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 (ราง) 
ยุทธศาสตรขาวไทย(ดานการผลิต) 

ฉบับที่ 2 ป 2554-2558 

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ขอเท็จจริง 

1. สถานการณดานการผลิตขาว 

1.1 สถานการณดานการผลิตขาวของไทย  

  การเพาะปลูกขาวของประเทศไทยในปหนึ่งๆ สามารถแบงไดออกเปน 2 ฤดูดวยกัน

คือฤดูนาป  และฤดูนาปรัง ซึ่งสามารถสรุปสถานการณการผลิตขาวของประเทศไทย   ในปเพาะปลูก 

2551/52 ไดดังนี้ 

1.1.1 ชาวนามีการปลูกขาวท้ังหมด 69.82 ลานไร แยกเปนการปลูกขาวฤดูนาป 

57.42 ลานไร และฤดูนาปรัง 12.40 ลานไร (พ้ืนท่ีปลูกซ้ําในพ้ืนท่ีปลูกขาวฤดูนาป) โดยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ

ภาคใต โดยมีพ้ืนท่ีปลูกเทากับ 34.53 , 16.98 , 16.00 และ 2.31 ลานไร ตามลําดับ ในฤดูนาป 

2551/52 จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวมากท่ีสุด 3.26 ลานไร สวน

จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนท่ีปลูกขาวนอยท่ีสุด 917 ไร โดยการปลูกขาวในฤดูนาปนี้ เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขต

ชลประทาน 15.25 ลานไร คิดเปนรอยละ 26.56 ของพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมด เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูนอก

เขตชลประทาน อาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ หรือน้ําฝน 42.17 ลานไร คิดเปนรอยละ 73.44 

ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมด ในฤดูนาปรัง ป 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาว

มากท่ีสุด 1.25 ลานไร สวนจังหวัดพังงามีพ้ืนท่ีปลูกขาวนอยท่ีสุด 68 ไร ท่ีสําคัญหลายจังหวัดใน
ภาคกลางและภาคเหนือตอนลางมีการปลูกขาวอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีเดิม 

1.1.2 ประเทศไทยผลิตขาวเปลือกไดท้ังหมด 31.65 ลานตัน แยกเปนผลผลิตขาว

ฤดูนาป 23.24 ลานตัน และฤดูนาปรัง 8.41 ลานตัน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคท่ีมี

ผลผลิตขาวมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต โดยมีผลผลิตเทากับ 10.82 , 

9.64 , 9.07 และ 0.91 ลานตัน ตามลําดับ ในฤดูนาป 2551/52 จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดท่ี

มีผลผลิตขาวมากท่ีสุด 1.26 ลานตัน  สวนจังหวัดภูเก็ตมีผลผลิตขาวนอยท่ีสุด 308 ตัน     ในฤดู
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1.1.3 ชาวนาสามารถผลิตขาวเปลือกไดเฉล่ียไรละ 453 กิโลกรัม  ซึ่งจัดวายังต่ํามาก

เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉล่ียขาวของโลก โดยการปลูกขาวในฤดูนาป ไดผลผลิตเฉล่ียไรละ 405 

กิโลกรัม สวนการปลูกขาวในฤดูนาปรังไดผลผลิตเฉล่ียไรละ 679 กิโลกรัม ภาคกลางเปนภาคท่ีมี

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

ผลผลิตเฉล่ียตอไรเทากับ 630 , 559 , 414 และ 295 กิโลกรัม ตามลําดับ ในฤดูนาป 2551/52 

จังหวัดนนทบุรี เปนจังหวัดท่ีมีผลผลิตเฉล่ียตอไรสูงสุด 766 กิโลกรัม สวนจังหวัดยโสธรมีผลผลิต

เฉล่ียตอไรต่ําสุด 288 กิโลกรัม ในฤดูนาปรัง ป 2552 จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดท่ีมีผลผลิต

เฉล่ียตอไรสูงสุด 808 กิโลกรัม สวนจังหวัดยะลามีผลผลิตเฉล่ียตอไรต่ําสุด 379 กิโลกรัม 

1.1.4  มีชาวนาที่ปลูกขาวในฤดูนาป 2551/52 จํานวน 3,715,324 ครัวเรือน           

มีการปลูกขาวเฉล่ียครัวเรือนละ 15.46 ไร  โดยชาวนาปลูกขาวในขนาดพ้ืนท่ี 10 - 20 ไร มาก

ท่ีสุดจํานวน 1,132,777 ครัวเรือน หรือรอยละ 70.49 รองลงมาคือขนาดพ้ืนท่ี 20-40 ไร จํานวน 

