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1. ความเป็นมาแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ในปี 2552 - 2553 รัฐบาลมีนโยบายให้ดำ�เนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต่อมา
ในปี 2554 - 2556 รัฐบาลมีนโยบายให้ดำ�เนินโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก ทำ�ให้ชาวนาเร่งรอบการปลูกข้าว
เน้นปริมาณข้าวโดยไม่คำ�นึงถึงคุณภาพข้าว ส่งผลให้มีข้าวในสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร แต่ระบายข้าว
ได้น้อยทำ�ให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ�
ในปี 2558 ประเทศไทยประสบภัยแล้ง ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงมาก ต่อมาในปี 2559
การผลิตและการตลาดข้าวยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะอุปทานข้าวมากกว่าอุปสงค์ ชาวนา
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ราคาข้าวเปลือกอ่อนตัวลงมาก คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จึงมีมติ
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง
ร่วมกันจัดทำ�แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีการบริหารจัดการสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่การผลิต การสีแปรสภาพ จนถึงการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำ�การผลิต แยกตลาดข้าวทั่วไป
กับตลาดเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้างความเป็นธรรมในการขายข้าวของชาวนา
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละกระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ ร่ ว มกั น จั ด ทำ � แผนการผลิ ต และการตลาดข้ า ว
ครบวงจรมาเป็นปีที่ 7 แล้ว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้าวโดยใช้หลักการตลาดนำ�การผลิต วางแผนการผลิตข้าวให้เกิดความสมดุล
กับความต้องการของตลาด เพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
ผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรได้ดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2565 เป็นการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แผนดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน
2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงการเก็บเกีย่ วและหลังเก็บเกีย่ ว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ  
โดยแผนงานแต่ละช่วงประกอบด้วยโครงการ มาตรการต่างๆ ดังนี้
1) ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ การกำ�หนดความต้องการทางการตลาด (Demand) และ
ปริมาณการผลิต (Supply) การวางแผนการผลิตข้าว โดยประกาศพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการปลูกข้าว ปีละ 2 ครัง้ รอบที่ 1
นาปี (1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม) และรอบที่ 2 นาปรัง (1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน)
2) ช่ ว งการผลิ ต ได้ แ ก่ การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว การผลิ ต และกระจายเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว
การควบคุ ม ค่ า เช่ า ที่ น า การส่ ง เสริ ม ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้   การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ข้าวพันธุ์ กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม) การปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตข้าวในพืน้ ทีล่ มุ่ ต่� 
ำ 13 ทุง่ (แผนการดำ�เนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี) การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
กับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น (Zoning  by Agri-Map)  รวมทั้งการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวฤดูนาปรังไปเป็น
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชหลากหลาย พืชอาหารสัตว์ พืชปุ๋ยสด และการประกันภัยข้าวนาปี
3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว การต่อยอดและ
พัฒนาการใช้แอพพลิเคชัน่ รถเกีย่ วนวดข้าว การยกระดับเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ โดยจัดวางระบบ GMP/HACCP
และโรงสีติดดาว และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
4) ช่วงการตลาดในประเทศ ได้แก่ การสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ สร้างยุง้ ฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว การสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
การสนับสนุนสินเชือ่ ให้สถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิม่ การชดเชยดอกเบีย้ ให้ผปู้ ระกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก และการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร
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5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ ได้แก่ การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล
(G To G) การสร้างการรับรู้ข้าวไทยในตลาดโลก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเจรจาขยายตลาดข้าว
และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าสำ�คัญ การดำ�เนินการตลาดเชิงรุก ตลาดศักยภาพ การส่งเสริม
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ขา้ ว ผลิตภัณฑ์ขา้ ว และนวัตกรรมข้าว การส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐาน
และปกป้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และการประชาสัมพันธ์รณรงค์
บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในและต่างประเทศ
การดำ�เนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีผลสัมฤทธิ์ สรุปได้ดังนี้
		1) การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
ปี 2564 กับค่าเฉลี่ยปี 2557-2558 ข้าวนาปี (รอบที่1) มีต้นทุนการผลิตลดลงจากตันละ 10,593 บาท เหลือ
ตันละ 9,571 บาท (ลดลงตันละ 1,022 บาท) ส่วนข้าวนาปรัง (รอบที่ 2) มีต้นทุนการผลิตลดลงจากตันละ
9,154 บาท เหลือตันละ 7,461 บาท (ลดลงตันละ 1,513 บาท) รวมทัง้ ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิม่ ขึน้ จาก 446 กิโลกรัม
เป็นไร่ละ 454 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นไร่ละ 8 กิโลกรัม)
		2) ทำ�ให้ครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำ�หน่ายข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวนามีต้นทุน
การผลิตข้าวลดลง ส่งผลให้ครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำ�หน่ายข้าวเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปญ
ั หาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่� 
ำ การส่งออกลดลง
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยมีปัญหาต่างๆ ดังนี้
1) เนื่องจากแรงงานขนข้าวของท่าเรือประเทศไทย ติดโรคโควิด-19 จึงมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
การขนส่งข้าว และเรือต่างประเทศทีจ่ ะมารับสินค้าข้าวของไทย ไม่เข้ามาขนข้าว เหตุเพราะกลัวติดโรคโควิด-19
ส่งผลให้การบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนด้วย
2) ค่ า ระวางเรื อ ในการขนส่ ง ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากน้ำ � มั น แพง ทำ � ให้ ต้ น ทุ น การส่ ง ออกสู ง ขึ้ น
(ค่าขนส่งแพงกว่าค่าข้าว) ผู้ประกอบการค้าข้าวไทยจะขายข้าวราคาสูงขึ้น ทำ�ให้ประเทศไทยส่งออกได้น้อยลง
3) การบริโภคข้าวในประเทศไทยลดลงมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวประมาณ 5 ล้านคน คงเหลือ
ประมาณ 0.1 ล้านคนต่อปี ร้านอาหารและโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดทำ�การได้ตามปกติ
การงดจัดงานเทศกาลต่างๆ ของประเทศไทย จึงใช้ข้าวในการบริโภคลดลง
4) การส่งออกข้าวเหนียว และแป้งข้าว ไปตลาดจีนลดลง เนื่องจากประเทศจีนงดจัดนิทรรศการตรุษจีน
5) ประเทศคูค่ า้ ของไทยในการส่งออกทีม่ กี �ำ ลังซือ้ ต่� 
ำ หันไปรับซือ้ ข้าวจากประเทศอินเดีย และเวียดนามแทน
เนื่องจากราคาข้าวถูกกว่าประเทศไทย แต่ประเทศคู่ค้าของไทยที่มีกำ�ลังซื้อสูง เช่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
ยังรับซื้อข้าวจากประเทศไทยอยู่
6) การเกิดสถานการณ์โรคโควิด – 19 เมื่อปลายปี 2562 ทำ�ให้เงินบาทไทยแข็งค่า จึงทำ�ให้การส่งออก
ของไทยลดลงเนื่องจากมีต้นทุนการผลิต และค่าแรงสูงกว่าประเทศผู้ส่งออก
โดยเมื่อปลายปี 2564 เงินบาทไทยอ่อนค่าลง ทำ�ให้สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยกลับสู่สภาวะปกติ
และส่งออกข้าวได้ตามอุปสงค์ท่กี ำ�หนดไว้ รวมทั้งมีผ้ปู ระกอบการบางรายที่สามารถส่งออกข้าวไปประเทศอิรัก
ได้ในรอบ 7 ปี จึงทำ�ให้สถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยดีขึ้น
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ของภาครัฐ ได้แก่
1) รัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่แรงงาน
ขนส่งของท่าเรือที่ขนข้าวขึ้นเรือใหญ่ ประมาณ 400 คน
2) รัฐบาลไทยได้เจรจากับสายเรือที่ขึ้นค่าธรรมเนียม Bill of Lading (B/L) ให้ลดค่าธรรมเนียม B/L
ซึ่งสายเรือลดลงเหลือประมาณ 500 ต่อ 1 B/L และให้ผสู้ ง่ ออกรายเล็กรวมตัวกันเช่าพืน้ ทีร่ ะวางเรือเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย
3) อนุญาติให้เรือใหญ่ขนาด 400 เมตร สามารถเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ส่งผล
ให้มีตู้คอนเทนเนอร์เปล่า เข้ามาหมุนเวียนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการส่งออก

3

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

4

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

2. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล ซึ่งได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่
ปี 2559 โดยที่ผ่านมาได้กำ�หนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลั ง (ธ.ก.ส.) ร่ ว มกั น จั ด ทำ � แผนการผลิ ต และการตลาดข้ า วครบวงจร และมี ก ารนำ � เสนอ
ผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบ
เป็ น ประจำ �  ประกอบกั บ คณะกรรมการนโยบายและบริ ห ารข้ า วแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี คำ � สั่ ง ที่ 1/2562 ลงวั น ที่
30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ซึ่งมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีหน้าที่หลักในการเสนอแนวทาง แผนงาน โครงการ
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการผลิตข้าวและชาวนาที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารข้าวแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบการผลิตข้าวโดยรวมของประเทศ และคำ�สั่งที่
2/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีหน้าที่หลักในการเสนอแผนงาน โครงการ มาตรการ
และแนวทางในการดำ�เนินการเกี่ยวกับการตลาดข้าวที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดผลดีต่อระบบการค้าโดยรวม
		แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66 ประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงการ
กำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน (2) ช่วงการผลิต (3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (4) ช่วงการตลาด
ในประเทศ และ (5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ เช่นเดียวกับปี 2564/65 รายละเอียด ดังนี้
		 ช่วงที่ 1 ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน
		1.1 การกำ�หนดเป้าหมายความต้องการใช้ขา้ ว (Demand: อุปสงค์) กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำ�เนินการปีการผลิต 2565/66 รวมปริมาณ 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ซึ่งกำ�หนดความต้องการใช้ข้าวที่ 26.918 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 เนื่องจากการส่งออก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยความต้องการใช้ข้าว (Demand) ในปีการผลิต 2565/66 จำ�แนกรายละเอียด ได้ดังนี้
			 (1) เพือ่ การส่งออก ปริมาณ 10.769 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 7 ล้านตันข้าวสาร มาจากการคาดการณ์
ของสมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทยและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมา 1.00 ล้านตัน
ข้าวสาร (1.538 ล้านตันข้าวเปลือก) จากปีทแ่ี ล้วทีก่ �ำ หนดไว้ 6.000 ล้านตันข้าวสาร (9.230 ล้านตันข้าวเปลือก)
เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่า และคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้
ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับซาอุดิอาระเบียได้รับการฟื้นฟู ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีทางการค้าข้าวของไทย และปัญหาการขนส่ง
เริ่มคลี่คลาย ทั้งด้านการขาดแคลนเรือและตู้คอนเทนเนอร์
			 (2) เพื่อการบริโภค ปริมาณ 8.731 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 5.675 ล้านตันข้าวสาร มาจากปริมาณ
การบริโภค ดังนี้
- ประชากรไทย 65.647 ล้านคน อัตราการบริโภค 75.65 กก./คน/ปี ปริมาณ 4.966 ล้านตันข้าวสาร
- แรงงานต่างด้าว 2.991 ล้านคน อัตราการบริโภค 89.25 กก./คน/ปี ปริมาณ 0.267 ล้านตันข้าวสาร
           - นักท่องเทีย่ วต่างชาติ 5.600 ล้านคน อัตราการบริโภค 1.476 กก./คน/ปี ปริมาณ 0.008 ล้านตันข้าวสาร
            - สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) มีอัตราการบริโภค 0.434  ล้านตันข้าวสาร
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ทั้งนี้ แนวโน้มการบริโภคลดลง 0.609 ล้านตันข้าวสาร (0.937 ล้านตันข้าวเปลือก) จากปีท่ีแล้ว
ที่กำ�หนดไว้ 6.284 ล้านตันข้าวสาร (9.669 ล้านตันข้าวเปลือก) เนื่องจากอัตราการบริโภคของไทยมีแนวโน้ม
ลดลง (เข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น วิถีชีวิตเร่งรีบ กระแสสุขภาพ มีทางเลือกอาหารใหม่ๆ เพิ่มขึ้น) ถึงแม้ว่า
ความต้องการบริโภคข้าวของแรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด-19
คลี่คลายลง
			 (3) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ปริมาณ 6.781 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 4.408 ล้านตันข้าวสาร
มาจากความต้องการใช้ข้าวในอุตสาหกรรม แยกเป็น
- อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นก๋วยเตี๋ยว โจ๊กกึ่งสำ�เร็จรูป
ขนม ขนมขบเคี้ยว แอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม น้ำ�มันรำ�ข้าว ปริมาณ 2.702 ล้านตันข้าวสาร
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้แก่ หมูขุน หมูพันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดพันธุ์ เป็ดไข่ (ฟาร์ม) ไก่ไข่ และ
ไก่เนื้อ ปริมาณ 1.706 ล้านตันข้าวสาร
ทั้งนี้ แนวโน้มการใช้ในอุตสาหรรมเพิ่มขึ้น 0.082 ล้านตันข้าวสาร (0.126 ล้านตันข้าวเปลือก) จาก
ปีที่แล้วที่กำ�หนดไว้ 4.326 ล้านตันข้าวสาร (6.655 ล้านตันข้าวเปลือก) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
เริ่มคลี่คลาย เปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
กลับมาฟื้นตัว รวมถึงจากสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้มีการใช้ปลายข้าว
ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นได้
			 (4) เพื่อทำ�เมล็ดพันธุ์ ปริมาณ 1.365 ล้านตันข้าวเปลือก มาจากปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าวของทัง้ ประเทศปีการผลิต 2565/66 ซึง่ ประกอบด้วยฤดูนาปี ปี 2565/66 และฤดูนาปรังปี 2566
โดยใช้อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ของข้าวแต่ละชนิด ดังนี้ 1) ข้าวหอมมะลิ 16 กก./ไร่ 2) ข้าวหอมไทย 25 กก./ไร่
3) ข้าวเจ้า 25 กก./ไร่ 4) ข้าวเหนียว 16 กก./ไร่ และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ ข้าว กข43 25 กก./ไร่ ข้าวอินทรีย์
และข้าวสี 16 กก./ไร่
		 1.2 การกำ � หนดเป้ า หมายการผลิ ต ข้ า ว (Supply: อุ ป ทาน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมการข้ า วเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการดำ � เนิ น การกำ � หนดเพื่ อ วางแผนการผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการใช้ขา้ ว ปริมาณ 30.033 ล้านตันข้าวเปลือก โดยจำ�แนกเป็น ข้าวหอมมะลิ 9.104 ล้านตันข้าวเปลือก
ข้าวหอมไทย 1.762 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเจ้า 12.915 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 6.078 ล้านตัน
ข้าวเปลือก และข้าวตลาดเฉพาะ 0.174 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand) และเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply)
เป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand)
การส่งออก
ชนิดข้าว
1. ข้าวหอมมะลิ
1.1 ในพื้่นที่ 23 จังหวัด
1.2 นอกพื้่นที่ 23 จังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวเจ้า
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง
3.3 ข้าวนึ่ง
4. ข้าวเหนียว
5. ข้าวตลาดเฉพาะ
5.1 ข้าว กข43
5.2 ข้าวอินทรีย์
5.3 ข้าวสี
รวม

ล้านตัน
ข้าวเปลือก
2.308
2.308

การบริโภค

ล้านตัน
ล้านตัน
ข้าวสาร
ข้าวเปลือก
1.500
2.834
1.500
2.834

อุตสาหกรรม

ล้านตัน
ล้านตัน
ข้าวสาร
ข้าวเปลือก
1.842
1.135
1.842
1.135

เมล็ดพันธุ์

รวม

ล้านตัน
ล้านตัน
ล้านตัน
ข้าวสาร
ข้าวเปลือก ข้าวเปลือก
0.738
0.440
6.717
0.738
0.384
6.717
0.056
0.153
0.070
1.762
2.652
0.581
12.915
2.652
0.050
12.915
0.531

0.923
6.923
4.154

0.600
4.500
2.700

0.534
1.331
1.331

0.347
0.865
0.865

0.235
4.080
4.080

2.769
0.615
-   

1.800
0.400
-   

3.911
0.121
0.121

2.542
0.079
0.079

1.289
0.042
0.042

0.838
0.027
0.027

10.769

7.000

8.731

5.675

6.781

4.408

0.263
0.011
0.006
0.004
0.001
1.365

6.078
0.174
0.174

27.646

เป้าหมาย
การผลิตข้าว
(Supply)
ล้านตัน
ข้าวเปลือก
9.104
8.280
0.824
1.762
12.915
1.300
11.615
6.078
0.174
0.055
0.109
0.010
30.033

หมายเหตุ 1. เป้าหมายการผลิตข้าวทุกชนิดใช้ปริมาณเดียวกับเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ยกเว้นข้าวหอมมะลิ โดยข้าว
หอมมะลิในพื้นที่ 23 จังหวัด ใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยของพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ของสำ�นักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-2564) และข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด ใช้ข้อมูลปรับลดจากพื้นที่
คาดการณ์การปลูกข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
2. ข้าวหอมมะลิกำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว เนื่องจากข้าวหอมมะลิ
เป็นวิถีชีวิตของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวนาปลูกข้าวไว้บริโภคเองและนำ�ส่วนที่เหลือออกจำ�หน่าย
ซึ่งปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง และประสบภัยธรรมชาติอยู่เนืองๆ

		 ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิต
				 2.1 การวางแผนการผลิตข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มกี ารวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 รวม 66.276 ล้านไร่
คาดการณ์ผลผลิต 30.033 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น รอบที่ 1 พืน้ ที่ 59.420 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.566
ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พืน้ ที่ 6.856 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 4.467 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสามารถ
ปรับสมดุลการผลิตข้าวได้ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้าวลดลง และ
สถานการณ์นำ�้ น้อย รวมทั้งการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบ
การปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ทัง้ นี้ การวางแผนการผลิตข้าวคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลิตได้มกี ารนำ�ข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาเพิม่ เติม ดังนี้
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					 (1) หลักการการกำ�หนดอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)
ทีป่ รึกษาอธิบดีกรมการข้าว (ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย) ได้ให้ค�ำ แนะนำ�หลักการกำ�หนด
อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ตามหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์ โดยในการจัดทำ�บัญชีสมดุล
(Balance Sheet) จะกำ�หนดให้อุปทาน (Supply) เท่ากับ อุปสงค์ (Demand) ตามสูตร ดังนี้
อุปทาน (Supply)
= อุปสงค์ (Demand)
หรือ
		Beginning Stock + Production + Import = Domestic Consumption + Export + Ending Stock
โดยที่
Beginning Stock
= สต็อกข้าวต้นปี
Production
= ปริมาณการผลิตข้าว  
Import
= ปริมาณข้าวทีน่ �ำ เข้าภายในประเทศ
Domestic Consumption
= ปริมาณการใช้ขา้ วภายในประเทศ ประกอบด้วยปริมาณ
การบริโภคทัง้ ของคนและสัตว์ Food and Feed) ปริมาณ
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industry) และปริมาณการใช้เมล็ด
พันธุข์ า้ ว (Seed)                                          
Export
= ปริมาณข้าวทีส่ ง่ ออกไปต่างประเทศ
Ending Stock      
= สต็อกข้าวปลายปี
					 (2) ความต้องการใช้ข้าว (Demand) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในกำ�หนด
ความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) จำ�นวน 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก กรมการข้าวกำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าว
(Supply) จำ�นวน 30.033 ล้านตันข้าวเปลือก        
					 (3) สต็อกข้าว
                           กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้จดั ทำ�ข้อมูลสต็อกข้าวปลายปี 2562 – 2564
แยกรายชนิดข้าว โดยสต็อกข้าวต้นปี 2563 (ยอดยกมาจากปลายปี 2562) จำ�นวน 6.679 ล้านตันข้าวเปลือก
หรือ 4.408 ล้านตันข้าวสาร สต็อกข้าวต้นปี 2564 (ยอดยกมาจากสต็อกข้าวปลายปี 2563) จำ�นวน 6.748 ล้านตัน
ข้าวเปลือก หรือ 4.454 ล้านตันข้าวสาร และประมาณการสต็อกข้าวต้นปี 2565 (ยอดยกมาจากปลายปี 2564)
และสต็อกข้าวปลายปี 2565 จะมีปริมาณเท่ากันที่ 8.466 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็น 5.516 ล้านตันข้าวสาร
ซึง่ สต็อกข้าวในแต่ละปีปริมาณนีถ้ อื ว่ายังไม่ Over Stock (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สต็อกข้าวไทยต้นปีและสต็อกข้าวไทยปลายปี
ชนิดข้าว

