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จากประเด็นปัญหาด้านการปลูกข้าวของชาวนาไทย ที่ผลผลิตต่อไร่ต่่า ต้นทุนการผลิตสูง 
สาเหตุหนึ่งคือการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพ่ือการเพาะปลูก ตลอดจนขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ประกอบกับผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีขาดแรงจูงใจ ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ผลิตในประเทศเป็นพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมที่
สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในรุ่นต่อไป น่าไปปลูกได้อีก ในขณะที่ไทยเป็นประเทศท่ีมีสภาพภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศเหมาะสม ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาให้ไทยเป็น
ศูนย์กลาง การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การค้าข้าว 
ด่าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม และสรุป
เสนอยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารรวม 16 เรื่อง เช่น แผนยุทธศาสตร์ กรมการข้าว ปี 
2554–2557 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ด้านการผลิต) ฉบับที่ 2 ปี 2555–2559 และร่างยุทธศาสตร์การ
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2557–2559 เป็นต้น 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทย 
3. ประชุมคณะท่างานยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
5. ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. จัดท่ายุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน พร้อมวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด่าเนินงาน  
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของประเทศไทย ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และ

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส ภัยคุกคาม เพ่ือการจัดท่ายุทธศาสตร์พบว่า ไทยอยู่ในสถานะที่
มีจุดแข็ง และโอกาส มากกว่าอุปสรรค และภัยคุกคาม ซึ่งเมื่อจัดท่ายุทธศาสตร์แล้ว อยู่ในต่าแหน่งที่ 
SO (ภายในเข้มแข็ง ภายนอกเป็นโอกาส) ควรด่าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุก โดยขยายโอกาสที่เป็นจุดแข็ง
ต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เป็นโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะท่าได้ ทั้งนี้ได้ก่าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับในอาเซียน” และ
ก่าหนดกลยุทธ์รวม 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่1 กลยุทธ์การวิจัย และพัฒนา มีแผนงานด้านการวิจัย 
และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วย 5 โครงการ 
คือ 1) ด้านพันธุ์ข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 2) ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 3) ด้าน
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและสุขภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าว 4) ด้านการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และ 5) 
ด้านการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม และแผนงานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย
การศึกษาข้อมูล ด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศ และประเทศคู่ค้า กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ มีแผนงานปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านข้าว มีอ่านาจหน้าที่ ตาม



จ 

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแผนงานศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ 
ระเบียบ พระราชบัญญัติ 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ น่าเข้าส่งออก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
พ.ร.บ กักกันพืช พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตและ 
การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว มีแผนงานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว ของ
ภาครัฐ องค์กรเกษตรกร/ชุมชน และผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แผนงานด้านการพัฒนาระบบ
การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และแผนงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการพัฒนาส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย และการรับรองร้านค้าจ่าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน (Q–Seed Shop) และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร มีแผนงานพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ โดยการเพ่ิมจ่านวน และพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
สุขอนามัย และด้านการตรวจสอบ รับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP–Seed) ตลอดจน
พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐในอาเซียน ด้านพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการถ่าย
โอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรอง ระบบการผลิตตามมาตรฐานให้หน่วยตรวจรับรอง และ
แผนงานพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ และทักษะด้าน
วิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือให้มีศักยภาพ สามารถเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีการด่าเนินงานเป็น 3 ระยะ คือระยะ
สั้นหรือเร่งด่วน ภายในปี พ.ศ. 2558 ระยะปานกลาง 3 ปี ภายในปี พ.ศ. 2561 และ ระยะยาว 5 ปี 
ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าประสงค์ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ชาวนาเพาะปลูก ร้อยละ 100 
ของความต้องการ และส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม มูลค่า 60 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้การที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก่ากับดูแลด้านการผลิต ที่จะต้องให้ความส่าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน ด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี โดยเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มข้าวที่มีโอกาส ทางการตลาดสูง ได้แก่ กลุ่มข้าวหอมมะลิ 
(ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15) กลุ่มข้าวเหนียว (กข6) ซึ่งข้าวสองกลุ่มนี้จัดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ระดับพรีเมียมเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างประเทศ ในการน่าไปบริโภค และกลุ่มข้าวขาวที่มีความ
ต้องการในปริมาณมากส่าหรับการน่าไปแปรรูป กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่ากับดูแลพ่อค้า 
ผู้ประกอบการโรงสี และพ่อค้าส่งออก เน้นการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่ส่งออกให้มีคุณภาพ 
ปราศจากการปลอมปน เพ่ือสร้างความมั่นใจ และการยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการประสานงานกับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคข้าวไทย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นปัจจัยแรกที่ส่าคัญในการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต
ข้าว อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลการเพาะปลูกข้าว ปี 2556/2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น 
76.43 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี จ่านวน 61.31 ล้านไร่ และพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง จ่านวน 15.12 
ล้านไร่ มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือการเพาะปลูก ปีละประมาณ 1.3 ล้านตัน (ใช้อัตราปลูก
เฉลี่ย 15 กก./ไร่) ทั้งนี้มีชาวนาส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ของชาวนาทั่วประเทศ มีการเก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวไว้ปลูกเอง ซึ่งเป็นชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่
ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามจ่าเป็นต้องมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวใหม่ทุกๆ 2–3 ปี จากข้อมูลดังกล่าว 
พบว่า มีความต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือการเพาะปลูกปีละประมาณ 7–8 แสนตัน (แผนภูมิที่ 1) 
ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในปริมาณที่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ จ่าเป็นต้องพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือให้ชาวนา มีเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีเพาะปลูกอย่างทั่วถึง เป็นการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ 

 

 
แผนภูมิที่ 1  ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือเพาะปลูกชาวนาไทยใน 1 ปี 
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ทั้งนี้จากการด่าเนินงานเพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอต่อความต้องการของชาวนา มีการด่าเนินงาน ดังนี้ 

1.1.1 การวิจัยด้านข้าว ตั้งแต่ปี 2478–2558 มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาแล้วทั้งสิ้น 135 
พันธุ์ เป็นข้าวเจ้า 107 พันธุ์ และข้าวเหนียว 28 พันธุ์ จ่าแนกได้ตามนิเวศต่างๆ ประกอบด้วย พันธุ์
ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ข้าวน้่าลึกไวต่อช่วงแสง พันธุ์ข้าวน้่า
ลึกไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ข้าวขึ้นน้่าไวต่อช่วงแสง และพันธุ์ข้าวไร่ ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นการเพ่ิมผลผลิตและ
เป็นทางเลือกของชาวนา ให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวมากมาย แต่ก็จ่าเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไป เนื่องจากโรคแมลงมีการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือเข้าท่าลายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงได้ ในส่วนของพันธุ์ข้าวลูกผสม ต้องปรับปรุงพันธุ์ให้มี
คุณภาพดี ผลผลิตสูง สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น จีน และเวียดนาม เป็นต้นได้ 

1.1.2 การศึกษากฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน่าเข้าส่งออก ซึ่งมีดังนี้  
1.1.2.1  กฎหมายภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 

1)  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ก่าหนดให้ทุกส่วนของข้าวเป็นสิ่งต้องห้ามน่าเข้า (Prohibited articles) 
(ยกเว้นข้าวสาร ปลายข้าว และข้าวนึ่ง) หากจะน่าเข้าหรือน่าผ่าน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร  

(1) เน้นการควบคุมการน่าเข้า (Quarantine) เพ่ือป้องกันโรค
แมลงศัตรูพืชที่จะมาสู่ประเทศไทย 

(2) ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโดยตรง แต่ถ้าผู้ส่งออกประสงค์ จะ
ขอให้จัดการเกี่ยวกับศัตรูพืชก่อนส่งออก เช่น การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือขอให้เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจ หรือให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับการก่าจัดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืช หรือแปลงปลูกพืชเพ่ือ
การส่งออก กรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ด่าเนินการให้ 

2)  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

(1) เน้นไม่ให้พันธุ์ดีถูกส่งออกไปนอกประเทศ 
(2) เพ่ือไม่ให้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพเข้าประเทศ เป็นความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการป้องกันไม่ให้พันธุ์พืชสงวนถูกส่งออกไปต่างประเทศ 
3)  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

(1) คุ้มครองผลประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่น่าไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ 
รวมทั้งพันธุ์ที่คิดค้นได้ใหม่ 

(2) เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์พืชหากเป็นการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าด้วยจะต้องท่าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 
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1.1.2.2 กฎหมายภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 
1)  พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ งออก ไป น อกและการน่ า เข้ าม า ใน

ราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพ่ือควบคุมสินค้าที่ส่งออกและน่าเข้า โดยต้องขออนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่าหรับข้าว กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศข้าวทั้งที่ เป็น
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และร่าข้าว เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร 

2)  พระราชกฤษฎีกาควบคุมการน่าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ห้ามน่าสินค้าที่ระบุเข้ามาในราชอาณาจักร (เมล็ดธัญญาหารเมล็ด
พืช) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นการ
แก้ไขในระดับกระทรวงเท่านั้น อย่างไรก็ตามก่อนการแก้ไขควรท่าการศึกษา ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
ขั้นตอนการขออนุญาต รวมทั้งศึกษาข้อก่าหนดต่างๆ ส่าหรับน่าไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่อไป 

1.1.3 สถานการณ์การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
1.1.3.1 การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศไทย 

1)  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐ โดยเฉพาะกรมการข้าว ซึ่งมีกอง
วิจัยและพัฒนาข้าวเป็นผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยมีศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ท่าหน้าที่พัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลักมากกว่า 50 พันธุ์ ปีละประมาณ 3,000 ตัน ซึ่ง
เป็นปริมาณที่เพียงพอส่าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย โดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าวจะผลิตปีละ 
85,000 ตัน อย่างไรก็ตามความต้องการของชาวนาที่ต้องการทั้งชนิดพันธุ์ และปริมาณในแต่ละปี เป็น
เรื่องที่ยากยิ่งที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตรงกับความต้องการของชาวนา ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์
ขยายและพันธุ์จ่าหน่าย โดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ่านวน 23 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศในแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงมี
ความต้องการซื้อหาในปริมาณมาก อย่างไรก็ดีการกระจายเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐยังไม่มีความคล่องตัว
เท่าที่ควร เนื่องจากภารกิจหลักของกรมการข้าวไม่ใช่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ่าหน่าย แต่จะ
ด่าเนินภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและส่งต่อเมล็ดพันธุ์ขยายให้กับเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ประกอบด้วยศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
และเอกชนที่ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ่าหน่าย โดย
กรมการข้าวสนับสนุนการผลิตของเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งในด้านวิชาการ การตรวจสอบคุณภาพ 
การตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสนับสนุนส่งเสริมให้กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ไปสู่
เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

2)  สถานการณ์การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวขององค์กรเกษตรกร 
และชุมชนสหกรณ์การเกษตรมีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง จ่านวน 64 โรง 
ท่าให้มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปีละประมาณ 40,000 ตัน อย่างไรก็ตามการผลิตเมล็ดพันธุ์
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลิตได้ประมาณเพียงปีละ 25,000–35,000 ตัน เห็นสมควรให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาการผลิตและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไป 
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ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่รวมตัวกัน เพ่ือผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชนภายใต้ค่าแนะน่าของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่
กรมการข้าว ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนอยู่จ่านวน 2,016 ศูนย์ แต่ละศูนย์มีพ้ืนที่ ผลิตเมล็ดพันธุ์
ประมาณ 200 ไร่ มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้โดยเฉลี่ยศูนย์ละ 50 ตัน รวมจะผลิตเมล็ดพันธุ์
ได้ประมาณ 105,000 ตัน แต่ถ้าหากสามารถให้การสนับสนุนและจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ให้มี
ครอบคลุมทั้งประเทศ จ่านวน 4,000 ศูนย์ จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัน อย่างไรก็
ตามด้วยข้อจ่ากัดหลายประการ ท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนให้บรรลุตาม
เป้าหมายดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นได้ ศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งเป็นองค์กรที่ภาครัฐส่งเสริมและให้การ
สนับสนุน นอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแล้วจะต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (สปก.) และที่ส่าคัญหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น จังหวัด อ่าเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง หากองค์กรดังกล่าวนี้เข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดท่าโครงการส่งเสริมการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพ่ือพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชน จะท่าให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
เป็นแหล่งส่ารองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพประจ่าท้องถิ่นของตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง 

3)  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งในรูปผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย 
มีก่าลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ่าหน่ายให้แก่ชาวนาทั่วไปปีละประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งสามารถจัด
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ประกอบการที่ด่าเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ ด่าเนินการผลิตและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดจนส่งเสริมการตลาด ซึ่งในการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ของผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์สนใจด่าเนินการเฉพาะพันธุ์ข้าวลูกผสมเท่านั้น 
โดยเมื่อประมาณ 8–9 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์จ่านวน 3–4 ราย ได้มีการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมขึ้นในประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการ บางรายได้เริ่มทดลองจ่าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ข้าวลูกผสมบ้างแล้ว ในราคากิโลกรัมละประมาณ 100 บาทส่าหรับพันธุ์ข้าวที่ทางราชการ
ส่งเสริม และเกษตรกรมีความต้องการ หากผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องการด่าเนินการผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์จะขอซื้อเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวไปขยายพันธุ์ต่อ เพ่ือผลิตเป็น
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ่าหน่ายต่อไป  

กลุ่มที่  2 เป็นผู้ประกอบการที่ด่าเนินการในด้านการผลิตและ
การตลาด โดยรับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวไปท่าการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์
จ่าหน่าย ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่บริษัท ร้านค้า โรงสี ผู้ประกอบการรายย่อย 
และชาวนาก้าวหน้า รวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน ส่วนใหญ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ยังไม่มีระบบควบคุมคุณภาพ
ที่ชัดเจน มีการบรรจุถุง และมีตราเครื่องหมายของผู้ผลิต ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต
รวบรวม จ่านวน 2,274 ราย ด่าเนินการผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างปีละมากกว่า 300,000 ตัน ราคาจ่าหน่ายส่วนใหญ่จะ
ใกล้เคียงกับราคาของทางราชการข้ึนอยู่กับชนิดพันธุ์ และปริมาณความต้องการของตลาด 
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กลุ่มท่ี 3 เป็นผู้ประกอบการที่ด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยรวบรวม
พันธุ์ข้าวจากแปลงปลูกของชาวนาทั่วไปมาท่าการบรรจุ (ถุงขาว) โดยไม่ผ่านการรับรอง ไม่มีการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย และไม่มีการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นเห็นควรที่จะพัฒนา
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการให้ความรู้ ให้ค่าแนะน่าให้เป็น
ผู้ประกอบการที่ด่าเนินการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามกฎหมาย 

1.1.3.2 การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามกฎหมาย 
ในการด่าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกร ชุมชนเกษตรกร และ

ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังกล่าว จ่าเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 
โดยภาครัฐ เพ่ือให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่าหรับประเทศไทยมีกฎหมาย 
เมล็ดพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ข้าวจัดเป็นพืชควบคุม ในการน่าเข้าและส่งออกในรูปเมล็ดพันธุ์ (ข้าวเปลือก) ส่วนการผลิต และ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องมีการขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพ่ือการค้า และ
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ได้มีการก่าหนดมาตรฐาน คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์จ่าหน่ายเกี่ยวกับความงอก ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ จ่านวนเมล็ดพันธุ์ปน และเมล็ดข้าว
วัชพืชและข้าวแดงไว้ด้วย โดยภาครัฐมีพนักงานเจ้าหน้าที่ (สารวัตรเกษตร) เป็นผู้ควบคุม นอกจากนี้
แล้ว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ่าหน่าย กฎหมายบังคับให้มีเลขทะเบียนประจ่าพันธุ์ (เลข พ.พ.) ด้วยเพ่ือ
ป้องกันชื่อพันธุ์ซ้่าซ้อน และลอกเลียนชื่อ/เครื่องหมายการค้า แต่เนื่องจากความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวของเกษตรกรในแต่ละปีมีจ่านวนมาก ผู้ประกอบการจึงสนใจเข้ามาด่าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์มากขึ้น 
นอกจากการใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมคุณภาพแล้ว ภาครัฐยังมีการสนับสนุน และส่งเสริมภาคเอกชนให้
มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีการรับรองระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP: Seed) ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ ส่าหรับห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน 
ปัจจุบันระบบการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ (Seed Certification) ยังไม่ได้มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย
ในการด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ จ่าเป็นต้องเร่งด่าเนินการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้มี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดระบบเครือข่ายการผลิต และจ่าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

จากแนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าว และ
เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งชุมชนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน สามารถเพ่ิม
ปริมาณการผลิตได้ในทุกๆ ปี และในปี 2559 สามารถตอบสนองความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ
ชาวนาได้ไม่น้อยกว่า 781,500 ตัน ซึ่งจะแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอ และเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3.3 การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนา 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนา พบว่า 