827,474 ครัวเรือน หรือรอยละ 22.27 มีชาวนาจํานวน 64,659 ครัวเรือน หรือรอยละ 1.74 ท่ี

ปลูกขาวนอยกวา 2 ไร และชาวนา 9,969 ครัวเรือน  หรือรอยละ 0.27 ท่ีปลูกขาวตั้งแต 100 ไร

ข้ึนไป สวนในฤดูนาปรัง ป 2552 มีชาวนาท่ีปลูกขาวจํานวน 483,025 ครัวเรือน มีการปลูกขาว

เฉล่ียครัวเรือนละ 25.68 ไร โดยชาวนาปลูกขาวในขนาดพ้ืนท่ี 10-20 ไร มากที่สุดถึง 124,689 

ครัวเรือน หรือรอยละ 25.81 รองลงมาคือขนาดพ้ืนท่ี 20-40 ไร จํานวน 118,135 ครัวเรือน หรือ

รอยละ 24.46  มีชาวนาจํานวน 3,428 ครัวเรือน หรือรอยละ 0.71 ท่ีปลูกขาวนอยกวา 2 ไร และ

ชาวนา 6,825 ครัวเรือน หรือรอยละ 1.41 ท่ีปลูกขาวตั้งแต 100 ไรข้ึนไป จํานวนครัวเรือนท่ีปลูก

ขาวมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีการแยกครัวเรือนเพ่ือใหสามารถเขารวมโครงการประกัน

รายไดเกษตรกรผูปลูกขาวได 

1.1.5 ในฤดูนาป ป 2551/52 ชาวนานิยมปลูกขาวโดยวิธีทํานาดํามากท่ีสุด

รองลงมา คือ นาหวานสํารวย นาหวานน้ําตม และนาหยอด มีปริมาณการใชเมล็ดพันธุ 968,254 

ตัน มีอัตราการใชเมล็ดพันธุเฉล่ียไรละ 16.86 กิโลกรัม   สวนฤดูนาปรัง ป 2552 ชาวนานิยมปลูก

ขาวโดยวิธีนาหวานน้ําตมมากท่ีสุด รองลงมาคือ นาดํา และนาหวานสํารวย มีปริมาณการใชเมล็ด

พันธุ 373,960 ตัน มีอัตราการใชเมล็ดพันธุเฉล่ียไรละ 30.15 กิโลกรัม 

1.1.6 ในฤดูนาป 2551/52 ชาวนาปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 มากท่ีสุดให

ผลผลิตตอไรเพียงไรละ 335 กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธุ กข6 ใหผลผลิตตอไร 340 กิโลกรัม พันธุ

สุพรรณบุรี 1 ใหผลผลิตตอไร 552 กิโลกรัม พันธุชัยนาท 1 ใหผลผลิตตอไร 536 กิโลกรัม และ

พันธุปทุมธานี 1 ใหผลผลิตตอไร 702 กิโลกรัม สวนฤดูนาปรัง ป 2552 พันธุชัยนาท 1 ชาวนา
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สถานการณดานการผลิตขาวของโลก 1.2 

1.2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ สหรัฐอเมริกา ไดประเมินสถานการณการผลิต

ขาวของโลก  ป 2551/52 ดังนี้ 

(1) การผลิตขาวทั่วโลกมีพ้ืนท่ีปลูกขาวรวม 978.94 ลานไร โดยประเทศอินเดีย

เปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวมากท่ีสุด 275 ลานไร รองลงมาไดแก จีน 182.75 ลานไร อินโดนีเซีย 76.06 

ลานไร บังคลาเทศ 72.5 ลานไร เวียดนาม 45.75 ลานไร พมา 41.88 ลานไร ฟลิปปนส 28.31 ลานไร 

และสหรัฐอเมริกา 7.5 ลานไร ตามลําดับ 

(2)  ผลผลิตขาวเปลือกท่ัวโลกรวม 667.24 ลานตัน  โดยประเทศจีนเปน

ประเทศท่ีผลิตไดมากท่ีสุด 203.53 ลานตัน  รองลงมาไดแก อินเดีย 150.23 ลานตัน อินโดนีเซีย 

58.03 ลานตัน  บังคลาเทศ 46.97 ลานตัน  เวียดนาม 36.95 ลานตัน  ฟลิปปนส 16.29  ลาน

ตัน พมา 15.38  ลานตัน และสหรัฐอเมริกา 9.88 ลานตัน ตามลําดับ 

(3) ผลผลิตขาวเปลือกท่ัวโลกเฉล่ียไรละ 682 กิโลกรัม โดยอียิปตเปน

ประเทศท่ีมีผลผลิตตอไรมากท่ีสุด 1,606 กิโลกรัม รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา 1,229 กิโลกรัม