สต็อกข้าวไทย ปลายปี 2562
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.62)
ตันข้าวเปลือก

1. ข้าวหอมมะลิ

สต็อกข้าวไทย ปลายปี 2563
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

ตันข้าวสาร

2,824,472.39

1,835,907.06

   1.2 นอกเขต 23 จังหวัด

1,953,606.52

1,269,844.24

5. ข้าวตลาดเฉพาะ
รวม

2,625,512.98

ตันข้าวสาร

   1.1 ในเขต 23 จังหวัด

4. ข้าวเหนียว

3,978,049.97

ตันข้าวเปลือก

3,105,751.29

3. ข้าวเจ้า

2,031,956.52

ตันข้าวสาร

4,778,078.91

2. ข้าวหอมไทย

3,078,722.00

ตันข้าวเปลือก

สต็อกข้าวไทยปลายปี 2564
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)

  -   

-   

-   

  -   

5,658070

3,678.16

2,836,790.96

1,872,282.04

2,169,099.49

1,431,605.66

2,880,010.67

1,875,006.94

763,394.15

503,840.14

601,160.76

396,766.10

739,860.87

480,909.56

-   

-   

-   

-   

82,912.05

53,892.83

6,678,907.12

4,408,078.70

6,748,310.22

4,453,884.75

8,465,521.20

5,516,238.78

ที่มา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (เมษายน 2565)
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					 (4) ข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าว สำ�หรับใช้เพาะปลูกปีการผลิต 2565/66 รวมรอบที่ 1 (นาปี)
และรอบที่ 2 (นาปรัง)
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์
การเกษตร และสมาคมผู้รวบรวมและจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดพันธุ์ข้าว สำ�หรับนาปี ปี 2565/66 และ
นาปรัง ปี 2566 รวมจำ�นวน 636,000 ตัน นอกจากนี้ เมื่อรวมกับที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
และซือ้ ขายแลกเปลีย่ นอีกประมาณ 728,800 ตัน จะมีเมล็ดพันธุ์ 1,364,800 ตัน ก็จะเพียงพอในการผลิตข้าว
ปีการผลิต 2565/66 ทั้งนาปี และนาปรัง (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทุกชนิดพันธุ์
แหล่งผลิต (ตัน)

รายการ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
รวมทุกชนิดพันธุ์

กรมการข้าว
95,000

ศูนย์ข้าวชุมชน
สหกรณ์การเกษตร สมาคมผู้รวบรวมฯ
111,000
30,000
400,000

รวม
636,000

   
การพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 จากข้อมูลความต้องการ
ใช้ขา้ ว (Demand) จำ�นวน 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก และข้อมูลคาดการณ์สต็อกข้าวต้นปี 2565 และสต็อกข้าว
ปลายปี 2565 เท่ากันที่ 5.516 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 8.466 ล้านตันข้าวเปลือก รวมทัง้ ข้อมูลปริมาณเมล็ดพันธุ์
ข้าวแยกรายชนิดข้าวสำ�หรับใช้เพาะปลูกปีการผลิต 2565/66 จึงได้ก�ำ หนดเป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66
ตามหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์ โดยในการจัดทำ�บัญชีสมดุล (Balance Sheet) จะกำ�หนดให้อุปทาน (Supply)
เท่ากับ อุปสงค์ (Demand) ทัง้ นีไ้ ม่ได้น�ำ ตัวเลขปริมาณนำ�เข้าข้าว (Import) มาคิดคำ�นวณด้วย เนือ่ งจากมีปริมาณ
น้อยมาก ตามสูตร ดังนี  ้
เป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 + สต็อกข้าวต้นปี 2566 = เป้าหมายความต้องการใช้ขา้ ว ปี 2566 + สต็อกข้าวปลายปี 2566
ดังนั้น
เป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66                
                                                                        
เป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66        
  
				

= (เป้าหมายความต้องการใช้ขา้ วปี 2566 + สต็อกข้าวปลายปี 2566)
- สต็อกข้าวต้นปี 2566
= (27.646 + 5.516) – 5.516
= 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก

จากเป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 ทีต่ อ้ งผลิตให้สมดุลกับเป้าหมายความต้องการ
ใช้ขา้ ว ปริมาณ 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก กรมการข้าวพิจารณาแล้ว ขอปรับเพิม่ เป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต
2565/66 จาก 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 30.033 ล้านตันข้าวเปลือก (เพิม่ ขึน้ 2.387 ล้านตันข้าวเปลือก
คิดเป็น 1.552 ล้านตันข้าวสาร) แยกเป็นเป้าหมายการผลิตข้าวในฤดูนาปี ปี 2565/66 (รอบที่ 1) ปริมาณ 25.566
ล้านต้นข้าวเปลือก และฤดูนาปรัง ปี 2566 (รอบที่ 2) ปริมาณ 4.467 ล้านตันข้าวเปลือก โดยขอเพิม่ เป้าหมาย
การผลิตข้าวหอมมะลิ 2.387 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวชนิดอืน่ ๆ ยังคงกำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าวเท่ากับ
ปริมาณความต้องการใช้ข้าว เนื่องจากการปลูกข้าวหอมมะลิเป็นวิถีชีวิตของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาวนาต้องปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภค และส่วนที่เหลือจึงจะนำ�ออกจำ�หน่าย ชาวนาปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง และ
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เนือ่ งจากผลผลิตเกินจากความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) ประมาณปีละ 3 ล้านตันข้าวเปลือก การวางแผนการผลิต
จึงต้องปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด โดยจะไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่
23 จังหวัดให้มากขึน้ เป็นจุดเริม่ ต้นของนโยบายการกำ�หนดเขตพืน้ ทีป่ ลูกข้าว (Zoning ข้าว) และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ต้องเสนอมาตรการสนับสนุนการลดพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว
ลงด้วย เช่น โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โครงการ
ปรับเปลีย่ นการปลูกข้าวไปปลูกพืชอืน่ ทีห่ ลากหลาย โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชปุย๋ สด เป็นต้น (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการวางแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66
รายการ

ปริมาณ (ล้านตันข้าวเปลือก)

1. เป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand)
2. เป้าหมายการผลิตข้าว (Supply)
3. แผนการผลิตข้าว                        พื้นที่ 66.276 ล้านไร่
3.1 ฤดูนาปี ปี 2565/66 (รอบที่ 1)    พื้นที่ 59.420 ล้านไร่
3.2 ฤดูนาปรัง ปี 2566 (รอบที่ 2)     พื้นที่   6.856 ล้านไร่

27.646
30.033
25.566
4.467

   
ดังนั้น การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2
ทุกชนิดข้าว  (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66

ชนิดข้าว

1. ข้าวหอมมะลิ
1.1 ในพื้่นที่ 23 จังหวัด
1.2 นอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวเจ้า
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง
4. ข้าวเหนียว
5. ข้าวตลาดเฉพาะ
5.1 ข้าว กข43
5.2 ข้าวอินทรีย์
5.3 ข้าวสี
รวม

เป้าหมาย เป้าหมาย
การผลิตข้าว
ความ
(Supply)
ต้องการ
(ล้านตัน
ใช้ขา้ ว
(Demand) ข้าวเปลือก)
(ล้านตัน
ข้าวเปลือก)
6.717

1.762
12.915

6.078
0.174

27.646

9.104
8.280
0.824
1.762
12.915
1.300
11.615
6.078
0.174
0.055
0.109
0.010
30.033

รอบที่ 1
พื้นที่
(ล้านไร่)
26.000
24.000
2.000
1.800
15.500
1.000
14.500
15.700
0.420
0.080
0.315
0.025
59.420

ผลผลิต
(ล้านตัน)
9.104
8.280
0.824
1.199
9.133
0.650
8.483
5.966
0.164
0.045
0.109
0.010
25.566

รอบที่ 2

รวม

ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิต ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิต ผลผลิต
ต่อไร่
(ล้านไร่) (ล้านตัน) ต่อไร่
(ล้านไร่) (ล้านตัน) ต่อไร่
(กก.)
(กก.)
(กก.)
350
- 26.000
9.104
350
345
- 24.000
8.280
345
412
2.000
0.824
412
666
0.822
0.563
685
2.622
1.762
672
589
5.826
3.782
649 21.326 12.915
606
650
1.000
0.650
650
2.000
1.300
650
585
4.826
3.132
649 19.326 11.615
601
380
0.190
0.112
588 15.890
6.078
383
390
0.018
0.010
561
0.438
0.174
397
561
0.018
0.010
561
0.098
0.055
561
345
0.315
0.109
345
387
0.025
0.010
387
430
6.856
4.467
652 66.276 30.033
453

หมายเหตุ : สามารถปรับสมดุลการผลิตข้าวได้ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ขา้ วลดลง และสถานการณ์
น้�ำ น้อย รวมทัง้ การปรับลดพืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวไปปลูกพืชอืน่ โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกาล
เพาะปลูกข้าวรอบที่ 2
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2.2 การจัดทำ�พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำ�พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต
2565/66 รอบที่ 1 จำ�นวน 59.420 ล้านไร่ แยกเป็น 1) ข้าวหอมมะลิ พืน้ ที่ 26.000 ล้านไร่ ผลผลิต 9.104 ล้านตัน
ข้าวเปลือก 2) ข้าวหอมไทย พืน้ ที่ 1.800 ล้านไร่ ผลผลิต 1.199 ล้านตันข้าวเปลือก 3) ข้าวเจ้า พืน้ ที่ 15.500 ล้านไร่
ผลผลิต 9.133 ล้านตันข้าวเปลือก 4) ข้าวเหนียว 15.700 ล้านไร่ ผลผลิต 5.966 ล้านตันข้าวเปลือก และ
5) ข้าวตลาดเฉพาะ พืน้ ที่ 0.420 ล้านไร่ ผลผลิต 0.164 ล้านตันข้าวเปลือก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต
2565/66 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
ชนิดข้าว
1. ข้าวหอมมะลิ
1.1 ในพื้่นที่ 23 จังหวัด
1.2 นอกพื้่นที่ 23 จังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวเจ้า
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง
4. ข้าวเหนียว
5. ข้าวตลาดเฉพาะ
5.1 ข้าว กข43
5.2 ข้าวอินทรีย์
5.3 ข้าวสี
รวม

ภาคเหนือ

1,896,800
670,900
1,225,900
618,900
8,581,200
548,300
8,032,900
2,782,700
92,700
65,200
22,500
5,000
13,972,300

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

23,329,100
23,329,100
656,400
656,400
12,917,300
290,700
287,200
3,500
37,193,500

ภาคกลาง

774,100
774,100
1,124,200
5,646,500
369,700
5,276,800
15,400
12,900
1,200
1,300
7,560,200

ภาคใต้

56,900
615,900
82,000
533,900
21,200
1,900
4,100
15,200
694,000

รวม

26,000,000
24,000,000
2,000,000
1,800,000
15,500,000
1,000,000
14,500,000
15,700,000
420,000
80,000
315,000
25,000
59,420,000

				 2.3 การจัดทำ�แผนงาน โครงการด้านการผลิต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
จัดทำ�แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ดังนี้ 1) การจัดการปัจจัยการผลิต เช่น โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว การควบคุมค่าเช่าที่นา 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เช่น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 3) การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว
4) การพัฒนาชาวนา 5) การวิจัยและพัฒนา และ 6) การประกันภัยพืชผล
		 ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้ จัด ทำ � โครงการ
ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
		 ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดภายในประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดทำ�โครงการช่วงการ
ตลาดภายในประเทศ ได้แก่ (1) การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว เช่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน
สำ�หรับสินค้าเกษตร โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้ วของไทยทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
และ (2) การชะลอผลผลิตออกสูต่ ลาด เช่น โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชือ่ เพือ่ รวบรวม
ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
		 ช่วงที่ 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จดั ทำ�โครงการช่วงการตลาดต่างประเทศ ได้แก่
(1) การจัดหาและเชือ่ มโยงตลาดต่างประเทศ และ (2) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ขา้ ว ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
และนวัตกรรมข้าว
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3. โครงการสำ�คัญภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมโครงการสำ�คัญต่างๆ ภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66 ดังนี้
		 1. โครงการสำ�คัญด้านการผลิต
     1.1 การวางแผนการผลิตข้าว
    1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
     1.3 การจัดการปัจจัยการผลิต
- โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
- มาตรการควบคุมค่าเช่าที่นา  
     1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์)
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับการผลิตข้าวยั่งยืน
1.5 การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว
- โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำ�น้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
- โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบสหกรณ์
- แผนการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชหลังนาและการใช้น้ำ�ในการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
1.6 การพัฒนาชาวนา
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.7 การวิจัยและพัฒนา
- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มและพื้นแข็ง
- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไทย
- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง
- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว
1.8 การประกันภัยพืชผล
- โครงการประกันภัยข้าวนาปี
1.9 การส่งเสริมการสร้างยุง้ ฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทัว่ ประเทศ (รัฐชดเชยดอกเบีย้ ร้อยละ3)
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		 2. โครงการสำ�คัญด้านการตลาด
2.1 การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร
- โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด
- โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
- โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
2.3 การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ  
- โครงการกระชับความสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ในศักยภาพข้าวไทยเพื่อขยายตลาด
ข้าวไทยในต่างประเทศ
- โครงการปกป้องและแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้า
2.4 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าว
- โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย
- โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
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เป้าหมาย

1.1 การกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการ
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
1) สนง.เกษตรจังหวัดจัดทาํ ข้อมูลคาดการณ์
พืน้ ทีแ่ บ่งตามชนิดข้าว รายจังหวัด
รายอําเภอ เสนอ Chief of Operation
(CoO) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แล้วส่งข้อมูลให้ กข.
2) กข. ร่างพืน้ ทีฯ่ เสนอคณะอนุกรรมการ
นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลิตเห็นชอบการกำ�หนดพืน้ ที่
เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
3) ประกาศพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการ
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
จำ�แนกเป็นรายจังหวัด รายอำ�เภอ
รายชนิดข้าว
1.2 กำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการ
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 2
1) กข. ร่างแผนเสนอคณะทำ�งาน
วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และ
ขอความเห็นชอบนำ�ข้อมูลการเพาะปลูก
ข้าวรอบที่ 2 จัดทำ�เป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ส่งเสริมการปลูกข้าว
2) กข. ร่างพืน้ ทีฯ่ เสนอคณะอนุกรรมการ
นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลิตเห็นชอบการกำ�หนดพืน้ ที่
เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
3) ประกาศพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการ
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 2
จำ�แนกเป็นรายจังหวัด รายอำ�เภอ
รายชนิดข้าว

1. การวางแผนการผลิตข้าว

1. จัดทำ�ข้อมูลอุปสงค์ ปีการผลิต
2565/66
2. จัดทำ�ข้อมูลอุปทาน ปีการผลิต
2565/66
ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิต

-

30.033 ลต.ขป.

6.856 ล้านไร่

59.420 ล้านไร่

-

งบปกติ

27.646 ลต.ขป.

ช่วงที่ 1 ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน

โครงการ/กิจกรรม

  -

  -

งบกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กข.

กข.

กข.

คน.

หลัก

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66
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เป้าหมาย

70 จังหวัด และ
กรุงเทพฯ เฉพาะ
พื้นที่ที่มีการเช่านา

17

4.0504

20,000 ไร่

5) กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุน
เกษตรกร

3.8932

15,000 ไร่

655,869.50 ไร่

2 กลุ่ม

5 โรง /2 กลุ่ม

170 กลุ่ม

170 กลุ่ม

66.0015

485 แปลง

1) กิจกรรมส่งเสริมการทำ�นาแบบ
แปลงใหญ่  
2) กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพสูงในเขตพืน้ ที่
ทุง่ กุลาร้องไห้
3) กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการผลิต
ข้าว กข43 และข้าวเจ้าพืน้ นุม่ คุณภาพดี
4.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
(ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย)์
1) กิจกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวอินทรีย์
2) กิจกรรมการเพิม่ ศักยภาพ
ด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
3) กิจกรรมการเพิม่ ศักยภาพ
ด้านการแปรรูป
4) กิจกรรมการเพิม่ ศักยภาพด้านตลาด

496.2997

73.9451

66.5000

4.1 โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

3.1 โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุข์ า้ ว
1) กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
ข้าวชัน้ พันธุข์ ยายและจำ�หน่าย
3.2 มาตรการควบคุมค่าเช่าทีน่ า

95,000 ตัน

/

2.2 ขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
0.400 ล้านครัวเรือน
ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 (นาปรัง)
1) รับขึน้ ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน

3. การจัดการปัจจัยการผลิต

/

งบปกติ

งบกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

4.600 ล้านครัวเรือน

2.1 ขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 (นาปี)
1) รับขึน้ ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โครงการ/กิจกรรม
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กข.

กข.

มท.

กข.

กสก.

กสก.

หลัก

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66
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5,000 ไร่

3) กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุม่
จัดทำ�แปลงเรียนรู้
4) กิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรพืชใช้น�ำ ้ น้อย
5) กิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้
5.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ปี 2566

1,300 ราย

108 แปลง

3 ครั้ง

2) กิจกรรมอบรมเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้ง (หลังฤดูท�ำ นา)
3) กิจกรรมจัดทำ�แปลงเรียนรู้

4) กิจกรรมจัดประชุมเชือ่ มโยงเครือข่าย

5) กิจกรรมจัดทำ�เอกสารวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการผลิต
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์

1 ครั้ง

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่

5,000 ราย

5,000 ราย

5,000 ราย

2) กิจกรรมเวทีเรียนรูว้ างแผนการผลิต
ทีส่ อดคล้องกับตลาด  

5.1 โครงการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตร
ตามแผนทีก่ ารเกษตรเชิงรุก (Zoning
by Agri-Map)
1) กิจกรรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ สนับสนุนการ
ปรับเปลีย่ นการผลิตในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map
5.2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น�ำ ้ น้อย
เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
1) กิจกรรมเวทีเรียนรูเ้ ชือ่ มโยงตลาด

67,500 ไร่

เจ้าหน้าที่ กสก./
กกข./ CB เอกชน/
เกษตรกร

4.3 การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี
สำ�หรับการผลิตข้าวยัง่ ยืน
1) กิจกรรมการจัดทำ�หลักเกณฑ์ส�ำ หรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตาม
มารตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ ง ข้าวยัง่ ยืน

5. การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

168.7500

งบปกติ

งบกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กสก.

กสก.

พด.

มกอช.

หลัก

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66
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3) สนับสนุนเงินทุนดอกเบีย้ ต่� 
ำ เงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์อตั ราพิเศษ
(ร้อยละ 1 ต่อปี)
4) บูรณาการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้
ร่วมกันหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5) จัดหาตลาดระหว่างสหกรณ์
และผูร้ บั ซือ้
5.6 แผนการถ่ายทอดความรูก้ ารผลิตพืช
หลังนาและการใช้น�ำ้ ในการผลิตพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ
1) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู/้ การเพิม่
ทักษะผลิตพืชหลังนาให้เกษตรกร

5.5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ผา่ นระบบสหกรณ์
1) ประชาสัมพันธ์และชีแ้ จงแนวทาง
โครงการเพือ่ เชิญชวนสหกรณ์ปรับ
เปลีย่ นการทำ�นาปรังมาปลูกพืชหลังนา
ปีการผลิต 2565/66
2) รับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ

5) ดำ�เนินการตามแผนผลิต

3) สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ สำ�นักงาน
ปศุสตั ว์อ�ำ เภอ
4) ติดต่อขอสินเชือ่

2) จัดทำ�แผนชุมชน/แผนธุรกิจ

5.4 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์และ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ไม่ได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงาน
ไม่ได้ก�ำ หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรมปศุสตั ว์กบั ธ.ก.ส. ทีส่ ง่ เสริมการ
เลีย้ งสัตว์ และกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การเลีย้ งสัตว์ โดยใช้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ถูก
(0.01%) จาก ธ.ก.ส. โดยมีขน้ ั ตอน
การดำ�เนินการ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์/ค้นหากลุม่ เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

50 ไร่

6,200 ไร่

เป้าหมาย

0.1250

งบปกติ

งบกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

วก.

กสส.

ปศ.

