
โครงการ 
การประกวดข้าวพนัธ์ุใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งท่ี 1 (2564) 

 

ที่มา 
  นับแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ประเทศไทยส่งออกข้าวลดน้อยลงกว่าปี 2561 กว่า 32% ปี 2563 
ส่งออกน้อยกว่าปี 2562 อีกกว่า 24% (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) ภาวะถดถอยของยอดส่งออกของประเทศไทย 
มีต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน สินค้าข้าวหลัก ๆ ซึ่งเคยสร้างช่ือเสียงและนําเงินตราเข้าประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ในอดีต ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวน่ึง และข้าวหอมมะลิ มียอดขายลดตํ่าลงอย่างต่อเน่ืองในอัตราที่น่าเป็นห่วงย่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าวขาวและข้าวน่ึง ที่ประเทศไทยเคยเป็นผู้นําในการส่งออกมาช้านาน ถูกข้าวขาวและข้าวน่ึง
ของประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ซึ่งพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุจนมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวขาวและข้าวน่ึง
ของไทย เมื่อราคาขายข้าวของไทยมีราคาสูงห่างจากราคาขายของคู่แข่งมาก ๆ (ตารางที่ 3/1 และตารางที่ 3/2) 
ผู้นําเข้าข้าวจึงลดการสั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยลง หันไปสั่งซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งแทน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  โดยเฉพาะข้าวขาวพ้ืนนุ่ม ซึ่งเป็นข้าวขาวที่พัฒนาพันธ์ุโดยประเทศเวียดนามจนถูกปาก 
ชาวเอเชียส่วนใหญ่ที่ ช่ืนชอบการบริโภคข้าวนุ่ม ผู้นําเข้าข้าวขาวส่วนหน่ึงจึงหันไปบริโภคข้าวขาวพ้ืนนุ่ม 
แทนการบริโภคข้าวขาวพ้ืนแข็งอย่างในอดีต ซึ่งมีประเทศผู้ส่งออกเพียงประเภทเดียวคือ เวียดนาม ยอดขายข้าวขาว
ของประเทศไทยจึงถูกกระทบอย่างแรงด้วย 

  สําหรับข้าวหอมมะลิซึ่งเคยถือเป็นข้าวยอดนิยมของตลาดโลก และถือเป็นข้าวที่สร้างช่ือเสียง
ให้ข้าวไทยไปทั่วโลกมาช้านานกว่า 30 ปี ยอดขายก็เริ่มลดลงเรื่อย ๆ แม้จะไม่ลดลงเร็วในอัตราเดียวกับข้าว
ขาวและข้าวน่ึง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเน่ืองอย่างน่าเป็นห่วง เพราะข้าวหอมจากเวียดนามท่ีใช้เวลา

ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 3/1 ตารางท่ี 3/2 



พัฒนามากว่า 10 - 20 ปี  มีคุณภาพที่ดีขึ้นมาก แม้จะยังมีคุณภาพด้อยกว่าข้าวหอมไทย แต่ข้าวหอมเวียดนาม
มีราคาตํ่ากว่าข้าวหอมมะลิไทยกว่าเท่าตัว ผู้นําเข้าจึงไปสั่งซื้อข้าวหอมจากเวียดนามเพ่ิมมากขึ้น ๆ จนปัจจุบัน
ข้าวหอมเวียดนามส่งออกได้มากกว่าข้าวหอมมะลิไทยแล้ว 

  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย 
ในตลาดโลกลดลงอย่างน่าเป็นห่วง และถ้าวงการข้าวไทยไม่มีการพัฒนาปรับปรุงอะไรในการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันน้ีขึ้น ก็เช่ือได้ว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างสิ้นเชิง  
และส่งออกไม่ได้อีกต่อไป 

  ทั้งหมดน้ี จึงเป็นที่มาของการจัดให้มีการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่ ที่ต้องดีกว่าพันธ์ุเดิม ที่ปลูกในประเทศ
ในทุก ๆ มิติ ทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้ประเทศไทยกลับมามีความสามารถในการแข่งขันได้ใหม่อีก และเราก็หวังว่า 
เราจะทําได้ดีกว่าประเทศคู่แข่งเรา และทําให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกคร้ังในวงการส่งออกข้าวของโลก 
เพราะพันธ์ุข้าวถือเป็นหัวใจ และจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในทางการเกษตรกรรม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
จึงมีโครงการจัดการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัย/ปรับปรุงพันธ์ุข้าวไทย ให้มีกําลังใจ
ในการพัฒนาพันธ์ุข้าวไทย ให้สามารถกลับมาผงาดได้ในวงการข้าวโลกอีกคร้ัง 
 

ผู้ดําเนินการโครงการ  
  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการข้าว และสมาคมผู้รวบรวมและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสรรหาข้าวสายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่ เพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย

ในตลาดโลก 
2. ยกระดับการพัฒนา/ปรับปรุงพันธ์ุข้าวไทย ในการพัฒนาพันธ์ุให้ตรงเป้าประสงค์ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัย/ปรับปรุงพันธ์ุข้าวไทย ในการร่วมกันพัฒนาข้าวสายพันธ์ุ/

พันธ์ุใหม่ๆ และสามารถกระจายให้ถึงพ่ีน้องชาวนาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

ประเภท/ชนิดข้าวในการประกวด 
1. ข้าวหอมไทย 
2. ข้าวขาวพ้ืนนุ่ม 
3. ข้าวขาวพ้ืนแข็ง 