เกาหลีใต 1,118 กิโลกรัม  ญี่ปุน 1,085 กิโลกรัม จีน 1,050 กิโลกรัม เวียดนาม 808 กิโลกรัม 

อินโดนีเซีย 781 กิโลกรัม บังคลาเทศ 642 กิโลกรัม ฟลิปปนส 603 กิโลกรัม และอินเดีย 541 

กิโลกรัม  

สถานการณการผลิตขาวของประเทศเวียดนาม ป 2552 1.2.2 

(1) ประเทศเวียดนามเปนประเทศผูผลิตขาวอันดับ 5 ของโลก และเปน            

ผูสงออกขาว อันดับ 2 ของโลก โดยในป 2552 ประเทศเวียดนามมีการปลูกขาว 46.50 ลานไร 

(7.44 ลานเฮคตาร) ไดผลผลิต 38.90 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตเฉล่ียไรละ 837 กิโลกรัม 

(5.23 ตัน/เฮคตาร) สามารถสงออกขาวไดกวา 6 ลานตันขาวสาร 

(2) พันธุขาวท่ีปลูกมากไดแก พันธุ jasmine , OM 1490 , OM 2547 ,                  

OM 2717 , OM 3536 , OMCS 2000 , VND 95-20 และ IR 64 กระทรวงเกษตรและพัฒนา

ชนบท (MARD) พยายามจํากัดใหชาวนาเพาะปลูกขาวพันธุ IR 50404 และ OM 576 ซึ่งสวนมาก

จะเปนขาวชนิด 25%  ใหเหลือสัดสวน 15% (ปจจุบันมีการปลูกประมาณ 18.2 % ของพ้ืนท่ีปลูกขาว
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(3) ประเทศเวียดนามยังมีประชากรอีก 1.4 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

6.7 ของจํานวนครัวเรือนท้ังประเทศท่ียังประสบภาวะขาดแคลนอาหาร  นายกรัฐมนตรีเวียดนามจึง

ไดประกาศมติรัฐบาล (Resolution) เลขท่ี 63/NQ-CP ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 เพ่ือสนับสนุน

การผลิตขาวและสรางความม่ันคงดานอาหารแหงชาติ ดังนี้ 

(3.1) รักษาพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวใหอยูท่ี 23.75 ลานไร (3.8 ลานเฮคตาร) 

นับจากปจจุบันจนถึงป 2563 ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนพ้ืนท่ีสมบูรณดวยชลประทานและสามารถ

เพาะปลูกขาวได   2  ฤดูหรือมากกวา เปนจํานวน 20.00 ลานไร (3.2  ลานเฮคตาร)  สามารถ

ผลิตขาวไดปละ 41 – 43  ลานตันขาวเปลือก โดยใหกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทรวมมือกับ

กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา กระทรวงกอสราง และ

กระทรวงคมนาคมจัดทํารายละเอียดการแบงโซนพ้ืนท่ีปลูกขาวและเสนอรัฐบาลใหความเห็นชอบ

ภายในไตรมาสที่ 2  ของป 2553 

(3.2) การเพาะปลูกขาวตองไดรับกําไรสูงข้ึน  2.5  เทา หนวยงานท่ี

เก่ียวของจะตองหาวิธีลดตนทุนการผลิต เพ่ือใหภายในป 2563  การผลิตขาวไดรับผลกําไรสูงกวา

ปจจุบัน  2.5  เทา และหามาตรการจูงใจใหเกษตรกรคงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกขาว   มิให

เปล่ียนเปนสวนอุตสาหกรรม  สนามกอลฟและธุรกิจอ่ืนๆ    สวนพ้ืนท่ีแถบภูเขาจะยังคงสนบัสนนุ

การทํานาข้ันบันไดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกขาว  สรางความม่ันคงดานอาหารในเขตหางไกล  นอกจากนี้  

เพ่ือมิใหเกิดปญหาเชนปจจุบันท่ีบางพ้ืนท่ีมีการเก็บเก่ียวขาวแลวแตไมมีโกดังเก็บขาวท่ีได

มาตรฐานสงผลใหคุณภาพของขาวลดลงไปอีก  จึงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตาม

โครงการสรางไซโลเก็บขาวความจุ  4  ลานตันขาวเปลือกอยางเรงดวน  โดยใหแลวเสร็จภายในป  

2555 

(3.3) สรางความม่ันใจในความมั่นคงดานอาหารแหงชาติในระยะยาว

จากสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวของเวียดนามลดลงโดยเฉล่ียป

ละ  41,000  เฮคตาร   เนื่องจากการขยายตัวเมืองและการเติบโตของเขตอุตสาหกรรม  ขณะท่ี

ประชากรของเวียดนามยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว  คาดวาจะมีมากกวา 100 ลานคน ภายในป 

2563 และ  110 ลานคน ในป 2573   นอกจากนี้การลงทุนในภาคการเกษตรยังมีเพียง 10% 

ของการลงทุนท้ังหมด เพ่ือสรางความม่ันใจในระยะยาววาผลผลิตขาวจะพอเพียงกับการเลี้ยง
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สถานการณดานการตลาดขาว (โดยกระทรวงพาณิชย) 2. 