หลัก

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66
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7.1 โครงการปรับปรุงพันธุข์ า้ ว
1) การปรับปรุงพันธุข์ า้ วเจ้าพืน้ นุม่ และ
พืน้ แข็ง
2) การปรับปรุงพันธุข์ า้ วเจ้าหอมไทย
3) การปรับปรุงพันธุข์ า้ วเจ้าโภชนาการสูง
4) การปรับปรุงพันธุข์ า้ วเหนียว

7. การวิจัยและพัฒนา

6.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
(Smart Farmer)
1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
(Smart Farmer)
1.1) อบรมเกษตรกร Model Smart
Farmer หลักสูตร การพัฒนาชาวนา
ต้นแบบ ( 1 รุน่ รุน่ ละ 3 วัน) (พรบ.)
  1.2) Existing Smart Farmer หลักสูตร
การพัฒนาเกษตรกรสูว่ ทิ ยากรมืออาชีพ
(2 รุน่ รุน่ ละ 125 ราย จำ�นวนรุน่ ละ 3 วัน)
แบบออนไลน์
1.3) Developing Farmer หลักสูตร การ
ทำ�นาแบบยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ( 2 รุน่ รุน่ ละ 125 ราย
จำ�นวนรุน่ ละ 3 วัน) แบบออนไลน์
2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่
Young Smart Farmer
   2.1) อบรมเกษตรกร Young Smart
Farmer ด้านข้าว หลักสูตร พัฒนา
เกษตรกรรุน่ ใหม่ (2 รุน่ รุน่ ละ 50 ราย
รุน่ ละ 3 วัน) (พรบ.)
   2.2) การคัดเลือกเกษตรกร Young
Smart Farmer ด้านข้าว เข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานผูน้ �ำ เยาวชนเกษตรกรไทยใน
ประเทศญีป่ นุ่ (The Japan Agricultural
Exchange Council Japan : JAEC)
(โอนเบิกจ่ายแทนกันให้กรมส่งเสริม
การเกษตร)

6. การพัฒนาชาวนา

5.7 แผนการผลิตพันธุพ์ ชื และปัจจัย
การผลิต
1) ถัว่ เหลือง ชัน้ พันธุข์ ยาย
2) ถัว่ เหลือง ชัน้ พันธุจ์ �ำ หน่าย
3) ถัว่ เขียว ชัน้ พันธุข์ ยาย
4) ถัว่ เขียว ชัน้ พันธุจ์ �ำ หน่าย
5) ถัว่ ลิสง ชัน้ พันธุข์ ยาย
6) ถัว่ ลิสง ชัน้ พันธุจ์ �ำ หน่าย
7) ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสม
8) ไรโซเบียม

โครงการ/กิจกรรม

1.2030

1.0790

0.1240

102 ราย

100 ราย

2 ราย

1 พันธุ์
1 พันธุ์
1 พันธุ์

3 พันธุ์

4.4575

500 ราย

96.0500

2.5500

0.8951

7.9026

2.4875
8.5387
2.5750
11.5875
1.1845
5.6182
0.6612
0.7663

งบประมาณ
(ล้านบาท)
งบปกติ งบกลาง

300 ราย

100 ราย

50 ตัน
200 ตัน
50 ตัน
250 ตัน
23 ตัน
120 ตัน
6 ตัน
4,800 กก.
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ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566
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มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กข.

กข.

กข.

วก.

กสก./ พด.
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ที่รับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

หมายเหตุ
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29 ล้านไร่

8.1 โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต 2565
1) ขอความเห็นชอบดำ�เนินโครงการ
และอุดหนุนค่าเบีย้ ประกันภัยต่อคณะ
กรรมการ ธ.ก.ส.
2) นำ�เสนอโครงการฯ ต่อ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)
3) เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบในการดำ�เนินโครงการฯ
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1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร
1) กิจกรรมการเชือ่ มโยงตลาดระหว่าง
เกษตรกรผูป้ ระกอบการค้าข้าวและ
ผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ
2) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าว
ทีไ่ ด้เครือ่ งหมายรับรองข้าวพันธุแ์ ท้และ
การตามสอบสินค้าข้าว
3) กิจกรรมการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าข้าวและผลิตภัณฑ์
4) กิจกรรมการเพิม่ ศักยภาพความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
5) กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ

ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดในประเทศ
1. การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว

1) ติดตามลูกหนีแ้ ละเร่งรัดหนี้
ถึงกำ�หนดชำ�ระ
2) จัดทำ�คำ�ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบีย้
จากกองทุนรวมฯ

1.5650

0.0750

2.8800

2.7100

6.7660

1 งาน

7 ครั้ง

1 งาน

1 งาน

13.9960

กรอบงบฯ
ธ.ก.ส.
1,108.80
ลบ.
รัฐบาล
1,925.07
ลบ.

งบปกติ

งบกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

3,000 ตัน

ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
1. โครงการสินเชือ่ เพือ่ สร้างยุง้ ฉาง
ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
(โครงเดิม มติ คบท. ครัง้ ที่ 8/2561
ลว. 12 ก.ย. 61)

4) จำ�หน่ายกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2565

8. การประกันภัยพืชผล

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กข.

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.

หลัก

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขอความ
เห็นชอบเมื่อ
14 พ.ค. 65
นำ�เสนอ นบข.
เมื่อ
27 เม.ย. 65
เสนอ ครม.
เห็นชอบเมื่อ
3 พ.ค. 65

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
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2) การเก็บสต๊อกข้าวเปลือก (2 - 6 เดือน
นับแต่วนั รับซือ้ )
3) การจ่ายเงินชดเชยดอกเบีย้
(คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยฯ
มีมติเห็นชอบ)

   - ภาคใต้ (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 66)

   - ภาคอืน่ (1 พ.ย. 65 – 31 มี.ค. 66)

2.3 โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้ผปู้ ระกอบ
การค้าข้าวในการเก็บสต็อก
1) การรับซือ้ ข้าวจากเกษตรกร

5) ระยะเวลาชำ�ระคืนเงินกูเ้ สร็จสิน้
ไม่เกิน 5 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้
6) ระยะเวลาโครงการ

3) คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบการ
ดำ�เนินโครงการฯ
4) ระยะเวลาจัดทำ�สัญญาเงินกู้

2.2 โครงการสินเชือ่ เพือ่ รวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร
1) คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว
แห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ
2) คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั โิ ครงการฯ

5) ระยะเวลาชำ�ระคืนเงินกูเ้ สร็จสิน้
ไม่เกิน 5 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้
6) ระยะเวลาโครงการ

3) คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบการ
ดำ�เนินโครงการฯ
4) ระยะเวลาจัดทำ�สัญญาเงินกู้

2.1 โครงการสินเชือ่ ชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66
1) คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว
แห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ
2) คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั โิ ครงการฯ

1.2 โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วของไทยทัง้ ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ
1) กิจกรรมสร้างการรับรูค้ ณ
ุ ประโยชน์ขา้ ว
และส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ และ
ข้าวตลาดเฉพาะ ปีงบประมาณ 2566
2) กิจกรรมรณรงค์การบริโภคข้าวไทย
ปีงบประมาณ 2566
2. การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด

โครงการ/กิจกรรม

4 ล้านตัน

1 ล้านตัน

540.0000

375.0000

7,107.7000

1.2500

1 ครั้ง

2.5 ล้านตัน

2.0000

งบปกติ

งบกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

4 ช่องทาง

เป้าหมาย
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี 2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ปี 2566
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มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

คน.

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.

คน.

หลัก

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สิ้นสุดโครงการ
ธ.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ
ธ.ค. 66

หมายเหตุ
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1. การจัดหาและเชือ่ มโยงตลาด
ต่างประเทศ
1.1 โครงการกระชับความสัมพันธ์และ
รณรงค์สร้างการรับรูใ้ นศักยภาพข้าว
ไทยเพือ่ ขยายตลาดข้าวไทยในต่าง
ประเทศ
1) การจัดประชุมหารือกับผูน้ �ำ เข้าข้าว
รายสำ�คัญ การจัดประชุมข้าวนานาชาติ
“Thailand Rice Convention (Hybrid)
2023” (ใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประทศ ในส่วนของค่าธรรมเนียม
พิเศษการส่งออกข้าว กระทรวงพาณิชย์
1.2 โครงการปกป้องและแก้ปญ
ั หา
อุปสรรคทางการค้า
1) การจัดคณะผูแ้ ทนการค้าเดินทางไป
เจรจาพบปะหาหรือกับหน่วยงานนำ�เข้า
ข้าวของภาครัฐและเพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวไทย
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
ข้าวผลิตภัณฑ์ขา้ ว และนวัตกรรมข้าว
2.1 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ขา้ วไทย
1) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ
การประชาสัมพันธ์ขา้ วไทยในกลุม่
ผูบ้ ริโภคในต่างประเทศผ่านสือ่ โซเซียล
มีเดีย การส่งเสริมและขยายโอกาสข้าว
ไทยในงานประชุมข้าวโลก ครัง้ ที่ 14
(ใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษ
การส่งออกข้าวกระทรวงพาณิชย์)
2.2 โครงการส่งเสริมตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ขา้ วอินทรียไ์ ทย
2.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้า
เกษตรนวัตกรรมไทยเพือ่ การต่อยอด
เชิงพาณิชย์
1) กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ณ กูรเ์ มต์
มาร์เก็ต
2) กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
นวัตกรรมไทย
3) กิจกรรมเจรจาจับคูธ่ รุ กิจงานวิจยั สินค้า
เกษตรนวัตกรรมไทย
4) กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้า
เกษตรนวัตกรรมไทย
5) กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และการ
ตระหนักรูส้ นิ ค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่
ตลาดสากล
6) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการ

ช่วงที่ 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
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มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

คต.

คต.

.

คต.

หลัก

0.4200

0.7000

0.3400

0.4200

0.7000

0.3400

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

คต.

ก.พ.

สนับสนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.9200

ม.ค.

ปี 2566

คต.

งบกลาง

ปี 2565

2.0000

4.9200

0.2590

0.2590

งบปกติ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1 ครัง้

1 ครัง้

เพือ่ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
ข้าวไทย และขยาย
โอกาสการค้าข้าวไทย

1 ครัง้

กระชับความสัมพันธ์
กับผูน้ �ำ เข้าข้าว
รายสำ�คัญเพือ่ ขยาย
ตลาดข้าวไทย

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
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หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
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ภาคผนวก

24

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

ภาคผนวก 1
ความเป็นมาการกำ�หนดเป้าหมาย
ความต้องการใช้ข้าว (Demand)
และเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply)
ปีการผลิต 2565/66

25

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

ภาคผนวก 1
ความเป็นมาการกำ�หนดเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand)
และเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) ปีการผลิต 2565/66
   กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนดเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand)
และเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) สำ�หรับการผลิต ในปีการผลิต 2565/66 มีรายละเอียดการดำ�เนินงาน ดังนี้
		 1. การกำ�หนดความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต 2565/66
ตามที่แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ใช้ระบบ “ตลาดนำ�การผลิต” ซึ่งดำ�เนินการมาตั้งแต่
ปี 2559 – 2564 ประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิต
ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดภายในประเทศ และช่วงที่ 5 ช่วงการตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66 กระทรวงพาณิชย์
โดยกรมการค้าภายในได้ก�ำ หนดเป้าหมายความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) ปีการผลิต 2565/66 ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมโรงสีขา้ วไทย สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย
สมาคมผูป้ ระกอบการข้าวถุงไทย สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยกำ�หนดเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น การส่งออก 10.769 ล้านตัน
ข้ า วเปลื อ ก (7.000 ล้ า นตั น ข้ า วสาร) การบริ โ ภค 8.731 ล้ า นตั น ข้ า วเปลื อ ก (5.675 ล้ า นตั น ข้ า วสาร)
อุตสาหกรรม 6.781 ล้านตันข้าวเปลือก (4.408 ล้านตันข้าวสาร) และเมล็ดพันธุ์ 1.365 ล้านตันข้าวเปลือก
ทั้งนี้ การกำ�หนดเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 0.728 ล้านตัน
ข้าวเปลือก จากปีการผลิต 2564/65 ที่กำ�หนดความต้องการใช้ข้าวไว้จำ�นวน 26.918 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนี้
1) ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 7.000 ล้านตันข้าวสาร (10.769 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือเพิ่มขึ้น
1.000 ล้านตันข้าวสาร (1.538 ล้านตันข้าวเปลือก) จากปีที่แล้วที่กำ�หนดส่งออกข้าว 6.000 ล้านตันข้าวสาร
หรือ 9.230 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่า และคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ
33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียได้รับการฟื้นฟู ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีทางการค้าข้าว
ของไทย และปัญหาการขนส่งเริ่มคลี่คลาย ทั้งด้านการขาดแคลนเรือและตู้คอนเทนเนอร์
2) ปริมาณการบริโภคลดลงเหลือ 5.675 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลง 0.609 ล้านตันข้าวสาร (0.937 ล้านตัน
ข้าวเปลือก) จากปีทแ่ี ล้วทีก่ �ำ หนดไว้ 6.284 ล้านตันข้าวสาร (9.669 ล้านตันข้าวเปลือก) เนือ่ งจากอัตราการบริโภค
ของไทยมีแนวโน้มลดลง (เข้าสูส่ งั คมเมืองมากขึน้ วิถชี วี ติ เร่งรีบ กระแสสุขภาพมีทางเลือกอาหารใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ )
ถึงแม้ว่าความต้องการบริโภคข้าวของแรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 คลี่คลายลง
3) ปริมาณอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 4.408 ล้านตันข้าวสาร (6.781 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือเพิ่มขึ้น
0.082 ล้านตันข้าวสาร (0.126 ล้านตันข้าวเปลือก) จากปีทแ่ี ล้ว ทีก่ �ำ หนดไว้ 4.326 ล้านตันข้าวสาร (6.655 ล้านตัน
ข้าวเปลือก) เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ กลับมาฟื้นตัว รวมถึงจากสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์
ราคาปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้มีการใช้ปลายข้าวทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นได้
4) ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวจำ�นวน 1.365 เท่ากับปีที่ผ่านมา
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จากที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปีการผลิต 2565/66 จำ�นวน 27.646
ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply)
ปีการผลิต 2565/66 ไว้ทจ่ี �ำ นวน 30.033 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น 9.104 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมไทย
1.762 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเจ้า 12.915 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 6.078 ล้านตันข้าวเปลือก และ
ข้าวตลาดเฉพาะ 0.174 ล้านตันข้าวเปลือก โดยขอเพิม่ เป้าหมายการผลิตข้าวหอมมะลิ 2.387 ล้านตันข้าวเปลือก
ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ยังคงกำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าวเท่ากับปริมาณความต้องการใช้ข้าว เนื่องจากการปลูก
ข้าวหอมมะลิเป็นวิถีชีวิตของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชาวนาปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อบริโภค
และนำ�ส่วนที่เหลือออกจำ�หน่าย ทั้งนี้ เนื่องจากผลผลิตข้าวเกินจากความต้องการใช้ข้าว (Demand) ประมาณ
ปีละ 3 ล้านตันข้าวเปลือก การวางแผนการผลิตข้าวจึงต้องปรับลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด
โดยจะไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัดให้มากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการกำ�หนด
เขตพื้นที่ปลูกข้าว (Zoning ข้าว) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเสนอมาตรการสนับสนุนการลดพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวลงด้วย เช่น โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผน
ที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่หลากหลาย
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นต้น (ตารางที่ 1) ดังนี้
ตารางที่ 1 เป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand) และเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply)

เป้าหมายความต้องการใช้ข้าว (Demand)
การส่งออก
ชนิดข้าว
1. ข้าวหอมมะลิ
1.1 ในพื้่นที่ 23 จังหวัด
1.2 นอกพื้นที่ 23 จังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวเจ้า
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง
3.3 ข้าวนึ่ง
4. ข้าวเหนียว
5. ข้าวตลาดเฉพาะ
5.1 ข้าว กข43
5.2 ข้าวอินทรีย์
5.3 ข้าวสี
รวม

ล้านตัน
ข้าวเปลือก

การบริโภค

ล้านตัน
ข้าวสาร

ล้านตัน
ข้าวเปลือก

อุตสาหกรรม

ล้านตัน
ข้าวสาร

ล้านตัน
ข้าวเปลือก

เมล็ดพันธุ์

ล้านตัน
ข้าวสาร

2.308
2.308

1.500
1.500

2.834
2.834

1.842
1.842

1.135
1.135

0.738
0.738

0.923
6.923
4.154

0.600
4.500
2.700

0.534
1.331
1.331

0.347
0.865
0.865

0.235
4.080
4.080

0.153
2.652
2.652

2.769
0.615
-   

1.800
0.400
-   

3.911
0.121
0.121

2.542
0.079
0.079

1.289
0.042
0.042

0.838
0.027
0.027

10.769

7.000

8.731

5.675

6.781

4.408

รวม

ล้านตัน
ล้านตัน
ข้าวเปลือก ข้าวเปลือก
0.440
0.384
0.056
0.070
0.581
0.050
0.531
0.263
0.011
0.006
0.004
0.001
1.365

6.717
6.717
1.762
12.915
12.915

6.078
0.174
0.174

27.646

เป้าหมาย
การผลิตข้าว
(Supply)
ล้านตัน
ข้าวเปลือก
9.104
8.280
0.824
1.762
12.915
1.300
11.615
6.078
0.174
0.055
0.109
0.010
30.033

หมายเหตุ 1. เป้าหมายการผลิตข้าวทุกชนิดใช้ปริมาณเดียวกับเป้าหมายความต้องการใช้ขา้ ว ยกเว้นข้าวหอมมะลิ โดยข้าวหอมมะลิ
ในพื้นที่ 23 จังหวัดใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยของพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-2564) และข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด ใช้ข้อมูลปรับลดจากพื้นที่คาดการณ์
การปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
2. ข้ า วหอมมะลิ กำ � หนดเป้ า หมายการผลิ ต ข้ า วมากกว่ า เป้ า หมายความต้ อ งการใช้ ข้ า ว เนื่ อ งจากข้ า วหอมมะลิ
เป็นวิถีชีวิตของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวนาปลูกข้าวไว้บริโภคเองและนำ�ส่วนที่เหลือออกจำ�หน่าย
ซึ่งปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง และประสบภัยธรรมชาติอยู่เนืองๆ
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โดยชนิดข้าวแต่ละชนิด  มีดังนี้
		 1) ข้าวหอมมะลิ
1.1) ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ 23 จังหวัด (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ที่ปลูกในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา)
1.2) ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 ที่ปลูกนอกพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา)
		2) ข้าวหอมไทย หมายถึง ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 (มีสัดส่วนประมาณ 90%) กข33 กข51 กข65 กข67
กข75 หอมสุพรรณบุรี หอมคลองหลวง1 หอมพิษณุโลก1 นางมลเอส-4
		3) ข้าวเจ้า
     3.1) ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ได้แก่ พันธุ์ กข21 กข39 กข45 กข53 กข59 กข65 กข77 กข79 พิษณุโลก 60-1
เจ้าฮ่อ เจ้าลีซอสันปาตอง เจ้าขาวเชียงใหม่
     3.2) ข้าวเจ้าพื้นแข็ง/ข้าวนึ่ง
		 4) ข้าวเหนียว
		 5) ข้าวตลาดเฉพาะ
    5.1) ข้าว กข43
    5.2) ข้าวอินทรีย์
    5.3) ข้าวสีอื่นๆ
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ภาคผนวก 2
การวางแผนการผลิตข้าว
ปีการผลิต 2565/66
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ภาคผนวก 2
การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66
   กระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำ หนดอุปสงค์ขา้ วหรือเป้าหมายความต้องการใช้ขา้ ว สำ�หรับในปีการผลิต 2565/66
จำ�นวน 27.646 ล้านตันข้าวเปลือก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ำ หนดอุปทานหรือเป้าหมายการผลิตข้าว
30.033 ล้านตันข้าวเปลือกแล้วนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ ได้วางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66
และกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ดังนี้
		 1. การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66
จากการกำ�หนดเป้าหมายการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 จำ�นวน 30.033 ล้านตันข้าวเปลือก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวได้นำ�มาพิจารณาวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66
โดยใช้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต
2564/65 รอบที่ 1 (กข.) ผลการปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (สศก.) การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (กสก.) พยากรณ์พน้ื ทีป่ ลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 (สศก.) และคาดการณ์
พืน้ ทีป่ ลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 (สนง.เกษตรจังหวัด)
โดยการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2
โดยการวางแผนการผลิตรอบที่ 1 ให้เป็นความต้องการของชาวนาทีส่ ว่ นใหญ่ปลูกข้าวได้ปลี ะ 1 ครัง้ ส่วนการวางแผน
การผลิตรอบที่ 2 เป็นการผลิตข้าวส่วนทีเ่ หลือทีย่ งั ผลิตในรอบที่ 1 ได้ไม่ครบตามเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply)
ทีก่ �ำ หนดไว้
กรมการข้าวได้ก�ำ หนดแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 พืน้ ที่ 66.276 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต
30.033 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น รอบที่ 1 พืน้ ที่ 59.420 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.566 ล้านตันข้าวเปลือก
และรอบที่ 2 พืน้ ที่ 6.856 ล้านไร่ ผลผลิต 4.467 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 2) ดังนี้ี
ตารางที่ 2 การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66