ชาวนาส่วนใหญ่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ร้อยละ 63.81 (ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเอง
มาแล้ว 2 ฤดู) รองลงมาชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์จากการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ ร้อยละ 33.28 และที่เหลือ
ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาโดยไม่ซื้อ ร้อยละ 2.91 โดยชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เมล็ดพันธุ์ที่
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เก็บไว้เองมากกว่าภาคอ่ืนๆ ส่วนชาวนาภาคกลางใช้เมล็ดพันธุ์จากการซื้อใหม่มากกว่าภาคอ่ืนๆ 
ชาวนาทั้งประเทศซื้อเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย ฤดูละ 516.12 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยชาวนาภาคกลางซื้อ
เมล็ดพันธุ์มากที่สุดเฉลี่ย ฤดูละ 1,054.41 กิโลกรัมต่อครัวเรือน และชาวนาภาคใต้ซื้อเมล็ดพันธุ์น้อย
ที่สุด เฉลี่ยฤดูละ 134.97 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ ชาวนาซื้อจากร้านค้า
มากที่สุด เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า หาซื้อได้ง่าย รองลงมาคือ ราคาถูก และไม่มีแหล่งอ่ืน
ให้เลือกซื้อ ซึ่งเป็นการแนะน่าจากเพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ตัวแทนจ่าหน่ายและ
เจ้าหน้าที่รัฐ มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มากในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ยกเว้นภาคใต้จะ
ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มากในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เนื่องจากมีฤดูกาลที่แตกต่างจากภาคอ่ืน 
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ของชาวนาในประเทศเฉลี่ย 20.04 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์สูงสุด 
70 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่่าสุด 2 กิโลกรัมต่อไร่ ชาวนามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 
54.59) มีการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งชาวนาในภาคกลางส่วนใหญ่มีการใช้อัตรา
เมล็ดพันธุ์ปลูกมากกว่า 20 กิโลกรัมต่อไร่ ชาวนาภาคเหนือครึ่งหนึ่งมีการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ปลูก
มากกว่า 20 กิโลกรัมต่อไร่ ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ส่วนใหญ่ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ไม่
เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเหตุผลการปฏิบัติของชาวนาส่วนใหญ่ เนื่องจากเคยปฏิบัติมาแต่เดิม 
รองลงมาคือ หว่านเผื่อไม่งอก แมลง นก และหนู ตามล่าดับ ชาวนาส่วนใหญ่พบปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์
มีความงอกต่่า สิ่งเจือปนมาก และไม่มีอุปกรณ์การคัดท่าความสะอาด จึงเป็นสาเหตุให้ชาวนาต้องใช้
อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวสูง เป็นสาเหตุส่าคัญให้ต้นทุนการผลิตของขาวนาสูง แต่อย่างไรก็ตามยังมีชาวนา
บางส่วนที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราตามค่าแนะน่าของทางราชการ และได้ผลผลิตสูง (ผลผลิตตั้งแต่ 
601 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไป) จึงควรมีการแนะน่าการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ชาวนา (อภิชาต  พงษ์ศรีหดุลชัย 
และคณะ, 2555)  

1.1.3.4 การพัฒนาบุคลากร 
สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงธุรกิจมากขึ้นเนื่องจากเกษตรกรไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
และมีการปลูกข้าวกันมากขึ้น ดังนั้นความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ลดลง เนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุ และมีการทดแทน
ในอัตราที่ไม่สมดุล ขาดความต่อเนื่องในการสอนงาน โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
และนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว ท่าให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านเหล่านี้ ขาดคนรุ่นใหม่ที่จบตรง
สาขามาสืบทอดงาน เมล็ดพันธุ์ ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
ปัญหาเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
จากสถานการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้

เพียงพอ ต่อความต้องการทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทั้งนี้ต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร บางสายงานที่ขาดแคลน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ
เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การค้าข้าว 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานการการค้าข้าวทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคาม  
1.2.3 เพ่ือสรุปเสนอกลยุทธ์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา:  

หน่วยงานผู้ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน 
สหกรณ์การเกษตร สมาคมผู้รวบรวมและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ชมรมผู้ผลิตและจ่าหน่าย เมล็ดพันธุ์
ข้าว และผู้ประกอบการภาคเอกชน ด่าเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) จากสถานการณ์การผลิต และ

แนวทางการด่าเนินงาน การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน ให้ไทยเป็นศูนย์กลางและกระจายเมล็ดพันธุ์
ข้าว เพ่ือก่าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงาน/โครงการ และวิธีการด่าเนินงาน เพ่ือก่าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียนโดยด่าเนินงาน 
ดังนี้ 

1) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2) ออกแบบการด่าเนินงานโดยการจัดประชุมคณะท่างานและผู้เกี่ยวข้อง 
3) ร่างแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์

ข้าวในอาเซียน 
4) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระยะเวลาการด่าเนินงาน พ.ศ. 2558–

2563 
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 

มีข้ันตอนการด่าเนินงาน ดังนี้ 
1.3.3.1 ก ารวิ จั ย เอกสาร  (Documentary Research) ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบ บ

ผสมผสาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ การเป็นศูนย์กลาง การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในอาเซียน พ.ศ. 2558–2561 โดยศึกษาจากเอกสารที่ส่าคัญ จ่านวน 15 ชิ้น ดังนี้ 

1)  แผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ. 2554–2557  
2)  ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ด้านการผลิต) ฉบับที่ 2 ปี 2555–2559 
3)  ร่างยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2558–2668 
4)  นโยบายและแนวทางการด่าเนินงานกรมการข้าว ปี 2557 ของ

กรมการข้าว 
5)  ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว (พ.ศ. 2554–2559)  
6)  ร่างยุทธศาสตร์การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2557–2559  
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7)  เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยข้าว 
ปี 2555–2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดยมูลนิธิข้าวไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

8)  สถานการณ์สินค้าเกษตรส่าคัญ ปี  2556 และแนวโน้มปี  2557 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

9)  สถานการณ์ การผลิตและการตลาดข้าวของโลก ปีการผลิต 
2556/2557, 2557/2558 โดยกรมการข้าว (รวมข้อมูลของส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

10)  บทสรุปส่าหรับผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว 
(พ.ศ. 2555–2559)  

11)  รายงานแผนการด่าเนินงานประจ่าปีของกรมการข้าว พ.ศ. 2555–
2556 และแผนปฏิบัติการประจ่าปี พ.ศ. 2557 กรมการข้าว 

12)  เอกสารประกอบ การชี้ แจ งสภ านิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ  ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ข้าว กรมการข้าว สิงหาคม 2557 

13)  บทความเรื่อง “มองสถานการณ์ข้าวไทย ผ่านตลาดการค้าข้าวโลก” 
โดย นายสมพร อิศวิลานนท์ ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มกราคม 2557 

14)  ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน” เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2556 

15)  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ กรมการข้าว 
16)  แผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ. 2558–2562 

1.3.3.2 การประชุมคณะท่างานยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 

1)  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมระแง้ ชั้น 2 
กรมการข้าว 

2)  ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมระแง้ ชั้น2 
กรมการข้าว 

3)  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น3 
กรมการข้าว 

4)  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 
กรมการข้าว 

1.3.3.3 การประชุมคณะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ด
พันธุ์ข้าว รวม 3 ครั้ง ดังนี้ 

1)  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น3 
กรมการข้าว 

2)  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น3 
กรมการข้าว 
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3)  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 
กรมการข้าว 

1.3.3.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลาง
เมล็ดพันธุ์กับ ผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

1.3.3.5 การจัดท่ายกร่างยุทธศาสตร์การให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในอาเซียน ปี 2558–2561 พร้อมก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
และแนวทางการด่าเนินงาน โดยมีแนวทางการด่าเนินงานตามรูปแบบในแผนภูมิที่ 2 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2  สรุปเครื่องมือส่าคัญของการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ 
 

1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 
1.4.1 ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
1.4.2 ผลผลิตข้าวของไทยเฉลี่ยสูงขึ้นจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  
1.4.3 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวของอาเซียน 
1.4.4 ไทยสามารถผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของ

พ้ืนที่ปลูก 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นเรื่องที่คุ้นเคยในวงธุรกิจ
มากว่า 30 ปี โดยในช่วงต้นของทศวรรษ 1970 เป็นช่วงที่นักวิชาการและนักวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย
ธุรกิจ ได้มีการประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ และมีความจ่าเป็นที่ต้อง
หาวิธีการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนั้น การประชุมสัมมนาของนักวิชาการ 
ในประเด็นดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์กในเดือนพฤษภาคม 1977 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) อย่างเป็นทางการ (Harrison, 2003: 5) เพ่ือ
คิดค้นวิธีการทางการบริหารที่สามารถตอบโต้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
โอกาส ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และหาวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับ
ข้อจ่ากัด และปัจจัยภายในองค์การต่างๆ 

หัวใจส่าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ อยู่ที่การแสวงหาวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการธรรมดาหรือเป็น
การท่างานตามวิธีการท่างานปกติแบบงานประจ่า (routine works) แต่เป็นการคิดค้น วิธีการท่างาน
ที่แตกต่างเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถพลิกสถานการณ์ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เป็น
รองหรือเป็นต่อให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด โดยแผนกลยุทธ์นั้นจะ
เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ที่แสดงถึงวิธีการที่องค์กรใช้เพ่ือให้สามารถบรรลุผลส่าเร็จตามพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ขององค์การ (Wheelen & Hunger, 2000: 12) มีการก่าหนดพันธกิจที่ต้องการไปสู่ 
มีการก่าหนดเป้าหมายของการด่าเนินการ และวิธีการหลักที่ส่าคัญเพ่ือให้เกิดการบรรลุความส่าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยมีเครื่องมือส่าคัญ คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในในเรื่องจุดแข็งจุดอ่อน 
(Strengths & Weaknesses) และปัจจัยภายนอก ในเรื่องโอกาส และภัยคุกคาม (Opportunities & 
Threats) เครื่องมือดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุด ในการวิเคราะห์หรือประเมินสิ่งแวดล้อม
ภายนอก (environmental scanning) โดยรู้จักกันดีในชื่อย่อว่า SWOT Analysis (Wheelen & 
Hunger, n.d.: 9) ซึ่งมาจากค่าย่อของปัจจัยภายใน และภายนอกท้ังสี่ประการดังกล่าว 

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องที่นิยมหรือประสบความส่าเร็จในหน่วยงานธุรกิจเอกชน
เท่านั้น ในหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลและหน่วยที่ไม่แสวงหาผลก่าไรต่างๆ ก็ได้น่าแนวคิดดังกล่าว
ไปใช้อย่างได้ผล ตัวอย่างเช่น การไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
ได้แก่ บริษัทเอกชนที่มีความคล่องตัว รวดเร็วในการขนส่ง ก็ได้มีการใช้กลยุทธ์ปรับตัวเพ่ือความอยู่
รอด เช่น การริเริ่มใช้แสตมป์ที่มีกาวแบบสติกเกอร์ในตัวเอง การบริการรับส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 
(e–mail) เป็นต้น (Robbins & Coulter, 2002: 199) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแนวคิดดังกล่าว เป็นสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงหรือมีการ
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ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และองค์การมีความจ่าเป็นต้อง
มีการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดหรือให้สามารถท่างานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่าหรับประเทศไทย มีการวางแผนกลยุทธ์ในภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจมากว่า 20 ปี แต่ใน
ระบบราชการ ความเอาจริงเอาจังในการให้มีการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งได้ถูกเรียกชื่อให้เหมาะสมกับ
ความเป็นราชการว่า การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ิงเริ่มด่าเนินการอย่างจริงจังหลังการปฏิรูประบบ
ราชการ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยในแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐของส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ ได้ก่าหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
(ส่านักงาน ก.พ.: www.opdc.go.th /point/pdf/Reform_master_plan.pdf)  

สร้างแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีแผนกลยุทธ์และการ 
ด่าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัจจัยสู่ความส่าเร็จ 
ตัวชี้วัดผลส่าเร็จ มาตรฐานผลงาน และกลยุทธ์นี้ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะ 

เช่นเดียวกับในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546–พ.ศ. 2550) ที่
ด่าเนินการโดยส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีการก่าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไว้ถึง 7 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์แรก: การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการ
ท่างาน ก็ได้มีการก่าหนดมาตรการส่าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ (ก.พ.ร. , 
มีนาคม 2546: 11)  

1) วางเงื่อนไขให้ส่วนราชการต่างๆ น่าระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้
อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์และแผนด่าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยให้มีการก่าหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ ในทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับองค์การ (Organization 
Scorecard) ลงไปจนถึงระดับตัวบุคคล (Individual Scorecard) รวมถึงให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มี
การรายงานผลสัมฤทธิ์รายปี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

2) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการด่าเนินงาน โดยจัดให้มีการเจรจาและท่าความตกลง
ว่าด้วยผลงานประจ่าปีให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนการด่าเนินงานรายปีกับหัวหน้าส่วน
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปีและ
ถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ่าปีแก่ส่วนราชการ 

จากการให้ความส่าคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
หรือการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นส่าคัญประเด็นหนึ่งที่ระบบราชการไทยน่ามาใช้เป็น
เครื่องมือส่าคัญในการพัฒนาระบบราชการให้เกิดการท่างานอย่างมีผลสัมฤทธิ์ โดยถือเป็นเงื่อนไข
ส่าคัญที่ส่วนราชการ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรมจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ มีการก่าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ก่าหนดเป้าประสงค์ของการด่าเนินการ (Goal) ที่ต้องการบรรลุ มีการก่าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงานกิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ ไปจนถึงการมีตัวชี้วัดผลการด่าเนินงาน 
(Key Performance Indicators: KPIs.) ที่น่าเชื่อถือมีความเป็นรูปธรรมและสอดรับกับยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานราชการท่างานอย่างมีทิศทาง สามารถรู้ถึงสถานะ และขีด
สมรรถภาพของตนเอง และน่าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการในที่สุด 
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แนวคิดทางทฤษฎีและเทคนิคการบริหารที่ส่าคัญซึ่งเป็นที่มาของการวางแผนยุทธศาสตร์ใน 
ระบบราชการไทยนั้น มาจากแนวคิดส่าคัญที่เป็นกระแสใหม่ของการจัดการ ซึ่งเป็นที่นิยมในโลก
ตะวันตกหลายเรื่อง เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management: 1980) การวัดผลองค์การ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard, 1996) การจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Manage–
ment, 1990) การจัดท่าตัวชี้วัดองค์การ (Key Performance Indicators: KPIs.) การคิดค้นวิธีการ
ท่างานในระบบราชการแบบใหม่ (Reinventing Government, 1993) การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization: 1990) การสร้างเกณฑ์เทียบ (Benchmarking) เป็นต้น เนื้อหา
ทางวิชาการและหลักการที่ใช้ปฏิบัติในธุรกิจตะวันตกเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างใหญ่
หลวงต่อการออกแบบการปฏิรูประบบราชการไทย โดยไทยได้น่าสาระส่าคัญบางส่วนของแต่ละ
แนวคิดทฤษฎีหรือเทคนิคการบริหารดังกล่าวมาเป็นกรอบในการออกแบบ การออกแบบการปฏิรูป
ระบบราชการใช้เป็นกรอบแนวคิดในการด่าเนินงาน ดังนี้  

2.1.1  ด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
นักวิชาการตะวันตกหลายคนได้ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ อาทิเช่น 

เป็นกระบวนการในการก่าหนด (formulating) และน่ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (implementing) เพ่ือให้
เกิดผลส่าเร็จตามเป้าประสงค์ระยะยาว และให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (sustain 
competitive advantage) (Schermerhorn, 2004: 211) เป็นกระบวนการที่องค์การวิเคราะห์และ
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ มาก่าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการ ไปสู่การ
สร้างกลยุทธ์ที่องค์การมุ่งหวังให้เกิดผลตามทิศทางที่ก่าหนดไว้ การน่ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรวมถึง
วิธีการและความพยายามต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียที่ส่าคัญ 
(Harrison: 4) เป็นชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติ ทางการบริหารที่ส่งผลถึงผลการปฏิบัติงาน
ระยะยาวขององค์การ (Wheelen & Hunger, n.d.: 3)  

จากการให้ค่านิยามที่หลากหลายข้างต้นมีจุดร่วมที่ส่าคัญซึ่งเป็นหัวใจของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การก่าหนดเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายระยะยาว การวิเคราะห์สถานการณ์
ภายใน และภายนอกองค์การ การก่าหนดวิธีการเชิงกลยุทธ์ การน่าไปปฏิบัติให้เกิดผลส่าเร็จ ซึ่งเป็น
กระบวนการพ้ืนฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามการด่าเนินการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ไม่ใช่สิ่งที่สามารถด่าเนินการแบบงานประจ่าหรือเป็นการคิดแบบที่เคยปฏิบัติในอดีต ทั้งนี้ ผู้น่า
วิธีการดังกล่าวไปใช้ต้องมีวิธีการคิดอย่างเป็นกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หรือมุมมอง เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ที่แตกต่างไปจากวิธีการคิดแบบราชการหรือการท่างานตามกฎระเบียบ การตัดสินใจ
ตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาในอดีต ซึ่ง Harrison ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะส่าคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
ว่าประกอบด้วยลักษณะส่าคัญ 6 ประการ คือ (Harrison, n.d.: 25–28)  

1) มีจุดมุ่งมั่น (Intend Focused) การคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่กระบวนการของการ
ลองผิดลองถูก แต่เรื่องของการมีจุดมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ (Vision) เกี่ยวกับองค์การในอนาคต 
หรือจุดมุ่งที่องค์การต้องการไปสู่ที่ชัดเจน มีความตระหนักในทิศทาง (sense of direction) มองเห็น
ภาพที่ชัดเจนในอนาคต มีความตระหนักในความต้องการค้นพบ (sense of discovery) ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายที่ทุกคนในองค์การจะใช้ความพยายามร่วมกันให้เกิดการค้นพบสิ่งที่ต้องการ และมีความ
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ตระหนักในจุดหมายปลายทาง (sense of destination) เป็นความรู้สึกมุ่งมั่นชัดเจนในจุดมุ่งหมายที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในบั้นปลายของความพยายามดังกล่าว  

2) การคิดที่ครอบคลุม (Comprehensive) การคิดเชิงกลยุทธ์ตั้งอยู่บน พ้ืนฐาน
ของการคิดอย่างเป็นระบบ (System Perspective) เห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์การกับระบบใหญ่ 
เห็นความเกี่ยวพัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบ มองเห็นผลกระทบจากการคิด 
การตัดสินใจที่เกิดขึ้นของหน่วยงานกับส่วนอ่ืนๆ ภายในระบบ มีตัวแบบความคิด (Mental Model) 
ในการตัดสินใจ โดยเป็นการคิดอย่างมีกรอบ มีหลักการสามารถเห็นปัจจัยภายในและภายนอก
องค์การที่มีผลกระทบเก่ียวพันอย่างครอบคลุม 

3) เป็นผู้สามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ (Opportunistic) ผู้ที่ เป็นนักคิด
เชิงกลยุทธ์จะต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ข้อได้เปรียบและโอกาสที่องค์การมีอยู่หรือความสามารถในการ
คาดการณ์เก่ียวกับโอกาสในอนาคตสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือองค์การอ่ืนๆ 

4) การมองการณ์ไกล (Long Term Oriented) การคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ได้คิดเพียง
สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือหวังผลที่เกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบัน แต่จะต้องมีมุมมองที่ไกลออกไปใน
อนาคต สามารถคาดการณ์และหวังผลที่เกิดขึ้นในระยะไกล แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะยังไม่เห็นความส่าเร็จ
ในปัจจุบันก็ตาม 

5) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอดีตและปัจจุบัน (Built on Past and Present) การคิด
เชิงกลยุทธ์ไม่ละเลยอดีตและปัจจุบัน เป็นการคิดในห้วงเวลา (thinking in time) เห็นคุณค่าของ
บทเรียนในอดีต เรียนรู้ข้อบกพร่องผิดพลาดของบทเรียนในอดีต เห็นข้อจ่ากัดต่างๆ และสถานการณ์
ที่เป็นจริงในปัจจุบัน เพ่ือน่าไปสู่ความส่าเร็จในอนาคต 