2.1 สถานการณดานการตลาดขาวของไทย  

 

 

 

2.2 สถานการณดานการตลาดขาวของโลก  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

การผลิตและการตลาดขาวของประเทศไทย 

 

จากสถานการณ ดานการผลิตและการตลาดขาวของไทยและของโลก สามารถวิเคราะห

สภาพแวดลอมการผลิตและการตลาดขาวของประเทศไทย ป 2553 ไดดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (Strengths)  

1.1 ดานการผลิต 

1.1.1 ประเทศไทยมีเสถียรภาพในการผลิตขาวสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ

และสภาพภูมิอากาศ เอ้ือตอการปลูกขาว และมีความเส่ียงจากภัยธรรมชาตินอย 

1.1.2 ประเทศไทยสามารถผลิตขาวไดหลากหลายชนิดทุกช้ันคุณภาพ เชน ขาว

หอมมะลิ ขาวหอมปทุม ขาวขาว 100% - 25% ปลายขาว ขาวนึ่ง และขาวเหนียว สามารถ

ตอบสนองกับความตองการของตลาดไดทุกตลาด ท่ีสําคัญประเทศไทยสามารถปลูกขาวพันธุขาว

ดอกมะลิ 105 และพันธุกข15 ซึ่งจัดเปนขาวหอมท่ีมีคุณสมบัติโดดเดน ในดานกล่ินหอม เมล็ด

ขาวสารใส เรียวยาว นุมและทานอรอย เปนท่ียอมรับของตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีขาวพันธุปทุมธานี 1 

และพันธุกข33 (หอมอุบล 80) ก็จัดเปนขาวหอมท่ีมีคุณสมบัติดีเชนกัน 

1.1.3 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมขาว  สามารถนํามาใช

ประโยชนในการวิจัยพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมได โดยมีเช้ือพันธุขาวท่ีเก็บรวบรวมไวในธนาคารเช้ือ

พันธุขาวมากกวา 20,000 ตัวอยางเช้ือพันธุ ซึ่งในจํานวนนี้เปนขาวพ้ืนเมืองของไทย 17,000 ตวัอยาง

เช้ือพันธุ  

1.1.4 ขาวไทยเปนขาวที่ประจักษวาเปนขาวคุณภาพดีมาเปนเวลายาวนานอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหการสงออกขาวไทย เปนท่ียอมรับในความนาเช่ือถือในดานคุณภาพแกประเทศผูซื้อ 

1.1.5 ขาวมีความผูกพันกับชีวิตคนไทยมาแตโบราณกาลนับพันป การปลูกขาว

กอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามคูกับชาติไทย สืบสานตอกันมาต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะอาชีพทํานาเปนอาชีพท่ีเปยมไปดวยจิตวิญญาณในการเพาะปลูกขาวซึ่งถูก

ถายทอดมาจากบรรพบุรุษสูลูก หลานชาวนาในปจจุบัน ถือไดวาชาวนาเปนกระดูกสันหลังของชาติ 

สามารถใชทักษะและประสบการณท่ีสรางสมมายืนหยัดตอสูกับความยากลําบากนานัปการ เพ่ือให

ไดมาซึ่งอาหารเพ่ือเล้ียงคนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีสําคัญชาวนาถือไดวาเปนชนกลุม

ใหญ มีจํานวนมากถึง 3.7 ลานครัวเรือน เปนกลุมคนท่ียากจนท่ีสุดในบรรดาเกษตรกรท้ังหลาย อยู
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1.1.6 มีองคกรและคณะกรรมการกํากับดูแลที่ใหความสําคัญของขาวในฐานะ

เปนพืชเศรษฐกิจหลักหลายองคกร เชน คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ กรมการขาว กรม

สงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมการคาภายใน กรมการคา

ตางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

ดานการตลาด (โดยกระทรวงพาณิชย) 1.2 

 

จุดออน (Weaknesses)  2. 