ชนิดข้าว

1. ข้าวหอมมะลิ
1.1 ในพื้่นที่ 23 จังหวัด
1.2 นอกพื้นที่ 23 จังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวเจ้า
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง
4. ข้าวเหนียว
5. ข้าวตลาดเฉพาะ
5.1 ข้าว กข43
5.2 ข้าวอินทรีย์
5.3 ข้าวสี
รวม

เป้าหมาย เป้าหมาย
การผลิตข้าว
ความ
(Supply)
ต้องการ
(ล้านตัน
ใช้ขา้ ว
(Demand) ข้าวเปลือก)
(ล้านตัน
ข้าวเปลือก)
6.717

1.762
12.915

6.078
0.174

27.646

9.104
8.280
0.824
1.762
12.915
1.300
11.615
6.078
0.174
0.055
0.109
0.010
30.033

รอบที่ 1
พื้นที่
(ล้านไร่)
26.000
24.000
2.000
1.800
15.500
1.000
14.500
15.700
0.420
0.080
0.315
0.025
59.420

ผลผลิต
(ล้านตัน)
9.104
8.280
0.824
1.199
9.133
0.650
8.483
5.966
0.164
0.045
0.109
0.010
25.566

รอบที่ 2

รวม

ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิต ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิต ผลผลิต
ต่อไร่
(ล้านไร่) (ล้านตัน) ต่อไร่
(ล้านไร่) (ล้านตัน) ต่อไร่
(กก.)
(กก.)
(กก.)
350
- 26.000
9.104
350
345
- 24.000
8.280
345
412
2.000
0.824
412
666
0.822
0.563
685
2.622
1.762
672
589
5.826
3.782
649 21.326 12.915
606
650
1.000
0.650
650
2.000
1.300
650
585
4.826
3.132
649 19.326 11.615
601
380
0.190
0.112
588 15.890
6.078
383
390
0.018
0.010
561
0.438
0.174
397
561
0.018
0.010
561
0.098
0.055
561
345
0.315
0.109
345
387
0.025
0.010
387
430
6.856
4.467
652 66.276 30.033
453

หมายเหต : สามารถปรับสมดุลการผลิตข้าวได้ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้าวลดลง
และสถานการณ์น้ำ�น้อย รวมทั้งการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวนโครงการลด
รอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2
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		 2. การวางแผนการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
2.1 สำ�นักงานเกษตรจังหวัดได้จดั ทำ�ข้อมูลพืน้ ทีจ่ งั หวัดคาดการณ์ จำ�นวน 62.892 ล้านไร่ โดยแยกเป็น
รายชนิดข้าวของแต่ละจังหวัด
2.2 การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 กรมการข้าวได้ยกร่างแผนการผลิตข้าว
โดยหลักการในการวางแผนการผลิต ดังนี้
2.2.1 ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ รอบที่ 1 ใช้ผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 และ
รอบที่ 2  ใช้ผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2564/65 ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.2.2 การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 โดยแยกตามรายชนิดข้าว
1) ข้าวหอมมะลิ จำ�นวน 26.000 ล้านไร่ แบ่งออกเป็น
- ข้าวหอมมะลิในพืน้ ที่ 23 จังหวัด จำ�นวน 24.000 ล้านไร่ พิจารณาจากข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกข้าว
เฉลีย่ ในระยะ 3 ปีทผ่ี า่ นมา (ปี 2562-2564) ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด จำ�นวน 2.000 ล้านไร่ พิจารณาปรับลดจากข้อมูล
คาดการณ์พน้ื ทีป่ ลูกข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
2) ข้าวหอมไทย จำ�นวน 1.800 ล้านไร่ พิจารณาจากข้อมูลการพยากรณ์พ้ืนที่ปลูกข้าว
ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
3) ข้าวเจ้า จำ�นวน 15.500 ล้านไร่ แบ่งเป็น
- ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม จำ�นวน 1.000 ล้านไร่/รอบการผลิต โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณ
เมล็ดพันธุข์ า้ วเจ้าพืน้ นุม่ ของกรมการข้าว คำ�นวณเป็นพืน้ ทีป่ ลูกข้าว
- ข้าวเจ้าพืน้ แข็ง จำ�นวน 14.500 ล้านไร่ พิจารณาจากความสมดุลของ Demand และ
Supply มีความต้องการใช้ขา้ วเจ้าทัง้ ปี 12.915 ล้านตันข้าวเปลือก เมือ่ วางแผนผลิตข้าวเจ้าพืน้ นุม่ แล้ว จำ�นวน
2 ล้านไร่ (รอบละ 1 ล้านไร่) ผลผลิตทีเ่ หลือเท่าไรจะผลิตเป็นข้าวเจ้าพืน้ แข็ง จากนัน้ คำ�นวณเป็นพืน้ ที่ โดยมีการ
คุมพืน้ ทีภ่ าพรวมประมาณ 59 - 60 ล้านไร่
4) ข้าวเหนียว จำ�นวน 15.700 ล้านไร่ พิจารณาจากความสมดุลของ Demand และ Supply
มีความต้องการใช้ขา้ วเหนียวทัง้ ปี จำ�นวน 6.078 ล้านตันข้าวเปลือก โดยวางแผนการปลูกข้าวเหนียว รอบที่ 2
(นาปรัง) ไม่เกิน 0.500 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตทีเ่ หลือเท่าไรจะผลิตในรอบที่ 1 (นาปี) จากนัน้ คำ�นวณเป็น
พืน้ ที่ โดยมีการคุมพืน้ ทีภ่ าพรวมประมาณ 59 – 60 ล้านไร่
5) ข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวพันธุ์ กข43, ข้าวอินทรีย์ และ ข้าวสี) จำ�นวน 0.420 ล้านไร่ แบ่งเป็น
- ข้าวพันธุ์ กข43 จำ�นวน 0.080 ล้านไร่ พิจารณาจากปริมาณเมล็ดพันธุข์ า้ ว และนโยบาย
ทีต่ อ้ งการส่งเสริมการปลูกข้าวพืน้ นุม่
- ข้าวอินทรีย์ จำ�นวน 0.315 ล้านไร่ พิจารณาจากนโยบายส่งเสริมการผลิตและปริมาณ
เมล็ดพันธุข์ า้ ว
- ข้าวสี จำ�นวน 0.025 ล้านไร่ พิจารณาจากฐานข้อมูลการส่งออก นโยบายการส่งเสริมการผลิต
และปริมาณเมล็ดพันธุข์ า้ ว
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ทัง้ นี้ ในส่วนของข้าวหอมมะลิได้ก�ำ หนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าเป้าหมายความต้องการใช้ขา้ ว
จำ�นวน 2.387 ล้านตันข้าวเปลือก เนือ่ งจากการปลูกข้าวหอมมะลิเป็นวิถชี วี ติ ของชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาวนาต้องปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคเอง และส่วนที่เหลือจึงจะนำ�ออกจำ�หน่าย ซึ่งปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง และ
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยูเ่ นืองๆ
2.3 การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 2 พิจารณาการวางแผนการผลิตข้าวให้สมดุล
กับความต้องการใช้ขา้ วตลอดทัง้ ปี โดยนำ�เป้าหมายความต้องการใช้ขา้ วตลอดทัง้ ปีของแต่ละชนิดข้าว มาหักลบ
เป้าหมายการผลิตข้าวรอบที่ 1 จะได้เป้าหมายความต้องการใช้ข้าวรอบที่ 2 จากนั้นคำ�นวณหาพื้นที่ โดยการ
นำ�ผลผลิตข้าวรอบที่ 2 ทีไ่ ด้มาหารด้วยผลผลิตต่อไร่จะได้พน้ื ทีป่ ลูกข้าวรอบที่ 2 รายชนิดข้าว
2.4 การวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 2 สามารถปรับสมดุลการผลิตข้าวได้
ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ขา้ วลดลง และสถานการณ์น�ำ้ น้อย รวมทัง้
การปรับลดพืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวไปปลูกพืชอืน่ โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพาะปลูก
ข้าวรอบที่ 2
		 3. การกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
หลักการและเงือ่ นไขการจัดทำ�พืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 ดังนี้
3.1 ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ 23 จังหวัด ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ใช้ตัวเลขพื้นที่ปลูกข้าวคาดการณ์ของ
สำ�นักงานเกษตรจังหวัด รายจังหวัด รายอำ�เภอ แล้วปรับลดลงตามสัดส่วน และปัดเศษจำ�นวนเต็มให้เหลือเท่ากับ
พื้นที่การปลูกข้าวตามแผนการผลิตข้าวรอบที่ 1 ทีก่ ำ�หนดไว้ และตัดพื้นที่ปลูกข้าวรายอำ�เภอที่มพี ้นื ที่น้อยกว่า
100 ไร่ ปัดเศษหลักสิบและหลักหน่วยออกไป
3.2 ข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด ใช้ตวั เลขพืน้ ทีป่ ลูกข้าวคาดการณ์ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
รายจังหวัด รายอำ�เภอ แล้วให้ปรับลดลงตามสัดส่วนและปัดเศษจำ�นวนเต็มให้เหลือเท่ากับพื้นที่การปลูกข้าว
ตามแผนการผลิตข้าว รอบที่ 1 โดยกรมการข้าวจะส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด เหลือเพียง
2 ล้านไร่ จากประมาณ 4 ล้านไร่ เนือ่ งจากจะไม่สง่ เสริมการปลูกข้าวหอมมะลินอกเขตพืน้ ที่ 23 จังหวัด เพิม่ มากขึน้
และจะไม่ประกาศเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตข้าว แต่หากชาวนาจะปลูกก็สามารถปลูกได้ไม่ผดิ กฎหมาย
เหตุเพราะไม่ตอ้ งการให้ขา้ วหอมมะลิในพืน้ ทีก่ ระจายการปลูกออกไปนอกพืน้ ทีม่ ากนัก สนองนโยบายการตลาด
นำ�การผลิต ของดีมกั มีนอ้ ย
3.3 ข้าวหอมไทย ใช้ตัวเลขพื้นที่ปลูกข้าวคาดการณ์ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด 1.335 ล้านไร่ และ
ปรับเพิม่ พืน้ ทีเ่ ป็น 1.800 ล้านไร่ เนือ่ งจากเป็นไปตามความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) จึงต้องมีการส่งเสริมให้มี
การปลูกข้าวหอมไทยเพิม่ ขึน้
3.4 ข้าว กข43 นำ�ตัวเลขพื้นที่ปลูกข้าวคาดการณ์ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด จำ�นวน 82,621 ไร่
แล้วปรับลดให้เหลือ 80,000 ไร่ เนือ่ งจากเป็นไปตามความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) จำ�นวน 55,000 ตันข้าวเปลือก
(จังหวัดทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกข้าวคาดการณ์ไม่ถงึ 50 ไร่ตดั ออกไป)
3.5 ข้าวอินทรีย์ นำ�ตัวเลขพื้นที่ปลูกข้าวคาดการณ์ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด จำ�นวน 374,225 ไร่
แล้วปรับลดลงตามสัดส่วนเหลือ 315,000 ไร่ เนือ่ งจากความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) จำ�นวน 109,000 ตันข้าวเปลือก
อย่างไรก็ตามข้าวอินทรีย์มักแทรกอยู่ในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลการจากส่งเสริมการปลูก
ข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่
3.6 ข้าวสี นำ�ตัวเลขพื้นที่ปลูกข้าวคาดการณ์ของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด จำ�นวน 26,535 ไร่
แล้วปรับลดพืน้ ทีเ่ ป็น 25,000 ไร่ เนือ่ งจากความต้องการใช้ขา้ ว (Demand) จำ�นวน 10,000 ตันข้าวเปลือก
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ทั้งนี้ ความต้องการใช้ข้าว กข43 ข้าวอินทรีย์ และข้าวสี น้อยกว่าเป้าหมายการผลิตข้าวของจังหวัด
แต่กรมการข้าวจำ�เป็นต้องส่งเสริมการผลิตข้าวทัง้ 3 ชนิด เนือ่ งจากเป็นข้าวคุณภาพ ควรมีการส่งเสริมการบริโภค
ในประเทศให้มากขึน้   
คณะอนุ ก รรมการนโยบายและบริ ห ารข้ า วแห่ ง ชาติ ด้า นการผลิ ต ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 1/2565
เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้เห็นชอบการกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66
รอบที่ 1 จำ�นวน 59.420 ล้านไร่ แยกเป็นรายชนิดข้าว รายจังหวัด และรายอำ�เภอ ประกอบด้วยพืน้ ทีป่ ลูกข้าว
หอมมะลิ 26.000 ล้านไร่ ข้าวหอมไทย 1.800 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 15.500 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 15.700 ล้านไร่
และข้าวตลาดเฉพาะ 0.420 ล้านไร่ (ตารางที่ 3) ดังนี้
ตารางที่ 3 การกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
ชนิดข้าว
1. ข้าวหอมมะลิ
1.1 ในพื้่นที่ 23 จังหวัด
1.2 นอกพื้นที่ 23 จังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวเจ้า
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง
4. ข้าวเหนียว
5. ข้าวตลาดเฉพาะ
รวม

ภาคเหนือ
1,896,800
670,900
1,225,900
618,900
8,581,200
548,300
8,032,900
2,782,700
92,700
13,972,300

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
23,329,100
23,329,100
656,400
656,400
12,917,300
290,700
37,193,500

ภาคกลาง
774,100
774,100
1,124,200
5,646,500
369,700
5,276,800
15,400
7,560,200

ภาคใต้
56,900
615,900
82,000
533,900
   21,200
694,000

รวม
26,000,000
24,000,000
2,000,000
1,800,000
15,500,000
1,000,000
14,500,000
15,700,000
420,000
59,420,000

ทัง้ นี้ กรมการข้าวได้น�ำ เสนอการกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
ให้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติดา้ นการผลิตให้ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดยมีรฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ
คือหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมชาวนา และภาคเอกชน ได้แก่
กรมการค้าภายใน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรรม สำ�นักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ศูนย์ขา้ วชุมชน ผูแ้ ทนสมาคมชาวนาไทย สมาคมโรงสีขา้ วไทย และสมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย
ต่อมากรมการข้าวนำ�เสนอการกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1
ให้ ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ เสนอให้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน) ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง การกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายส่งเสริม
การปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565

