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ยุทธศาสตรขาวไทย 
ป 2550 - 2554  
 

หนวยงานรับผิดชอบ : กระทรวงพาณิชย 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ขาว เปนอาหารหลักประจําชาติและเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญยิ่งของไทย โดยมีชาวนา 

3.7 ลานครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 66 ของ 

ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกขาวปละประมาณ 56 – 58 ลานไร ไดผลผลิตป

ละประมาณ 28.0 – 30.0 ลานตันขาวเปลือก มูลคาปละประมาณ 180,000 - 200,000 

ลานบาท ซึ่งเปนรายไดหลักที่หลอเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญา อีกทั้งยังเปนสินคา

สงออกที่สําคัญสามารถสรางรายไดและนําเงินตราเขาประเทศปละประมาณ 80,000 - 

100,000 ลานบาท รวมทั้งเปนพืชที่สรางความมั่นคงดานอาหารดวย 
  

 ในดานการผลิต การตลาดภายใน ตลาดตางประเทศ รวมตลอดถึงดานการบริหารจัดการ

ขนสงสินคาและบริการ มีหนวยงานทั้งภาคราชการและเอกชนที่เก่ียวของหลายหนวยงาน 

ซึ่งการดําเนินการยังไมสอดรับกันทั้งระบบ สวนใหญจะสามารถแกไขปญหาไดเพียง

ระยะเวลาหนึ่ง แตไมใชเปนการแกไขปญหาในระยะยาวและในบางครั้งยังเปนการซ้ําเติม

ใหเกิดปญหาในระยะยาวเพิ่มข้ึนได  
 

 ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาขาวไทยทั้งในดานการผลิต การแปรรูป และ

การตลาด เปนไปอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพเขมแข็งและย่ังยืน มีทิศทางการดําเนินงาน

ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวอยางชัดเจน กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ จึงมีนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตรขาวไทย และที่สําคัญที่สุดเพื่อให

ชาวนามีรายไดและความเปนอยูดีข้ึนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอยางมั่นคง 

โดยกระทรวงพาณิชยไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการยกราง

ยุทธศาสตรขาวไทยขึ้น เพื่อจัดประชุมและระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของจัดทําราง 

ยุทธศาสตรหลักขาวไทย และไดนําเสนอใหที่ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรขาวไทยเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน” เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 กอนนําเสนอ กนข. พิจารณาเมื่อ
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วันที่ 2 มีนาคม 2550 แลว ทั้งนี้ ไดมีการปรับแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของตาม

ขอสังเกตของ กนข. และจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางยุทธศาสตรขาว

ไทยอีกครั้ง โดยไดสรุปเปนรางยุทธศาสตรขาวไทย ซึ่งเปนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (2550-

2554) เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ดังน้ี 

 

1. วิสัยทัศน  
 ไทยเปนผูนําดานคุณภาพขาวและผลิตภัณฑเปนหน่ึงของโลก เพื่อชาวนามีรายไดมั่นคง      

และผูบริโภคมั่นใจ 

 

2. พันธกิจ  

2.1 การจัดระบบการผลติและ การสงเสริมและสนบัสนุน ชาวนา 
2.1.1 พัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชาวนาใหสามารถพึ่งพาตนเองไดใน

ระยะยาว 

2.1.2 เพิม่ประสทิธิภาพการผลิตต้ังแตการเพิ่มผลผลิตตอไรของชาวนา การลด

ตนทุนการผลิตของชาวนา พัฒนาคณุภาพขาวดวยการใชพันธุดี และการ

จัดการหลังเก็บเก่ียว 

2.1.3 อนุรักษพันธุกรรม วิจัย และพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตอยางยั่งยืน 

 

2.2 การจัดระบบตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ 

2.2.1 เสริมสรางกลไกตลาดใหเกิดความเขมแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การตลาด โดยเฉพาะในชวงตนฤดูที่มีความเหลื่อมล้ําในดานอํานาจตอรองสูง 

เปนพิเศษ และพัฒนาระบบตลาดทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 

2.2.2 สงเสริมเพื่อขยายตลาดการบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวเพิ่มข้ึน รวมทั้ง  

 สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปใหมๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มใน 