2.1 ดานการผลิต 

2.1.1 พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญอยูในเขตนํ้าฝน    โดยพ้ืนท่ีกวารอยละ 70 อยูใน

เขตนํ้าฝน ไมมีระบบน้ําชลประทาน พ้ืนที่สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีขาด

แคลนแหลงน้ํา สภาพดินสวนใหญมีปญหาเส่ือมโทรม  ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็ง

เนื่องจากมีการใชปุยเคมีสะสมมาเปนเวลานาน ประกอบกับสภาพดินในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาค

ตะวันออกและภาคใตตอนลางซึ่งเปนแหลงปลูกขาว ดินมีสภาพความเปร้ียวจัด สวนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีสภาพเปนดินเค็ม ซึ่งตองมีการจัดการทรัพยากรดินอยางเหมาะสมจึงจะ

เพ่ิมผลผลิตได  

2.1.2 ปลูกขาวอยางตอเน่ืองตลอดป โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง 

ในเขตชลประทานมีการทํานาปลูกขาวอยางตอเนื่องตลอดป ทําใหชาวนาตองเรงการผลิต หรือผลิต

ท่ีไมคํานึงคุณภาพขาวท่ีจะได  สงผลใหระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเส่ือมเกิดการระบาดของโรค

แมลงศัตรูขาว ทําใหขาวท่ีไดมีคุณภาพต่ํา อีกท้ังชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเก่ียว และหลังการ

เก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเก่ียวสูงประมาณรอยละ 5-

10 ของปริมาณผลผลิตท้ังหมด ผลผลิตท่ีไดบางสวนมีคุณภาพต่ํา นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเก่ียว
ขาวโดยใชเคร่ืองเก่ียวนวดขณะท่ีขาวยังมีความช้ืนสูง และจําหนายขาวในทันที หากจัดการไมดีจะทํา

ใหขาวมีคุณภาพต่ํา 

2.1.3 ประสิทธิภาพการผลิตขาวต่ํา กลาวคือ ผลผลิตขาวเฉล่ียตอไรจากนาปและ

นาปรังปเพาะปลูก 2551/52 ไดเพียงไรละ 453 กิโลกรัม (นาป ปเพาะปลูก 2551/52 ไดไรละ 

405 กิโลกรัม สวนนาปรัง ปเพาะปลูก 2552 ไดไรละ 679 กิโลกรัม) จัดวายังต่ํามาก ขณะท่ี
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2.1.4 ตนทุนการผลิตสูง ชาวนามีคาใชจายในการผลิตสูงข้ึนทุกปท้ังคาแรงงาน คา

ปุยเคมี คาสารเคมี และคาเมล็ดพันธุ ท้ังนี้ เนื่องมาจากชาวนาสวนใหญมีการใชปจจัยการผลิตท่ีสูง

มากเกินกวาคําแนะนํา และใชกรรมวิธีการผลิตท่ียังไมถูกตองเหมาะสม ขาดการบริหารจัดการขนสง

สินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพและสอดรับกันท้ังระบบ ตั้งแตการขนสงและจัดเก็บปจจัยการ

ผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึงการขนสงผลผลิตไปจําหนายใหผูรับซื้อขาว 

2.1.5 ชาวนาขาดแคลนเมล็ดพันธุดี    การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวท่ีมี

คุณภาพไดมาตรฐาน ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการใชของชาวนาอยางเพียงพอและท่ัวถึง  

2.1.6 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมยังมีนอย และยังไมสามารถ

แปรรูปผลิตภัณฑข้ันสูง  รวมทั้งขาดระบบการเช่ือมโยงวัตถุดิบขาวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการแปรรูป

ผลิตภัณฑ  

2.1.7 ชาวนารายยอย ยังขาดความรู ชาวนาอีกเปนจํานวนมากยังขาดการพัฒนา

ใหมีความรูและความสามารถในการผลิตขาว และการบริหารจัดการอยางจริงจัง และสวนใหญเปน

เกษตรกรรายยอยยังไมใหความสําคัญเพียงพอในการสรางความเขมแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร 

2.1.8 ชาวนามีอายุมาก รายไดต่ํา ชาวนาซ่ึงเปนเกษตรกรสวนใหญของเกษตรกร

ท้ังประเทศมีสัดสวนรายไดจากการทํานาต่ํากวาอาชีพการเกษตรอื่น ๆ เปนกลุมเกษตรกรท่ีมีฐานะ

ดอยกวาเกษตรกรอ่ืนท้ังในดานระดับการศึกษา โอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร การไดรับสวัสดิการจาก