6) ใช้สมมติฐานเป็นแรงขับเคลื่อน (Hypothesis Driven) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
เหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีการตั้งสมมติฐานและการทดสอบ โดยการตั้งสมมติฐาน
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creative process) ส่วนการ
ทดสอบ สมมติฐาน ถือเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ (analytical process) ท่าให้เกิดความคิดใหม่ๆ 
และการพัฒนาใหม่ๆ เกิดข้ึนในองค์การ 

2.1.1.1 กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
แม้ว่าต่าราการจัดการเชิงกลยุทธ์แต่ละเล่มจะมีการกล่าวถึงขั้นตอนที่

แตกต่างกันออกไป แต่ขั้นตอนต่างๆ ที่ ส่ าคัญ ไม่แตกต่างกันนัก โดยขั้นตอนที่ ส่ าคัญนั้ น 
Schermerhorn ได้สรุป ออกเป็นเพียงแค่ 2 ส่วนเท่านั้น คือ การก่าหนดกลยุทธ์ (Strategy 
Formulation) และการน่ ากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ  (Strategy Implement–ation) โดยในส่วนแรก 
ประกอบด้วย กระบวนการส่าคัญ 3 กระบวนการ คือ  

1)  การวิเคราะห์และระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การที่เรียกสั้นๆ 
ว่า SWOT Analysis 

3)  การทบทวนกลยุทธ์และการสร้างกลยุทธ์ใหม่  
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ส่าหรับในส่วนที่ สอง คือ การน่ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย
กระบวนการส่าคัญ 2 กระบวนการคือ  

1)  การน่ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
2)  การควบคุม ติดตามผล และปรับปรุงกลยุทธ์ใหม่ (Schermerhorn, 

n.d,: 213) โดยแสดงให้เห็นตามแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3  กระบวนการของการจัดการกลยุทธ์ 

 
จากกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นองค์ประกอบ

ส่าคัญของการด่าเนินการดังกล่าว โดยอาจกล่าวได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
ส่าคัญในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  พันธกิจ (Mission) หมายถึง จุดมุ่งหมาย (purpose) หรือเหตุผล
การด่ารงอยู่ขององค์การ (Hunger & Wheelen, 2001: 6) องค์การที่ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์
จ่าเป็นต้องระบุพันธกิจหรือการระบุถึงสิ่งที่องค์การต้องกระท่าให้เกิดผลส่าเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) 
หรือภาพที่องค์การ ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต การระบุถึงพันธกิจขององค์การเป็นการตอบค่าถาม
ส่าคัญว่า “เราก่าลังท่างานเพื่อมุ่งสู่สิ่งใด” “อะไรคือความฝันของเรา” และ “อะไรคือความแตกต่างที่
เราจะเสนอให้แก่ลูกค้าของเรา” (Hamel, 2000: 72–73)  

2)  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย (Stakeholders Analysis) 
พ้ืนฐานของการจัดการ เชิงกลยุทธ์ที่มีผลสัมฤทธิ์จะต้องสามารถระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง 
บุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
(Schermerhorn, 2004: 215) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางบทบาทพันธกิจขององค์การให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมีผลกระทบต่อการด่าเนินการขององค์การได้
เช่นกัน (Robbins & Coulter, 2002: 75)  

3)  วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นสิ่งที่มุ่งหวังหรือผลที่ต้องการให้เกิด
ในระดับของการปฏิบัติ โดยมีลักษณะเป็นผลระยะสั้นที่สามารถวัดผลส่าเร็จและวัดผลความก้าวหน้า

การวิเคราะห์
และระบุถึง 

พันธกิจ 
วัตถุประสงค์

และกลยุทธ์ที่ใช้
ในปัจจุบัน 

 

การวิเคราะห์
โอกาส ภัยคุกคาม
จากภายนอก และ
จุดแข็ง จุดอ่อน
ภายในองค์การ 

 
 

การทบทวนและ
ก่าหนดพันธกิจ 
วัตถุประสงค์

และกลยุทธ์ใหม่
ขององค์การ 

การน่า 
กลยุทธ์ 

ไปปฏิบัติ 
 

การ
ประเมินผลที่
เกิดข้ึนและ
การปรับปรุง 

กลยุทธ์ 
 

Strategy Formulation Strategy Implementation 
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ได้อย่างเป็นรูปธรรม (Schermerhorn, 2004: 216) นอกจากค่าว่าวัตถุประสงค์ บางองค์การอาจใช้
ค่าว่าเป้าประสงค์ (Goals) เป็นการระบุสิ่งที่ต้องการมุ่งหวังให้เกิดผลส่าเร็จทดแทนกันได้ โดย
เป้าประสงค์ลักษณะเป็นคุณภาพของผลที่ต้องการให้เกิดมากกว่าจะระบุเป็นเชิงปริมาณ และไม่มี
กรอบของเวลาที่ต้องท่าให้เกิดความส่าเร็จ (Hunger & Wheelen, 2001: 7) โดยธุรกิจส่วนใหญ่
มักจะก่าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

– ผลก่าไร (Profitability)  
– ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
– การเติบโต (Growth)  
– ผลประโยชน์ที่ได้รับของผู้ถือหุ้น (Stockholder Wealth)  
– การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Utilization of Resources) เป็นต้น 

4)  การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์การ เพ่ือพิจารณาถึงสถานะที่เป็นจริงในเรื่องจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) โดยสอง
หัวข้อแรก เป็นการประเมินภายในองค์การ (internal assessment) เพ่ือให้เห็นถึงจุดแข็ง หรือ ขีด
สมรรถนะหลัก (core competencies) ขององค์การ เช่น ความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เทคโนโลยีที่สูงกว่าคู่แข่ง ระบบการจ่าหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น ส่วนสองหัวข้อหลัง 
เป็นเรื่องของการประเมินภายนอกองค์การ (external assessment) ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายนอกที่มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการด่าเนินงานขององค์การ 

ตัวแบบส่าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่
ผู้ศึกษาด้านกลยุทธ์ คือ ตัวแบบองค์ประกอบส่าคัญ 5 ประการ (Five Forces Model) ซึ่งเสนอโดย
นักวิชาการด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ Michael E. Porter ที่ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์โอกาส
และภัยคุกคามขององค์การ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องค่านึงถึง 5 ด้านคือ  

(1)  คู่แข่งขันในปัจจุบัน (Industrial Competitors)  
(2) คู่แข่งขันที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคต (New Entrants)  
(3) คู่ค้า (Suppliers)  
(4)  ลูกค้า (Customers)  
(5) การมีสินค้าหรือบริการทดแทน (Substitutes)  

5)  กลยุทธ์ขององค์การ (Organizational Strategies) หมายถึง วิธีการ
หลักที่องค์การ เลือกใช้เพ่ือให้เกิดผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นวิธีการ
ที่มาจาก ประเมินโอกาสและภาวะคุกคามจากภายนอก และค่านึงถึงสถานะในด้านจุดแข็งจุดอ่อน
ขององค์การ และก่าหนดเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่องค์การเผชิญหน้า โดยสามารถ
แยกระดับของกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate–level Strategy) กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ (Business–level Strategy) และกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน (Functional–level Strategy)  

2.1.1.2 มิติด้านกระบวนการจัดการ  
เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อย 3 ขั้นตอน คือ 
1) นวัตกรรม (Innovation)  
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2) การปฏิบัติ (Operation)  
3) การบริการหลังการขาย (Post–sale Service)  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
1) นวัตกรรม เป็นเรื่องของการที่องค์การต้องมีผลของความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ หรือการคิดค้นสิ่งใหม่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการท่างาน โดยองค์การต้องมีการ
วิจัยตลาด (Market Research) เพ่ือระบุความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและพัฒนาเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ๆ แก่ลูกค้า 

2) การปฏิบัติ เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจะต้องมุ่งเน้น 
ให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสม่่าเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
วงจรของการผลิตที่เป็นไปตามก่าหนด และเน้นที่กระบวนการน่าสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า (deliver 
the products/services) ให้สามารถบริการได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง ตรงต่อเวลา ซึ่งจะน่าไปสู่ความ
พึงพอใจของลูกค้า 

3) การบริการหลังการขาย เป็นเรื่องของการดูแลลูกค้าหลังจากที่ซื้อ
สินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน การซ่อมบ่ารุง การ
รับคืนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง กระบวนการด้านการจ่ายเงินและเครดิต เป็นต้น ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนับเป็น
หัวใจส่าคัญของการวัดผลในหัวข้อมิติด้านกระบวนการจัดการ (Kaplan & Norton, n.d.: 97–106)  

2.1.1.3 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นมิติที่มีความส่าคัญอีกมิติหนึ่ง และ
เป็นพ้ืนฐานของความส่าเร็จในมิติต่างๆ ข้างต้นทั้ง 3 มิติ เนื่องจากหากพนักงานในองค์การมีการ
เรียนรู้มีความสามารถทักษะในการท่างาน ก็จะส่งผลถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ 
ภายในองค์การและน่าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างผลก่าไรต่อองค์การในท้ายที่สุด 

ประเด็นการวัดผลในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาประกอบด้วยหลัก
ส่าคัญ 3 เรื่อง คือ  

1) การวัดความสามารถของพนักงาน (Employee Capabilities)  
2) ความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสาร ( Information Systems 

Capabilities)  
3) แรงจูงใจการมอบอ่านาจและการจัดเรียงแบบแผนการท่างานภายใต้

กลยุทธ์ (Motivation, Empowerment and Alignment) (Kaplan & Norton, n.d.: 127)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การวัดความสามารถของพนักงาน องค์การจะต้องประเมินถึง

สมรรถนะที่จ่าเป็นในการท่างานของพนักงาน (Staff Competencies) ในด้านต่างๆ เช่น ทักษะใน
เชิงกลยุทธ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน ระดับความสามารถที่จ่าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยกลยุทธ์ในการ
ด่าเนินการเพ่ือให้เกิดความส่าเร็จ คือจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) ให้แก่พนักงานในองค์การ
อย่างเหมาะสม 

2) ความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสารเป็นพ้ืนฐานอีกเรื่องหนึ่งที่
ส่าคัญ ในมิติการเรียนรู้และการพัฒนา โดยระบบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัย และทันการณ์ 
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จะมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการสื่อสารภายในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นการวัดในเรื่องความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสาร 
สามารถท่าได้ในเรื่อง ร้อยละของความส่าเร็จในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ ความรวดเร็วของ
วงรอบการบริการ และการเพิ่มขึ้นของจ่านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งในและจากภายนอกองค์การ เป็นต้น 

3) แรงจูงใจ การมอบอ่านาจ และการจัดเรียงแบบแผนการท่างาน
ภายใต้กลยุทธ์ เป็นเรื่องของการวัดบรรยากาศของการท่างานที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความส่าเร็จใน
การท่างานในเรื่องอ่ืนๆ ตามมา ซึ่งหากองค์การมีบรรยากาศที่ส่งเสริมในเชิงบวก เป็นบรรยากาศของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการสื่อสารอย่างเปิดเผย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายขององค์การที่ต้องการไปสู่การจัดเรียงแบบ
แผนการท่างาน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะน่าไปสู่ความส่าเร็จของการท่างานอย่างเป็นเอกภาพ 

ประเด็นการวัดในเรื่องนี้ เช่น การนับจ่านวนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มา
จากพนักงาน การดูผลส่าเร็จของการปรับปรุงงานภายหลังที่มีข้อเสนอแนะต่างๆ ความส่าเร็จในการ
ถ่ายทอด เป้าหมายจากระดับบนไปสู่ระดับพนักงานปฏิบัติการในระดับล่าง การวัดความสามารถ ใน
การท่างานเป็นทีม เป็นต้น (Kaplan & Norton: 126–146)  

ส่าหรับระบบราชการไทย ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการ
น่ามาเป็นมิติในการประเมินผล 4 มิติ คือ 

1)  มิติด้านประสิทธิผล 
2)  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
3)  มิติด้านประสิทธิภาพ 
4)  มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

ทฤษฎีและแนวคิดท้ังสองประการ ซึ่งจะได้น่ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ส่าคัญในการ
จัดท่าแผนยุทธศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน พ.ศ. 2558–2561 

2.1.2  ด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศไทย 
2.1.2.1  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐ โดยเฉพาะกรมการข้าว ซึ่งมีกองวิจัย

และพัฒนาข้าวเป็นผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยมีศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ท่าหน้าที่พัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลักมากกว่า 50 พันธุ์ ปีละประมาณ 3,000 ตัน ซึ่ง
เป็นปริมาณที่เพียงพอส่าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าวจะผลิตปีละ 
85,000 ตัน อย่างไรก็ตามความต้องการของชาวนาที่ต้องการทั้งชนิดพันธุ์และปริมาณในแต่ละปี เป็น
เรื่องที่ยากยิ่งที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตรงกับความต้องการของชาวนา ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์
ขยายและพันธุ์จ่าหน่าย โดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ่านวน 23 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศในแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสงมี
ความต้องการซื้อหาในปริมาณมาก อย่างไรก็ดีการกระจายเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐ ยังไม่มีความคล่องตัว
เท่าที่ควร เนื่องจากภารกิจหลักของกรมการข้าว ไม่ใช่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ่าหน่าย แต่จะ
ด่าเนินภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และส่งต่อเมล็ดพันธุ์ขยายให้กับเครือข่ายผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วย ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเกษตรกรที่ผลิตเมล็ด
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พันธุ์ข้าว และเอกชนที่ประกอบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด่าเนินการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์
จ่าหน่าย โดยกรมการข้าวสนับสนุนการผลิตของเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งในด้านวิชาการ การ
ตรวจสอบคุณภาพ การตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสนับสนุนส่งเสริมให้กระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

2.1.2.2  สถานการณ์การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวขององค์กรเกษตรกรและ
ชุมชน 

1) สหกรณ์การเกษตรมีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ขนาด 2 ตัน/
ชั่วโมง จ่านวน 64 โรง ท่าให้มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปีละประมาณ 40,000 ตัน 
อย่างไรก็ตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลิตได้ประมาณ 25,000 ตัน 
เห็นสมควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาการผลิตและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไป 

2) ศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรชาวนาที่รวมตัวกันเพ่ือผลิต และ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชนภายใต้ค่าแนะน่าของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และ
เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนอยู่จ่านวน 2,016 ศูนย์ แต่ละศูนย์มีพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ประมาณ 200 ไร่ มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้โดยเฉลี่ยศูนย์ละ 50 ตัน รวมจะผลิตเมล็ดพันธุ์
ได้ประมาณ 105,000 ตัน แต่ถ้าหากสามารถให้การสนับสนุน และจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนให้มี
ครอบคลุมทั้งประเทศ จ่านวน 4,000 ศูนย์จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ตันต่อปี อย่างไร
ก็ตามด้วยข้อจ่ากัดหลายประการท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนให้บรรลุตาม
เป้าหมายดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นได้ นอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่เหมาะสมแล้ว 
จะต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ส่านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และที่ส่าคัญหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น 
จังหวัด อ่าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณเป็น
ของตนเอง หากองค์กรดังกล่าวนี้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว และจัดท่าโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพ่ือพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชน
จะท่าให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็ง และเป็นแหล่งส่ารองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพประจ่าท้องถิ่น
ของตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง 

2.1.2.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งในรูปผู้ประกอบการราย

ใหญ่และผู้ประกอบการ รายย่อย มีก่าลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ่าหน่ายให้แก่ชาวนาทั่วไปปีละ
ประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ประกอบการที่ด่าเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ ด่าเนินการผลิต และปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดจนส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ประกอบการที่ด่าเนินการในด้านการผลิตและการตลาด 
โดยรับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวไปท่าการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ่าหน่าย 
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กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ประกอบการที่ด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยรวบรวม
พันธุ์ข้าวจากแปลงปลูกของชาวนาทั่วไป มาท่าการบรรจุ (ถุงขาว) โดยไม่ผ่านการรับรอง ไม่มีการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย และไม่มีการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นเห็นควรที่จะพัฒนา
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการให้ความรู้ ให้ค่าแนะน่า ให้เป็น
ผู้ประกอบการที่ด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2.1.2.4 การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามกฎหมาย 
ในการด่าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกร ชุมชนเกษตรกร และ

ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว จ่าเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์
โดยภาครัฐ เพ่ือให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่าหรับประเทศไทยมีกฎหมาย
เมล็ดพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ข้าวจัดเป็นพืชควบคุม ในการน่าเข้าและส่งออก ในรูปเมล็ดพันธุ์ (ข้าวเปลือก) ส่วนการผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องมีการขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม เพ่ือการค้า และ
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ได้มีการก่าหนด มาตรฐานคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์จ่าหน่ายเกี่ยวกับความงอก ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ จ่านวนเมล็ดพันธุ์ปน และเมล็ดข้าว
วัชพืชและข้าวแดงไว้ด้วย โดยภาครัฐมีพนักงานเจ้าหน้าที่ (สารวัตรเกษตร) เป็นผู้ควบคุม นอกจากนี้
แล้ว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ่าหน่าย กฎหมายบังคับให้มีเลขทะเบียนประจ่าพันธุ์ (เลข พ.พ.) ด้วย เพ่ือ
ป้องกันชื่อพันธุ์ซ้่าซ้อน และลอกเลียนชื่อ/เครื่องหมายการค้า แต่เนื่องจากความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวของเกษตรกรในแต่ละปีมีจ่านวนมาก ผู้ประกอบการจึงสนใจเข้ามาด่าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์มากขึ้น 
นอกจากการใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมคุณภาพแล้ว ภาครัฐยังมีการสนับสนุน และส่งเสริมภาคเอกชนให้
มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ ให้มีระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน 
โดยให้มีการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP: Seed) ตลอดจน
สนับสนุนการรวมกลุ่ม ผู้ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ส่าหรับ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน ปัจจุบันระบบการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ (Seed Certification) ยัง
ไม่ได้มีการบังคับใช้ทางกฎหมายในการด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์  จ่าเป็นต้องเร่งด่าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดระบบ
เครือข่ายการผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

จากแนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าว และ
เครือข่ายผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งชุมชนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน สามารถเพ่ิม
ปริมาณการผลิต ได้ในทุกๆ ปี และในปี 2559 สามารถตอบสนองความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ
ชาวนาได้ไม่น้อยกว่า 781,500 ตัน ซึ่งจะแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอและไม่ได้คุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.1.2.5 การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนา 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนา พบว่า 