33

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

ภาคผนวก 3
โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ
ภายใต้การขับ
แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร
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ภาคผนวก 3
โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้การขับ
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
กลไกการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งดำ�เนินการภายใต้การบริหารจัดการ
สินค้าข้าวของรัฐบาล มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 1. การบริหารจัดการสินค้าข้าว
สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายและบริ ห ารข้ า วแห่ ง ชาติ (นบข.)
เพื่อให้การดำ�เนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสินค้าข้าว บังเกิดประสิทธิผลเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต
ระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปข้าวอย่างครบวงจร
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 คณะ
ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต 2) คณะอนุกรรมการนโยบายและ
บริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด 3) คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลและกำ�หนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4) คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก และ 5) คณะอนุกรรมการติดตามกำ�กับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
		 2. การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการผลิตข้าวใช้กลไกของคณะกรรมการ
นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยมีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลิต เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับด้านการผลิตข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำ�คัญของประเทศ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบ
การผลิตข้าวไทยโดยรวมอย่างครบวงจร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
อธิบดีกรมการข้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานบริหารจัดการข้าวตามนโยบาย
รัฐบาล 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำ�งานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์ และ 2) คณะทำ�งานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร
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ภาคผนวก 4
สถานการณ์
ข้าวโลกและข้าวไทย
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ภาคผนวก 4
สถานการณ์ข้าวโลกและข้าวไทย
		 1. สถานการณ์การผลิต การบริโภค และสต็อกข้าว
			 โลก ปีการผลิต 2565/66 คาดว่าผลผลิตข้าวโลกจะมีประมาณ 515.35 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น
1.68 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 0.33 จากปีการผลิต 2564/65 ที่มีปริมาณ 513.67 ล้านตันข้าวสาร
เนื่องจากผลผลิตข้าว ในประเทศของผู้ผลิตสำ�คัญ เช่น จีน อินเดีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย
เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา ไนจีเรีย และเนปาล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการบริโภคข้าวโลก ปี 2565/66
คาดว่าจะมีประมาณ 519.22 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.84 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 0.94 จากปีการผลิต
2564/65 ทีม่ ปี ริมาณ 514.38 ล้านตันข้าวสาร เนือ่ งจากการบริโภคข้าวในประเทศ เช่น จีน อินเดีย บังกลาเทศ
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย ไนจีเรีย เนปาล กัมพูชา และปากีสถาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สต็อกข้าวโลก
ปลายปีการผลิต 2565/66 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 183.44 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.87 ล้านตันข้าวสาร หรือ
ร้อยละ 2.07 จากปีการผลิต 2564/65 ที่มีปริมาณ 187.31 ล้านตันข้าวสาร โดยจีนมีสต็อกข้าวมากที่สุด
ปริมาณ 109.00 ล้านตันข้าวสาร รองลงมา คือ อินเดีย 39.70 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 4.30 ล้านตัน
ข้าวสาร และไทย 3.53 ล้านตันข้าวสาร (กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ณ เดือนมิถุนายน 2565)
			 ไทย ปีการผลิต 2565/66 กรมการข้าววางแผนการผลิตข้าวที่ปริมาณ 19.52 ล้านตันข้าวสาร ลดลง
2.31 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 10.58 จากปีการผลิต 2564/65 ทีม่ ปี ริมาณ 21.83 ล้านตันข้าวสาร ส่วนการ
บริโภคข้าวไทย ปีการผลิต 2565/66 คาดว่าจะมีประมาณ 10.97 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.53 ล้านตันข้าวสาร
หรือร้อยละ 4.61 จากปีการผลิต 2564/65 ที่มีปริมาณ 11.50 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากอัตราการบริโภคข้าว
ของประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ สต็อกข้าวไทย ปลายปีการผลิต 2565/66 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ
3.53 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.60 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 14.53 จากปีการผลิต 2564/65 ที่มีปริมาณ
4.13 ล้านตันข้าวสาร
โดยสถานการณ์การผลิต การบริโภค และสต็อกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ผ่านมา ไทยคาด
ว่าผลผลิตข้าวไทยจะมีประมาณ 21.83 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.21 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 5.87
จากปีการผลิต 2563/64 ที่มีปริมาณ 20.62 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากในฤดูกาลทำ�นาปรัง ปี 2565 สภาพ
อากาศและปริมาณน้ำ�ฝนเอื้ออำ�นวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการบริโภค
ข้าวไทย ปีการผลิต 2564/65 คาดว่าจะมีประมาณ 11.50 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.09 ล้านตันข้าวสาร หรือ
ร้อยละ 0.78 จากปีการผลิต 2563/64 ที่มีปริมาณ 11.59 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งค่อนข้างทรงตัวอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สต็อกข้าวไทย ปลายปี 2564/65 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 4.13 ล้านตันข้าวสาร
ลดลง 0.15 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 3.50 จากปีการผลิต 2563/64 ที่มีปริมาณ 4.28 ล้านตันข้าวสาร
		 2. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าว
			 ไทย ปีการผลิต 2565/66 มีการวางแผนการผลิตข้าว โดยกำ�หนดพื้นที่ปลูกข้าวเป้าหมายทั้งหมด
66.28 ล้านไร่ ผลผลิต 30.03 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่ปลูกข้าวลดลง 0.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.88
และผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.84 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 2.88 จากปีการผลิต 2564/65 ที่มีเป้าหมายพื้นที่
ทั้งหมด 66.87 ล้านไร่ ผลผลิต 29.19 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
น้�ำ ฝนทีเ่ พียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และคาดว่าจะไม่ประสบอุทกภัยเหมือนกับปีทผ่ี า่ นมา จึงส่งผลให้
ในภาพรวมผลผลิตข้าวทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งปีการผลิต 2565/66 รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำ � หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้ า ว 59.42 ล้ า นไร่ ผลผลิ ต 25.57 ล้ า นตั น ข้ า วเปลื อ ก ทั้ ง นี้
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 1 (นาปี) 62.84 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 60.58
ล้านไร่ ผลผลิต 26.92 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.03 1.21 และ 2.10 ตามลำ�ดับ จากปีการผลิต 2564/65 ทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกข้าว
62.82 ล้านไร่ เนือ้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว 59.85 ล้านไร่ ผลผลิต 26.37 ล้านตัน เนือ่ งจากปีนฝ้ี นมาเร็วและมีฝนตกต่อเนือ่ ง
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2565 จึงคาดว่าจะมีปริมาณน้�ำ ฝนเพียงพอสามารถขยายเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกได้ ประกอบกับราคาข้าวเปลือก
ทีเ่ กษตรกรขายได้ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ดี รวมทัง้ เกษตรกรคาดหวังว่าภาครัฐมีมาตรการเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะไม่มีภัยพิบัติเหมือนปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่เกษตรกรดูแลแปลงนา
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ได้ไม่เต็มที่ เพราะราคาปุย๋ สารเคมี และน้�ำ มันเชือ้ เพลิง ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนรอบที่ 2 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์วางแผนการปลูกข้าวไว้ที่ 6.86 ล้านไร่ ผลผลิต 4.47 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสามารถปรับสมดุล
การผลิตข้าวได้ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้าวลดลง และสถานการณ์
น้ำ�น้อย รวมทั้งการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบการปลูกข้าว
ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2565)
โดยการเพาะปลูกข้าวไทย ปีการผลิต 2564/65 มีพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 1 จำ�นวน 62.82 ล้านไร่
ผลผลิต 26.37 ล้านตันข้าวเปลือก (พื้นที่เป้าหมาย 60.25 ล้านไร่ ผลผลิต 25.25 ล้านตันข้าวเปลือก) พื้นที่
ปลูกข้าว รอบที่ 2 จำ�นวน 11.22 ล้านไร่ ผลผลิต 7.21 ล้านตันข้าวเปลือก (พื้นที่เป้าหมาย 9.03 ล้านไร่
ผลผลิต 5.41 ล้านตันข้าวเปลือก) รวมพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 74.04 ล้านไร่ ผลผลิต 33.58 ล้านตันข้าวเปลือก
เพิ่มขึ้น 3.26 ล้านไร่ 1.85 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 4.61 และ 5.83 ตามลำ�ดับ จากปีการผลิต
2563/64 ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 70.78 ล้านไร่ ผลผลิต 31.73 ล้านตัน (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ณ เดือนมิถุนายน 2565)
		 3. สถานการณ์การตลาดข้าว
			 โลก ปีการผลิต 2565/66 การค้าข้าวโลกคาดว่าจะมีประมาณ 54.26 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.39
ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 2.63 จากปีการผลิต 2564/65 ที่มีปริมาณ 52.87 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจาก
ผู้นำ�เข้าข้าวหลัก ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป โกตดิวัวร์ อิรัก แอฟริกาใต้ กานา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์
บราซิล เม็กซิโก โมซัมบิก มาดากัสการ์ และสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มนำ�เข้าเพิ่มขึ้น
			 ไทย ปีการผลิต 2565/66 การส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะมีปริมาณ 7.00 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น
0.88 ล้านตัน หรือร้อยละ 14.38 จากปีการผลิต 2564/65 ทีส่ ง่ ออกได้ปริมาณ 6.12 ล้านตันข้าวสาร เนือ่ งจาก
ค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับ
มีความต้องการใช้ขา้ วเพือ่ นำ�ไปทดแทนวัตถุดบิ อาหารสัตว์เพิม่ ขึน้ ข้าวไทยจึงเป็นทีต่ อ้ งการในตลาดโลกอย่างต่อเนือ่ ง
โดยการส่งออกข้าวไทยเทียบกับประเทศผูส้ ง่ ออกสำ�คัญ ในปี 2565 (ม.ค. – มิ.ย.) อินเดียส่งออกข้าวได้มาก
เป็นอันดับ 1 ของโลก ประมาณ 9.27 ล้านตันข้าวสาร รองลงมา ได้แก่ ไทย 3.51 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม
3.31 ล้านตันข้าวสาร ปากีสถาน 2.17 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.21 ล้านตันข้าวสาร ตามลำ�ดับ โดยพบว่า
			 อินเดีย ส่งออกข้าวได้มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากราคาข้าวอินเดียอยูใ่ นระดับต่�ำ สุดเมือ่ เทียบกับประเทศคูแ่ ข่ง
โดยมีความต้องการนำ�เข้าข้าวทีไ่ ม่ใช่บาสมาติของอินเดียจากจีน เวียดนาม และกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคแอฟริกา
เป็นหลัก ในขณะทีค่ วามต้องการนำ�เข้าข้าวบาสมาติของอินเดียมีปริมาณลดลง ทัง้ นี้ ในเดือนมิถนุ ายนเป็นช่วง
ฤดูมรสุมของอินเดียทำ�ให้การขนส่งสินค้า เช่น ข้าว ไปยังโรงสีหรือท่าเรือมีความล่าช้า แต่ปริมาณน้ำ�ฝนสะสม
ที่มากจะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกข้าวในรอบต่อไป
			 ไทย ปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยส่งออกข้าวไปยังประเทศผู้นำ�เข้าข้าวในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง เช่น อิรกั เยเมน ภูมภิ าคอเมริกา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และภูมภิ าคเอเชีย เช่น จีน ฟิลปิ ปินส์
ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอิ รั ก ซึ่ ง ถื อ เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของการส่ ง ออกข้ า วไทยในปี 2565 นอกจากนี้
ในเดือนมิถุนายน 2565 ความต้องการนำ�เข้าข้าวไทยของกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกายังมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทยปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม
ปากีสถาน และเมียนมา
			 เวียดนาม ปริมาณการส่งออกข้าวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเวียดนามส่งออกข้าวไปยังกลุม่ ประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และภูมิภาคแอฟริกา เช่น โกตดิวัวร์ ได้เพิ่มขึ้น แต่ในเดือนมิถุนายน 2565
สถานการณ์การส่งออกข้าวเวียดนามชะลอตัวเนื่องจากค่าระวางขนส่งสินค้าทั้งในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์และ
รูปแบบเทกองปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับกลุ่มประเทศผู้นำ�เข้าบางส่วนรอผลผลิตข้าวรอบฤดูร้อน – ใบไม้ผลิ
เข้าสู่ตลาดเนื่องจากคาดว่าราคาข้าวเวียดนามจะปรับตัวลดลง
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			 ปากีสถาน ปริมาณการส่งออกข้าวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปากีสถานส่งออกข้าวไปยังกลุม่ ประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และภูมภิ าคแอฟริกา เช่น โมซัมบิก มาดากัสการ์ ได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ โดยปกติ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน การส่งออกข้าวปากีสถานจะอยูใ่ นภาวะชะลอตัวเนือ่ งจากเป็นช่วงรอผลผลิต
รอบใหม่เข้าสู่ตลาดก่อนที่ในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน การส่งออกข้าวปากีสถานจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
(ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ณ เดือนมิถุนายน 2565, The Rice Trader (รายสัปดาห์) ณ วันที่
4 กรกฎาคม 2565, ข้อมูลกรมศุลกากร, ข้อมูลกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าว)
		 4. สถานการณ์ด้านราคา
ปี 2564 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยรายชนิดข้าว ปรับตัวลดลงจาก ปี 2563 จากสถานการณ์โรคโควิด-19
ส่งผลให้การบริโภคลดลงทั้งภายในและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวลดลง ร้านอาหารไม่สามารถเปิดทำ�การ
ได้ตามปกติ และการงดจัดงานเทศกาลต่างๆ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ค่าระวางเรือ
ปรับตัวสูงขึน้ โดยเมือ่ เปรียบเทียบราคาข้าวเปลือกเฉลีย่ ปี 2564 กับ ปี 2563 ราคาแต่ละชนิดข้าว ปรับตัวลดลง ดังนี้
หน่วย : บาท/ตัน

ชนิดข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพืน้ ที่
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกปทุมธานี

ปี 2563
13,844
12,910
14,648
9,025
10,112

ปี 2564
10,995
10,916
9,664
8,569
10,047

%
-20.58
-15.44
-34.03
-5.05
-0.64

ที่มา : ข้อมูลจากกรมการค้าภายในและกรมการข้าว ปี 2565
ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน แต่ละชนิดข้าว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อน เป็นดังนี้
หน่วย : บาท/ตัน

ชนิดข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพืน้ ที่
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกปทุมธานี

ปีก่อน
(12 ก.ค. 64)
11,000 - 11,700
10,800 - 11,400
8,200 - 8,600
9,000 - 10,200

เดือนก่อน
(10 มิ.ย.65)
14,500 - 15,800
9,800 - 10,200
9,000 - 9,500
11,000 - 12,000

ที่มา : ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน

ณ วันที่
(12 ก.ค.65)
14,500 - 15,500
9,300 - 9,500
9,000 - 9,500
11,000 - 11,600

%
วันนี้/เดือนก่อน
-0.99
-6.00
-1.74

%
วันนี้/ปีก่อน
32.16
-15.32
10.12
17.71

เมื่อเทียบราคากับเดือนก่อน ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้องการของ
ตลาดปลายทางชะลอตัว ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาปรับตัวลดลง เนือ่ งจากเกษตรกรบางรายมีการไถ่ถอน
ข้าวออกจากโครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 เพือ่ นำ�ออกมาจำ�หน่ายเพิม่ ขึน้
ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาปรับตัวลดลง เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการโรงสีมสี ต็อกเพียงพอแล้วจึงชะลอการรับซือ้
ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาทรงตัว  
		 5. แนวโน้มสถานการณ์ดา้ นราคาข้าว
			 ปัจจัยบวก ได้แก่ (1) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
(2) สถานการณ์โควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้อุปสงค์เริ่มกลับมาฟื้นตัว และ (3) ปัญหา
ตู้คอนเทนเนอร์ลดลง
		 ปัจจัยลบ ได้แก่ ค่าระวางเรือสูงขึน้ จากสถานการณ์ราคาน้�ำ มันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกข้าวได้
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ภาคผนวก 5
สรุปผลการดำ�เนินงาน
และปัญหาอุปสรรค
ตามแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร
ปี 2559-2564
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ภาคผนวก 5
สรุปผลการดำ�เนินงานและปัญหาอุปสรรคตามแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-2564
สรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559 – 2564 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
ปี 2564 กับค่าเฉลี่ยปี 2557-2558 ข้าวนาปี (รอบที่1) มีต้นทุนการผลิตลดลงจากตันละ 10,593 บาท
เหลือตันละ 9,571 บาท (ลดลงตันละ 1,022 บาท) ส่วนข้าวนาปรัง (รอบที่ 2) มีตน้ ทุนการผลิตลดลงจากตันละ
9,154 บาท เหลือตันละ 7,641 บาท (ลดลงตันละ 1,513 บาท) รวมทัง้ ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิม่ ขึน้ จาก 446 กิโลกรัม
เป็นไร่ละ 454 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นไร่ละ 8 กิโลกรัม)
2) ทำ�ให้ครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำ�หน่ายข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวนามีต้นทุนการผลิต
ข้าวลดลง ส่งผลให้ครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำ�หน่ายข้าวเพิ่มขึ้น
ทัง้ นี้ ผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2559/60 – ปีการผลิต
2564/65 ในภาพรวม มีดังต่อไปนี้
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สรุปผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2559/60			
ผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2559/60
		1. ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน
    
กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดอุปสงค์ข้าว 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนด
อุปทานข้าว 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 8.09 ล้านตัน 2) ข้าวปทุมธานี
1.10 ล้านตัน 3) ข้าวเจ้า 10.75 ล้านตัน 4) ข้าวเหนียว 7.11 ล้านตัน และ 5) ข้าวอื่นๆ 0.12 ล้านตัน
    
ทั้งนี้ อุปทานข้าวส่วนที่มากกว่าอุปสงค์ เป็นอุปทานข้าวหอมมะลิที่ขอปรับเพิ่มเนื่องจากเกษตรกร
สามารถปลูกได้รอบเดียว และเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร
2. ช่วงการผลิต
		 1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60
      
ซึง่ จากผลการเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60 ปรากฏว่าชาวนาเพาะปลูกข้าวมากกว่าแผนทีก่ �ำ หนดไว้ ดังนี้
			 รอบที่ 1 แผนการปลูกพืน้ ที่ 54.80 ล้านไร่ ผลผลิต 22.89 ล้านตัน ผลการปลูกข้าว 58.20 ล้านไร่
(เกิน 3.40 ล้านไร่) ผลผลิต 25.60 ล้านตันข้าวเปลือก (เกิน 2.71 ล้านตันข้าวเปลือก)
			 รอบที่ 2 แผนการปลูกพื้นที่ 6.94 ล้านไร่ ผลผลิต 4.36 ล้านตัน ผลการปลูกข้าว 11.44 ล้านไร่
(เกิน 4.80 ล้านไร่) ผลผลิต 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก (เกิน 2.80 ล้านตันข้าวเปลือก)
			 รวมรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แผนการปลูกมีพน้ื ที่ 61.74 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 27.25 ล้านตัน
ผลการปลูกข้าว 69.64 ล้านไร่ (เกิน 7.90 ล้านไร่) ผลผลิต 32.76 ล้านตันข้าวเปลือก (เกิน 5.51 ล้านตันข้าวเปลือก)
ตารางที่ 1 สรุปผลการผลิตข้าวปี 2559/60 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
แผน

ผล

ผลต่าง

ชนิดข้าว
พืน้ ที่
(ล้านไร่)
รวมข้าวรอบที่ 1
รวมข้าวรอบที  ่ 2
รวม

54.80
6.94
61.74

ผลผลิต
ผลผลิต
(ล้านตัน) ต่อไร่ (กก.)
22.89
4.36
27.25

418
627
522

พืน้ ที่
(ล้านไร่)
58.20
11.44
69.64

ผลผลิต
ผลผลิต
(ล้านตัน) ต่อไร่ (กก.)
25.60
7.16
32.76

440
627
1067

พืน้ ที่
(ล้านไร่)
3.40
4.40
7.8

ผลผลิต
ผลผลิต
(ล้านตัน) ต่อไร่ (กก.)
2.71
2.80
5.51

			 2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2560) จำ�นวน 4,001,587 ราย
พื้นที่ 56,518,625 ไร่
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			 3) การจัดการปัจจัยการผลิต
				 3.1) การบริหารจัดการในการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
การดำ�เนินการส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการรณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเมล็ด
พันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ประชาสัมพันธ์ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำ�หน่ายผ่านเว็บไซต์ ทุก 7 วัน รวมทั้งผ่านทาง
เอกสาร และแผ่นพับ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทุกเดือน โดย 51 ศูนย์และแนะนำ�  ถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร 64,734 ราย
				 3.2) การผลิตข้าวคุณภาพดี
(1) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ดังนี้ เมล็ดพันธุ์คัด 225 ตัน จากเป้าหมาย 251 ตัน
(ร้อยละ 90) เมล็ดพันธุห์ ลัก 2,730 ตัน จากเป้าหมาย 2,638 ตัน (ร้อยละ 90) และเมล็ดพันธุข์ ยาย/จำ�หน่าย
63,887 ตัน จากเป้าหมาย 77,600 ตัน (ร้อยละ 82)
  
(2) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วในครัวเรือน 140 ชุมชน 280 ตัน และจัดทำ�เอกสาร สือ่
และจัดเวทีเรียนรู้
(3) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 แห่ง
(4) ดำ�เนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม 5 แห่ง ได้แก่ นครนายก อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน อาคารปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ บุรีรัมย์
อยู่ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ศรีสะเกษ
อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการก่อสร้างอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านพักข้าราชการชำ�นาญการ อำ�นาจเจริญ อยูร่ ะหว่าง
ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์   และอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
และบึงกาฬ อยู่ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน อาคารปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และอาคาร
โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
(5) ทำ�การตรวจรับรองเมล็ดพันธุข์ า้ ว โดยสุม่ ตรวจและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเมล็ดพันธุข์ า้ ว 5,428 ตัน
				 3.3) การควบคุมคุณภาพปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูข้าว
      
(1) ดำ�เนินการตรวจตัวอย่างปุ๋ยเคมีได้ จำ�นวน 1,014 ตัวอย่าง
         
(2) ดำ�เนินการตรวจวัตถุอันตรายได้ จำ�นวน 600 ตัวอย่าง
				 3.4) การปรับปรุงกฎระเบียบการผลิตปัจจัยการผลิต
       
กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต 32,478 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 128
ของเป้าหมาย 25,381 ร้าน และตรวจโรงงาน 1,498 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมาย 1,970 แห่ง
เก็บตัวอย่างปุย๋ แล้ว 851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 1,130 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวัตถุอนั ตราย
แล้ว 609 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเป้าหมาย 669 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชแล้ว 370 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 66 ของเป้าหมาย 559 ตัวอย่าง ไม่พบร้านค้าและโรงงานทำ�ผิดกฎหมายปุ๋ยและวัตถุอันตราย
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				 3.5) การสนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
       
รายงานครัวเรือนที่มีเครื่องจักรกลการเกษตร ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
บันทึกแล้วทั้งหมด จำ�นวน 1,455,176 ครัวเรือน แบ่งเป็น
- ครัวเรือนที่มีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง จำ�นวน 1,050,504 ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่ไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตร จำ�นวน 404,672 ครัวเรือน ได้แก่ เครื่องต้น
กำ�ลัง จำ�นวน 1,276,522 เครื่อง เครื่องมือเตรียมดิน จำ�นวน 461,613 เครื่อง เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด
จำ�นวน 226,089 เครือ่ ง เครือ่ งมือดูแลรักษา จำ�นวน 881,845 เครือ่ ง เครือ่ งมือเก็บเกีย่ ว จำ�นวน 145,093 เครือ่ ง
เครื่องสูบน้ำ�  จำ�นวน 789,621 เครื่อง รถบรรทุกการเกษตร จำ�นวน 341,027 คัน เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
จำ�นวน 25,438 เครื่อง ระบบให้น้ำ�ทางท่อ จำ�นวน 317,756 เครื่อง
				 3.6) การจัดการน้ำ�ชลประทานเพื่อการเพาะปลูก
(1) ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป)
- พื้นที่ลุ่มต่ำ�  ทุ่งบางระกำ�  พื้นที่ 0.265 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกข้าว
รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
- พื้นที่ดอน 1.92 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน
โดยใช้น้ำ�ฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ำ�ท่าและน้ำ�ชลประทาน
(2) ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา)
- พืน้ ทีล่ มุ่ ต่�ำ พืน้ ที่ 1.15 ล้านไร่ เริม่ ส่งน้�ำ เพือ่ การเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตัง้ แต่ 1 พ.ค. 60
- พื้นที่ดอน 4.27 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน
โดยใช้น�ำ้ ฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้�ำ ท่าและน้�ำ ชลประทานบริหารจัดการน้�ำ ชลประทานเพือ่ การเพาะปลูกข้าว
แล้ว 8.43 ล้านไร่ (64 % จากเป้าหมาย 15.93 ล้านไร่)
			 4) การลดต้นทุนการผลิต
				 4.1) การจัดทำ�ข้อมูลต้นทุนการผลิต
จัดทำ�ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กข. กสก. สศก. คน.) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นรายภาค
				 4.2) การลดราคาจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์
ลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวลง กก. ละ 1 บาท
				 4.3) การลดราคาปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
ขอความร่วมมือและมีการลดราคาปุย๋ สารเคมีการเกษตรแล้ว ตัง้ แต่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2559
				 4.4) การทำ�นาแบบแปลงใหญ่
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมระบบการทำ�นาแปลงใหญ่ จำ�นวน
325 แปลง ใน 65 จังหวัด โดยเป็นแปลงต่อเนื่องจากปี 2558 จำ�นวน 24 แปลง ดำ�เนินการในปี 2559
จำ�นวน 301 แปลง และร่วมถ่ายทอดความรูแ้ ละสนับสนุนการดำ�เนินงาน อีกจำ�นวน 56 แปลง รวม 381 แปลง
ในจำ�นวนนี้เป็นแปลงเกษตรกรสมัยใหม่  11 แปลง  
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(2) มีนาแปลงใหญ่ที่ด�ำ เนินการใน ศพก. จำ�นวน 172 ศพก. แผนการดำ�เนินงานปี 2560
(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงานระบบนาแปลงใหญ่ จำ�นวน
426 แปลง แยกเป็นแปลงต่อเนื่อง 381 แปลง และแปลงใหม่ 45 แปลง มีการดำ�เนินงานใน 325 อำ�เภอ
65 จังหวัด ดำ�เนินการใน ศพก. 187 แห่ง
(2.2) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนาแปลงใหญ่ที่จะจัดตั้งโดยหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำ�เนินการจัดตั้งตามแผนของแต่ละหน่วยงาน
(2.3) มีแผนการดำ�เนินงานกิจกรรมโครงการในฤดูนาปี ปี 2560/61 แบบบูรณาการ
หน่วยงานภายใน กษ. (กสก. พด. กสส. สศก. สปก.) และหน่วยงานภาครัฐอื่น เอกชน และองค์กรชาวนา
(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 มีกลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการ 86 กลุ่ม ผ่านการพิจารณาของ คพจ.
และเสนอให้ ธ.ก.ส. เพื่อขอสินเชื่อ 66 กลุ่ม และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 53 กลุ่ม/แปลงใน 24 จังหวัด วงเงิน
133.55 ล้านบาท จากเป้าหมายทัง้ หมด 426 กลุม่ วงเงิน 2,130 ล้านบาท เนือ่ งจากเงือ่ นไขการกูท้ เ่ี ป็นสินเชือ่
ระยะสั้นเพียง 1 ปี   และกำ�หนดให้ใช้สำ�หรับปัจจัยการผลิต รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก และเงินทุน
หมุนเวียนเท่านั้น จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
				 4.5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวผ่าน ศพก.
              