ภาครัฐ อาชีพทํานาไมสามารถทํารายไดแกชาวนาอยางเพียงพอ  จึงเกิดการละท้ิงนาเพ่ือแสวงหาแหลง

รายไดอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา  รวมทั้งลูกหลานชาวนาปฏิเสธที่จะสืบทอดอาชีพการทํานา 

เนื่องจากยากลําบาก รายไดนอย ขาดสวัสดิการหรือระบบการประกันรายไดท่ีเหมาะสม  ประกอบ

กับชาวนาปจจุบันมีอายุระหวาง 40-57 ป คิดเปนรอยละ 67.9  อายุมากกวา 60 ปข้ึนไป คิดเปน

รอยละ 11.6 อายุเฉล่ียประมาณ 57 ป และแนวโนมในอีก 10 ปขางหนาชาวนาจะมีอายุเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ปจจุบันชาวนาเปนจํานวนมากหลุดจากฐานชุมชนท่ีเคยเปนเจาของและตองเชาท่ี

นาทํามาหากิน  สงผลใหชาวนาไมมีแรงจูงใจในการท่ีจะปรับปรุงพ้ืนท่ีนาใหมีสภาพอุดมสมบูรณ ทํา

ใหการทํางานกับชาวนามีความยาก 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  v8-19-05-53 



 

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณหลังผานการพิจารณาของ อนุกขช.ดานการผลิตแลวเม่ือ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 

  

10

2.1.9 องคกรที่เกี่ยวของกับชาวนายังขาดเอกภาพ   องคกรและหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการผลิตขาวและชาวนา มีจํานวนมากซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนมาตามวัตถุประสงคตามที่กลุม

บุคคลท่ัวไปประกอบอาชีพเหมือนกันตองการแกปญหาของตนเปนหลัก สมาคมตาง ๆ ยังขาด

ความเปนเอกภาพในการรวมกันแกไขปญหาการผลิตขาวของชาวนา  

2.1.10 หนวยงานวิจัยดานขาวขาดแคลนนักวิจัยและงบประมาณ    งานวิจัยดาน

ขาวยังขาดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานวิจัยท้ังหมดของประเทศ  หนวยงานวิจัยยังขาด

แคลนนักวิจัยขาว โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุขาว รวมท้ังขาดการสนับสนุนงบประมาณ และ

เคร่ืองมืออุปกรณในการวิจัยท่ีทันสมัย  

ดานการตลาด (โดยกระทรวงพาณิชย) 2.2 

 

3. โอกาส (Opportunities) 

  3.1 ดานการผลิต 

3.1.1 ความตองการบริโภคขาวของโลกยังมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก

การขยายตัวของประชากรเพ่ิมมากข้ึน และความตองการบริโภคขาวยังมีปริมาณสูงกวาผลผลิตขาว

โลก มาโดยตลอด 

3.1.2 ขาวคุณภาพดียังเปนที่ตองการของตลาดอีกมาก โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ

ของประเทศไทยเปนท่ีตองของตลาดมากโดยมีแนวโนมการสงออกสูงข้ึน  

3.1.3 ความตองการอาหารเพ่ือสุขภาพมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งปจจุบัน

ประชากรของโลกหันมาใหความสนใจและหวงใยในสุขภาพมากข้ึนโดยเฉพาะอาหารเพ่ือสุขภาพ

รวมท้ังขาวและผลิตภัณฑจากขาวท่ีใชเปนอาหารเสริม และยา 

3.1.4 ชาวนาไทยตื่นตัวจากการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) 

โดยเฉพาะภายในเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ทําใหชาวนาไทย

ตื่นตัวและเปนโอกาสที่จะกระตุนใหชาวนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวของตนเอง 

 

ดานการตลาด (โดยกระทรวงพาณิชย) 3.2 
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4. ภัยคุกคาม (Threats)  

4.1 ดานการผลิต 

4.1.1 ประเทศตางๆ ตื่นตัวในการวิจัยพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง โดยเฉพาะการ

วิจัยและพัฒนาพันธุขาวหอม ท่ีมีลักษณะคลายกับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 

4.1.2 สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลง   ในปจจุบันสภาพภูมิอากาศ

ของโลกมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตท้ังทางตรงและทางออม

อาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาเชน การสูญพันธุของพืชและสัตวตางๆ  ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด 

4.1.3 ประเทศคูแขงในการผลิตและการคามีมากขึ้น และแข็งแกรงขึ้น ไดแก

ประเทศเวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน กัมพูชา  

4.1.4 ประเทศผูนําเขามีมาตรการกีดกันทางการคาเพ่ิมขึ้น เชน ดานสุขอนามัย 

และดานส่ิงแวดลอม 

4.1.5 ปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาสูง ปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ เชน 