ชาวนาส่วนใหญ่ จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ร้อยละ 63.81 (ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเอง
มาแล้ว 2 ฤดู) รองลงมาชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์จากการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ ร้อยละ 33.28 และที่เหลือ
ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาโดยไม่ซื้อ ร้อยละ 2.91 โดยชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เมล็ดพันธุ์ที่
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เก็บไว้เองมากกว่าภาคอ่ืนๆ ส่วนชาวนาภาคกลางใช้เมล็ดพันธุ์จากการซื้อใหม่มากกว่าภาคอ่ืนๆ 
ชาวนาทั้งประเทศซื้อเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยฤดูละ 516.12 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยชาวนาภาคกลางซื้อ
เมล็ดพันธุ์มากที่สุดเฉลี่ยฤดูละ 1,054.41 กิโลกรัมต่อครัวเรือน และชาวนาภาคใต้ซื้อเมล็ดพันธุ์น้อย
ที่สุดเฉลี่ยฤดูละ 134.97 กิโลกรัมต่อครัวเรือน โดยแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ ชาวนาซื้อจากร้านค้ามาก
ที่สุด เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า หาซื้อได้ง่าย รองลงมาคือ ราคาถูก และไม่มีแหล่งอ่ืนให้
เลือกซื้อ ซึ่งเป็นการแนะน่าจากเพ่ือนบ้าน เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ตัวแทนจ่าหน่ายและเจ้าหน้าที่รัฐ 
มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มาก ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ยกเว้นภาคใต้จะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์
มาก ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน เนื่องจากมีฤดูกาลที่แตกต่างจากภาคอ่ืน อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ของชาวนาในประเทศเฉลี่ย 20.04 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์สูงสุด 70 กิโลกรัมต่อไร่ และ
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่่าสุด 2 กิโลกรัมต่อไร่ ชาวนามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.59) มีการใช้อัตรา
เมล็ดพันธุ์ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งชาวนาในภาคกลางส่วนใหญ่มีการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ปลูก
มากกว่า 20 กิโลกรัมต่อไร่ ชาวนาภาคเหนือครึ่งหนึ่งมีการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ ปลูกมากกว่า 20 
กิโลกรัมต่อไร่ ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ส่วนใหญ่ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ไม่เกิน 20 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเหตุผลการปฏิบัติของชาวนาส่วนใหญ่ เนื่องจากเคยปฏิบัติมาแต่เดิม รองลงมาคือ 
หว่านเผื่อไม่งอก แมลง นก และหนู ตามล่าดับ ชาวนาส่วนใหญ่พบปัญหาเรื่อง เมล็ดพันธุ์มีความงอกต่่า 
สิ่งเจือปนมาก และไม่มีอุปกรณ์การคัดท่าความสะอาด จึงเป็นสาเหตุให้ชาวนาต้องใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว
สูง เป็นสาเหตุส่าคัญให้ต้นทุนการผลิตของขาวนาสูง แต่อย่างไรก็ตามยังมีชาวนาบางส่วนที่มีการใช้
เมล็ดพันธุ์ในอัตราตามค่าแนะน่าของทางราชการ และได้ผลผลิตสูง (ผลผลิตตั้งแต่ 601 กิโลกรัมต่อไร่
ขึ้นไป) จึงควรมีการแนะน่าการปฏิบัติ ที่ถูกต้องแก่ชาวนา (อภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย และคณะ, 2555) 

จากข้อมูลตามตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ผลผลิตเฉลี่ยข้าวของไทย
ค่อนข้างต่่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตข้าวในอาเซียนอยู่ที่ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่่ากว่า
ค่าเฉลี่ยที่ 686 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ตารางท่ี 1  ผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศท่ีเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส่าคัญ (ปี 2551–2556) 
 

 
ที่มา: กรมการข้าว, 2557 
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แต่ในทางกลับกัน แม้ว่าผลผลิตเฉลี่ยของไทยจะต่่า แต่ปริมาณการส่งออกข้าวสาร 
ประเทศไทยเป็นผู้น่าในการส่งออก โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 6 ปีสูงที่สุดที่ 8.66 ล้านตัน (ตารางที่ 2)  
 
ตารางท่ี 2  ปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศที่เป็นแหล่งที่ส่าคัญ (ปี 2551–2556) 
 

 
ที่มา: กรมการข้าว, 2557 
 
  



23 

ในท่านองเดียวกัน ประเทศในเอเชียที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าประเทศไทย ต้องน่าเข้า
ข้าวสาร ในปริมาณมาก สาเหตุจากปริมาณในภาพรวมไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 
เนื่องจากมีประชากรมาก ประกอบกับบางปีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะ
ประเทศ ที่เป็นหมู่เกาะ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจากข้อมูลการ
น่าเข้า ตามตารางท่ี 3 พบว่ามีการน่าเข้าข้าวสารเฉลี่ยปีละมากกว่า 1 ล้านตัน 
 
ตารางท่ี 3  ปริมาณการน่าเข้าข้าวของประเทศน่าเข้าข้าวที่ส่าคัญ (ปี 2551–2556) 
 

 
ที่มา: กรมการข้าว, 2558ค 
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ในหลายประเทศในเอเชีย แม้ว่าจะสามารถผลิตข้าวได้มากแต่มีการบริโภค
ภายในประเทศ ค่อนข้างมาก เนื่องจากประชากรมีจ่านวนมาก ดังนั้นประเทศเหล่านี้ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น นิยมปลูกข้าวลูกผสม ซึ่งให้ผลผลิตสูง จากข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว
ลูกผสม พบว่า ประเทศจีน มีพ้ืนที่ปลูกข้าวลูกผสมมากที่สุด ประมาณกว่าร้อยล้านไร่ (18 ล้าน
เฮกตาร์) รองลงมาคือ อินเดีย บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย ตามล่าดับ (ตารางท่ี 4)  
 
ตารางท่ี 4  พ้ืนที่ปลูกข้าวลูกผสมในประเทศต่างๆ 
 

 
 

2.1.3  สถานการณ์การผลิต การตลาด และการแข่งขันการค้าข้าวไทย 
2.1.3.1 สถานการณ์การผลิตข้าวโลก 

ข้าวเป็นพืชของทวีปเอเชีย พบว่าผลผลิตกว่าร้อยละ 80 ของข้าวโลกผลิต
ในทวีปเอเชีย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Census Bureau, 2013) สรุป
สถานการณ์การผลิตข้าวโลก ปีการผลิต 2555/56 มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวรวม 987.63 ล้านไร่ ผลผลิต
ข้าวเปลือกเฉลี่ย 712 กก./ไร่ ประมาณการเบื้องต้นปีการผลิต 2556/57 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 1,054.06 
ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย 706 กก./ไร่ และได้พยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2557 ว่าในปีการ
ผลิต 2557/58 จะมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวรวม 1,010.19 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2556/57 จ่านวน 
5.13 ล้านไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.51) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยปีการผลิต 2557/58 ประมาณ 
710 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2556/57 ประมาณ 4 กก./ไร่ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.57)  
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ส่าหรับประเทศไทย ปีการผลิต 2555/56 ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2556) รายงานว่า มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 67.75 ล้านไร่ (ร้อยละ 6.86 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวโลก) ผลผลิต
ข้าวเปลือกเฉลี่ย 451 กก./ไร่ (ร้อยละ 63.3 ของผลผลิตเฉลี่ยข้าวโลก) ประมาณการเบื้องต้นปีการผลิต 
2556/57 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 68.13 ล้านไร่ (ร้อยละ 67.8 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวโลก) ผลผลิตเฉลี่ย 456 
กก./ไร่ (ร้อยละ 64.6 ของผลผลิตเฉลี่ยข้าวโลก)  

ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ประมาณการว่า ในปีการผลิต 
2556/57 ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวรวม 38.247 ล้านตันข้าวเปลือก เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 
ร้อยละ 0.7 โดยจ่าแนกเป็น ข้าวนาปี 28.022 ล้านตันข้าวเปลือก (เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 
ร้อยละ 2.7) และข้าวนาปรัง 10.225 ล้านตันข้าวเปลือก (ลดลงจากปีการผลิต 2555/56 ร้อยละ 5.0)  

2.1.3.2 สถานการณ์การบริโภคและการใช้ประโยชน์ข้าวโลก 
ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียมากกว่าร้อยละ 80 ของข้าวโลกใช้

บริโภคในทวีปเอเชีย ปีการผลิต 2556/57 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (กรมการข้าว , 2557) ได้
ประมาณการเบื้องต้นว่า ข้าวทั้งโลกมีปริมาณการบริโภค และใช้ประโยชน์ รวม 475.549 ล้านตัน
ข้าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จ่านวน 7.393 ล้านตันข้าวสาร และได้พยากรณ์ ณ เดือน 
มิถุนายน 2557 ว่า ในปีการผลิต 2557/58 ทั้งโลกจะมีการบริโภคและใช้ประโยชน์ รวม 482.183 
ล้านตันข้าวสารเพ่ิมขึ้นจาก ปีการผลิต 2556/57 จ่านวน 6.634 ล้านตันข้าวสาร (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.40)  

ส่าหรับประเทศไทย นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2556) ระบุว่า การ
บริโภคและใช้ประโยชน์ จากข้าวในปีการผลิต 2553/54–2556/57 เพ่ิมขึ้นปริมาณค่อนข้างน้อย 
จ่านวน 10.300, 10.400, 10.600 และ 10.800 ล้านตันข้าวสารตามล่าดับ และพยากรณ์ว่าปีการ
ผลิต 2557/58 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 10.900 ล้านตันข้าวสาร (เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2556/57 ร้อยละ 0.93)  

2.1.3.3 สถานการณ์สต๊อกข้าวโลก 
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (United States Census Bureau, 

2013) รายงานว่า ในช่วงปีการผลิต 2553/54 ถึง 2556/57 และประเมินเบื้องต้น ปี 2557/58 สต๊อก
ข้าวโลกไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ปริมาณ 99.611, 106.764, 110.204, 112.129 และ 110.665 ล้าน
ตันข้าวสาร ตามล่าดับ 

ปีการผลิต 2556/57 ปริมาณผลผลิตข้าวทั้ งโลก 477.474 ล้านตัน
ข้าวสาร ในขณะที่ปริมาณการบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าว จ่านวน 475.549 ล้านตันข้าวสาร 
ผลผลิตรวมข้าวโลก สูงกว่าปริมาณการบริโภคและใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ปริมาณสต๊อกข้าวโลก 
เพ่ิมข้ึน 1.925 ล้านตันข้าวสาร (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.75 ของปีการผลิต 2555/56)  

การพยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2557 ว่าปีการผลิต 2557/58 ผลผลิต
ข้าวรวมทั้งโลก ประมาณ 480.719 ล้านตันข้าวสาร และคาดว่าปริมาณการบริโภคและใช้ประโยชน์
จากข้าว จะมีประมาณ 482.183 ล้านตันข้าวสาร สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า ปริมาณสต๊อกข้าวโลก 
ในปีการผลิต 2557/58 จะมีปริมาณลดลงจาก 112.129 ล้านตันข้าวสาร เป็น 110.665 ล้านตัน
ข้าวสาร (ลดลงร้อยละ 1.31) ดังนั้น การส่ารองข้าวสารเพ่ือการบริโภคของโลกในปีการผลิต 
2557/58 อยู่ที่ร้อยละ 22.95 หรืออาจสรุปได้ว่าทั่วโลกจะมีข้าวสารส่ารองเพ่ือการบริโภคเป็นเวลา
ประมาณ 84 วัน 
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ส่าหรับประเทศไทย ปริมาณสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้นจาก 5.615 ล้านตัน
ข้าวสาร ในปีการผลิต 2553/54 เป็น 9.330, 12.808, 13.808 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55, 
2555/56, 2556/57 และพยากรณ์ว่าเป็น 13.708 ล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2557/58 เพราะ
ปริมาณการส่งออกลดลง ท่าให้มี สต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้อัตราการส่ารองข้าวสารเพ่ือการบริโภค
ของปีการผลิต 2557/58 อยู่ที่ระดับร้อยละ 125.75 หรือมีปริมาณข้าวสารส่ารองเพ่ือการบริโภค
ประมาณ 459 วัน 

2.1.3.4 สถานการณ์การค้าข้าวโลก 
ปริมาณการค้าข้าวในตลาดนานาชาติในช่วงปีการค้า 2554–2556 และ

จากการประเมินเบื้องต้น ปีการค้า 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จ่านวน 36.570, 39.928, 38.9752 และ 
40.689 ล้านตันข้าวสาร ตามล่าดับ และกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา พยากรณ์ว่าจะเป็น 41.292 
ล้านตันข้าวสาร ในปีการค้า 2558 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวของโลก กรมการข้าว (2558ค) ระบุว่า
ปริมาณการส่งออกในปีการค้า 2554–2556 และจากการประเมินเบื้องต้น ปีการค้า 2557 จ่านวน 
10.647, 6.945, 6.722 และ 9.000 ล้านตันข้าวสาร ตามล่าดับ และกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา 
พยากรณ์ว่าจะเป็น 10.000 ล้านตันข้าวสาร ในปีการค้า 2558 

ปีการค้า 2557 ประเทศที่มีการประเมินว่าจะมีปริมาณการน่าเข้าข้าวสูง
เกินกว่า 1 ล้านตันข้าวสาร และที่มีการน่าเข้าข้าวสารสูงสุด คือ จีน รองลงมาคือ ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ 
อิหร่าน อิรัก สหภาพยุโรป ซาอุดิอาระเบีย ไอวอรีโคสต์ มาเลเซีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และ
อินโดนีเซีย ตามล่าดับ 

ตลาดหลักของสินค้าข้าวไทย คือ แอฟริกา รองลงมาคือ ตะวันออกกลาง 
เอเชีย (ไม่รวมอาเซียน) อาเซียน อเมริกา ยุโรป และโอเชียเนีย ประมาณการส่งออกปีการค้า 2555 
จ่านวน 3.600, 1.300, 1.179, 0.621, 0.457, 0.287 และ 0.135 ล้านตัน ลดลงจากปีการค้า 2554 
ร้อยละ 23.20, 5.44, 65.41, 63.94, 11.82, 41.23 และ 28.69 ตามล่าดับ (สมพร  อิศวิลานนท์, 
2557)  

2.1.3.5 สถานการณ์แข่งขันการค้าข้าวโลก 
สมพร  อิศวิลานนท์  (2557) ระบุว่าข้าวเป็นพืชอาหารส่าคัญของ

ประชากรโลก การผลิตข้าวในอดีตมุ่งหวังเพียงให้มีอาหารเพียงพอกับการบริโภค เมื่อผลิตได้มากเกิน
ความต้องการบริโภค ก็ขายเพ่ือหารายได้เข้าครัวเรือน จนกลายเป็นรายได้ส่าคัญของประเทศผู้ผลิต
ข้าวหลัก ข้าวจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจส่าคัญของประเทศ ส่าหรับประเทศไทยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
ส่าคัญของประเทศมาเป็นเวลาช้านาน เป็นสินค้าส่งออกส่าคัญของประเทศท่ารายได้เข้าประเทศ
จ่านวนมหาศาลต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ 

ลักษณะของตลาดข้าวโลก ดังที่กล่าวข้างต้นว่าข้าวเป็นพืชของเอเชีย 
เนื่องจากมีการผลิต และบริโภคในทวีปเอเชียมากกว่าร้อยละ 80 ของการผลิตและการบริโภคข้าวโลก 
จากปริมาณการผลิตข้าวโลก ปี 2555/56 จ่านวน 465.62 ล้านตันข้าวสาร มีการใช้บริโภคทั้งโลก 
ประมาณ 459.71 ล้านตันข้าวสาร ในจ่านวนนี้เป็นการบริโภคในเอเชียประมาณร้อยละ 86.1 (USDA, 
2013) ประเทศที่มีการผลิตข้าวมากไม่จ่าเป็นต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวมากเสมอไป เช่น ประเทศจีนมีการ
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ผลิตข้าวมากถึง 140.7 ล้านตันข้าวสาร แต่ผลผลิตเกือบทั้งหมดใช้บริโภคภายในประเทศ อินโดนีเซีย 
และบังคลาเทศ ก็เช่นกัน แม้จะผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกแต่ก็ต้องน่าเข้าข้าว เพราะ
ประเทศดังกล่าวมีขนาดประชากรค่อนข้างใหญ่ (สมพร  อิศวิลานนท์, 2557) อย่างไรก็ตามการที่ข้าว
เป็นพืชอาหารหลักของชาวเอเชีย ประกอบกับผู้ส่งออกข้าวบางประเทศ จ่ากัดหรือหยุดการส่งออก
ข้าวอย่างกะทันหัน เป็นแรงขับดันให้ประเทศในเอเชียที่ผลิตข้าวได้ไม่พอเพียงกับความต้องการใช้
บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งประเทศผู้บริโภคข้าวหลักในเอเชียค่อนข้างยากจน จึงได้ให้ความส่าคัญ
กับนโยบายการพ่ึงพาตนเองโดยเร่งการผลิตข้าวให้เพียงพอกับการบริโภค เป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารให้กับประชากรของประเทศ 

ปริมาณข้าวที่ซื้อขายในตลาดโลกมีจ่านวนน้อยประมาณร้อยละ 7–8 
ของปริมาณการผลิตข้าวโลก ในปีการค้า 2554 มีการค้าข้าวโลกประมาณ 36.26 ล้านตันข้าวสาร 
และเพ่ิมข้ึนเป็น 39.13 ล้านตันข้าวสารในปีการค้า 2555 ถึงแม้จ่านวนผู้บริโภคข้าวโลกจะเพ่ิมขึ้น แต่
ปริมาณการบริโภคต่อประชากรของประเทศในเอเชียมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งประเทศไทยด้วย  

การแข่งขันการค้าข้าวโลก ข้าวเป็นสินค้าที่แตกต่างกันในตลาดการค้า
ข้าวนานาชาติ ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว และลักษณะของตลาด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม (สมพร  
อิศวิลานนท์, 2557)  