ข้าวทุกพันธ์ุที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสายพันธ์ุ/พันธุข้าวที่พัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุในประเทศไทย และเป็น 
สายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่  ที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องช้ีแจงที่มาตามกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุ โดยสําหรับข้าวพันธ์ุผสม
ต้องแจ้งพันธ์ุหรือสายพันธ์ุแม่ - พ่อ กระบวนการในการคัดเลือกพันธ์ุ ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพ 
และเคมี คุณภาพการหุงต้ม รวมท้ังข้อมูลสําคัญอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ผู้ที่สนใจส่งข้าวสายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่เข้าร่วม 
การประกวด สามารถส่งได้ไม่จํากัดประเภทและชนิดพันธ์ุข้าว 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะรักษาความลับของผู้ส่งเข้าประกวดทุกรายเป็นอย่างดี 
 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะจัดส่งตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดทุกชนิดเพ่ือตรวจ Profile พันธุกรรม 

เพ่ือป้องกันการลักลอบนําพันธ์ุข้าวที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์อ่ืนก่อนการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
จากผู้จัดการประกวด 



 หากประเภท/ชนิดข้าวพันธ์ุที่ส่งเข้าประกวดมีน้อยกว่า 2 ตัวอย่าง คณะกรรมการ 
อาจพิจารณายกเลิกการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่ ประเภทชนิดน้ัน ๆ ได้ 

 คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ข้าวสายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่ ที่ส่งเข้าประกวด หากพบว่า 
คุณสมบัติสําคัญคือผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพการหุงต้มตํ่ากว่าข้าวพันธ์ุด้ังเดิม (ที่โดดเด่น) ซึ่งนํามาเปรียบเทียบ 
หรือหากมีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือข้าวสายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่ที่ส่งเข้าประกวดนั้นได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นข้อยุติ นักวิจัย/ปรับปรุงพันธ์ุหรือองค์กร ที่ส่ง
ข้าวพันธ์ุใหม่เข้าประกวด ไม่อาจเรียกร้องให้มีการพิจารณาซ้ํา หรืออุทธรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

วิธีการการส่งข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ เข้าร่วมประกวด 
  1. ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมตัวอย่างข้าว
สายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่ที่ส่งเข้าประกวด ในรูปข้าวเปลือกบรรจุถุงอย่างเรียบร้อยจํานวน 5 กิโลกรัมต่อหน่ึงสายพันธ์ุ/พันธ์ุ 
พร้อมระบุประเภท และชนิดข้าวที่ส่งเข้าประกวด 
  2. ส่งทางไปรษณีย์พัสดุมาที่ 
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  3. จะถือเวลาในการประทับตราของที่ทําการไปรษณีย์เป็นสําคัญ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 เม่ือพ้นกําหนดเวลาจะขอตัดสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครดังกล่าว 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
  1. การตัดสินการประกวดต้องทําการเปรียบเทียบข้าวสายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่ที่ส่งเข้าประกวด
กับข้าวพันธ์ุเดิมที่โดดเด่นในแต่ละประเภท ทั้งในด้านการเพาะปลูก การขัดสี คุณภาพการหุงต้ม 
  2. พันธ์ุข้าวที่ใช้เป็นพันธ์ุเปรียบเทียบ ได้แก่  

ข้าวหอมไทย    :  ข้าวหอมปทุมธานี 1  
ข้าวขาวพ้ืนนุ่ม  :  กข79  และ  กข87 
ข้าวขาวพ้ืนแข็ง :  กข41  และ  กข85 

  3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่ 
ข้าวหอมไทย การเพาะปลูก : การขัดสี : คุณภาพการหุงต้ม  =  40 : 20 : 40 
ข้าวขาวพ้ืนนุ่ม การเพาะปลูก : การขัดสี : คุณภาพการหุงต้ม  =  50 : 20 : 30 
ข้าวขาวพ้ืนแข็ง การเพาะปลูก : การขัดสี : คุณภาพการหุงต้ม  =  60 : 20 : 20 

  4. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการคัดเลือกข้าวพันธ์ุใหม่ ด้านการเพาะปลูก 
4.1 ผลผลิตต่อไร่ 
4.2 อายุเก็บเก่ียว (ระยะเวลาต้ังแต่ปลูกถึงเก็บเก่ียว) 
4.3 พันธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือไวต่อช่วงแสง 
4.4 ความต้านทานต่อโรค แมลง ศัตรูพืช 
4.5 ความสูงของลําต้น การหักล้มของต้นข้าว 

  5. การขัดสี  
5.1 Milling Yield 
5.2 ปริมาณแกลบ ปริมาณรํา 
5.3 ลักษณะคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เช่น เรียวยาว ขุ่นใส ท้องไข่ เมล็ดเสีย และอ่ืน ๆ  



  6. คุณภาพการหุงต้ม 
6.1 ความนุ่ม - ความแข็ง และ ความหนืด – ความร่วน 
6.2 ความหอม (เฉพาะข้าวหอมไทย) 
6.3 รสชาติโดยรวม (ทํา Sensory test เปรียบเทียบ) 
6.4 ลักษณะปรากฏของข้าวที่หุงสุก ความสวยงาม 

รางวัลของการประกวด 
  1. เงินรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่ เพ่ือการพาณิชย์ จํานวน 500,000 บาท         
ในแต่ละประเภทข้าว รวมทั้งหมด 3 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
  2. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะช่วยผลักดันให้ข้าวสายพันธ์ุ/พันธ์ุใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับการคุ้มครองพันธ์ุหรือรับรองพันธ์ุโดยเร็วที่สุด เพ่ือจะขยายสู่ขบวนการเพาะปลูก การทําการค้าโดยรวดเร็ว 
 