 ระดับสูง 
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2.3 การผลกัดนัการสงออกขาว 

โดยการผลักดันการสงออกขาว ดวยการใชนโยบายเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิม 

และเพิ่มตลาดใหม 

 2.4 การจัดระบบการกระจายสินคาใหมีตนทุนต่ําและรวดเร็วขึ้น 

โดยการพัฒนาการกระจายขาวเปลือก ขาวสาร และผลิตภัณฑขาวจากพื้นที่ 

เพาะปลูกสูกระบวนการตลาดผานกระบวนการบริหารจัดการขนสงสินคาและ

บริการ (Logistics) ที่มีการจัดการอยางเปนระบบ 

 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อใหมีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต  การตลาด  และการกระจายขาวอยาง 

ชัดเจน 

3.2 เพื่อใหชาวนามีความมั่นคงในอาชีพและรายได เพือ่ความเปนอยูที่ดีข้ึน 

3.3 เพื่อพฒันาระบบการคา การกระจายขาวและผลิตภัณฑขาวทั้งในประเทศและ 

สงออก เพื่อเปนฐานในการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางย่ังยืน 
 

4. กลยุทธหลัก  

 4.1  กลยุทธการพัฒนาการผลิต 
4.1.1 เปาหมาย 

(1) คงพื้นที่ปลูกขาวที่ 57.5 ลานไร (นาป 57.5 ลานไร , นาปรัง 9 ลานไร)           

ตามศักยภาพเขตชลประทาน ในขอเท็จจริงพื้นที่เพาะปลูกขาวจะมีแนวโนม

ลดลงในอนาคตตามสภาพการใชที่ดินที่จะมีการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ทํา

การเกษตรไปสูพื้นที่อุตสาหกรรมและการคา  

(2) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 ภายใน 5 ป โดย

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มจาก 439 กก./ไร (ขาวนาป 432 กก./ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 53 
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ลานไร สูญเสียจากน้ําทวมขาวนาปรัง 683 กก./ไร พื้นที่เก็บเก่ียว 9 ลานไร) ในป 

2549/50 เปน 529 กก./ไร (ขาวนาป 515 กก./ไร ขาวนาปรัง 764 กก./ไร)     

ในป 2553/54 

(3) เพิ่มผลผลิตขาวเปลือก โดยผลผลิตขาวรวมเพิ่มข้ึนจาก 29.432 ลานตัน (ขาวนาป 

22.899 ลานตัน ขาวนาปรัง 6.532 ลานตัน) ในป 2549/50 เพิ่มข้ึนประมาณ    

รอยละ 13.5 เปน 33.405 ลานตัน ในป 2553/54 ใหสอดรับกับปริมาณสงออก   

ที่คาดวาเพิ่มขึ้นในอัตราใกลเคียงกัน 

(4) เพิ่มคุณภาพขาวหอมมะลิใหสีเปนขาวสารไดตนขาวมากกวา 42 กรัม ในป 2554 

4.2.2 กลยุทธ 

(1) กําหนดใหขาวไทย เพื่อการคา เปนขาวปลอดการตัดแตงพันธุกรรม (Non-

GMOs) โดยการกําหนดมาตรการตรวจสอบและรับรองขาวปลอดการตกแตง

ทางพันธุกรรม GMOs 

(2) กําหนดเขตพื้นที่การปลูกขาวในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม โดยใหสามารถ

ตอบสนองตอขาวในแตละชนิดพันธุอยางมีประสิทธิภาพใหชัดเจนเพื่อให

สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตไดสูงสุด โดยใหมีการกําหนดเขตพื้นที่สงเสริม

การผลิตขาวตลาดเฉพาะ ซึ่งเปนขาวตลาดบน ไดแก ขาวหอมมะลิอินทรีย ขาว

หอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน ขาวเฉพาะถ่ิน โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มข้ึน ในขณะที่ขาวชนิดอ่ืนๆ เชน ขาวเปลือกเจา ขาวปทุมธานี ขาวพื้น

แข็ง ขาวที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมจะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

เพื่อลดตนทุนการผลิต และใหมีการพัฒนาเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนไปสูการ

จัดแบงพื้นที่เปนพื้นที่เพื่อการสงออกและใชภายในในอนาคต โดยการใหสิทธิ

พิเศษและสิ่งจูงใจในพื้นที่เพื่อการสงออกใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได

เพิ่มข้ึน 

(3) จดทะเบียนชาวนาใหสอดคลองกับการกําหนดเขตพื้นที่การปลูกขาวเพื่อใหสามารถ

จัดสรรระบบจูงใจ (Incentive) ใหแกชาวนาในแตละเขตพื้นที่ใหเหมาะสม 

(4) พัฒนาระบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีใหชาวนามีการปฏิบัติและดูแล

การผลิตอยางถูกตองตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
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(5) พัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีใหแกชาวนาอยางทั่วถึง 

(6) พัฒนาและสงเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพใหไดมาตรฐานเพื่อใหขาว

ที่ผลิตเปนที่ยอมรับของตลาด 

(7) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตโดยการพัฒนาระบบชลประทานและการจัดรูป

ที่ดินในเขตสงเสริมการผลิตขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน

การผลิต 

(8) พัฒนาระบบการผลิตขาวเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

(9) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวไป

จนถึงการแปรรูป  

(10) อนุรักษพันธุกรรม โดยการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ และมีการพัฒนาพันธุ  และ

เทคโนโลยีการจัดการพันธุ 

(11) พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติทางการเกษตร  และการระบาดของศัตรูขาว 

(12) พัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งการจัดการองคความรูสูชาวนาและผูเกี่ยวของ 

(13) การจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาขาวแหงชาติที่มีองคประกอบครบถวน ไดแก 

อุปกรณ บุคลากรทุกดาน ศูนยฝกอบรมสัมมนา ศูนยปฏิบัติการตรวจสอบและ

รับรอง ศูนยสารสนเทศ และการอารักขาและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปขาวทั้งที่เปนอาหารและมิใชอาหาร 

 

4.2.กลยุทธการสงเสริมและสนับสนุนชาวนา 
4.2.1 เปาหมาย 

(1) พัฒนาชาวนาใหมีความรูความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิต       

ไดอยางมีประสิทธิภาพในแหลงปลูกขาวเปนพืชหลักอยางนอย 1 ลานคน       

ในป 2554 
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(2) จัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารและการเรียนรูของชาวนาใหครอบคลุมแหลงปลูก

ขาวที่สําคัญไมนอยกวา 500 แหงในป 2554 

(3) สงเสริมสนับสนุนชาวนาใหมีรายไดจากการประกอบอาชีพการทํานาที่ดีข้ึน 

รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพ และนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(4) สงเสริมใหชาวนาไดเขาถึงองคความรูการพัฒนาอาชีพ การอยูดีมีสุข โดยการ

สนับสนุนใหมีสวนรวมกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

และสถาบันการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนความรู และการผสมผสานภูมิปญญา

ทองถิ่นเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม 

4.2.2 กลยุทธ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปญหาหนี้สินและความเปนอยูของชาวนาและแนวทางแกไข 

(2) สรางชาวนาชั้นนํา ใหมีความรูความสามารถประสบการณในการทํานา เพื่อเปน

วิทยากรและใหคําปรึกษา ชาวนาจํานวน 10,000 คน และถายทอดเทคโนโลยี

ใหชาวนาในชุมชนอัตราสวน 1 ตอ 10 คน เพื่อเปนอาสาสมัครเกษตรดานการ

ผลิตขาว จํานวน 100,000 คน 

(3) สงเสริมชาวนาใหเปนชาวนามืออาชีพ  โดยการใหความรูและถายทอด

เทคโนโลยีสมัยใหม จํานวน 100,000 คน เนนหนักในพื้นที่ที่ผลิตเพื่อการ

สงออก  

(4) สงเสริมชาวนาใหเปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาวในศูนยขาวชุมชน จํานวน 7,000 

แหงๆ ละ 20 คน รวม 140,000 คน และชาวนาผูจัดทําแปลงขยายพันธุ ผลิต

เมล็ดพันธุใหศูนยเมล็ดพันธุขาว จํานวน 300 แหงๆ ละ 50 คน รวม 15,000 คน  

(5) จัดตั้งศูนยบริการชาวนาเพื่อเปนแหลงบริการในดานตางๆ รวมทั้งขอมูลขาวสาร

และการเรียนรูของชาวนาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 500 แหง เพื่อ