มีการคัดเลือก ศพก. ด้านข้าว 463 ศูนย์ และถ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิตข้าวให้เกษตรกร
10,050 ราย ใน 210 ศูนย์
				 4.6) การจัดทำ�หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว
               
จัดทำ�แปลงเรียนรู้ 22,280 ไร่ ตามเป้าหมาย มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่ม
บริหารจัดการศัตรูข้าว 176 กลุ่ม จัดทำ�สื่อและเอกสารเผยแพร่ และมีการจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงตลาดได้
30 ครั้ง ตามเป้าหมาย
				 4.7) การลดค่าเช่าที่นา
       กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำ�ข้อมูลฤดูการผลิต (นาปี) พ.ศ. 2560 โดยมี
ผู้เช่านา 403,856 ราย ผู้ให้เช่านา 392,484 ราย และพื้นที่การเช่านา 7,129,452 ไร่ ควบคุมค่าเช่านาให้เกิด
ความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เช่านา 320,144 ราย ผู้ให้เช่านา 304,060 ราย พื้นที่การให้เช่านา 5,624,344 ไร่
ผู้เช่านา 20,366 ราย ผู้ให้เช่านา 24,124 ราย พื้นที่การให้เช่านา 292,060 ไร่ จำ�นวนเงินที่เจรจาลดได้
18.67 ล้านบาท  
			 5) โครงการประกันภัยพืชผล
   
เกษตรกร 1,563,083 ราย  พื้นที่ 27,031,021.75 ไร่ ค่าเบี้ยรวม 2,905.31 ล้านบาท (เกษตรกร
จ่าย 33.87 ล้านบาท ธ.ก.ส. สมทบ 1,047.37 ล้านบาท รัฐบาลสมทบ 1,824.06 ล้านบาท ผลการจ่ายสินไหม
ไปแล้ว เกษตรกร 3,566 ราย พื้นที่ 34,535.86 ไร่ จำ�นวน 38.27 ล้านบาท
			 6) สินเชื่อ/ลดดอกเบี้ยเกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก
ธ.ก.ส. ได้รบั รายชือ่ กลุม่ ชาวนาผูผ้ ลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ทผ่ี า่ นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จำ�นวน 66 กลุ่ม และจ่ายสินเชื่อแล้ว 53 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อ
133.55 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
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			 7) การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่หลากหลาย
				 มาตรการ/โครงการ ปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น หรือกิจรรมอื่น ปี 2559/60  รอบที่ 1
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
วางเป้าหมายไว้ 570,000 ไร่ ดำ�เนินการได้  148,665  ไร่ (26.08%)
   
- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นพื้นที่เป้าหมาย
420,000 ไร่ ดำ�เนินการได้ 137,680 ไร่  (32.78%)
   
- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำ�นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ/โคเนื้อ/แพะ/นาหญ้า
พื้นที่เป้าหมาย 150,000 ไร่ ดำ�เนินการได้ 10,985  ไร่ (7.32%)
			 มาตรการ/โครงการ รองรับเพื่อลดรอบการปลูกข้าว รอบที่ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยวางเป้าหมายไว้ 2,500,000 ไร่ ดำ�เนินการได้ 788,131 ไร่ (31.52%)
   
- โครงการปรับเปลีย่ นการปลูกข้าวไปปลูกพืชทีห่ ลากหลาย พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 300,000 ไร่ ดำ�เนินการได้
323,000 ไร่ (107.66%)
   
- โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เป้าหมาย 2,000,000 ไร่ ดำ�เนินการได้  
268,492 ไร่ (13.42%)
   
- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด พื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ ดำ�เนินการได้ 196,639 ไร่ (98.32%)
			 8) การรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ ได้รับรองพันธุ์ข้าวดีเด่น 5 พันธุ์ ได้แก่ (1) ข้าวเจ้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ
(2) ข้าวเจ้าพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ (3) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข65 (4) ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22 (5) ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ กข67
			 9) การพัฒนาชาวนารุ่นใหม่
  
(1) ได้ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ปี ระกอบอาชีพทำ�นา 3 รุ่น 150 ราย ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามเป้าหมาย
  
(2) จัดกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว 150 ราย ตามเป้าหมาย
  
(3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 51 โรงเรียน
  
(4) จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพชาวนารุ่นใหม่ (ครูชาวนา) 1 รุ่น 70 ราย ตามเป้าหมาย และสัมมนา
เครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว 194 ราย
		
		 3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
		 1) ประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี จัดวางระบบ GMP/HACCP ให้โรงสี จำ�นวน 43 ราย จากที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 40 ราย
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		 4. ช่วงการตลาดในประเทศ
		 1) โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกีย่ วและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ของ ธ.ก.ส.
				 1.1) โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือก จ่ายเงินสินเชือ่ แล้ว 263,009 ราย ปริมาณข้าวเปลือก
1,587,498 ตัน สินเชื่อจำ�นวน 14,577 ล้านบาท จำ�แนกเป็นเกษตรกรรายคน จำ�นวน 262,905 ราย ปริมาณ
ข้าวเปลือก 1,428,984 ตัน สินเชื่อจำ�นวน 13,142 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตร จำ�นวน 104 ราย
ปริมาณข้าวเปลือก 158,514 ตัน สินเชื่อจำ�นวน 1,435 ล้านบาท
				 1.2) การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกีย่ วและปรับปรุงคุณภาพข้าว โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว
3,739,820 ราย มูลค่า 31,691.44 ล้านบาท
			 2) โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า วและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร ปี ก ารผลิ ต
2559/60 ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้แก่สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วจำ�นวน 284 แห่ง สินเชื่อ
จำ�นวน 11,399.36 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1,628,480.64 ตัน
			 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60
มี ป ริ ม าณการเก็ บ สต็ อ กสู ง สุ ด จำ � นวน 40 จั ง หวั ด ผู้ ป ระกอบการ 243 ราย จำ � แนกเป็ น ข้ า วเปลื อ ก
2,711,332.87 ตัน และข้าวสาร 701,265.81 ตัน (คิดเป็นข้าวเปลือกประมาณ 1,062,523.95 ตัน) รวมเป็น
ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกทั้งสิ้นประมาณ 3,773,856.82 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 47.17)
มูลค่าการตรวจสอบสต็อกจำ�นวน 36,868.43 ล้านบาท
			 4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว จำ�นวน 42 จังหวัด 99 ครั้ง
(ร้อยละ 79.20 ของเป้าหมาย) ปริมาณรับซื้อ 57,322.55 ตัน มูลค่า 475.83 ล้านบาท ขายได้สูงกว่าตลาด
ทั่วไปตันละ 100 – 1,200 บาท
    
สถานการณ์ดา้ นการตลาด ผลการดำ�เนินมาตรการส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว
ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ทีค่ วามชืน้ 15% ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ปรับตัวสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ก่อนที่จะดำ�เนินโครงการ (15 พฤศจิกายน 2559)  ดังนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบราคา
ชนิดข้าวเปลือก
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ ภาคเหนือตอนล่าง/ภาคกลาง
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว
ข้าวเหนียวคละ
ข้าวเจ้า 5%
ข้าวปทุมธานี

ก่อนดำ�เนินโครงการ
(15 พ.ย. 59)

ปัจจุบนั
(14 มี.ค. 60)

9,000 - 9,900
8,000 – 8,300
10,120 – 11,000
9,400 – 10,000
7,200 – 7,500
8,000 – 8,100

9,000 - 11,000
8,500 – 9,500
11,000 – 13,000
10,500 – 12,000
7,300 – 7,700
8,000 – 8,500

ที่มา : กรมการค้าภายใน
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ปรับตัว
(ขึน้ /ลง)
0 – 1,100
500 - 1,200
880 – 2,000
1,100 – 2,000
100 – 200
0 – 400

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน ปี 2559-2560
การทำ � งานบู ร ณาการระหว่ า งส่ ว นกลางกั บ ภู มิ ภ าคยั ง ขาดความเข้ า ใจที่ ต รงกั น ยั ง ต้ อ งใช้ เวลา
ในการประสานงานชี้แจง ทำ�ความเข้าใจอย่างใกล้ชิด สรุปเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้
1. ด้านการผลิต
ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
1.1 สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาล ชาวนาหลายพื้นที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งปลูกข้าวไม่ได้ 1-2 ปี จึงมีความต้องการปลูกข้าว
1.2 ชาวนามีแรงจูงใจจากโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้
แก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  (ไร่ละ 1,000 บาท)
1.3 ชาวนาเห็นว่ารัฐบาลยังมีนโยบายในการช่วยเหลือ ก็ยังคงปลูกข้าวถึงแม้
ราคาข้าวจะตกต่� 
ำ รวมทัง้ มีน�ำ้ เพียงพอต่อการปลูกข้าว
1.4 ชาวนาผลิตข้าวไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดหรือผูซ้ อ้ื ในพืน้ ที่
2. การดำ�เนินงานโครงการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกข้าว รอบที่ 1 และลดพืน้ ที่
ปลูกข้าว รอบที่ 2 ได้ต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการมีความซับซ้อน ยุ่งยาก ไม่จูงใจ
ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการ  
2.2 การเข้าสู่ระบบสินเชื่อมีน้อย เงื่อนไขการกู้สินเชื่อมีความยุ่งยาก ไม่มีการ
ผ่อนปรน ชาวนาต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในลักษณะค้ำ�ประกันกลุ่ม ส่งผลให้
สมาชิกกลุม่ ไม่อยากรับผิดชอบ รวมทัง้ ชาวนาบางรายไม่สามารถขอรับสินเชือ่ ได้
เนื่อ งจากมี ว งเงิ น สิ น เชื่อ เต็ ม แล้ ว ธ.ก.ส. ไม่ ป ล่ อ ยสิ น เชื่อ ให้ เ กษตรกร  
2.3 ชาวนาแปลงข้างเคียงมีการสูบน้ำ�ทำ�นา ทำ�ให้กระทบต่อชาวนาที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่สามารถปลูกพืชหลากหลายได้
2.4 ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมเป็นกลุ่มชาวนาปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคการลดพื้นที่
ปลูกข้าวจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งชาวนาไม่สามารถรวมกลุ่มให้
ครบถ้วนตรงตามเงือ่ นไขจึงเข้าร่วมโครงการไม่ได้
2.5 โครงการล่าช้า เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้ว บางพื้นที่ปลูกข้าวน้อยไม่อยาก
ลดพืน้ ทีน่ า รวมทัง้ ชาวนาหลายพืน้ ทีไ่ ม่รบั ทราบโครงการ การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ทว่ั ถึง
2.6 เจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ ความเข้าใจโครงการอย่างถูกต้องรวมทัง้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ ง
ใช้ เวลานานในการตรวจและแก้ ไขข้ อ มู ล ของชาวนาที่เข้ า ร่ ว มโครงการ
จึงทำ�ให้ ธ.ก.ส. โอนเงินล่าช้า
2.7 เกษตรกรไม่มีความมั่นใจ ในผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอืน่
2.8 เกษตรกรผูท้ เ่ี ช่าทีท่ �ำ นา ไม่สามารถปรับเปลีย่ นไปปลูกพืชอืน่ ได้
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1. วางแผนล่วงหน้าและกำ�หนดมาตรการควบคุม
1.1 พิ จ ารณาจั ด ทำ � แผนการผลิ ต ล่ ว งหน้ า ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นฤดู ก าล
เพาะปลูกข้าว โดยให้ชาวนาและผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมมากขึน้
1.2 สร้างการรับรูใ้ ห้ชาวนาทราบสถานการณ์ตลาดและราคาข้าวในอนาคต
1.3 รัฐควรกำ�หนดมาตรการ โครงการทีส่ อดคล้อง และสนับสนุนกัน
1.4 กำ�หนดมาตรการในการควบคุมพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
อย่างเข้มงวด หรือกำ�หนดให้มแี รงจูงใจในการลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าว
2. ปรับปรุงโครงการ และสร้างการรับรู้แก่ชาวนา
2.1 ปรับปรุง ผ่อนปรน เงื่อนไข/หลักเกณฑ์โครงการให้ชาวนาสามารถ
เข้าร่วมโครงการและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ย
2.2 จัดทำ�ข้อเสนอโครงการให้เร็วขึ้น   รวมทั้งจัดทำ�คู่มือโครงการและ
จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องระดับกรมและระดับจังหวัดให้มี
ความเข้าใจ
2.3 ขอความร่วมมือให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงเงื่อนไขการสนับสนุนสินเชื่อ
โดยขอให้ผอ่ นปรนเงือ่ นไขให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2.4 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุกมากขึน้

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
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ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหา

3. การขึน้ ทะเบียนเกษตรกร

3. ปรับปรุงระบบการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร

3.1 เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร

3.1 ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการทำ�แอพพลิเคชั่น
และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมาขึน้ ทะเบียน

4. การจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว
4.1
4.2
4.3
4.4

4. ปรับปรุงการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว

จำ�นวนรถเกีย่ วนวดข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการ
ขาดข้อมูลจำ�นวนรถเกีย่ วนวดข้าวและผูป้ ระกอบการ
ค่าบริการรถเกีย่ วนวดบางพืน้ ทีร่ าคาสูงมาก
การใช้เทคโนโลยี (APPLICATION) ในการบริหารจัดการรถเกีย่ วให้เพียงพอ
ยังไม่สามารถทำ�ได้

5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ

4.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 กำ�หนดมาตรการในการควบคุมราคา

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

5.1 ยังขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีระหว่างส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
5.2 ยังขาดข้อมูลสำ�หรับการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยำ� และเป็นปัจจุบัน
5.3 ระบบติดตาม การรายงานผล มีประสิทธิภาพน้อย
5.4 ขาดความชัดเจนในการวางกลไกการทำ�งานของส่วนภูมิภาค

5.1 ขอเพิ่มเติม/ปรับปรุงคณะทำ�งานวางแผนการผลิต และการตลาด
ข้าวครบวงจร (อธิบดี กข. อธิบดี กสก. และเลขาธิการ สศก.)
5.2 ให้มีการบูรณาการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น
5.3 จัดทำ�ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดข้าวให้มคี วามแม่นยำ� ถูกต้อง
และเป็นเอกภาพ
5.4 ปรั บ ปรุ ง ระบบติ ด ตาม รายงานผล ประเมิ น ผล และออนไลน์
ตั้ง War room

6. ปัญหาอื่นๆ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ชาวนาและองค์กรชาวนาไม่เข้มแข็ง
ปัญหานาแปลงใหญ่ เกษตรกรผลิตข้าวหลายชนิดไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในพื้นที่
การเก็บเกี่ยวช่วงเวลาไม่พร้อมกัน ยากต่อการบริหารจัดการ
การรวมกลุ่มไม่ถึง 1,000 ไร่ ไม่สามารถดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดได้
การวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
การบริหารจัดการการตลาด ประเทศผู้ผลิตและนำ�เข้ามีผลผลิตข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดเป็นของผู้ซื้อ
ขาดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมข้าว
จำ�นวนรถเกี่ยวไม่เพียงพอ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง
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สรุปผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61
ผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61
		 1. ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน
    
กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดอุปสงค์ข้าว 26.42 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนด
อุปทานข้าว 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 6 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตัน 2) ข้าวหอม
จังหวัด 1.39 ล้านตัน 3) ข้าวหอมปทุม 1.00 ล้านตัน 4) ข้าวเจ้า 12.20 ล้านตัน 5) ข้าวเหนียว 6.72 ล้านตัน
และ 6) ข้าวอื่นๆ (ข้าวสีและข้าวอินทรีย์) 0.12 ล้านตัน
ทั้งนี้ อุปทานข้าวส่วนที่มากกว่าอุปสงค์ เป็นอุปทานข้าวหอมมะลิที่ขอปรับเพิ่ม เนื่องจากเกษตรกร
สามารถปลูกได้รอบเดียว และเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร
		 2. ช่วงการผลิต
			 1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2560/61
				 รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำ�หนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว  
ปี 2560/61 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 23.68 ล้านไร่ ข้าวหอมจังหวัด 3.29 ล้านไร่
ข้าวหอมปทุม 1.35 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 14.21 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 15.83 ล้านไร่ และข้าวอื่นๆ 0.32 ล้านไร่
คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 57.18 ล้านไร่ มีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัย 3.70 ล้านไร่ ทำ�ให้เหลือพื้นที่
เพาะปลูกที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.65 ล้านตันข้าวเปลือก
				 รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำ�หนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว
ปี 2560/61 พืน้ ที่ 11.65 ล้านไร่ แยกเป็น 1) ข้าวหอมปทุม 749,590 ไร่ 2) ข้าวเจ้า 9,674,507 ไร่ และข้าวเหนียว
1,231,894 ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 12.07 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.61 ของเป้าหมาย 11.65 ล้านไร่ มีการ
เก็บเกี่ยวข้าว 12.04 ล้านไร่
			 2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2560/61
				 รอบที่ 1 ขึน้ ทะเบียนแล้ว 4,068,280 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 101.71 ของเป้าหมาย 4,000,000
ครัวเรือน พื้นที่ 52,910,035 ไร่
			 รอบที่ 2 ขึน้ ทะเบียนแล้ว 527,271 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 176 ของเป้าหมาย 300,000 ครัวเรือน
พื้นที่ 8,860,498 ไร่
			 3) การจัดการปัจจัยการผลิต
			 (1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ได้ 2,871 ตัน คิดเป็นร้อยละ
90 ของเป้าหมาย 3,190 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย/จำ�หน่าย ได้ 73,322 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย
80,000 ตัน และจำ�หน่ายไปแล้ว 70,932.72 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 83,190 ตัน 			
				 (2) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในชุมชน กรมการข้าว ส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วในครัวเรือนจำ�นวน 5,250 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 105 ของเป้าหมาย 5,000 ครัวเรือน
				 (3) การเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต
32,478 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 128 ของเป้าหมาย 25,381 ร้าน และตรวจโรงงาน 1,498 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 76 ของเป้าหมาย 1,970 แห่ง เก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้ว 851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
1,130 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวัตถุอนั ตรายแล้ว 609 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเป้าหมาย 669 ตัวอย่าง
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เก็บตัวอย่างพันธุพ์ ชื แล้ว 370 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66 ของเป้าหมาย 559 ตัวอย่าง ไม่พบร้านค้าและโรงงาน
ทำ�ผิดกฎหมายปุย๋ และวัตถุอนั ตราย
				 (4) การดูแลค่าเช่าที่นา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำ�ข้อมูลฤดูการผลิต (นาปี)
พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เช่านา 403,856 ราย ผู้ให้เช่านา 392,484 ราย และพื้นที่การเช่านา 7,129,452 ไร่ ควบคุม
ค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เช่านา 320,144 ราย ผู้ให้เช่านา 304,060 ราย พื้นที่การให้เช่านา
5,624,344 ไร่ ผู้เช่านา 20,366 ราย ผู้ให้เช่านา 24,124 ราย พื้นที่การให้เช่านา 292,060 ไร่ จำ�นวนเงิน
ที่เจรจาลดได้ 18.67 ล้านบาท   
			 4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     
กรมชลประทานอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการจัดรูปทีด่ นิ โครงการส่งน้�ำ และบำ�รุงรักษาลำ�ปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่ 1,823 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมาย 2,250 ไร่ และโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาท่าโบสถ์
ส่วนที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ 1,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 1,390 ไร่
			 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม
				 (1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี กรมการข้าวได้ดำ�เนินการ
เสร็จสิ้นแล้วมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ของเป้าหมาย 60,000 ราย
จำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 2,244 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 4,500 ตัน ติดตามให้คำ�แนะนำ�และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 21 จังหวัด 797 กลุ่ม 17,611 ราย จัดประชุมเกษตรกร
ให้ความรู้การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น จำ�นวน
23,198 ราย และได้จัดทำ�คู่มือและเอกสารคำ�แนะนำ�การผลิต การควบคุมคุณภาพ จำ�นวน 30,000 ฉบับ
				 (2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 69 จังหวัด 1,172 แปลง พื้นที่ 1.8 ล้านไร่ เกษตรกร 130,429 ราย ได้ดำ�เนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์
ข้าวให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 3,611.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 3,791.11 ตัน ดำ�เนินการ
จัดส่งเครื่องจักรกลการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1,921 เครื่อง แยกเป็น เครื่องปลูก 1,527 เครื่อง และเครื่อง
คัดเมล็ดพันธุ์ 394 เครื่อง
				 (3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่านการพิจารณาของ
Single Command 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,866 ราย พื้นที่ 303,149.75 ไร่ เกษตรกรผ่านการตรวจประเมิน
910 กลุม่ 19,879 ราย พืน้ ที่ 203,043.35 ไร่ ดังนี้ 1) กลุม่ เตรียมความพร้อม (T1) จำ�นวน 878 กลุม่ 18,907 ราย
พื้นที่ 192,460.60 ไร่ 2) กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน (T2) จำ�นวน 32 กลุ่ม 972 ราย พื้นที่ 10,582.75 ไร่
       