ปุยเคมี  สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช ศัตรูพืช  ท่ีนําเขาจากตางประเทศมีราคาสูง และมีแนวโนมสูงข้ึน 

สงผลใหตองซ้ือปจจัยการผลิตในราคาท่ีสูงข้ึน  

4.1.6 กลุมทุนตางชาติสนใจเขามาประกอบธุรกิจทางการเกษตรในไทย โดยมี

กระแสขาวชาวตางชาติรวมมือกับคนไทยทําการกวานซื้อหรือเชาท่ีนาหลายรูปแบบใหราคาสูง ใน

หลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นท่ีแหลงปลูกขาวใหญในภาคกลาง สงผลกระทบใหชาวนาไมมีท่ีดินทํากิน 

เสียคาเชา และพ้ืนท่ีนาถูกปรับเปล่ียนไปปลูกพืชพืชชนิดอ่ืนแทน 

4.1.7 สถานการณนํ้ามันโลกมีราคาแพงและมีแนวโนมสูงขึ้น  ทําใหชาวนาหันไป

ปลูกพืชพลังงานในนาขาวท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวาการปลูกขาว  

4.1.8 งานวิจัยและงานสงเสริมขาวในตางประเทศมีการสนับสนุนงบประมาณ

มากกวาประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศท่ีผลิตและสงออกขาวหลัก เชน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา 

มีการลงทุนในการพัฒนาขาว และชาวนามากกวาไทย สหรัฐอเมริกาเรงวิจัยขาวหอมเพ่ือทดแทนการ

นําเขาขาวหอมมะลิจากไทย เวียดนามเรงพัฒนาขาวหอมเพ่ือแขงขันกับขาวหอมของไทย  

ดานการตลาด (โดยกระทรวงพาณิชย) 4.2 
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วิสัยทัศน  

 

            ขาวไทยครองความเปนหนึ่งในตลาดโลก ผูบริโภคม่ันใจ ชาวนาไทยเขมแข็ง 

 

 

พันธกิจ  

 

1. วิจัยและพัฒนาขาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศและความตองการ
ของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

2. สงเสริม สนับสนุนชาวนาใหมีความรูความสามารถในการผลิตและการบริหาร

จัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

องคกรชาวนา 

3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาขาวและผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางการตลาด 

4. ดานการตลาด (โดยกระทรวงพาณิชย)  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การวิจัยและพัฒนา 1. 

เปาประสงค 1.1 

ชาวนาและผูประกอบการไดองคความรูและนวัตกรรมดานขาวท่ีสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมการผลิตของประเทศสามารถนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิผล และตลาดท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศไดขาวตรงตามความตองการ 

เปาหมาย 1.2 

1.2.1 ไดพันธุขาวท่ีใหผลผลิตสูง คุณภาพดี ตานทานโรค แมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ และ

ทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางนอย 12 พันธุ  เม่ือส้ินสุดป 2558  
ไดเทคโนโลยีการผลิตขาวและผลิตภัณฑอยางนอย 8 เทคโนโลยี เม่ือส้ินสุดป 2558  1.2.2 

กลยุทธ 1.3 

1.3.1 สรางโจทยการวิจัยจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.3.2 เรงรัดการวิจัยพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว การเพ่ิมมูลคาสินคา

ขาวและผลิตภัณฑ และการพัฒนาชาวนา 

พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ และตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย 1.3.3 

1.3.4 สรางพันธมิตรการวิจัยระหวางหนวยงาน และรวมมือทางวิชาการดานขาวกับ

ตางประเทศ 

1.3.5 สรางนักวิจัยขาวรุนใหม 

1.3.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม และใชศักยภาพจาก

ผูเช่ียวชาญและผูมีประสบการณ 

1.3.7 จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาขาวแหงชาติเพ่ือเปนศูนยกลางงานวิจัยดานขาวและ

ผลิตภัณฑ  

จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขาวแหงชาติ 1.3.8 

1.3.9 สรางแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง 

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยเชิงสรางสรรค 1.3.10 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาการผลิตขาวและผลิตภัณฑ 2. 