1) กลุ่มข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวพรีเมียมที่มีความจ่าเพาะทั้งด้านพันธุ์ข้าว 
แหล่งผลิต และกลุ่มผู้บริโภค เช่น ข้าวหอมมะลิของไทย และข้าวบาสมาติของอินเดีย และปากีสถาน 
มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโลกประมาณ 2.5 ล้านตันข้าวสารต่อปี ราคาในตลาดโลกค่อนข้างสูง 
ประมาณ 1,107 และ 1,091 เหรียญสหรัฐต่อตันข้าวสารในปีการค้า 2555 การแข่งขันการค้าข้าวใน
กลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนัก ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบทั้งด้านการผลิต และการค้าข้าวในกลุ่มนี้ 
เพราะข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าข้าวจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งเป็นข้าวหอม
คุณภาพดีเยี่ยมของประเทศไทย และเป็นสินค้าข้าวที่มีมาตรฐานก่ากับ 

2) กลุ่มข้าวสารเจ้าทั่วไป เช่น US long grain ข้าวสารเจ้า 5% และ
ข้าวสารเจ้า 25% เป็นข้าวกลุ่มใหญ่ที่ซื้อขายในตลาดโลกมีการส่งออกทั่วไป ราคาต่่ากว่ากลุ่มข้าว
คุณภาพ แตกต่างกันตามแหล่งผลิตและเกรดของข้าว ในปีการค้า 2555 ข้าวขาว 25% ของไทย 
เวียดนาม และอินเดีย มีราคาส่งออก 560,397 และ 391 เหรียญสหรัฐต่อตันข้าวสาร มีการแข่งขันใน
ตลาดโลก และในประเทศผู้ส่งออกค่อนข้างสูง แนวโน้มของราคาข้าวในกลุ่มจึงไม่ค่อยเสถียร สามารถ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว เป็นข้าวพันธุ์ผลผลิตสูงไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกในนิเวศนา
ชลประทาน สามารถปลูกได้ปีละมากกว่า 1 ครั้ง การแข่งขันการค้าข้าวในกลุ่มนี้สูงมาก ประเทศไทย
ยังมีข้อเสียเปรียบเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตต่่าและต้นทุนการผลิตสูง 

3) กลุ่มข้าวนึ่ง เป็นตลาดข้าวในแถบภูมิภาคแอฟริกาบางส่วน และ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ปริมาณการส่งออกของประเทศไทยประมาณ 2 ล้านตันข้าวสาร ราคาส่งออก
ในปีการค้า 2555 ตันละ 588 เหรียญสหรัฐ การแข่งขันในตลาดข้าวโลกของข้าวกลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนัก 
ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบ เพราะมีเทคโนโลยีการผลิตค่อนข้างสูง คุณภาพของสินค้าเป็นที่
ยอมรับของประเทศผู้บริโภค ปริมาณการส่งออกข้าวนึ่งของประเทศไทยในปีการค้า 2555 ประมาณ 



28 

1.826 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีการค้า 2554 ร้อยละ 43.43 ตลาดหลักของไทย คือ แอฟริกา 
และตะวันออกกลาง 

4) กลุ่มข้าวเหนียว มีปริมาณการค้าในตลาดโลกไม่มากนัก เป็นข้าวที่
บริโภคในภูมิภาคเอเชีย ปริมาณการส่งออกยังมีน้อย ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน เนื่องจากมีพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพดี ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคข้าวเหนียวในทวีปเอเชีย 

5) นอกจากกลุ่มข้าวทั้ง 4 กลุ่มที่กล่าวแล้ว ในอนาคตอาจมีกลุ่มข้าว
พิเศษเพ่ิมขึ้นในตลาดการค้าข้าว อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มข้าวสมบัติพิเศษ เช่น กลุ่มข้าวหลากสี กลุ่มข้าว
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กลุ่มข้าวที่มีคุณค่าทางเภสัชกรรม และกลุ่มข้าวที่มีสมบัติเหมาะกับการใช้
ผลิตเครื่องส่าอาง ได้มีการวิจัยและพัฒนาข้าวในกลุ่มเหล่านี้ เพ่ือใช้ประโยชน์และการค้า หาก
ผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของข้าวกลุ่มพิเศษได้มากขึ้น ประเทศไทยยังมี
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันการค้าข้าวในกลุ่มนี้ เนื่องจากมีแหล่งพันธุกรรมที่หลากหลาย สามารถ
น่ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและโดยอ้อม 

2.1.3.6 ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และราคาส่งออก 
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (2557) รายงานผลผลิตเฉลี่ยของข้าวไทย

ปีการผลิต 2555–2556 451 กิโลกรัมต่อไร่ ต่่ากว่าอินเดียและเวียดนามร้อยละ 22.64 และ 50.22 
ตามล่าดับ ผลผลิตเฉลี่ยต่่ากว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์
สารสนเทศการเกษตร ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังปีการผลิต 
2550–2555 จ่านวน 5,074 บาท 6,774 บาท 6,640 บาท 7,993 บาท และ 7,776 บาทต่อตัน
ข้าวเปลือกตามล่าดับ และข้าวนาปีต้นทุนต่อตันข้าวเปลือก 5,985 บาท 8,858 บาท 8,349 บาท 
9,358 และ 10,343 บาทตามล่าดับ ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง 

กลุ่มข้าวสารเจ้าทั่วไปที่มีการแข่งขันในตลาดนานาชาติสูงนั้น เมื่อ
พิจารณาราคาส่งออกของข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งส่าคัญ เช่น เวียดนาม และอินเดีย พบว่าราคา
ส่งออกของข้าวไทยสูงกว่าเวียดนามและอินเดีย เช่น ราคาส่งออกข้าวสาร 5% ของไทยปีการค้า 
2554–2556 ตันละ 17,019 บาท 17,763 บาท และ 16,833 บาทต่อตัน เปรียบเทียบกับราคา
ส่งออกของเวียดนาม 15,655 บาท 13,392 บาท และ 11,966 บาทต่อตันตามล่าดับ ต่่ากว่าราคา
ส่งออกของข้าวไทย ร้อยละ 8.01, 24.61 และ 28.91 ตามล่าดับ (สมพร  อิศวิลานนท์, 2557) ส่วน
ข้าวสาร 25% ราคาส่งออกของข้าวไทยปีการค้า 2554–2556 ราคาตันละ 15,841 บาท, 17,360 
บาท และ 16,585 บาท ราคาส่งออกข้าวสารเจ้า 25% ของเวียดนาม 14,725 บาท 12,307 บาท 
และ 11,098 บาทต่อตัน ต่่ากว่าราคาส่งออกข้าวไทยร้อยละ 7.05, 29.11 และ 33.08 ตามล่าดับ 
ส่วนราคาส่งออกข้าวสารเจ้า 25% ของอินเดียปีการค้า 2554–2556 ราคาตันละ12 679 บาท , 
12,121 บาท และ 12,679 บาท ต่่ ากว่าราคาส่ งออกข้าวร้อยละ 19.96, 30.18 และ 23.55 
ตามล่าดับ 

การที่ผลผลิตเฉลี่ยต่่า ต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ราคาส่งออกค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งส่าคัญ เช่น อินเดีย และเวียดนาม ท่าให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบในการแข่งขันจึงต้องปรับกลยุทธ์การผลิตข้าวในกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เ พ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
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2.2  สรุปกรอบแนวความคิด 
การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าข้าวของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภัยคุกคามของประเทศไทย เพ่ือก่าหนดทิศทาง และแนวทางการด่าเนินงานให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ พบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็ง และโอกาสค่อนข้างมาก เนื่องจากมีทรัพยากรพันธุ์ข้าว 
และฐานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ที่เข้มแข็ง มีพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีระบบการผลิต เมล็ด
พันธุ์ข้าวที่เข้มแข็ง มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ือให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตลอดทั้งปี และ
ชาวนามีความเชี่ยวชาญในการผลิตข้าว นอกจากนี้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญของไทย และประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียท่าให้มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวส่าหรับเพาะปลูกจ่านวนมาก พันธุ์ข้าวที่ให้
ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้านทานโรคแมลง เป็นที่ต้องการของตลาด และต่างชาติให้การ ยอมรับคุณภาพ
ข้าวไทย แต่ก็ยังมีจุดอ่อน และภัยคุกคาม ด้านแหล่งเชื้อพันธุกรรมข้าวของไทย ยังไม่สมบูรณ์ ทั้ง
สถานที่ปริมาณและคุณภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทันสมัยของภาครัฐและ
องค์กรชาวนายังไม่เพียงพอ การรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ่าหน่าย ยังไม่ทั่วถึง การควบคุมและ
บังคับใช้กฎหมายเมล็ดพันธุ์ข้าวยังไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ข้าวเป็นพืชผสมตัวเองชาวนา
สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้จึงไม่มีแรงจูงใจให้เกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวนาโดยทั่วไปยังขาด
ทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แรงงานภาคการเกษตรขาดแคลนและหายาก และขาด
บุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ ด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP 
Seed) และด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประกอบกับประเทศคู่ค้าผลิตข้าวเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร
ของตนเอง และกฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพันธุ์และการค้าเมล็ดพันธุ์ หลั งจากวิเคราะห์
สถานการณ์ การค้าข้าวทั้ง 4 ด้านแล้ว มาก่าหนดน้่าหนัก และคะแนนความส่าคัญของประเด็นต่างๆ
ในแต่ละด้าน โดยผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้เสียแล้ว มาจัดท่า TOWS Matrix ประเมินสถานภาพของไทย 
เพ่ือประกอบการก่าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ในอาเซียน 
 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าวไทย พ.ศ. 2558–

2562 และแนวทางแก้ไข 
3.1.1  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าว มี

ดังต่อไปนี้  
3.1.1.1 ปัญหาปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตข้าวสูงกว่าปริมาณที่ส่งออกเป็น

จ่านวนมาก กล่าวคือ ที่ผ่านมา รัฐบาลขาดการวางแผนที่ดี จึงท่าให้อุปทาน (Supply) ของข้าวหรือ
ผลผลิตข้าว ไม่สมดุลกับปริมาณส่งออกและบริโภคภายในประเทศหรืออุปสงค์ของข้าว อัน
เนื่องมาจากภาครัฐขาดการจัดระบบการผลิตข้าวที่ดี โดยประเทศไทยหลังจากรัฐบาลมีนโยบาย
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปี 2553–2554) และนโยบายรับจ่าน่าข้าวเปลือก (ปี 2555–
2557) ชาวนาทั่วประเทศหันมาปลูกข้าวมากขึ้น เฉลี่ยปีละ 81 ล้านไร่1 แยกเป็นนาปี 65 ล้านไร่ และ 
นาปรังปีละ 16 ล้านไร่ โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 37 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น นาปี 27 ล้านตัน
ข้าวเปลือก และนาปรัง 10 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่การส่งออกของข้าวไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
กลับลดลงจากเดิม (ปี 2551/52–ปี 2553/54 จ่านวน 8.57–10.65 ล้านตันข้าวสาร ปี 2554/55–
2556/57 จ่านวน 6.95, 6.72 และ 9.5 ล้านตันข้าวสารตามล่าดับ และการบริโภคในประเทศอยู่ใน
ระดับประมาณ 10 ล้านตันข้าวสาร จึงมีข้าวเหลือในสต๊อกเป็นส่วนเกินไม่ต่่ากว่า 7–9 ล้านตัน
ข้าวสาร ส่งผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดภายในประเทศมีราคาลดลง ประเทศไทยจึงต้องมีกลยุทธ์ใน
การจัดระบบการผลิตให้สมดุลกับปริมาณการส่งออก (ไม่เกิน 33 ล้านตันข้าวเปลือก) และต้องเร่งรัด
ด่าเนินการลดเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว โดยไปปลูกพืชอย่างอ่ืนที่มี
รายได้ดีกว่าทดแทนการปลูกข้าว และการจัดระบบการผลิตพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจข้าว (Rice 
zoning) จึงจ่าเป็นต้องเร่งรัดด่าเนินการและมีความชัดเจนมากขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 

3.1.1.2 แนวทางแก้ไขเพ่ือจัดระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจข้าว 
(Rice zoning) ให้มีความเหมาะสม ประเด็นการวิเคราะห์จุดอ่อนของข้าวไทยในร่างแผนยุทธศาสตร์
ข้าวไทยด้านการผลิต ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558–2562 ของกรมการข้าว และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่สิ่งที่ส่าคัญคือ ควรน่าประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยแปลงเป็นแผนงานและโครงการ (Action Plan) ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2562 ส่าหรับ
แนวทางด่าเนินงานดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น รัฐจ่าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูก
และปริมาณผลผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการบริโภคข้าวหรืออุปสงค์ ดังนี้ 

                                                 
1 ส่านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขา้ว กรมการข้าว, ร่างแผนยุทธศาสตรข์้าวไทย (ด้านการผลติ) ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2558–
2562  
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1)  การก่าหนดเขตส่งเสริมการปลูกข้าวตามศักยภาพของพ้ืนที่ตาม
ความเหมาะสม2 โดยควรส่งเสริมการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของตลาด และ
ศักยภาพของพ้ืนที่การผลิตข้าวในประเทศในพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมาก (S1) และเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และเป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์ข้าวหอม (ปทุมธานี 1 
ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15) กลุ่มพันธุ์ข้าวขาว กลุ่มพันธุ์ข้าวเหนียว และกลุ่มพันธุ์ข้าวตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พร้อมทั้งสร้างตลาดรองรับ โดยรัฐ
จะต้องมียุทธศาสตร์และโครงการที่จะเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ในเขต S1 จ่านวน 17.35 ล้านไร่ 
และ S2 จ่านวน 26.57 ล้านไร่ 

(1) ส่วนในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมน้อย (S3) จ่านวน 16.19 ล้านไร่ 
และพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (N) จ่านวน 11.22 ล้านไร่นั้น ควรมียุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการที่ก่าหนดขึ้นเพ่ือปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่คุ้มค่ากว่า เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส่าปะหลัง 
ปาล์มน้่ามัน พืชอาหารสัตว์ส่าหรับเลี้ยงโคนม เป็นต้น หรือท่ากิจกรรมอ่ืน เช่น การประมงน้่าจืด เป็นต้น 
โดยเฉพาะชาวนาที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อย (ไม่เกิน 18 ไร่ต่อครัวเรือน) และมีรายได้ต่่า ควรปรับเปลี่ยน
จากการท่านาเชิงเดี่ยวไปเป็นการท่าไร่นาสวนผสมโดยน่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาใช้ 

(2) ในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าว (N) ควรส่งเสริมให้ชาวนาปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชอ่ืนเพ่ือเป็นรายได้เสริม เช่น ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง โดยรัฐสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ควรน่าเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ใน
การวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการก่าหนดเขตส่งเสริมการ
ปลูกข้าวเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย 

2)  การจัดระบบการปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่ชลประทานให้เป็นระบบและ
เหมาะสมมากขึ้น3 โดย 

(1) ลดรอบการปลูกข้าวจาก 3 ครั้งต่อปี หรือ 5 ครั้งต่อ 2 ปี ให้
เหลือเพียง 2 ครั้งต่อปี โดยใช้ระบบการส่งน้่าชลประทานเป็นโซนๆ จ่ากัดปริมาณและช่วงเวลาการให้
น้่าและก่าหนดสิทธิการใช้น้่าของชาวนา 

(2) ในฤดูการท่ านาปรัง ให้ ปรับ เปลี่ ยน ไปปลูกพืช อ่ืนที่ ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าและมีตลาดรองรับ เช่นเดียวกับข้อ (1)  

3.1.1.3 การจัดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศการผลิตและภาคตลาดข้าวโดยจัดตั้ง
เป็นศูนย์อัจฉริยะข้าว (Rice Intelligent Center) ดังนี้  

1) ในระยะแรก ศูนย์ ฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและ
การตลาดข้าวทั้งประเทศตั้งแต่ระดับต่าบล อ่าเภอ จังหวัด และประเทศ และรวบรวมข้อมูลทั่วโลก
รวมทั้งพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนชาวนา 

                                                 
2 ส่วนหน่ึงสอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างการผลติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลปัจจุบัน 
3 ส่วนหน่ึงสอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างการผลติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลปัจจุบัน 
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2) ในระยะที่สอง ศูนย์ฯ ท่าหน้าที่ในการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว
ทั้งระบบ ทั้งภายในประเทศและการส่งออกในตลาดข้าวที่ส่าคัญต่างๆ 

3.1.1.4 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายและการวางแผนด้านข้าว 
ควรพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตข้าว ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้างต้น ให้
สอดคล้องความต้องการของตลาดสินค้าข้าวทั้งตลาดส่งออก และตลาดภายในประเทศ ภายใน 2–3 ปี
ข้างหน้า 

3.1.1.5 สร้างกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนภูมิภาคให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมและแก้ปัญหาการผลิตข้าวในจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานทุกจังหวัด และให้แต่ละจังหวัดพิจารณาความต้องการข้าวและก่าหนดเป้าหมาย การส่งเสริม
การผลิตข้าวของชาวนา ร่วมกับกลุ่มชาวนา หอการค้าจังหวัด โรงสีข้าว ผู้ประกอบการการค้าข้าวและ
ผู้ส่งออกข้าวในจังหวัด 

3.1.1.6 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
1) มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  
2) การควบคุมการผลิตข้าวให้สมดุลกับการบริโภคข้าวภายในประเทศ

และการส่งออก สามารถเข้าไปมีบทบาทผ่านโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวของรัฐบาลที่มุ่ง
ส่งเสริมการผลิตข้าวในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว (S1, S2) และลดพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (N) ซึ่งกรมการข้าวควรจะต้องมีบทบาท
อย่างมาก ในการวางแผนและส่งเสริม การผลิตข้าวในระดับจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าว โดย
ด่าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาข้าว ระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

อนึ่ง นโยบายดังกล่าวไม่ควรให้มีผลกระทบกับการปลูกข้าวหอมมะลิใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีและมีราคารับซื้อสูงกว่าข้าวขาวในเขตภาคกลาง 
รวมทั้งเป็นข้าวที่มีราคาสูงในตลาดส่งออกข้าว ทั้งนี้รัฐควรเข้าไปช่วยเหลือชาวนารายย่อยที่ยากจนที่
ผลิตข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้่าที่ใช้ในพ้ืนที่ปลูกข้าวดังกล่าว 

3.1.2  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่ ากับต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง และเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวนา มีดังต่อไปนี้ 