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1-6 แล้ว 906 กลุ่ม 19,812 ราย 185,195.60 ไร่
379,242,450 บาท
			 6) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 1,757,062 ราย พื้นที่ 26,118,764 ไร่
			 7) โครงการพัฒนาชาวนา กรมการข้าวคัดกรองชาวนา 3 กลุ่ม ได้แก่ Developing Farmer Existing
Farmer และ Model Farmer จำ�นวน 2,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย 3,000 ราย และจัดฝึกอบรม
ชาวนาปราดเปรื่อง (Existing Famer) 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 450 ราย เพื่อพัฒนาเป็น
ชาวนาต้นแบบ (Model Famer)  
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			 8) โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2
				 (1) โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 49 จังหวัด
จำ�นวน 19,052 ราย พื้นที่ 143,666.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของพื้นที่เป้าหมาย 150,000 ไร่
				 (2) โครงการขยายการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการ 27 จังหวัด จำ�นวน 21,501 ราย พื้นที่ 195,626.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของพื้นที่เป้าหมาย
300,000 ไร่
				 (3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
14,768 ราย พื้นที่ 171,707.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่
				 (4) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
3,288 ราย พื้นที่ 28,035.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.02 ของพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่
				 (5) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
964 ราย พื้นที่ 7,285.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของพื้นที่เป้าหมาย 400,000 ไร่
		 3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
กรมการค้าภายในดำ�เนินการบริหารจัดการ Application รถเกี่ยวข้าว ร่วมกับบูรณาการจัดทำ� 
Application รถเกี่ยวข้าว ระหว่างสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(GISTDA) โดยได้มีโครงการนำ�ร่องการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว ใช้งานใน 4 จังหวัดนำ�ร่อง (อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และพะเยา) จำ�นวน 555 ราย ลงทะเบียนใช้งาน จำ�นวน 472 ราย และจองรถเกี่ยวข้าว
ในระบบ จำ�นวน 174 ราย ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อ Social Media สื่อโปสเตอร์ และสื่อแผ่นพับ) การยกระดับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ  ได้แก่ จัดวางระบบ GMP/HACCP ให้โรงสี (จำ�นวน 43 ราย จากเป้าหมาย
40 ราย) โครงการโรงสีติดดาวมาตรฐาน GMP (จำ�นวน 59 ราย) และโครงการโรงสี 4.0 (จำ�นวน 12 ครั้ง)
		 4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ
			 1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้
ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว 709 ราย จำ�นวน 12,141.34 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1.52 ล้านตันข้าวเปลือก
คิดเป็นร้อยละ 60.80 ของเป้าหมาย 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก  
			 2) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 220,936 ราย ปริมาณข้าว 1.42 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 71 ของเป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก
			 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก กรมการค้าภายในได้
รับสมัครผูป้ ระกอบการค้าข้าว ขณะนีม้ ผี ปู้ ระกอบการเก็บสต็อกจำ�นวน 218 ราย ใน 40 จังหวัด คิดเป็นปริมาณ
ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรจำ�นวน 3.7 ล้านตันข้าวเลือก คิดเป็นร้อยละ 46.25 ของเป้าหมาย 8 ล้านตัน
ข้าวเปลือก มูลค่าการตรวจสอบสต็อกจำ�นวน 40,501.28 ล้านบาท
			 4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก กรมการค้าภายในได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จำ�นวน
42 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของเป้าหมาย 52 จังหวัด
			 5) ตรวจสอบเครื่องชั่ง/เครื่องวัดความชื้น/ป้ายราคา กรมการค้าภายในดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 12 เดือน
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			 6) ระบบเชื่อมโยงเกษตรกรขายข้าวออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภค กรมการค้าภายในได้จัดทำ�ระบบ
เชื่อมโยงเกษตรกรขายข้าวออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ระบบ
			 7) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร สมัครเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
133 ราย ทำ�  MOU จำ�นวน 75 ราย ไม่ท� 
ำ MOU จำ�นวน 58 ราย จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
(EU) จำ�นวน 9 ราย 2,088 ตัน ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีการ
ซือ้ ขายข้าวตาม MOU 7 ราย ปริมาณ 328.83 ตัน มีการใช้สทิ ธ์โควตา 7 ราย โอนสิทธิ์ 1 ราย ไม่ใช้สทิ ธิ์ 1 ราย  
ซือ้ ขายข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ตาม MOU ของผูป้ ระกอบการ จำ�นวน 17 ราย กับเกษตรกร
46 กลุม่ 277 คน 3,404.77 ตัน แยกเป็น 1) ข้าวอินทรีย์ จำ�นวน 13 ราย กับเกษตรกร 35 กลุ่ม 211 คน
1,224.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของเป้าหมาย 60,000 ตัน และ 2) ข้าว GAP จำ�นวน 6 ราย กับเกษตรกร
11 กลุม่ 66 คน 2,180.15 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของเป้าหมาย 95,000 ตัน (มีผู้ประกอบการค้าข้าว 2 ราย
ที่ซื้อทั้งข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP) ซึ่งมีการขอชดเชยดอกเบี้ย จำ�นวน 4 ราย ปริมาณ 510.10 ตัน ประมาณ
วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 63,762.50 บาท (ปริมาณ 510.10 ตัน x ราคาต่อตัน 12,500 บาท x ดอกเบี้ย 4 เดือน
0.01 บาท) และเกษตรกรได้รบั เงินเพิม่ รวมทัง้ สิน้ 1,702,385 บาท (ปริมาณ 3,404.77 ตัน x ราคาต่อตัน 500 บาท)
		 5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ
ขยายและประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวไทย ปี 2560 ปริมาณส่งออก 10 ล้านตัน กระตุ้นการส่งออกข้าว
ผลักดันเชิงรุก การเจรจาและซือ้ ขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 5 ครัง้ 6 ประเทศ ปริมาณ 1 ล้านตัน ภายใต้สญ
ั ญา
ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กับ COFCO (รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน) รวมส่งมอบข้าว 4 งวดแล้ว
จำ�นวนรวม 400,000 ตัน และอยู่ในระหว่างการตกลงราคาขายสำ�หรับการส่งมอบข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ
100,000 ตัน เพื่อให้มีปริมาณคำ�สั่งซื้อรองรับตลาดข้าวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ขยายตลาดส่งออก
สินค้าอาหาร (ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว) มีการจัดคณะผู้แทนเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์
ในต่างประเทศ 4 ครั้ง จากเป้าหมาย 5 ครั้ง   ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐาน
ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้นำ�เข้า ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 6 ครั้ง
และสร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ 2 ครั้ง
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สรุปผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2561/62			
ผลการดำ�เนินการงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2561/62
		 1. ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์ อุปทานข้าว
กระทรวงพาณิชย์ขอปรับอุปสงค์ขา้ ว เป็น 34.03 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอปรับ
อุปทานข้าว เป็น 34.99 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 9.32 ล้านตัน 2) ข้าวหอมไทย
1.40 ล้านตัน 3) ข้าวเจ้า 16.84 ล้านตัน 4) ข้าวเหนียว 7.16 ล้านตัน และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวพันธุ์ กข43 ข้าวสี
และข้าวอืน่ ๆ) 0.27 ล้านตัน
		
		 2. ช่วงการผลิตข้าว
			 1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2561/62
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ขา้ ว
พืน้ ที่ 70.58 ล้านไร่ ผลผลิต 31.79 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น
		
รอบที่ 1 ได้วางแผนการผลิตพืน้ ที่ 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.34 ล้านตันข้าวเปลือก มีพน้ื ที่ปลูกข้าว
จำ�นวน 59.21 ล้านไร่ และมีพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 53.36 ล้านไร่ ผลผลิต 24.22 ล้านตันข้าวเปลือก (ข้อมูลจาก
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ เดือนมีนาคม 2562)
		 		 รอบที่ 2 วางแผนการผลิตพืน้ ที่ 11.36 ล้านไร่ โดยมีโครงการปรับลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าว จำ�นวน 3 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการสานพลังประชารัฐเพือ่ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�ำ นา เป้าหมาย 2 ล้านไร่ 2) โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 เป้าหมาย 0.20 ล้านไร่ และ 3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
อาหารสัตว์ เป้าหมาย 0.044 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 11.50 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.23 ของเป้าหมาย
มีการเก็บเกีย่ วแล้ว 10.59 ล้านไร่ (คณะทำ�งานพืชฤดูแล้ง เดือนมิถนุ ายน 2562)
		
2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าว ปี 2561/62
				 รอบที่ 1 มีเป้าหมายการขึน้ ทะเบียนของเกษตรกร จำ�นวน 4,000,000 ครัวเรือน ผลการดำ�เนินงานพบว่า
มีเกษตรกรมาขึน้ ทะเบียน จำ�นวน 4,308,924 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 107.72 ของเป้าหมาย พืน้ ที  ่ 58,629,283 ไร่   
				 รอบที่ 2 มีเป้าหมายการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร จำ�นวน 300,000 ครัวเรือน มีเกษตรกร
มาขึ้นทะเบียนจำ�นวน 559,293 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 186.43 ของเป้าหมาย พื้นที่ 9,228,883 ไร่
			 3) การควบคุมปริมาณข้าว
     (1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น (Zoning by Agri-Map)
เป้าหมายจำ�นวน 156,796 ไร่ ผลการดำ�เนินงานพบว่ามีการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็น
พืชอืน่ จำ�นวน 165,244 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.39 ของเป้าหมาย 		
(2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 เป้าหมาย 200,000 ไร่ มีเกษตรกร
ยืนยันเข้าร่วมโครงการ พืน้ ที่ 162,763 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.38 ของเป้าหมายมีเกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์
จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จำ�นวน 18,998 ราย พืน้ ที่ 136,486  ไร่
			 4) การจัดการปัจจัยการผลิต
     (1) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย 82,000 ตัน งบประมาณ 49 ล้านบาท
ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 73,529.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 89.67 ของเป้าหมาย และดำ�เนินการจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์
70,297.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.73 ของเป้าหมายฃ
(2) ควบคุมค่าเช่าที่นา เป้าหมาย 71 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฉพาะพื้นที่ท่มี ีการเช่านา
โดยสามารถไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า ให้เป็นทีย่ ตุ ไิ ด้ โดยไม่ตอ้ งมีการฟ้องร้องกัน
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			 5) การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
    (1) โครงการจัดการน้ำ�และการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนการ
จัดสรรน้ำ�  และเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตพื้นที่ชลประทาน และแผนการป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ� 
(ฤดูฝน) ปี 2561
(2) โครงการจัดรูปทีด่ นิ และปรับระดับพืน้ ทีน่ า
2.1) งานจัดรูปทีด่ นิ โครงการส่งน้�ำ และบำ�รุงรักษาแควน้อย ส่วนที่ 23 ตำ�บลท้อแท้ อำ�เภอวัดโบสถ์
ตำ�บลมะขามสูง ตำ�บลบ้านป่า อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมาย 1,810 ไร่ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 611 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 33.76 ของเป้าหมาย
2.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาลำ�ปาว คลอง RMC ระยะ 3 ตำ�บลดงลิง
อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมาย 390 ไร่ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
			 6) การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพืน้ ทีน่ าเหมาะสม
(1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำ�สูง (Precision Farming) ดำ�เนินการใน 2 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท เป้าหมาย จำ�นวน 740 ไร่ งบประมาณ 1.31 ล้านบาท ดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ 640 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.49 ของเป้าหมาย
(2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพชัน้ เลิศ ดำ�เนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 แปลง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 แปลง ยโสธร 2 แปลง ศรีสะเกษ 3 แปลง และสุรนิ ทร์ 3 แปลง เป้าหมาย
จำ�นวน 100,000 ไร่ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 63,354 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.35 ของเป้าหมาย
     (3) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพือ่ สุขภาพแบบครบวงจร ดำ�เนินการ
ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ปีการผลิต 2561/62 (นาปี) เป้าหมายจำ�นวน 120,000 ไร่ ดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ 30,946.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.79 ของเป้าหมาย ปีการผลิต 2561/62 (นาปรัง) เป้าหมายจำ�นวน
10,000 ไร่ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 11,327.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 113.27 ของเป้าหมาย
(4) โครงการปรับเปลีย่ นระบบการผลิตข้าวในพืน้ ทีล่ มุ่ ต่� 
ำ 13 ทุง่ ปี 2561/62 เพือ่ เยียวยาเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่ล่มุ ต่ำ�  13 พื้นที่ เป้าหมายจำ�นวน 1.42 ล้านไร่
ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ ว สำ�หรับใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2561 ในอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม งบประมาณ
123 ล้านบาท ดำ�เนินการได้ 1.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.37 ของเป้าหมาย
(5) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) พืน้ ทีด่ �ำ เนินการ 71 จังหวัด
จำ�นวน 1,879 แปลง คิดเป็นร้อยละ 79.96 ของเป้าหมาย เกษตรกรจำ�นวน 171,331 ราย พืน้ ที่ 2.39 ล้านไร่
แยกเป็น แปลงต่อเนือ่ ง 1,149 แปลง เกษตรกร 126,492 ราย พืน้ ที่ 1.76 ล้านไร่ แปลงใหม่ ปี 2561 จำ�นวน
730 แปลง เกษตรกร 44,839 ราย พืน้ ที่ 0.63 ล้านไร่ งบประมาณ 778.28 ล้านบาท การจัดอบรมองค์ความรู้
และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว จำ�นวน 6 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพและ
การผสมพันธุ์ การใช้บำ�รุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงข้าว การบริหารจัดการ
ศัตรูขา้ ว การตรวจสอบรับรอง GAP ข้าว ภาวะผูน้ � 
ำ Young Smart Farmer ด้านข้าว เพือ่ การผลิตข้าวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ ว จำ�นวน 5,661 ตัน เพือ่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุด์ ี และให้ชาวนาได้เรียนรู้
ประโยชน์ของการนำ�เมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีไปใช้ในการเพาะปลูก ดำ�เนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
เพิม่ ศักยภาพการเชือ่ มโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุม่ เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน รวมจำ�นวน 35 แห่ง เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP (โอนจัดสรรงบประมาณ
ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผูด้ �ำ เนินการ)
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(6) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 จำ�นวน
1,946 กลุม่ 45,607 ราย พืน้ ที่ 487,106 ไร่ จำ�นวน 54 จังหวัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำ�นวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation: COO) จำ�นวน
1,825 กลุม่ 38,897 ราย พืน้ ที่ 424,462 ไร่ กลุม่ เตรียมความพร้อม (T1) จำ�นวน 1,814 กลุม่ 38,592 ราย พืน้ ที่
419,997 ไร่ กลุม่ พร้อมตรวจรับรองระบบกลุม่ ระยะปรับเปลีย่ น (T2) 11 กลุม่ 305 ราย พืน้ ที่ 4,465 ไร่
การตรวจรับรอง กลุม่ เตรียมความพร้อม (T1) จำ�นวน 1,814 กลุม่ 38,592 ราย พืน้ ที่ 419,997 ไร่
ผ่านการตรวจประเมินเบือ้ งต้น 1,577 กลุม่ 32,372 ราย พืน้ ที่ 336,521.50 ไร่ กลุม่ พร้อมตรวจรับรองระบบกลุม่
ระยะปรับเปลีย่ น (T2) จำ�นวน 886 กลุม่ 19,135 ราย พืน้ ที่ 242,725 ไร่ ผ่านการตรวจรับรองฯเบือ้ งต้น จำ�นวน
851 กลุม่ 17,688 ราย พืน้ ที่ 181,653.10 ไร่  กลุม่ ตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand)
(T3) กลุ่มต่อเนื่องปี 2560 จำ�นวน 32 กลุ่ม 966 ราย พื้นที่ 10,533.75 ไร่ ผ่านการตรวจรับรองฯ เบื้องต้น
31 กลุม่ 926 ราย พืน้ ที่ 10,120 ไร่
การได้รับเงินอุดหนุน กลุ่มเตรียมความพร้อม (T1) 1,577 กลุ่ม 32,372 ราย พื้นที่รับเงิน
อุดหนุน 309,235.75 ไร่ เป็นเงิน 618,471,500 บาท อยู่ระหว่างโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร กลุ่มพร้อมตรวจ
ประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) 851 กลุ่ม 17,688 ราย พื้นที่รับเงินอุดหนุน 167,524.60 ไร่ จำ�นวนเงิน
502,573,800 บาท กลุ่มพร้อมตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (T3) 31 กลุ่ม 926 ราย 8,465.50 ไร่
เงินอุดหนุน 33,862,000 บาท
			 7) การพัฒนาชาวนา มีผลดำ�เนินการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง เพื่อพัฒนาเป็นชาวนาต้นแบบ (Model Smart Farmer)
มีแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง เป้าหมาย จำ�นวน 200 ราย ดำ�เนินการจัดอบรมเกษตรกร Existing Smart
Farmer เพือ่ พัฒนาชาวนาให้เป็นชาวนาต้นแบบ (Model Smart Farmer) มีผผู้ า่ นการประเมิน จำ�นวน 189 ราย
คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของเป้าหมาย และจัดอบรมหลักสูตรภาวะผูน้ � 
ำ Young Smart Farmer ด้านข้าว โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมทัง้ สิน้ 650 ราย
(2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป้าหมาย จำ�นวน 450 ศูนย์ ได้ดำ�เนินการทำ�แปลงเรียนรู้การปลูกข้าว 450 ศูนย์
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพ ศพก. ดำ�เนินการต่อเนือ่ ง 450 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย
1,251 ศูนย์
			 8) ประกันภัยพืชผล
(1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี เป้าหมายพื้นที่รับประกันภัย 30 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 1.92 ล้านราย พืน้ ที่ 27.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย อุดหนุนเบีย้ ประกันภัย 2,670.53
ล้านบาท และมีคา่ สินไหมทดแทน จำ�นวน 1.74 ล้านไร่
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		 3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
			 1) การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ต่อยอดและพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นรถเกี่ยวนวดข้าว
เป้าหมาย 1,000 ราย ผลการดำ�เนินงานพบว่า มีเกษตรกรใช้แอพพลิเคชั่นรถเกี่ยวนวดข้าว 1,461 ราย
คิดเป็นร้อยละ 146.10 ของเป้าหมาย
2) การยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
(1) จัดวางระบบ GMP/HACCP ตรวจประเมินโรงสีเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง เป้าหมายโรงสี
จำ�นวน 68 แห่ง งบประมาณ 5 ล้านบาท ได้ด�ำ เนินการจัดวางระบบ GMP/HACCP ตรวจประเมินโรงสี 71 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 104.41 ของเป้าหมาย
(2) โครงการโรงสีติดดาว เป้าหมาย 218 ราย ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 217 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
99.50 ของเป้าหมาย
(3) อบรม GMP/HACCP โรงสีติดดาว/4.0 นวัตกรรมข้าว เป้าหมาย 12 ครั้ง งบประมาณ
6 ล้านบาท ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
3) โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป้าหมายเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศประมาณ 10,000 ราย มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 4,847 ราย จำ�นวนเงิน
529.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.47 ของเป้าหมาย 10,000 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร 4,846 ราย
จำ�นวนเงิน 529.22 ล้านบาท และสถาบันเกษตรกร 1 ราย จำ�นวนเงิน 0.50 ล้านบาท
		 4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ
1) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายจำ�นวน 4.06 ล้านราย จำ�นวนเงิน 61,433.49 ล้านบาท
โดยช่วยตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท (จากปี
ที่ผ่านมาช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่) จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 4.20 ล้านราย จำ�นวนเงิน
57,525.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.45 ของเป้าหมาย
2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ให้สินเชื่อแก่สถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าว โดยรัฐชดเชย ร้อยละ 3 สถาบันเกษตรกรรับภาระ ร้อยละ 1 เป้าหมายปริมาณข้าว
เปลือก เป้าหมายจำ�นวน 2 ล้านตัน วงเงิน 12,500 ล้านบาท จ่ายสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกรแล้ว 302 ราย
จำ�นวนเงิน 12,260.25 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1.36 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมาย
3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้ าข้ าวในการเก็ บ สต็ อก ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการรั บซื้ อ
ข้าวเปลือกจำ�นวน 195 ราย เก็บสต็อกข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรสูงสุด (เดือนธันวาคม 2561) รวม
ประมาณ 2.96 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.20 ของเป้าหมาย 5 ล้านตัน ขณะนี้มีข้าวเปลือกคงเหลือ
ในการเก็บสต็อกจำ�นวน 2.46 ล้านตัน
4) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
รายการ
1. ราคาให้สินชื่อ (บาทต่อตัน)
2. ค่าฝากเก็บ (บาทต่อตัน)
รวม