ใหบริการชาวนาในแหลงที่ปลูกขาวเปนพืชหลัก 1 ลานคน 

(6) สนับสนุนใหมีสวัสดิการชาวนาและสงเสริมการประกันภัยพืชผล เพื่อลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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(7) อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาขาว โดยจัดใหมีวันขาวแหงชาติเพื่อ

แสดงผลงานวิจัยและศักยภาพการผลิตขาว ตลอดจนสินคาขาวคุณภาพและ

สินคาแปรรูป 

(8) พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหแกชาวนาอยางมั่นคง โดยใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

(9) พัฒนาเยาวชนเกษตรกรเพื่อเปนชาวนายุคใหมในพื้นที่ที่ผลิตเพื่อการสงออก 

จํานวน 10,000 คน 

(10) สรางความมั่นคงทางอาหารโดยจัดสรางธนาคารขาวในพื้นที่ขาดแคลนขาว   

เพื่อใหชาวนายืมขาวสําหรับบริโภค จํานวน 80 แหง 

(11) สงเสริมคุณภาพชีวิตชาวนาใหดีข้ึนโดยใหใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

และสงเสริมการจัดหาปจจัยการผลิตที่มีตนทุนตํ่า 

(12) สงเสริมใหชาวนารวมกลุมเปนองคกรชาวนาที่มีศักยภาพในการประสานงาน 

แลกเปลี่ยนความรู กับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถตอรองทางดาน

การตลาดได 

4.3 กลยุทธการจัดระบบตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ   

4.3.1 เปาหมาย 

(1) กระตุนกลไกและลดขั้นตอนการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพการตลาด เพื่อเสริม

การพัฒนาศักยภาพการผลิต อันจะสงผลใหรายไดของชาวนาใหเพิ่มข้ึน ไมตํ่า

กวารอยละ 10 ใน 5 ป และสามารถสรางมูลคาจากการขายขาวทั้งระบบเพิ่มข้ึน

จาก 210,000 ลานบาทในป 2550 เปน 231,000 ลานบาท ในป 2554 

(2) มีการซื้อขายขาวในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาเพิ่มข้ึน โดยในป 2554 

จะมีปริมาณการซื้อขายขาวสารในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ประมาณ

รอยละ 20 ของมูลคาสงออกขาวไปตางประเทศ 

4.3.2  กลยุทธ 

(1) ขาวเปลือก  



8 
 

ก. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยการรับรองมาตรฐานเครือ่งเกีย่วนวด 

เพื่อลดการสูญเสีย 

ข. จัดระบบกรรมวิธีการรักษาขาวเปลือก ใหคงคุณภาพ เพื่อสามารถ

ชะลอการจําหนายใหไดราคาสูงขึ้น 

ค. จัดระบบการซื้อขายขาวเปลือก  โดยมีการกําหนดมาตรฐาน

ขาวเปลือกใหเกิดความเปนธรรมทางการคา 

ง. จัดระบบตลาดกลาง โดยใหมีการสรางและพัฒนาตลาดกลางให

สอดคลองกับปริมาณผลผลิตในจุดที่สําคัญตามความตองการของตลาด 

โดยพัฒนาใหมีการจัดระบบการซื้อขายตามตัวอยางและตามมาตรฐาน 

จ. สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวก ข้ันพื้นฐานในพื้นที่ที่จําเปนและ

เหมาะสม 

ฉ. สรางความเปนธรรมทางการคา โดยการดูแลการช่ังตวงวัดใหมีความ

เที่ยงตรงในการซื้อขาย 

(2) ขาวสาร  

ช. จัดระบบโรงสี ใหมีปริมาณโรงสีที่เหมาะสมกับความตองการแปรรูปขาว

และลดการสูญเปลา โดยแตงตั้งคณะกรรมการจากภาคราชการและ

เอกชนในการพิจารณาความเหมาะสม 

ซ. สงเสริม  ใหโรงสีพัฒนาระบบการผลิตและสรางนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีของโรงสีใหเปนมาตรฐาน 