3.1.2.1 ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตต่่าและต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง กล่าวคือ การที่ผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูนาปี 2556–2557 เฉลี่ยจ่านวน 436 กิโลกรัม
ต่อไร่ ต่่ากว่าประเทศเวียดนามที่เป็นคู่แข่งส่าคัญของไทยที่มีผลผลิตเฉลี่ย 888 กิโลกรัมต่อไร่ 
อินโดนี เซีย 747 กิโลกรัมต่อไร่ จีน 1,048 กิโลกรัมต่อไร่ สหรัฐอเมริกา 1,206 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจากมีพ้ืนที่นาส่วนใหญ่ อยู่ในเขตน้่าฝนถึงร้อยละ 78 และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงร้อยละ 
22 หรือ 28 ล้านไร่เท่านั้น โดยพ้ืนที่นาน้่าฝนไม่มีระบบชลประทานและส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ส่าคัญแต่เป็นพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้่า สภาพดิน
เสื่อมโทรม ขาดอินทรียวัตถุ หรือดินมีสภาพดินเค็ม ซึ่งจ่าเป็นต้องจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม 
และพัฒนาแหล่งน้่า จึงจะเพ่ิมผลผลิตได้ ประกอบกับสภาพดินในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวส่าคัญ ดินมีสภาพเปรี้ยวจัด ด้วยสภาพดังกล่าว กรมการข้าวจึง



33 

 

ต้องให้ความส่าคัญกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงในสภาพดินต่างๆ และ
สามารถต้านทานโรคแมลงศัตรูข้าว การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงสภาพดิน การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมี และการพัฒนา แหล่งน้่าทั้งในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งปลูกข้าวและในพ้ืนที่ทุรกันดาร 

ในด้านต้นทุนการผลิตข้าวในปี 2557/2558 ต้นทุนผลิตข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น
เป็น 10,831 บาทต่อตัน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วน 3 อันดับแรก คือ ค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่ดิน (เพ่ิมขึ้นเป็น 
1,500 บาทต่อไร่ หลังจากรัฐบาลที่ผ่านมามีโครงการรับจ่าน่าข้าวในราคา 15,000 บาทต่อตัน โดย
ปัจจุบันค่าเช่าที่ดิน ยังไม่ลดลง) และค่าแรงงานในการเตรียมดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าจ้างขั้นต่่า ทั้งนี้ต้นทุน
การผลิตข้าวนาปรังปี 2557 อยู่ที่ 8,802 บาทต่อตัน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวของประเทศคู่แข่ง 
คือ ประเทศเวียดนามและพม่า อยู่ที่ 5,615 บาทต่อตันและ 5,353 บาทต่อตันตามล่าดับ การที่ต้นทุน
การผลิตข้าวของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ท่าให้ราคาจ่าหน่ายข้าว (ราคาส่งออก) ของไทยในตลาด
ส่าคัญสูงกว่าประเทศคู่แข่ง รัฐบาลจึงต้องให้ความส่าคัญกับยุทธศาสตร์ที่จะท่าให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวสูงขึ้นในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวต่างๆ ดังได้กล่าวแล้ว ส่วนในด้านต้นทุนการผลิตข้าว จ่าเป็นต้อง
ปรับปรุงเทคโนโลยี และการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น การท่านาแปลง
ใหญ่เพ่ือประหยัดการใช้น้่า การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในที่นาแปลงใหญ่เพ่ือลดการจ้างแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ตลอดจน
การใช้มาตรการทางกฎหมายของรัฐ ในการท่าให้ค่าเช่าที่นาต่อไร่ลดลง เป็นต้น 

3.1.2.2 ปัญหาชาวนารายย่อยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตข้าว
ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน4 

เนื่องจากมีชาวนารายย่อยจ่านวนมากในทุกภูมิภาคยังขาดแคลนความรู้
และความเข้าใจการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตข้าวที่ทันสมัย ดังนั้นการพัฒนาชาวนาไทยในระยะต่อไป
จึงเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ร้อยละ 40 มีรายได้ต่่ากว่าเส้นความยากจน (poverty 
line) และเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยอายุ 56 ปี และร้อยละ 33 อายุเกิน 60 ปีแล้ว รวมทั้งมี
การศึกษาน้อย โดยจบประถมศึกษาถึงร้อยละ 80 และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่จบอุดมศึกษา โดย
ชาวนาทั้งหมด มีพ้ืนที่นาถือครองน้อย คือ เฉลี่ย 24 ไร่ต่อครัวเรือน และร้อยละ 70 มีพ้ืนที่นาน้อยกว่า 
30 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาเขตน้่าฝนและมีความเสี่ยงภัยต่อการด่ารงชีพสูง เนื่องจากรายได้จาก
การท่านา ไม่แน่นอนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ขาดเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและปรับปรุงที่นา จึง
ต้องเผชิญกับ ความยากจน และถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน รวมทั้งขาดสวัสดิการสังคมในยาม
ชราและทุพพลภาพ 

นอกจากนี้ ชาวนารายย่อยส่วนใหญ่มีวิธีการท่านาที่ถ่ายทอดกันมาแบบ
ดั้งเดิมและขาดการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ประกอบกับลูกหลานของชาวนา
ส่วนใหญ่ขาดความสนใจ ในการสืบทอดอาชีพการท่านา เนื่องจากเห็นว่ารายได้ไม่เพียงพอ ขาด
สวัสดิการและระบบ ประกันภัยที่เหมาะสม ท่าให้ชาวนาจ่านวนมากหลุดจากท่ีนาที่ตนเองเป็นเจ้าของ 
ท่าให้ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในการท่านาและท่าให้ขาดแรงบันดาลใจในการสืบทอดอาชีพการท่านา 

                                                 
4 ส่านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขา้ว กรมการข้าว, ร่างแผนยุทธศาสตรข์้าวไทย (ด้านการผลติ) ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2558–
2562.  
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3.1.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดียังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของชาวนา5 

เนื่องจากแต่ละปีชาวนาทั้งประเทศจะมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 
1.4 ล้านตัน แต่ปรากฏว่าทั้งประเทศมีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพ่ือสนองชาวนาเพียงปีละ 
520,000 ตัน (ผลิตโดยกรมการข้าว 85,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 35,000 ตัน และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน และศูนย์ข้าวชุมชน 400,000 ตัน) ดังนั้นชาวนาจึงยังขาดเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอีก 
880,000 ตัน โดยเมล็ดพันธุ์ที่ขาดเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เองซึ่งมีคุณภาพต่่า ท่าให้ผล
ผลิตต่อไร่ต่่า และคุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐานเป็นผลเสียต่อรายได้ของชาวนาและส่งผลกระทบทาง
ลบต่อเศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศ 

3.1.2.4 แนวทางแก้ไขการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการลดต้นทุน
การผลิตข้าวของไทย6 มีดังนี้  

1)  การเร่งรัดการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอทั่วทั้ง
ประเทศ และทันฤดูกาลเพาะปลูก โดยจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ิมเติมอีกจากเดิม 23 ศูนย์ให้เป็น 
55 ศูนย์เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหัวเชื้อ ที่มีคุณภาพดีส่าหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ด
พันธุ์ข้าวและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ในครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนและไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งผลิตหรือจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ทั่วถึง 

2)  ส่งเสริมการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าวและ
ปรับเปลี่ยนกรรมวิธี การผลิตข้าว เป็นแบบประณีต (Intensive Rice Farming)  

3)  สนับสนุนให้ชาวนาท่านาแบบแปลงรวมหรือแปลงขนาดใหญ่ โดยมี
การคัดเลือกพ้ืนที่ และกลุ่มชาวนาที่มีศักยภาพเหมาะสมโดยมีการรวมแปลงนาที่มีพ้ืนที่อยู่ติดต่อกัน
ให้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ ท่าให้สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้สะดวกและสามารถ
จัดการผลิตข้าวตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าว รวมทั้งมีการจ้างแรงงาน
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ และลด
ต้นทุนการผลิตลง ท่าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทั้งกลุ่มชาวนาและ 
ผู้รับจ้างท่านา 

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในการท่านา 
6)  วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมเพ่ือส่งเสริมให้ชาวนาปลูกเป็นการ

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
7)  ควบคุมราคาและคุณภาพปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เป็นต้น ควบคุมค่าบริการและการออกใบอนุญาตต่างๆ ควบคุมค่าเช่าที่นาไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ
ชาวนาและไม่ให้ค่าเช่าสูงเกินไป 

                                                 
5 เรื่องเดียวกัน. 
6 เรื่องเดียวกัน. 
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8)  พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าวในพ้ืนที่ท่านา 
9)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเก็บรักษาข้าวและการขนส่ง

สินค้าข้าวของชาวนา 
10)  ขยายการพัฒนาแหล่งน้่าและระบบชลประทาน การจัดรูปที่ดินและ

พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งปลูกข้าวที่ส่าคัญต่างๆ 
11)  เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีตรง

กับความต้องการของตลาด 
12)  เร่งจัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการรักษาเสถียรภาพการผลิตข้าว 
13)  เพ่ิมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าวในเชิงพาณิชย์ และพัฒนา

งานวิจัยแบบบูรณการ รวมทั้งน่าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 
3.1.2.5 แนวทางแก้ไขการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีให้เพียงพอกับความ

ต้องการของชาวนา 
รัฐบาลควรสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชนของชาวนาในภูมิภาคต่างๆ ในช่วง

ปีงบประมาณ 2558–2562 มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมก่าลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 1,000 ศูนย์ ในช่วง 5 ปี จากจ่านวนศูนย์
ข้าวฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 2,015 ศูนย์ รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาคให้เพียงพอและให้สารวัตรข้าวออกไปตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามร้านจ่าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกฎระเบียบของทางราชการต่อไป 

3.1.2.6 แนวทางการปรับปรุงด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
และการค้าเมล็ดพันธุ์ 

1)  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 และ 
พ.ศ. 2551 ก่าหนดให้ทุกส่วนของข้าวเป็นสิ่งต้องห้ามน่าเข้า (Prohibited articles) (ยกเว้นข้าวสาร 
ปลายข้าว และข้าวนึ่ง) หากจะน่าเข้าหรือน่าผ่านต้องได้รับอนุญาต จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

(1) เน้นการควบคุมการน่าเข้า (Quarantine) เพ่ือป้องกันโรค
แมลงศัตรูพืช ที่จะมาสู่ประเทศไทย 

(2) ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโดยตรง แต่ถ้าผู้ส่งออกประสงค์จะ
ขอให้จัดการเกี่ยวกับ ศัตรูพืชก่อนส่งออก เช่น การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือขอให้เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจ หรือให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับการก่าจัดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพ่ือ
การส่งออก กรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ด่าเนินการให้ 

2)  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 และ 
พ.ศ. 2550 

(1) เน้นไม่ให้พันธุ์ดีถูกส่งออกไปนอกประเทศ 
(2) เพ่ือไม่ให้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพเข้าประเทศ 
(3) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันไม่ให้พันธุ์พืช

สงวนถูกส่งออกไปต่างประเทศ 
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3) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
(1) คุ้มครองผลประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่น่าไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ 

รวมทั้งพันธุ์ที่คิดค้นได้ใหม่ 
(2) เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์พืช หากเป็นการวิจัย โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าด้วยจะต้องท่าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์  
4)  พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ งออ ก ไป น อกและการน่ า เข้ าม า ใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพ่ือควบคุมสินค้าที่ส่งออกและน่าเข้า โดยต้องขออนุญาตจาก 
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ส่าหรับข้าว กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศข้าวทั้งที่ เป็น
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และร่าข้าว เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร 

5)  พระราชกฤษฎีกาควบคุมการน่าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ห้ามน่าสินค้าที่ระบุเข้ามาในราชอาณาจักร (เมล็ดธัญญาหาร เมล็ดพืช) 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

3.1.2.7 ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย 
1) การส่งออกและน่าเข้าข้าว ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร ไม่ว่าจะมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า เป็นเมล็ดพันธุ์ ทดลอง วิจัย หรือเพ่ือกิจการอ่ืน ในปัจจุบันยังไม่มีข้อห้ามทาง
กฎหมาย เพียงแต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น ทั้งนี้การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก่าหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติส่าหรับข้าวเปลือกน่าเข้า
ค่อนข้างยาก เพราะต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อน หากในอนาคตรัฐบาลมีนโยบาย จะ
ให้มีการน่าเข้า ข้าวเปลือก สามารถท่าได้โดยแก้ไขระเบียบให้มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไข
ในระดับกระทรวง เท่านั้น อย่างไรก็ตามก่อนการแก้ไขควรท่าการศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
ขั้นตอนการขออนุญาต รวมทั้งศึกษาข้อก่าหนดต่างๆ ส่าหรับน่าไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อเท็จจริงต่อไป 

2) ปัจจุบันมีการลักลอบน่าเข้าข้าวเปลือกเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ตามบริเวณชายแดน ซึ่งเป็นการกระท่าที่ผิดต่อกฎหมาย รวมทั้งยังมีปัญหาจากการประมูลขายข้าวที่
จับมาได้ ของศุลกากรไทย ให้แก่พ่อค้าโรงสีของประเทศไทย เป็นการด่าเนินการที่อาจน่ามาซึ่งศัตรูพืช 
เข้ามาราชอาณาจักร และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ เห็นควรที่จะให้มีการ
แก้ไขปัญหาการลักลอบ และการแก้ไขกฎระเบียบของกรมศุลกากร จากการให้มีการประมูลขายข้าวที่
จับมาได้ เป็นการเผาท่าลายแทน 

3) ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีความส่าคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ แต่การปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยเชื้อพันธุกรรมที่มีอยู่ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวมัก
ไม่ค่อยประสบความส่าเร็จ เนื่องจากมีฐานทางพันธุกรรมแคบหรือขาดพันธุกรรมของลักษณะที่
ต้องการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณและสัดส่วนของเชื้อพันธุ์ข้าวดังกล่าว จะเห็นว่า ประเทศ
ไทยน่าจะได้รับประโยชน์ จากการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ข้าวกับประเทศอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจ
เสียเปรียบประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้นในการแลกเปลี่ยน เชื้อพันธุ์ข้าวกับ
ต่างประเทศ จึงต้องมีการท่าข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ (MTA) และในกรณีที่ผู้ขอ มีการ
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น่าสายพันธุ์ข้าวดังกล่าวไปวิจัย แล้วเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องมีการจัดท่าข้อตกลง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้วย  

 
3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

มีการประชุมคณะท่างานยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่แต่งตั้งโดย
กรมการข้าว และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่แต่งตั้งโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการผลิตและการค้า เมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปได้
ดังนี้  

3.2.1 จุดแข็ง 
1) ประเทศไทยมีทรัพยากรพันธุ์ข้าวและฐานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ที่เข้มแข็ง มี

พันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
2) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความเข้มแข็ง 
3) ประเทศไทยมีภูมิอากาศเอ้ือให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตลอดทั้งปี 
4) ชาวนามีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าว 
5) ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียนสะดวกต่อการ

จัดการโลจิสติกส์ 
3.2.2 จุดอ่อน 

1) แหล่งเชื้อพันธุกรรมข้าวของไทยยังไม่สมบูรณ์ ทั้งสถานที่ ปริมาณและคุณภาพ 
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทันสมัยของภาครัฐ และ

องค์กรชาวนายังไม่เพียงพอ 
3) การรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ่าหน่ายยังไม่ทั่วถึง 
4) การควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเมล็ดพันธุ์ข้าวยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
5) ข้าวเป็นพืชผสมตัวเองชาวนาสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้จึงไม่มีแรงจูงใจ 

ให้เกดิธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว 
6) ชาวนาโดยทั่วไปยังขาดทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
7) แรงงานภาคการเกษตรขาดแคลนและหายาก 
8) ขาดบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ ด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) และด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
9) เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมของไทยยังให้ผลผลิตข้าวต่่า 

3.2.3 โอกาส 
1) ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญของไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียท่าให้มีความ

ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวส่าหรับเพาะปลูกจ่านวนมาก 
2) พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้านทานโรคแมลง เป็นที่ต้องการของตลาด 
3) ประเทศต่างๆ ให้การยอมรับคุณภาพข้าวไทย 
4) ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นมาก 
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5) ประเทศคู่แข่งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประสบภัยธรรมชาติ สาเหตุจาก
สภาพภูมิประเทศ 

3.2.4 ภัยคุกคาม 
1) ประเทศคู่ค้าผลิตข้าวเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของตนเอง 
2) กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพันธุ์และการค้าเมล็ดพันธุ์ 

 
จากประเด็นต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ตามตารางที่ 5–8 ได้มีการ

ก่าหนดน้่าหนัก และคะแนนความส่าคัญในทุกประเด็นของแต่ละด้าน โดยผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดท่า TOWS Matrix ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  ค่าคะแนนแสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths: S) ของประเทศไทย 
 
ล าดับ จุดแข็ง น้ าหนัก น้อย

ที่สุด  
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

รวม 

S1 ประเทศไทยมีทรัพยากรพันธุ์ข้าวและฐาน
วิจัยการปรับปรุงพันธุ์ที่  เข้มแข็งมีพันธุ์
ใหม่ออกสู่ตลาด อย่างต่อเนื่อง 

12    4  48 

S2 ระบบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้ าวมีความ
เข้มแข็ง 

12   3   36 

S3 ประเทศไทยมีภูมิอากาศเอื้อให้ สามารถ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวได้ ตลอดทั้งปี 

10   3   30 

S4 ชาวนามีความเชี่ยวชาญในการ ปลูกข้าว 8    4  32 
S5 ประเทศไทยตั้ งอยู่ศูนย์กลางของกลุ่ม

ประเทศในกลุ่มอาเซียนสะดวกต่อการ
จัดการโลจีสติกส์ 

8    4  32 

รวม 50      178 
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ตารางท่ี 6  ค่าคะแนนแสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses: W) ของประเทศไทย 
 
ล าดับ จุดแข็ง น้ าหนัก น้อย

ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

รวม 

W1 แหล่งเช้ือพันธุกรรมข้าว ของไทยยังไม่
สมบูรณ์ ท้ังสถานท่ีปริมาณและคุณภาพ 

4   3   12 

W2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ใน การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ทันสมัยของภาครัฐและ องค์กร
ชาวนายังไม่เพียงพอ 

5   3   115 

W3 การรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์จ่าหน่าย
ยังไม่ทั่วถึง 

7    4  28 

W4 การควบคุมและบังคับใช้ กฎหมายเมล็ด
พันธุ์ข้าวยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5   3   15 

W5 ข้าวเป็นพืชผสมตัวเองชาว นาสามารถเก็บ
เมล็ดพันธ์ุ ไว้ใช้เองได้จึงไม่มีแรงจูงใจให้เกิด
ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุข้าว 

7    4  28 

W6 ชาวนาโดยทั่วไปยังขาดทักษะในการผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 

