนวัตกรรมข้าวและอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยผ่าน
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การศึกษาท้ังทางด้านภูมิหลังหรือพื้นฐานทางด้านการผลิตข้าว การปลูกและการขยายพันธุ์ และวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว ท้ังนี้กลไกท่ีส่าคัญในการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาจ่าเป็นต้องอาศัยการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ จึงน่ามาสู่การของบประมาณโครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองตามความต้องการ
พัฒนาประเทศปี 2560 กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน จากส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เพื่อเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯและสกว. ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดชัยนาท โดยโครงการดังกล่าวจะน่าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น การพัฒนาระบบกลไกจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และก่อให้เกิดงานวิจัยท่ีน่าไปสู่การบูรณา
การด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสมดังค่ากล่าว “ราชภัฏ คือ เป็นคนของ
พระราชา” และบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา "ความรู้ดี มีคุณธรรม น่าชุมชนพัฒนา” 
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