ฌ. สงเสริม การพัฒนาการซื้อขายผานระบบอิเล็กโทรนิค เพื่อปองกันมิใหมี

การกําหนดราคาที่ไมเปนธรรม 

ญ. สงเสริม ใหมีการสรางระบบประกันความเสี่ยงผานตลาดซื้อขายสินคา

เกษตรลวงหนา 

ฎ. สงเสริม การรวมกลุมของผูคาและสมาคมที่เกี่ยวของ เพื่อลดความ

ขัดแยง 
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ฎ สงเสริม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณแกโรงสีในการปรับปรุงคุณภาพให

ตรงกับความตองการของตลาดและสีไดตนขาวเพิ่มขึ้น 

ฐ สนับสนุน การจัดสรางไซโลที่มีมาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพขาวในเขต

พื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญ 

(3) ผลิตภัณฑขาว 

ฑ สงเสริม ใหมีการพัฒนาการแปรรูปขาวใหมีความหลากหลายและ                

มีมูลคาสูง  โดยจัดลําดับการใหความสําคัญตามความเปนไปได                

ทางการตลาด เชน ขาวกลองงอก (Gaba Rice) และผลิตภัณฑจาก

น้ํามันรําขาว โดยการสงเสริมการประชาสัมพันธ การบริโภคเพื่อขยาย

ตลาดเพิ่มข้ึน 

ฒ สนับสนุน  การผ ลิตวั ตถุ ดิ บข า ว ใหต รง กับความตองการของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑ โดยประสานเชื่อมโยงระหวางชาวนาจนถึง 

ผูประกอบการ 

4.4 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพราคา   
  Price Stabilization 

4.4.1 เปาหมาย 

กําหนดราคาแทรกแซงตลาดใกลเคียงกับราคาตลาด หรือสูงกวาราคาตลาด 

ไมเกินรอยละ 10 เพื่อใหสามารถลดปริมาณและภาระคาใชจายที่ใชในการ

แทรกแซงตลาดขาวเปลือกลงประมาณรอยละ 10 ตอป จากประมาณ 4,400 

ลานบาท ในป 2550 เปน 4,000 ลานบาท ในป 2554 

4.4.2 กลยุทธ 

(1) จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ โดยสงเสริมการจัดตั้งศูนยรองรับผลผลิตที่จะเปน

แหลงซื้อและขายผลผลิตของชาวนา  

(2) ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรคุณภาพสินคา เพื่อขยายตลาดภายใน เพื่อนําไปสูการ

ขยายการสงออก 
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(3) สรางการรับรูในดานกลไกตลาด โดยการสนับสนุนขอมูลขาวสาร ความรูในเรื่อง

กลไกตลาดขาวแกชาวนา เพื่อใหเกษตรกรยอมรับราคาตลาดเพิ่มขึ้น 

(4) กําหนดแผนการลด/ยกเลิกการแทรกแซงตลาดขาว โดยกําหนดราคาแทรกแซง/

รับจํานํา/เปาหมาย ใหสอดคลองกับภาวะราคาตลาดและสถานการณ โดย

กําหนดราคาแทรกแซงตลาดสูงไมเกินรอยละ 10 ของราคาตลาด และกําหนด

เปาหมายปริมาณการแทรกแซงตลาด โดยใหลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

(5) สรางกลไกในการชวยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม เชน การผูกโยงใหผูสงออกไดรับ

สิทธิในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเปนกรณีพิเศษ โดยผูสงออกจะตองซื้อขาว

ภายในประเทศในราคาสูงขึ้นในสัดสวนเดียวกัน 

(6) เพิ่มศักยภาพทางการตลาดแกเกษตรกร จัดหาสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําแกสถาบัน

เกษตรกร เพื่อจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณในการแปรรูปขาว เพื่อลดขั้นตอน

การตลาด 

(7) สรางสภาพคลองทางการคาและการเงินเพิ่มข้ึน โดยดําเนินการวางระบบใหมีการ

ออกใบรับสินคา (Warehouse receipt) เปนเครื่องมือในการสรางสภาพคลอง

แกชาวนาเพิ่มข้ึน 

4.5 กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ   
  International Marketing Development 

4.5.1 เปาหมาย 

ผลักดันการสงออกใหมีปริมาณและมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนจากชวงป 2545 – 