5   3   15 

W7 แรงงานภาคการเกษตรขาดแคลนและหา
ยาก 

5   3   15 

W8 ขาดบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้านการ
ตรวจสอบและ รับรองระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว (GAP Seed) และด้านเทคโนโลยี
เมล็ดพันธ์ุ 

7   3   21 

W9 เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมของไทยยังให้ผมผลิต 
ข้าวต่่า 

5   3   15 

รวม 50      164 
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ตารางท่ี 7  ค่าคะแนนแสดงผลการวิเคราะห์โอกาส (Oppotunities: O) ของประเทศไทย 
 
ล าดับ จุดแข็ง น้ าหนัก น้อย

ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มากที่สุด 
(5) 

รวม 

O1 พั น ธุ์ ข้ า วที่ ให้ ผ ลผ ลิ ต สู ง  คุณ ภ าพ ดี 
ต้านทานโรคแมลง เป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

8    4  32 

O2 ประเทศต่างๆ ให้การยอมรับคุณภาพข้าว
ไทย 

10     5 50 

O3 ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมมี แนวโน้ม
ความต้องการสูงขึ้นมาก 

10   3   30 

O4 ประเทศคู่แข่งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ประสบภัยธรรมชาติ สาเหตุจากสภาพภูมิ
ประเทศ 

10   3   30 

รวม 50      190 
 
ตารางท่ี 8  ค่าคะแนนแสดงผลการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats: T) ของประเทศไทย 
 
ล าดับ จุดแข็ง น้ าหนัก น้อย

ที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

รวม 

T1 ประเทศคู่ค้าผลิตข้าวเพื่อความ มั่นคงทาง
อาหารของตนเอง 

22   3   66 

T2 กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนา 
พันธุ์และการ ค้าเมล็ดพันธ์ุ 

28    4  112 

รวม  50      178 
หมายเหตุ: น้่าหนัก และเกณฑ์คะแนนที่ให้ในตารางที่ 5, 6, 7 และ 8 เป็นการให้โดยใช้ดุลยพินิจของ
ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) 

 
3.4 สรุปคะแนนการวิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทย 

การวิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทยเป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยอาศัยเทคนิคเทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) มีผลดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยผล
คะแนน เท่ากับ 342 คะแนน หรือ 3.42 โดยคะแนนจุดแข็งขององค์กร (Strengths: S) เท่ากับ 178 
คะแนน และคะแนนจุดอ่อน (Weaknesses: W) เท่ากับ 164 คะแนน 

Strengths Weaknesses S+W S+W/100 
178 164 342 3.42 
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2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจากโอกาสและภัยคุกคามขององค์กร 
โดยผลคะแนน เท่ากับ 368 คะแนน หรือ 3.68 โดยคะแนนโอกาสขององค์กร (Opportunities: O) 
เท่ากับ 190 คะแนน และคะแนนภัยคุกคาม (Threats: T) เท่ากับ 178 คะแนน 

Opportunities Threats O+T O+T/100 
190 178 368 3.68 

 
3.5 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทย 

การวิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทยโดยอาศัยเทคนิคเทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) 
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 342 คะแนน หรือ 3.42 และ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรซึ่งมีค่าคะแนน เท่ากับ 368 คะแนน หรือ 3.68 พบว่า ต่าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย อยู่ที่สถานการณ์ SO ซึ่งเป็นต่าแหน่งที่ได้เปรียบกล่าวคือ ไทยมีความ
เข้มแข็ง ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส การด่าเนินการเชิงกลยุทธ์เป็นไปในลักษณะเชิง
รุก คือ การใช้จุดแข็งในการช่วงชิงโอกาส 

 

 
 

ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของกรมการข้าว 
 
ทั้งนี้ การก่าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของไทย เมื่อมีต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ SO (ภายใน

เข้มแข็ง ภายนอกเป็นโอกาส) ควรด่าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุก (Growth Strategy) เช่น การมุ่งขยายงาน 
ขยายผลผลิต ขยายโอกาสที่เป็นจุดแข็งต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เป็นโอกาส
มากที่สุดเท่าที่จะด่าเนินการได ้
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3.6  การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวไทยโดยใช้ BCG Matrix 
จากการด่าเนินการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ. 2558–2562 (กรมการข้าว, 

2558ก) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยแต่ละชนิด โดยอาศัย BCG 
Matrix ซึ่งคือ Model ที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดโดยการเริ่มต้นของ GE (General Electric) 
และ Boston Consulting Group (BCG) โดย BCG matrix จะแสดงฐานะหรือความแข็งแกร่งของ
ผลิตภัณฑ์บริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินค้านั้นๆ ฐานะหรือความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
จะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

Star ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงและมีอัตราความเจริญเติบโตสูง สามารถสร้าง
ผลได้ก่าไรได้สูงอันเกิดจากตลาดโตอย่างรวดเร็ว  

Cash Cow เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง แต่มีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดต่่า จึง
มีเงินสดเหลืออยู่มากและอาจมีการน่าเงินสดไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน 

Question Marks ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดต่่าในตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
จึงสร้างก่าไรได้น้อยทั้งๆ ที่มีโอกาสเพราะมีปัญหาในการด่าเนินงาน 

Dogs ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดต่่า อัตราการเจริญเติบโตต่่า และมีก่าไรน้อย  
ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต่ละชนิด และได้น่า BCG Matrix 

มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในปัจจุบัน ปรากฏผลตามภูมิหลังและ
ความส่าคัญของปัญหา ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวไทยโดยใช้ BCG Matrix 
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ตารางท่ี 9  ส่วนแบ่งการตลาด 
 

รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. กลุ่มข้าวหอมมะลิ           
2. กลุ่มข้าวหอมปทุมธานี           
3. กลุ่มข้าวขาว           
4. กลุ่มข้าวนึ่ง           
5. กลุ่มข้าวเหนียว           
6. กลุ่มข้าวอินทรีย์           
7. กลุ่มข้าว GI           
8. กลุ่มข้าวหลากสี           
9. กลุ่มข้าวญี่ปุ่น           
 
ตารางท่ี 10  การขยายตัวในด้านความต้องการตลาด 
 

รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. กลุ่มข้าวหอมมะลิ           

2. กลุ่มข้าวหอมปทุมธานี           

3. กลุ่มข้าวขาว           

4. กลุ่มข้าวนึ่ง           

5. กลุ่มข้าวเหนียว           

6. กลุ่มข้าวอินทรีย์           

7. กลุ่มข้าว GI           

8. กลุ่มข้าวหลากสี           

9. กลุ่มข้าวญี่ปุ่น           

 
ผลการประเมินผลผลิตภัณฑ์ข้าวประเภทต่างๆ โดยใช้ BCG Matrix พบว่า สามารถจัด

ประเภทข้าวเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่ม Star ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว กลุ่มดังกล่าวจะมีส่วนแบ่งทางการตลาด

สูง และยังมีแนวโน้มการขยายตัวทางการตลาดค่อนข้าวสูง จึงควรเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีไทยต้องให้
ความส่าคัญ ให้ความสนใจในการวิจัยและพิจารณา และหากระบวนการในการสร้างเสริมการผลิต 

2) กลุ่ม Cash Cow ได้แก่ ข้าวขาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
โดยทั่วไป มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างมาก แม้ว่าโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจจะไม่มากหรือมีการ
เติบโตช้า เนื่องจากมีสภาพอ่ิมตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังต้องรักษา เพ่ือคงสภาพส่วนแบ่งการตลาด และ
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าต่อไป 
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3) กลุ่ม Question Marks ได้แก่ ข้าวนึ่ง ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหลากสี และข้าวอินทรีย์ 
กลุ่มดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังมีอนาคตในด้านการขยายตัวในด้านความต้องการของตลาดและสัดส่วน
ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังไม่มากนักจึงเป็นเรื่องที่ต้องหาวิธีการทางกลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปอยู่ในกลุ่ม Star 

4) Dogs ได้แก่ ข้าว GI และข้าวญี่ปุ่น กลุ่มนี้มีส่วนแบ่งการตลาดต่่า และแนวโน้มความ
ต้องการต่่าเช่นกัน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าจะอยู่ในล่าดับรองๆ ของความสนใจในการพัฒนาหรือต้องมุ่ง
หากลยุทธ์ในการด่าเนินการเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดหรือกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่า เพ่ือให้เกิด
การขยายตัวในด้านความต้องการของตลาด 
 
3.7  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของประเทศ สรุปได้ว่าไทยมีจุด
แข็ง และโอกาสสูงกว่าจุดอ่อน และภัยคุกคาม จึงเป็นโอกาสที่ไทยต้องด่าเนินกลยุทธ์ในเชิงรุก จึงได้
ก่าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน” 
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นที่

ยอมรับในอาเซียน 
1.2 พันธกิจ (Mission)  

1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต 
การอารักขา และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของ
ทุกภาคส่วนให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและสามารถสนองต่อความต้องการในภูมิภาค
อาเซียน 

3). เพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐ สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการผลิตและจ่าหน่ายให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน  
2. เป้าประสงค์ 

2.1 มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ชาวนาได้ใช้ร้อยละ 100 ของความต้องการทางการ
ตลาด ในปี 2563  

2.2 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเพ่ือการส่งออก มูลค่า 60 ล้านบาท ภายในปี 
2563  
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1 เพ่ิมขีดความสามารถ ศักยภาพการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่าง

เพียงพอ 
3.2 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการด่าเนินการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่

สะดวก และคล่องตัว 
4. กลยุทธ์ 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา 
4.1.1 การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ด

พันธุ์ข้าว 
1)  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
2)  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3)  การวิจัยและพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยวและ

สุขภาพเมล็ดพันธุ์ 
4) การวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 
5)  การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวลูกผสม 

4.1.2 การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
1) การศึกษาวิจัยด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศและประเทศคู่ค้า 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
4.2.1 ปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านข้าวมีอ่านาจหน้าที่ในการ

ด่าเนินงานตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4.2.2. การศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเมล็ด

พันธุ์ข้าว การจ่าหน่าย การน่าเข้า ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวและเชื้อพันธุกรรมข้าว เพ่ือการวิจัยและการค้า  
1)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ น่าเข้าส่งออก 

พ.ศ. 2522 
2)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
3)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ กักกันพืช พ.ศ. 2507 
4)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ คุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2542  
4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

4.3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐ 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวขององค์กร

เกษตรกรและชุมชน  
3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้ าวของ

ผู้ประกอบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว 
4.3.2 การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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4.3.3 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
1)  การรับรองร้านค้าจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน (Q–Seed Shop)  
2)  การพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ด

พันธุ์ข้าว  
4.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 

4.4.1 การพัฒนาบุคลากร  
1) การเพ่ิมจ่านวนและพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ์ และสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2) การเพ่ิมจ่านวนและพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบและรับรองระบบ

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)  
3) การพัฒนาทักษะของบุคลากรในอาเชี่ยนด้านพันธุ์ข้าวและการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว 
4) การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตตาม

มาตรฐาน ให้หน่วยตรวจรับรอง 
4.4.2 การพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

1) พัฒนาสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาคอาเชี่ยน 

2) พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการเมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการระบบการผลิต 
 
3.8 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกลยุทธ์  

ให้มีการด่าเนินการกลยุทธ์ เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
3.8.1 ระยะสั้นหรือเร่งด่วน ภายในปี 2558 
3.8.2 ระยะปานกลาง 3 ปี ภายในปี 2561  
3.8.3 ระยะยาว 5 ปี ภายในปี 2563 

 
ตารางท่ี 11  แผนงานโครงการ ตามกลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา 
 

แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 

    

1.1 การวิจัยและพัฒนา
พันธุ์ข้าว เพื่อเพ่ิม
ผลผลติและ
คุณภาพ 

สั้น 
กลาง 
ยาว 

ไม่น้อยกว่า 1 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 2 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 3 พันธุ์/เทคโนโลย ี

กข., (สวทช., สวก., 
สวทน., วช., 
มหาวิทยาลยั)  

กข., สวทช., สวก., 
สวทน., วช. 
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แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

1.2 การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติ
เมลด็พันธ์ุข้าว 

สั้น 
กลาง 
ยาว 

ไม่น้อยกว่า 1 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 3 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 5 พันธุ์/เทคโนโลย ี

กข., (สวทช., สวก., 
สวทน., วช., 
มหาวิทยาลยั)  

กข., สวทช., สวก., 
สวทน., วช. 

1.3 การวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เมลด็พันธ์ุข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยวและ
สุขภาพเมล็ดพันธ์ุ 

สั้น 
กลาง 
ยาว 

ไม่น้อยกว่า 1 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 2 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 3 พันธุ์/เทคโนโลย ี

กข., (สวทช., สวก., 
สวทน., วช., 
มหาวิทยาลยั)  

กข., สวทช., สวก., 
สวทน., วช. 

1.4 การวิจัยและ
พัฒนาการ
ตรวจสอบเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

สั้น 
กลาง 
ยาว 

ไม่น้อยกว่า 1 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 2 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 3 พันธุ์/เทคโนโลย ี

กข., (สวทช., สวก., 
สวทน., วช., 
มหาวิทยาลยั)  

กข., สวทช., สวก., 
สวทน., วช. 

1.5 การวิจัยและ
พัฒนาการผลิต
ข้าวลูกผสม 

สั้น 
กลาง 
ยาว 

ไม่น้อยกว่า 1 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 2 พันธุ์/เทคโนโลย ี
ไม่น้อยกว่า 3 พันธุ์/เทคโนโลย ี

กข., (สวทช., สวก., 
สวทน., วช., 
มหาวิทยาลยั)  

กข., สวทช., สวก., 
สวทน., วช. 

2. การวิจัยและการพัฒนา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกระจายเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

    

2.1 การศึกษาวิจัยด้าน
การตลาดเมลด็
พันธุ์ข้าวใน
ประเทศและ
ประเทศคู่คา้ 

กลาง ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กข., (คต., คน., 
สวทช., สวก., วช., 
สศก.)  

กข., คต., คน., 
สวทช., สวก., วช., 
สศก. 

ที่มา: ร่างยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว (ปี 2558–2668), 2558ข 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
1.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

1.1  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพเมล็ดดี ต้านทานโรคแมลง ปรับตัวได้ในนิเวศน์ต่างๆ ได้ดี ทั้งในสภาพนา
ชลประทาน นาน้่าฝน นาข้าวไร่ นาน้่าลึกและนาที่สูง 

1.2  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่จะน่าไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใน
แปลงขยายพันธุ์ข้าว การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก การดูแลรักษา การใช้สารเคมีในการป้องกันก่าจัดศัตรู
ข้าว การใส่ปุ๋ยเคมี ตลอดไปถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูง 
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1.3  การวิจัยและพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยวและสุขภาพเมล็ด
พันธุ์ เพ่ือลดการสูญเสียในช่วงการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนมีสุขอนามัย
เมล็ดพันธุ์ที่ดี ปราศจากโรงและแมลง 

1.4  การวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือพัฒนาวิธีและเทคนิคการ
ตรวจสอบที่มีความถูกต้อง แม่นย่า รวดเร็ว 

1.5  การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวลูกผสม เพ่ือพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และ
เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม 

2.  การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2.1  การศึกษาวิจัยด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศและประเทศคู่ค้า เพ่ือศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่าหรับใช้ในการวางแผนการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนารูปแบบการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 12  แผนงานโครงการ ตามกลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
 

แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

1. ปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานท่ี
มีภารกิจด้านข้าวมีอ่านาจ
หน้าท่ีในการด่าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

เร่ งด่ วน –
กลาง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัตภิารกจิ ตาม 
พ.ร.บ. พันธุ์พืชได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ 

กวก., (กข.)  กวก., กข. 

2. การศึกษา ปรับปรุง และ
แก้ไข กฎ ระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธ์ุข้าว 
การจ่าหน่าย การน่าเข้า
ส่งออกเมล็ดพันธ์ุข้าว และ
เชื้อพันธุกรรมข้าว เพื่อการ
วิจัยและการค้า 

    

2.2 การศึกษาปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบตาม พ.ร.บ. 
พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 

เร่งด่วน–
กลาง 

พ.ร.บ. ไดร้ับการแกไ้ข 
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

กวก.,  
 (กข., ภาคเอกชน)  

กวก., กข. 

2.3 การศึกษาปรับปรุงแก้ไข 
กฎ ระเบยีบ ตาม 
พ.ร.บ. กักกันพืช พ.ศ. 
2507 

เร่งด่วน–
กลาง 

พ.ร.บ. ไดร้ับการแกไ้ข กวก.,  
 (กข., ภาคเอกชน)  

กวก., กข. 

2.4 การศึกษาปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ 

เร่งด่วน–
กลาง 

พ.ร.บ. ไดร้ับการแกไ้ข กวก.,  
 (กข., ภาคเอกชน)  

กวก., กข. 

ที่มา: ร่างยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว (ปี 2558–2668), 2558ข 
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กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกอบด้วย 
1.  ปรับปรุงแก้ไข ให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านข้าว มีอ่านาจหน้าที่ในการด่าเนินงานตาม 

พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตามภารกิจสามารถด่าเนินงานได้ และเกิดความคล่องตัว 

2.  การศึกษา ปรับปรุง และแก้ไข กฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ข้าว การ
จ่าหน่าย การน่าเข้าส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าว และเชื้อพันธุกรรมข้าว เพ่ือการวิจัยและการค้า 

2.1  การศึกษาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบตาม พ.ร.บ. น่าเข้าส่งออก พ.ศ. 2522 มี
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อก่าหนดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว ภาคเอกชน เพ่ือปรับปรุงแก้ ไขขั้นตอนเพ่ือให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2  การศึกษาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 มี
การศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อก่าหนด ปรับปรุงบทลงโทษให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีระบบการติดตาม 
มีข้ันตอนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.3  การศึกษาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ. กักกันพืช พ.ศ. 2507 มี
การศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อก่าหนด ปรับปรุง ขั้นตอนการน่าเข้าเชื้อพันธุกรรมเพ่ือการวิจัยให้มีความ
คล่องตัว และการอนุญาตใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์น่าเข้าและผลที่ได้สืบเนื่องภายหลังเสร็จสิ้นจาก
การวิจัย 

2.4  การศึกษาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มี
กรศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อก่าหนด การคุ้มครองผลประโยชน์ การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์ การจัดท่า
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 
 

ตารางท่ี 13  แผนงานโครงการ ตามกลยุทธ์ที่ 3 การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 

แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการค้าเมลด็พันธ์ุ
ข้าว 

    

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการค้า
เมลด็พันธ์ุข้าวของ
ภาครัฐ 

กลาง สามารถผลิตเมลด็พันธ์ุได้
เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 160,000 
ตัน 

กข., (กสก., กสส.)  กข. 