เปาประสงค   2.1 

ชาวนาและผูประกอบการสามารถผลิตขาวและผลิตภัณฑขาวไดเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณ 

คุณภาพ และมูลคา ดวยตนทุนการผลิตท่ีต่ําลง  

เปาหมาย 2.2 

2.2.1 ผลผลิตขาวตอไรในปเพาะปลูก 2558/59 เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 10  ของ

ผลผลิตขาวตอไรในปเพาะปลูก 2553/54 

2.2.2 ตนทุนการผลิตขาวตอตันในปเพาะปลูก 2558/59 ลดลงอยางนอยรอยละ 15 

ของตนทุนการผลิตขาวตอตันในปเพาะปลูก 2553/54 
2.2.3 ปริมาณขาวหอมมะลิมีคุณภาพไดมาตรฐานในปเพาะปลูก 2558/59  เพ่ิมข้ึน

อยางนอยรอยละ 20 ของปริมาณขาวหอมมะลิมีคุณภาพไดมาตรฐานในปเพาะปลูก 2553/54  

2.3 กลยุทธ 

2.3.1 จัดทําแผนการผลิต กําหนดเขตสงเสริมการผลิตขาวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

และจัดระบบการปลูกขาวแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

2.3.2 สงเสริมการผลิตขาวใหไดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว 

(Good Agricultural Practices for Rice) การผลิตขาวแบบครบวงจร การผลิตขาวอินทรีย ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย    และปลอดการดัดแปรพันธุกรรม(Non-GMOs) รวมท้ังสงเสริมโรงสีขาวพัฒนาการผลิต

ใหไดมาตรฐานการผลิตท่ีดีสําหรับอาหาร (Good Manufacturing Practices) 

2.3.3 สงเสริม สนับสนุน การเพิ่มมูลคาขาว การสรางสินคาขาวส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 

ตราสินคาขาวและผลิตภัณฑ และการผลิตขาวเพ่ือตลาดเฉพาะ รวมท้ังเช่ือมโยงผูผลิต ผูประกอบการ 

และผูบริโภคขาวและผลิตภัณฑ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนสงสินคาขาวและผลิตภัณฑของชาวนา 2.3.4 

2.3.5 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิตขาวและผลิตภัณฑ สนับสนุนการพัฒนา

เคร่ืองจักรกลการผลิตขาว รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการถายทอดเทคโนโลยีและการจัดการองค

ความรูสูชาวนา 
พัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีและกลไกรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุดี 2.3.6 

2.3.7 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวและ

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 
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ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณหลังผานการพิจารณาของ อนุกขช.ดานการผลิตแลวเม่ือ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
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2.3.8 พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันกําจัด

ความรุนแรงการระบาดของศัตรูขาว 
2.3.9 ขยายและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดรูปท่ีดิน และปรับปรุงฟนฟูความอุดม

สมบูรณของดินใหครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีสําคัญ  

2.3.10 เผยแพรประชาสัมพันธคุณคาของสินคาขาวและผลิตภัณฑ 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกชาวนา 

3.1 เปาประสงค  

ชาวนาและองคกรชาวนามีความเขมแข็งในการผลิตขาวและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง 

3.2 เปาหมาย 
3.2.1 ชาวนาไดรับการบริการและสนับสนุนทางดานวิชาการและขอมูลขาวสารดานขาว 

ตั้งแตป 2554 ถึงป 2558 เปนจํานวนไมต่ํากวา 2 ลานคน 

3.2.2 ศูนยขาวชุมชนมีความเขมแข็งจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 เม่ือส้ินสุดป 2558 

3.3 กลยุทธ    

3.3.1 สรางระบบและเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตและจัดการผลผลิต

ระหวางหนวยงานราชการดวยกัน ระหวางชาวนากับชาวนา และระหวางหนวยงานราชการกับชาวนา 

รวมท้ังสรางชาวนาช้ันนําและชาวนามืออาชีพใหเปนวิทยากรจากชาวนาสูชาวนา 

3.3.2 สรางยุวชาวนาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสืบสานอาชีพการทํานา 

3.3.3 สงเสริมและสนับสนุนศูนยขาวชุมชนเปนศูนยกลางดานการผลิตขาว 

3.3.4 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชาวนาและองคกรชาวนา 
3.3.5 จัดใหมีระบบสวัสดิการชาวนาโดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา 
3.3.6 พัฒนาระบบทะเบียนชาวนาและการนําไปใชประโยชน 

3.3.7 สนับสนุนการประกันรายไดและประกันภัยขาว 

3.3.8 สงเสริมการผลิตขาวเพ่ือความมั่นคงและพัฒนาอาชีพเสริมใหแกชาวนา 

3.3.9 อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาขาวไทย 

3.3.10 ปรับปรุงกลไกการสงเสริมและบริการชาวนาโดยพัฒนาศูนยบริการชาวนาแบบ

เบ็ดเสร็จ ศูนยขาวชุมชนเครือขาย รวมท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศขาวและการใหบริการท่ีทันสมัย 