2549 ซึ่งมีปริมาณสงออกเฉล่ีย 7.3 ลานตัน มูลคา 2.057 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ราคาเฉล่ีย 278 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มเปนปริมาณสงออก 8.5 – 

9.5 ลานตัน มูลคา 2,600 – 2,850 ลานเหรียญสหรัฐฯ ราคาเฉลี่ย 300 

เหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 – 2554 
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4.5.2 กลยุทธ 

(1) จัดระบบการสงออก โดยการจดทะเบียนผูสงออก เพื่อใหสามารถกํากับดูแลมิให 

ผูสงออกมีการตัดราคาสงออกขาวในตางประเทศ หรือรวมตัวกันกําหนดราคา

ขาวภายในประเทศ 

(2) สรางความรวมมือในระดับภูมิภาค โดยกระชับและขยายความรวมมือกับประเทศ

เพื่อนบาน ไดแก เวียดนาม พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย บรูไน ฟลิปปนส 

สิงคโปร และมาเลเซีย 

(3) การสรางภาพลักษณสินคาขาวและผลิตภัณฑขาวไทย โดยจัดใหมีหนวยงาน

จัดทําขอมูลโภชนาการและเผยแพรประชาสัมพันธคุณประโยชนทางโภชนาการ

และเผยแพรประชาสัมพันธคุณประโยชนทางโภชนาการและการปลอดการตัด

แตงพันธุกรรม (Non-GMOs) เพื่อเสริมสรางจุดแข็งของขาวและผลิตภัณฑขาว

ไทย รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคใน

แตละตลาด 

(4) การสงออกขาวรัฐตอรัฐในตลาดที่เอกชนไมสามารถเขาถึงและสนับสนุนใหกลุม

และสถาบันเกษตรกรมีสวนรวมในการสงออกขาวรัฐตอรัฐภายใตระเบียบของ

ราชการ 

(5) สงเสริมการสงออกขาวของเอกชน โดยจัดคณะผูแทนการคาภาครัฐรวมกับ

ภาคเอกชนเจรจาแกไขปญหาการคาขาวระหวางประเทศ 

(6) พัฒนาระบบมาตรฐานและการรับรองใหไดมาตรฐานสากล โดยใหมีหนวยงาน

รับรอง โดยเฉพาะการเจาะตลาดจําเพาะ (Niche Market) ไดแก ขาวอินทรีย 

ขาวกลองอนามัย และพัฒนารูปแบบขาวผลิตภัณฑแปรรูปสารสกัดจากขาวและ

บรรจุภัณฑเพื่อสนองรสนิยมตลาดที่เปล่ียนแปลง 

(7) ปรับปรุงมาตรฐานขาวไทยและขาวหอมมะลิไทยใหเปนมาตรฐานสากลและสราง

ความเช่ือมั่นในมาตรฐานขาวไทย 

(8) กําหนดตําแหนงขาวไทยในตลาดตางประเทศในแตละชนิด/คุณภาพขาวให

ชัดเจน โดยการศึกษาวิจัยเพื่อเขาสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง 
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(9) พัฒนาระบบขอมูลการสงออก โดยการเชื่อมขอมูลกับหนวยงานและกลุมประเทศ

ความรวมมือตางๆ เพื่อสรางฐานขอมูลครบวงจร และพัฒนาระบบบริการการ

สงออกโดยการใหบริการผานสื่ออิเล็คทรอนิกส EDI และ E-Service 

4.6  กลยุทธการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ   
 

4.6.1 เปาหมาย 

สามารถลดตนทุนการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการจากรอยละ 19 

ของผลิตภัณฑมวลรวมของขาวในป 2550 (ตนทุนโดยรวมมีจํานวน 61,047 

ลานบาท จากผลิตภัณฑมวลรวม 315,139 ลานบาท) เปนรอยละ 15 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมของขาวในป 2554 

4.6.2 กลยุทธ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานการขนสงสินคาและบริการโดยการศึกษา 

กระบวนการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การจัดเก็บ รวบรวม และขนสง