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการค้า
เมลด็พันธ์ุข้าวของ
องค์กรเกษตรกรและ
ชุมชน 

 

สั้น–กลาง สามารถผลิตเมลด็พันธ์ุได้
เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 220,000 
ตัน 

กข.,  
 (กสก., กสส., 
สวทช., 
ภาคเอกชน)  

กข. 
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แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการค้า
เมลด็พันธ์ุข้าวของ
ผู้ประกอบการผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าวเพื่อ
สนองความต้องการใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

สั้น–กลาง สามารถผลิตเมลด็พันธ์ุได้
เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 420,000 
ตัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศและ
สามารถส่งออกเมล็ดพันธ์ุข้าว
ลูกผสมสา่หรับความต้องการ
ในต่างประเทศ 

กข., (กสก., กสส., 
สวทช., 
ภาคเอกชน)  

กข. 

2. การพัฒนาระบบการ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

สั้น–กลาง เมลด็พันธ์ุที่ผลติได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

กข., (กสก., กสส., 
สวทช., 
ภาคเอกชน)  

 

3. สร้างความเขม้แข็งของ
เครือข่ายผู้ผลิตและผู้
จ่าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว 

    

3.1 การรับรองร้านคา้
จ่าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวที่ได้มาตรฐาน 
(Q–Seed Shop) 

เร่งด่วน–
กลาง 

ร้านค้าจ่าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 

กข., (กสก., กสส., 
สวทช., 
ภาคเอกชน)  

กข. 

3.2 การพัฒนาและส่งเสริม
การเช่ือมโยงเครือข่าย
ผู้ผลิตและจ่าหนา่ย
เมลด็พันธ์ุข้าว 

สั้น–กลาง ผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ตาม
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 
420,000 ตัน/ป ี

กข., (กสก., กสส., 
เครือข่ายผู้ผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว)  

กข. 

ที่มา: ร่างยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว (ปี 2558–2668), 2558ข 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วย 
1.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

1.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐ กรมการข้าว
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐ ที่มีภารกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและรักษาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมการปรับปรุงและเพ่ิมเติม
เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัย
ข้าว 27 แห่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง ที่มีอยู่เดิมและจะขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีโดยจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ิมเติมอีก 15 แห่ง มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์
คัด หลัก ขยาย และจ่าหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการ รวมปีละ 160,000 ตัน รวมถึงการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมคุณภาพดีส่าหรับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด่าเนินการผลิตเพ่ือการค้า 
นอกจากนี้จะมีการเพ่ิมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้นเพ่ือปลูกหมุนเวียน เช่น ถั่ วเขียว ถั่วเหลือง พืช
ปุ๋ยสด ส่าหรับปลูกหมุนเวียนสลับกับการปลูกข้าวเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคแมลงศัตรูที่ส่าคัญ  
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1.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวขององค์กรเกษตรกรและ
ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของชุมชน 
ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน เพ่ือเป็น
การแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน โดยมีแนวคิดที่จะให้ชาวนาที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์จ่าหน่ายในชุมชนและชาวนาทั่วไป โดยกรมการข้าวจะท่า
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ที่จ่าเป็นบางส่วน การส่งเสริม
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน คือ กรมการข้าว ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และส่านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยสร้างและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้
เพียงพอ ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ จ่านวน 220,000 ตัน 

1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดความรู้ ควบคุมก่ากับติดตามการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช สามารถผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ดี ได้เพ่ิมขึ้นเป็นปีละ 420,000 ตัน เพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมคุณภาพดีเพ่ือการส่งออกตามความต้องการ 

2.  การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว–ในส่วนของผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งยังไม่มีระบบการตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือเป็นเครื่องมือยืนยันคุณภาพ 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวนาผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการน่าร่องในการพัฒนาเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ด่าเนินการอย่างมีคุณภาพตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 
2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม กรมการข้าวจึงได้จัดท่าโครงการตรวจรับรองระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP–
Seed) ปี 2558–2562 จ่านวน 160,000 ตัน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน 
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน สหกรณ์การเกษตรและ
ผู้ประกอบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะท่าให้ชาวนามีทางเลือกที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์ดีมี
คุณภาพเพ่ือใช้ในการผลิตต่อไป 

3.  สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3.1  การรับรองร้านค้าจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน (Q Seed Shop) ปัจจุบัน

มีผู้ประกอบการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า 500 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละกว่า 300,000 ตันและมี
ผู้ประกอบการจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชไม่ต่่ากว่า 20,000 ราย ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าว ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และยังมีการผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพต่่า ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่งผล
กระทบต่อชาวนา ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเพาะปลูก ดังนั้น การควบคุม ก่ากับ และตรวจสอบคุณภาพ
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เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ่าหน่ายให้เกิดความเป็นธรรม ต่อชาวนาผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก่าหนด จึงเป็นการช่วยเหลือชาวนา ป้องกันการถูกเอารัด เอาเปรียบต่อชาวนา 
ตลอดจนได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในการเพาะปลูกเพ่ือให้ชาวนาผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รับความ
คุ้มครอง ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพ่ือการเพาะปลูก และเพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนา 
และของประเทศ โดยมีเป้าหมายด่าเนินงานโครงการในปี 2558–2562 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นปัจจุบัน ถ่ายทอดความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ข้อก่าหนดและบทลงโทษของผู้ประกอบการที่ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่ได้มาตรฐาน สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
พร้อมจัดหาบุคลากรเพ่ือ ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรเกษตรทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ตลอดจนสนับสนุนการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และร้านจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ่าหน่ายในท้องตลาด มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ส่งผลให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีปริมาณพอเพียงส่าหรับการเพาะปลูก เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพข้าวของประเทศ 

3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การพัฒนากลุ่มเครือข่ายผู้รวบรวมและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับประเทศและภูมิภาค เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของประเทศไทย ในการควบคุม
ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช และควบคุมการจ่าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวของเครือข่ายผู้ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่ให้ถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง เพ่ือสนับสนุนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมีการท่างานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการทางการตลาด ในการใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ระยะเวลา 3 ปี/ครั้ง และพัฒนาระบบ
ข้อมูล ข่าวสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายแก่
สมาชิกส่าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ่าหน่ายอย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ตามมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยผู้ประกอบการภาคเอกชน 
และเพ่ิมขีดความสามารถและความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
เอเซียน 

 
ตารางท่ี 14  แผนงานโครงการ ตามกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 
 

แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

1. การพัฒนาบุคลากร     
1.1 การเพิ่มจา่นวนและ

พัฒนาบุคลากรด้าน
ปรับปรุงพันธุ์ 
เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 

สั้น 
กลาง 

บรรจุแต่งตั้งนักวิจัยเพิ่มขึ้น 
มีการฝึกอบรมและศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้น 

กข. (สถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ 
มหาวิทยาลยั 

กข. 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
กระทรวงการ
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แผนงานโครงการ ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
(ผู้ร่วมงาน) 

แหล่งงบประมาณ 

และสุขอนามัยเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

สถาบัน/หน่วย
งานวิจัย และกรม
วิเทศสัมพันธ์)  

ต่างประเทศ 

1.2 การเพิ่มจา่นวนและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
ตรวจสอบและรับรอง
ระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว (GAP Seed) 

เร่งด่วน–
กลาง 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น 

กข. (มกอช สถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ 
มหาวิทยาลยั 
สถาบัน)  

กข. 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

1.3 การพัฒนาทักษะของ
บุคลากรในอาเซียนด้าน
พันธุ์ข้าวและการผลติ
เมลด็พันธ์ุข้าว 

กลาง มีผู้เข้ารับการฝึก อบรมและ
ศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ราย 

กข. (สถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ 
มหาวิทยาลยั 
สถาบัน/หน่วย
งานวิจัย และกรม
วิเทศสัมพันธ์)  

กข. 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

1.4 การถ่ายโอนภารกิจด้าน
การตรวจสอบและ
รับรองระบบการผลิต
ตามมาตรฐาน ให้หน่วย
ตรวจรับรอง 

เร่งด่วน–
สั้น 

มีหน่วยตรวจรับรองสามารถ
ด่าเนินการได้ ร้อยละ 100 
ของผู้ขอรับการประเมิน 

กข. (มหาวิทยาลัย 
สถาบัน)  

กข. มหาวิทยาลัย 
สถาบัน และ
หน่วยงานอ่ืน 

2. การพัฒนาเกษตรกร/กลุม่
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

    

2.1 พัฒนาสถาบัน
เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ ที่มี
ศักยภาพให้สามารถ
เป็นผู้ผลิตและส่งออก
เมลด็พันธ์ุข้าวในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

กลาง เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
ได้รับการพัฒนาให้มรีู้
ความสามารถ ร้อยละ 100 
ของผู้ผลิต/สถาบัน
ผู้ประกอบการการคา้เพื่อ
การส่งออก 

กข. (กสส. 
กสก.กวก. 
มหาวิทยาลยั 
สถาบัน 
ภาคเอกชน)  

กข. 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

2.2 พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องด้านการผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าว ให้มี
ความรู้และทักษะด้าน
วิทยาการเมล็ดพันธ์ุข้าว 
การบริหารจัดการ
ระบบการผลิต 

สั้น เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
ได้รับการพัฒนาให้มรีู้
ความสามารถ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ผลิต/
สถาบันผู้ประกอบการ 

กข. (กสส. 
กสก.กวก. 
มหาวิทยาลยั 
สถาบัน 
ภาคเอกชน)  

กข. 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

ที่มา: ร่างยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว (ปี 2558–2668), 2558ข 
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
1.  การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ 

1.1  เพ่ิมจ่านวนและพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และ
สุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการบรรจุ แต่งตั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ การอบรม สอนงานอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมสนับสนุนรับทุนศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 

1.2  เพ่ิมจ่านวนและพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(GAP Seed) จัดให้มีการอบรม ศึกษา ดูงาน เพื่อเพ่ิมทักษะแก่บุคลากร 

1.3  การพัฒนาทักษะของบุคลากรในอาเซียนด้านพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงลึก เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
ในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยสร้างกลไกการเชื่อมโยง
ระหว่าง กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงาน
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางและแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านข้าวและ
เทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ การกระจายองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจน
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างครบวงจร โดยให้การฝึกอบรม ศึกษา และดูงาน กับบุคลากร 
นักศึกษา ผู้ประกอบการผลิต จากประเทศต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุน แก่ประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้
กรอบความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 

1.4  การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน ให้
หน่วยตรวจรับรอง พัฒนาหน่วยงานตรวจรับรองที่มีมาตรฐานให้เพียงพอเพ่ือรองรับการตรวจสอบ
และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับผู้ขอรับการประเมินได้ทั่วถึงและทันก่าหนดเวลา 

2.  การพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
2.1  พัฒนาสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพให้สามารถเป็นผู้ผลิตและ

ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพิ่มทักษะ ศักยภาพของเกษตรกร/ผู้ประกอบการผลิต
และจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้มีรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและส่งออก เข้าใจแนวทางปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด่าเนินงาน กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์  

2.2  พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริหารจัดการระบบการผลิต  
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ให้มีรู้
ความสามารถ มีศักยภาพ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร การประมวลผล 
เพ่ือจัดท่ายุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน มีการก่าหนด
วิสัยทัศน์ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ
ในอาเซียน โดยมรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 พันธกิจ (Mission) 5 ข้อ 
1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การ

อารักขา และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของ

ทุกภาคส่วนให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและสามารถสนองต่อความต้องการในภูมิภาค
อาเซียน 

3) เพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐ สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวให้เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการผลิตและจ่าหน่ายให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน  
4.1.2 เป้าประสงค์  

1) มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ชาวนาได้ใช้ร้อยละ 100 ของความต้องการ
ทางการตลาด ในปี 2563  

2) สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเพ่ือการส่งออก มูลค่า 60 ล้านบาท ภายใน
ปี 2563  

4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) เพ่ิมขีดความสามารถ ศักยภาพการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

อย่างเพียงพอ 
2) พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการด่าเนินการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่

สะดวก และคล่องตัว 
4.1.4 กลยุทธ์ที่ต้องด าเนินการ 4 กลยุทธ์  

4.1.4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา มีแผนการปฏิบัติการ  
1) การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระจาย

เมล็ดพันธุ์ข้าว 
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(1) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
(2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(3) การวิจัยและพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

และสุขภาพเมล็ดพนัธุ์ 
(4) การวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(5) การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวลูกผสม 

2)  การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(1) การศึกษาวิจัยด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศและ

ประเทศคู่ค้า 
4.1.4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ มีแผนการปฏิบัติการ 

1) ปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านข้าวมีอ่านาจหน้าที่ในการ
ด่าเนินงานตามพ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2) การศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เมล็ดพันธุ์ข้าว การจ่าหน่าย การน่าเข้า ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวและเชื้อพันธุกรรมข้าว เพื่อการวิจัยและ
การค้า  

(1)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ น่าเข้า
ส่งออก พ.ศ. 2522 

(2)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ พันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518  

(3)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ กักกันพืช 
พ.ศ. 2507 

(4)  การศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ตาม พ.ร.บ คุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542  

4.1.4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว มีแผนการปฏิบัติการ 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
ภาครัฐ 

(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
องค์กรเกษตรกรและชุมชน  

(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
ผู้ประกอบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว 

2) การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
3) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(1)  การรับรองร้านค้าจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน (Q–
Seed Shop)   
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(2)  การพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  

4.1.4.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร มีแผนการปฏิบัติการ 
1)  การพัฒนาบุคลากร  

(1) การเพ่ิมจ่ านวนและพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ 
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(2) การเพ่ิมจ่านวนและพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบและรับรอง
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)  

(3) การพัฒนาทักษะของบุคลากรในอาเชี่ยนด้านพันธุ์ข้าวและการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(4) การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการ
ผลิตตามมาตรฐาน ให้หน่วยตรวจรับรอง 

2) การพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
(1) พัฒนาสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถ

เป็นผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาคอาเชียน 
(2) พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้าน 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการเมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการระบบการผลิต 
4.1.5 แผนการด าเนินงานกลยุทธ์ทั้ง 4 กลยุทธ์ จ่าแนกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1) ระยะสั้นหรือเร่งด่วน ภายในปี 2558 
2) ระยะปานกลาง 3 ปี ภายในปี 2561  
3) ระยะยาว 5 ปี ภายในปี 2563 

โดยมีหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องหลายหน่ วยงาน  ทั้ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันการศึกษา 
รวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย  

จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน ได้
ก่าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ และแผนงานโครงการในกลยุทธ์ต่างๆ รวม 22 แผนงานโครงการ สามารถ
ใช้จุดแข็ง และโอกาสที่มี แก้ไขจุดอ่อน และภัยคุกคาม ที่วิเคราะห์ได้จากการวิเคราะห์ สถานการณ์
การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในปี 2563 ซึ่งจะท่าให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การค้า ตลอดจนเป็น
แหล่งวิชาการด้านข้าวทุกด้านในอาเซียน ส่งผลให้ไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ในภูมิภาค ที่
จะเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านข้าวทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว การ
ฝึกอบรมด้านข้าวแก่บุคลากรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สามารถสร้างความเชื่อมั่น  ในการ
แข่งขันด้านตลาดข้าวในอนาคตด้วย 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอาเซียน ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก่ากับดูแลด้านการผลิต จะต้องให้ความส่าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการภาคเอกชนด่าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี โดยเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในกลุ่มข้าวที่มีโอกาสทางการตลาดสูง ได้แก่ กลุ่มข้าวหอมมะลิ 
(ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15) กลุ่มข้าวเหนียว (กข6) ซึ่งข้าวสองกลุ่มนี้จัดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ระดับพรีเมียมเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพ่ือการบริโภค และกลุ่มข้าวขาวที่
มีความต้องการในปริมาณมาก ส่าหรับการน่าไปแปรรูป กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่ากับ
ดูแลพ่อค้า ผู้ประกอบการโรงสี และพ่อค้าส่งออก เน้นการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่ส่งออกให้มี
คุณภาพ ปราศจากการปลอมปน เพ่ือสร้างความมั่นใจ และการยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการประสานงานกับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคข้าวไทย 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
การด่าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก่าหนดในยุทธศาสตร์ รวม 4 กลยุทธ์ มีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา จ่าเป็นต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่มีข้อจ่ากัดใน

บางประเด็น เพ่ือให้สามารถน่าเข้าสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะตามต้องการ มาด่าเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาสายพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี และต้านทานโรคแมลงที่ส่าคัญ โดยใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยที่เหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา และท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จ่าหน่าย น่าเข้า และ
ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติรวม 4 ฉบับ รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จ่านวน 3 ฉบับ และรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์จ่านวน 1 ฉบับ จ่าเป็นต้องเพ่ิมเติม 
ปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบ ตลอดจนขั้นตอนการผลิตและ
จ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเกิดความสะดวกและคล่องตัว 

กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเน้นกลุ่มข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 
และข้าวขาว ซึ่งมีลู่ทางสดใสทางการตลาด จ่าเป็นต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม (GAP–Seed) เพ่ือให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม (เพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต) นอกจากนี้ต้องให้ความส่าคัญ
อย่างยิ่งในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจ่าหน่ายเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ่าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่
ผลิตและจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือการค้าโดยการควบคุมและตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตและ
จ่าหน่ายให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก่าหนด 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายพัฒนาทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาค
เกษตรกร ซึ่งในส่วนของบุคลากรภาครัฐจ่าเป็นต้องเพ่ิมจ่านวนและพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
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และด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP–Seed) ส่วนภาคเกษตรกร 
จ่าเป็นต้องพัฒนาสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถผลิตและส่งออกเมล็ด
พันธุ์ข้าวในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ทั้งนี้การด่าเนินงานต้องได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สามารถด่าเนินการได้
อย่างเหมาะสม ในกรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ใช้งบประมาณที่มีอยู่เจียดจ่ายมาด่าเนินการใน
กิจกรรมตามความเร่งด่วน เพ่ือให้การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยประสบความส่าเร็จ เป็น
การยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวของประเทศส่งผลให้ชาวนาไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของอาเซียนใน
อนาคต 
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