ขาวที่ดําเนินการในสวนภูมิภาค  วิเคราะหขอจํากัดที่กอใหเกิดความเสียหายของ

ผลิตผลระหวางดําเนินการ  วิเคราะหตนทุนที่เกิดจากกระบวนการดําเนินการ 

และพัฒนาวิธีการจัดเก็บ โดยใหมีหนวยงานจัดเก็บหนวยงานหลักหนวยงาน

เดียวและการจัดการที่เหมาะสม โดยนําระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร GIS มาใช 

(2) จัดต้ังศูนยบริการขนสงสินคาและบริการ โดยจัดใหมีศูนยบริการการบริหาร

จัดการขนสงสินคาและบริการ (Logistics)ในระดับภูมิภาค โดยการสราง

พันธมิตรดานการขนสง เชน การจัดตั้งสถานีรวบรวมคอนเทนเนอร (ICD– 

Inland Container Depot) และใหมีการเช่ือมโยงระหวางศูนยในแตละภูมิภาค

เปนเครือขายระดับประเทศ 

(3) จัดระบบผูใหบริการดานการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ โดยการจัดการ 

ใหมีการบริการดานการจัดการเปนพิเศษในระบบการบริหารจัดการขนสงสินคา

และบริการ (Logistics) เชื่อมตอทั้งภายในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนและตนทุนลดลง เชน  ลดกระบวนการขนสงหลายครั้ง (Double 

Handing) การจัดหาเรือรับสินคาใหเพียงพอ และการสรางระบบเครือขาย 
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(Networking) ในการขนสงทางถนน  โดยการจัดใหมีศูนยรวมการติดตอรับเชา

ชวง  (Sub - Contract) และศูนยติดตอรถขนสงแหงเดียว (Call Center) ใน

จังหวัดตางๆ เพื่อใหสามารถลดการสูญเปลาในการขนสงได 

(4) ปรับปรุงกฎระเบียบ ที่เก่ียวของกับคลังสินคาและไซโลที่เอื้อใหเกิดความสะดวก

ตอผูประกอบการที่ใหบริการลอจิสติกส รวมทั้งทบทวนกฎหมายการขนสงแบบ

หลายรูปแบบ (Multi–Model Transport) ใหเกิดความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

(5) จัดระบบคลังสินคาและไซโล โดยการวางระบบการจัดการสรางคลังสินคาและ

ไซโลที่สามารถรักษาคุณภาพขาวไดอยางมีมาตรฐานสูง และใหสอดรับกับ

ปริมาณผลผลิตและความตองการของผูประกอบการ และสามารถลดความ

ซ้ําซอนในขั้นตอนการเก็บรักษาขาวตลอดหวงโซอุปทาน 

(6) เพิ่มศักยภาพของผูสงออก โดยจัดใหมีระบบการขนสง แปรรูป และจัดเก็บสินคา

ในระบบควบคุมคุณภาพในระบบลอจิสติกส ที่พึ่งพาตนหรือกลุมของตนเองเพื่อ

สงมอบใหตนทุนลดลงและคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งใหสิทธิพิเศษเปนเงิน

ชวยเหลือ (Rebate) แกผูสงออกที่อยูในกลุมที่สงออกไดตามเปาหมาย รวมทั้ง

กลุมพันธมิตรขาวดวย 

(7) บริหารจัดการดานการสงออก โดยการลดความซ้ําซอนของขั้นตอนการสงออก

ขาว และใหเกิดการสะดวกตอการจัดการโดยการลดขั้นตอนการออกเอกสาร 

และใบรับรองมาตรฐานขาวเพื่อการสงออก โดยมีศูนยบริการสงออกทั้งระบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ทาเรือสงออก 

(8) พัฒนาระบบการขนสง โดยการปรับปรุงเพื่อแกไขขอขัดของในระบบการขนสง

โดยเฉพาะระบบการขนสงทางน้ําและระบบรางที่เชื่อมตอกันไดในเชิงประหยัด 

ซึ่งควรเชื่อมโยงระบบการขนสงทางราง (รถไฟ) จากแหลงรวบรวมไปยังทาเรือ

ระนอง เพื่อเช่ือมการสงออกไปยังอินเดีย ตะวันออกกลาง และอาฟริกา รวมทั้ง

ควรมีการกําหนดที่ตั้งของโรงสีใหเหมาะสมเพื่อใหการบริการกระจายไปทั่วทุก

แหลงผลิตขาวทุกภาค 

************************* 
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