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวปทุมธานี

11,800
1,500
13,300

10,200
1,500
11,700

7,500
1,500
9,000

8,900
1,500
10,400

หมายเหตุ : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดสรรค่าฝากให้แก่สมาชิก ตันละ 1,000 บาท
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เป้าหมายพื้นที่ดำ�เนินการทั่วประเทศ ปริมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก จ่ายเงินกู้แล้ว 252,037 ราย
เป็นเงิน 15,681 ล้านบาท ปริมาณ 1.42 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของเป้าหมาย โดยแยกเป็น
จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 250,169 ราย จำ�นวนเงิน 15,531 ล้านบาท ปริมาณ 1.40 ล้านตันข้าวเปลือก และ
จ่ายเงินให้สถาบันเกษตรกรแล้ว จำ�นวน 1,868 ราย จำ�นวนเงิน 150 ล้านบาท ปริมาณ 0.02 ล้านตันข้าวเปลือก
5) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร อนุมัติผู้ส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
2,600 ตัน ผูป้ ระกอบการ จำ�นวน 10 ราย กลุม่ เกษตรกร 367 กลุม่ เกษตรกร 9,373 ราย อนุมตั กิ ารจับคูธ่ รุ กิจ
และบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จำ�นวน 28 ราย แยกเป็น ข้าวอินทรีย์ ผู้ประกอบการ จำ�นวน 20 ราย
กลุ่มเกษตรกร 508 กลุ่ม เกษตรกร 12,635 ราย ปริมาณการผลผลิตที่จะขาย 25,947 ตัน และข้าว GAP
ผู้ประกอบการ จำ�นวน 8 ราย กลุ่มเกษตรกร 103 กลุ่ม เกษตรกร 5,079 ราย ปริมาณการผลผลิตที่จะขาย
19,428 ตัน
		 5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ
การจัดหาและเชือ่ มโยงตลาดต่างประเทศ ทำ�  G To G เจรจาขยายตลาดข้าว และกระชับความสัมพันธ์
กับประเทศคู่ค้าสำ�คัญ และดำ�เนินการตลาดเชิงรุกตลาดศักยภาพ เป้าหมาย 12 ครั้ง ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
13 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 108 ของเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงาน
1. การประกาศพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 ล่าช้า
2. โครงการปรับลดพืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวปี 2561/62 รอบที่ 2 (นาปรัง) ไม่ได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
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สรุปผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63
ผลการดำ�เนินการงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63
		 1. ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์ อุปทานข้าว
กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดอุปสงค์ข้าว 32.48 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนด
อุปทานข้าว 34.15 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ (ข้าวหอมมะลิในเขต
23 จังหวัด และข้าวหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด) 8.96 ล้านตันข้าวเปลือก 2) ข้าวหอมไทย 1.79 ล้านตัน
ข้าวเปลือก 3) ข้าวเจ้า (ข้าวเจ้าพืน้ นุม่ และข้าวเจ้าพืน้ แข็ง) 16.14 ล้านตันข้าวเปลือก 4) ข้าวเหนียว 6.97 ล้านตัน
ข้าวเปลือก และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวพันธุ์ กข43 ข้าวอินทรีย์ และข้าวสี) 0.29 ล้านตันข้าวเปลือก
		 2. ช่วงการผลิต
1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2562/63
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ข้าว พื้นที่ 72.80 ล้านไร่ ผลผลิต 34.62 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น
		 รอบที่ 1 ได้วางแผนการผลิตพื้นที่ 58.99 ล้านไร่ ผลผลิต 25.47 ล้านตันข้าวเปลือก (ยังไม่
ได้หักพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นภายใต้ Zoning by Agri-Map) พื้นที่ปลูกข้าวจำ�นวน
60.40 ล้านไร่ ผลผลิต 24.17 ล้านตันข้าวเปลือก (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ มิถุนายน 2563)
		 รอบที่ 2 ได้วางแผนการผลิตพื้นที่ 13.81 ล้านไร่ ผลผลิต 9.15 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ประกาศ
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 2 จำ�นวน 4.54 ล้านไร่ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ทำ�ให้มีน้ำ�ไม่เพียงพอสำ�หรับการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ในบางพื้นที่   พื้นที่ปลูกข้าว 6.89 ล้านไร่ ผลผลิต
4.11 ล้านตันข้าวเปลือก (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ มิถุนายน 2563)
			 2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63
				 รอบที่ 1 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 4,493,031 ครัวเรือน พื้นที่ 61,038,746.44 ไร่
				 รอบที่ 2 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 407,697 ครัวเรือน พื้นที่ 6,284,507.33 ไร่
(ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
			 3) การควบคุมปริมาณข้าว
(1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น (Zoning by Agri-Map)
เป้าหมาย 152,775 ไร่ ดำ�เนินการได้ 107,447.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.33 ของเป้าหมาย 152,775 ไร่
(2) โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช หลากหลายฤดู น าปรั ง ปี 2563 เป้ า หมาย 18,000 ไร่
ดำ�เนินการได้ 17,080 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.89 ของเป้าหมาย
			 4) การจัดการปัจจัยการผลิต
(1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยาย
และจำ�หน่าย 84,000 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 65,562.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 78.05 ของเป้าหมาย และ
จำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์แล้ว 61,660 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.40 ของเป้าหมาย
(2) ควบคุมค่าเช่าที่นา เป้าหมาย 70 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฉพาะพื้นที่ที่มีการเช่านา
โดยมีรายงานข้อมูลจากการสำ�รวจผูเ้ ช่านา/ผูใ้ ห้เช่านา ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ 1) จำ�นวนผูเ้ ช่า 125,367 ราย
2) จำ�นวนผู้ให้เช่า 117,382 ราย และ 3) จำ�นวนที่ที่มีการเช่านา 1,881,530 ไร่ รวมถึงได้มีการควบคุมค่าเช่า
ที่นาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งหมด 67 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยมีจังหวัดที่ไม่มีการควบคุมค่าเช่าที่นา
ให้เกิดความเป็นธรรม 3 จังหวัด และมีการรายงานผลการเจรจาลดค่าเช่านาทั้งหมด 17 จังหวัด
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			 5) การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(1) โครงการจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา มีการดำ�เนินการ ดังนี้ 1) งานจัดรูปที่ดินโครงการ
ส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาท่าโบสถ์ส่วนที่ 4 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 2) งานจัดรูปที่ดินโครงการ
ส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาท่าโบสถ์ส่วนที่ 5 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และ 3) งานจัดรูปที่ดิน
โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาท่าโบสถ์ส่วนที่ 6 ต. พรหมนิมิตร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
			 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม
(1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) พืน้ ทีด่ �ำ เนินการ 72 จังหวัด
จำ�นวน 2,353 แปลง แบ่งเป็น แปลงต่อเนื่อง 1,523 แปลง และแปลงใหม่ 830 แปลง งบประมาณ 637.06
ล้านบาท ได้ดำ�เนินการถ่ายทอดความรู้ โดยการรวบรวมข้อมูลจำ�นวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อขออนุมัติ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยการขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว จำ�นวน
5,312.144 ตัน และจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิต
ข้าวตามมาตรฐาน GAP และ ด้าน ICS เรียบร้อยแล้ว
       
(2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีเป้าหมายพื้นที่ 1 ล้านไร่ ในปี 2564 โดยแบ่ง
เป้าหมาย ปีที่ 1 (ปี 2560) 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (ปี 2561) 300,000 ไร่ และปีที่ 3 (ปี 2562) 400,000 ไร่
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง
ในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ ต่อเนื่อง 3 ปี ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็น
- เกษตรกรทีผ่ า่ นการประเมินเตรียมความพร้อม (T1)
ไร่ละ  2,000  บาท
- เกษตรกรทีผ่ า่ นการประเมินระยะปรับเปลีย่ น (T2)
ไร่ละ  3,000  บาท
- เกษตรกรทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ไร่ละ  4,000  บาท
              
ผลการดำ�เนินงานโครงการฯ ปี 2562 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 2,762 กลุม่ 62,945 ราย
พืน้ ที่ 495,203.50 ไร่ มีเกษตรกรทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน 2,596 กลุม่ 56,366 ราย 426,890.50 ไร่ การสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 3 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6 รวม 397,570 กิโลกรัม ให้แก่
เกษตรกรที่เป็น T2 (ระยะปรับเปลี่ยน) จะเป็น T3 (Organic Thailand) ในปี 2562 พื้นที่ 186,718  ไร่ ในอัตรา
เฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่เกิน 5 ไร่ต่อราย สำ�หรับปลูกและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกในปีถัดไป และอีก
ส่วนหนึ่งนำ�ไปจำ�หน่ายเป็นข้าวอินทรีย์ การอบรม ICS เกษตรกร แบ่งออกเป็น กลุ่มต่อเนื่อง ดำ�เนินการแล้ว
1,577 กลุม่ เกษตรกร 32,372 ราย และกลุม่ ใหม่ ปี 2562 ดำ�เนินการแล้ว 2,761 กลุม่ 63,011 ราย การตรวจ
ประเมินข้าวอินทรีย์ แบ่งออกเป็น กลุ่มตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) ดำ�เนินการแล้ว
2,762 กลุ่ม 62,945 ราย 495,203.50 ไร่ กลุ่มตรวจประเมินเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน (T2) และกลุ่มตรวจประเมิน
Organic Thailand (T3) อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
(3) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำ�สูง (Precision Farming) ดำ�เนินการทัว่ ประเทศ
21 แปลง แปลงละไม่ต่ำ�กว่า 50 ไร่ รวม 1,050 ไร่ ในเขตภาคกลาง จำ�นวน 10 แปลง ภาคเหนือ 3 แปลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แปลงและภาคใต้ 2 แปลง งบประมาณ 9.75 ล้านบาท ประกอบด้วย การคัดเลือก
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามเขตศักยภาพการผลิต การจัดการพื้นที่เพาะปลูก และการจัดการเพาะปลูก
เรียบร้อยแล้ว
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(4) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพชัน้ เลิศ ดำ�เนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำ�นวน 61,427 ไร่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ บุรรี มั ย์ อำ�นาจเจริญ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และจังหวัดสุรนิ ทร์
ดำ�เนินการได้ 64,829.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.54 ของเป้าหมาย                 
(5) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 ดำ�เนินการในพื้นที่ภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่าง ปีการผลิต 2561/2562 รอบที่ 2 เป้าหมาย 10,000 ไร่ ดำ�เนินการได้ 11,377.57 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 113.78 ของเป้าหมาย ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 เป้าหมาย 50,000 ไร่ ดำ�เนินการได้
38,750.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของเป้าหมาย
(6) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
(พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือพันธุ์กข 15) ให้เกษตรกรที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงเสียหายสิ้นเชิง ใน 7 จังหวัด
(จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม) โดยสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ข้าว ไร่ละ 5 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ เป้าหมาย 1,076,599 ไร่ ผลการดำ�เนินงาน
เกษตรกร 112,811 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 4,423,265.74 กิโลกรัม พื้นที่ 884,653.16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
82.17 ของเป้าหมาย
			 7) การพัฒนาชาวนา
(1) โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง เพื่อพัฒนาเป็นชาวนาต้นแบบ (Model Smart Farmer)
มีแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย 11,250 ราย ผลการดำ�เนินงาน 11,587 ราย โดยจัดฝึกอบรม
เกษตรกร Existing Smart เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร
			 8) ประกันภัยพืชผล
(1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี เป้าหมาย 30 ล้านไร่ งบประมาณ 1,740 ล้านบาท เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 2,011,198 ราย พื้นที่ 28,010,930.25 ไร่
		 3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
1) การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รถเกี่ยว เป้าหมาย 5,000 ราย
2) โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างยุ้งฉาง
ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ (รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3) เป้าหมาย 10,000 ราย ผลการ
ดำ�เนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,847 ราย จำ�นวนเงินจ่ายกู้  529.65 ล้านบาท
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		 4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ
1) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือน วงเงิน 27,414.05 ล้านบาท โดยสนับสนุน
เงินช่วยเหลือให้เกษตรกรไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วจำ�นวน
4,485,822 ครัวเรือน วงเงิน 23,069.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.44 ของงบประมาณทั้งหมด                 
2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน
ข้าวเปลือก งบประมาณ 15,000 ล้านบาท มีการจ่ายเงินกู้จำ�นวน 141 ราย กู้แล้ว 8,545.38 ล้านบาท
คิดเป็น 0.734 ล้านตันข้าวเปลือก
3) โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้ผปู้ ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ เก็บสต็อก จำ�นวน 261 ราย เป็นข้าวเปลือกรับซือ้ จากเกษตรกร รวมทัง้ สิน้ 3.079 ล้านตัน
ข้าวเปลือก
4) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก เป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ
15,000 ล้านบาท ผลการดำ�เนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 210,420 ราย กู้แล้ว 13,968.86 ล้านบาทคิดเป็น
1.340 ล้านตันข้าวเปลือก
5) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร เป้าหมาย 12,045 ตัน
6) โครงการรณรงค์การบริโภคและผลิตภัณฑ์ข้าวของตลาดภายในประเทศ เป้าหมาย 2 ครั้ง
สร้างการรับรู้คุณประโยชน์ข้าวและการส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เป้าหมาย 1 ครั้ง และ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย เป้าหมาย 1 ครั้ง
7) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์
น้ำ�นมข้าว เป้าหมาย 1 ครั้ง
8) โครงการรณรงค์บริโภคข้าวสาร Q และข้าวกข 43 เป้าหมาย 1 ครั้ง
		 5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ
1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ การเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์
ทางการค้าในต่างประเทศ การเร่งทำ�ตลาดเชิงรุกในรูปแบบ Incoming Mission ในการค้าข้าวในตลาดศักยภาพ
2) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าว
3) ส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและปกป้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมาย
รับรองข้าวหอมมะลิไทย
4) ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ปี 2563-2565
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สรุปผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2563/64
ผลการดำ�เนินการงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2563/64
		 1. ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์ อุปทานข้าว
กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดอุปสงค์ข้าว 28.786 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำ�หนดอุปทานข้าว 30.865 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ (ข้าวหอมมะลิ
ในพื้นที่ 23 จังหวัด และข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด) 9.161 ล้านตันข้าวเปลือก 2) ข้าวหอมไทย
1.841 ล้านตันข้าวเปลือก 3) ข้าวเจ้า (ข้าวเจ้าพื้นนุ่มและข้าวเจ้าพื้นแข็ง) 12.819 ล้านตันข้าวเปลือก
4) ข้าวเหนียว 6.807 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวพันธุ์ กข43 ข้าวอินทรีย์ และข้าวสี)
0.237 ล้านตันข้าวเปลือก
		 2. ช่วงการผลิต
			 1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2563/64
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2563/64 ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ข้าว พื้นที่ 69.409 ล้านไร่ ผลผลิต 30.865 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็น
			 รอบที่ 1 เป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว จำ�นวน 59.884 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต
24.738 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีพื้นที่ปลูกข้าว
61.875 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.32 ของพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เก็บเกี่ยว 57.413 ล้านไร่ และมีผลผลิต
24.895 ล้านตันข้าวเปลือก
			 รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 2
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2564 จำ�นวน 3.390 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 2.184 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีพื้นที่ปลูกข้าว 8.442 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 249.03 ของพื้นที่
เป้าหมาย พื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 8.276 ล้านไร่ และมีผลผลิต 4.990 ล้านตันข้าวเปลือก
			 2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64
				 รอบที่ 1 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 4,692,427 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 106.65 ของเป้าหมาย
4,400,000 ครัวเรือน พื้นที่ 62.04 ล้านไร่ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)
				 รอบที่ 2 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 475,277 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 118.82 ของเป้าหมาย
400,000 ครัวเรือน พื้นที่ 6.98 ล้านไร่ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)
			 3) การควบคุมปริมาณข้าว
				 (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564 เป้าหมายเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ในฤดูนาปรัง จำ�นวน 5,000 ราย พื้นที่ปลูกพืชหลากหลายตั้งแต่ 5,000 ไร่ขึ้นไป ใน 23 จังหวัด ประกอบด้วย
					 ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ กำ�แพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี แพร่ และตาก
					 ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และกรุงเทพมหานคร
					 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
และอุบลราชธานี
					 ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา

63

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

			 4) การจัดการปัจจัยการผลิต
				 (1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ ี ปีงบประมาณ 2563 สามารถผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดี
รวมทัง้ สิน้ 64,333.475 ตัน จากเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว 85,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.69 โดยแยกราย
ฤดูสามารถผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ในฤดูนาปี จำ�นวน 46,540.475 ตัน จากแผนการผลิต 58,740 ตัน คิดเป็นร้อยละ
79.23 และเมล็ดพันธุข์ า้ วฤดูนาปรัง จำ�นวน 17,793.000 ตัน จากแผนการผลิต 26,260 ตัน คิดเป็นร้อยละ 67.76
				 (2) ควบคุมค่าเช่าที่นา เป้าหมาย 70 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฉพาะพื้นที่ที่มีการเช่านา
โดยมีพน้ื ทีก่ ารเช่านาทัง้ หมด จำ�นวน 65 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดทีม่ กี ารทำ�นาแต่ไม่มกี ารเช่านา
10 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองบัวลำ�ภู อุดรธานี อำ�นาจเจริญ น่าน กระบี่ นราธิวาส พังงา ยะลา
ซึ่งมีรายงานควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งหมด จำ�นวน 70 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร
โดยจังหวัดที่ไม่มีรายงานการควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรม จำ�นวน 6 จังหวัด และมีการรายงาน
ผลการเจราจาลดค่าเช่านาทั้งหมด จำ�นวน 18 จังหวัด
			 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม
				 (1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีผลการดำ�เนินงาน
แต่ละกิจกรรม ดังนี้
(1.1) การบริหารจัดการชุมชน ได้จัดทำ�ทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก
และขอบเขตแปลง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมาย 19,525 ราย จัดเวทีชมุ ชน 1,140 แปลง จัดประชุม
หน่วยงานภาคีรว่ มกับผูน้ �ำ กลุม่ นาแปลงใหญ่ จำ�นวน 68 จังหวัด ดำ�เนินการ 2 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 5,401 ราย
(1.2) การพัฒนาด้านการผลิต โดยการบูรณาการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย
- กรมการข้าวได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,862 แปลง 3,483.91 ตัน และสนับสนุน
กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ จำ�นวน 177,720 ใบ เกษตรกร 355 แปลง สนับสนุนเครื่องคัดทำ�ความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ข้าว จำ�นวน 54 เครื่อง มีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำ�นวน 68 จังหวัด 1,914 แปลง และ
จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล จำ�นวน 68 จังหวัด มีผู้เข้าร่วม 1,015 ราย
- กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ประกอบด้วย จัดงาน
รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางข้าว และตอซังพืช จำ�นวน 1,004 จุด ส่งเสริมการผลิตน้ำ�หมักชีวภาพ จำ�นวน
742,522 ลิตร วิเคราะห์ดินและให้คำ�แนะนำ�แก่เกษตรกรในการจัดการดิน จำ�นวน 1,954 แปลง
- กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การศั ต รู ข้ า ว จั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
เกษตรกรรมข้าวต้นแบบ จำ�นวน 68 จังหวัด และส่งเสริมการใช่เชื้อจุลินทรีย์ควบคมศัตรูข้าว 1,914 แปลง
(1.3) การพั ฒ นาด้ า นการตลาด โดยกรมการค้ า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ ดำ � เนิ น การ
ในการตรวจติดตามโรงสีกลุ่มเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย 131 แห่ง
				 (2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีเป้าหมายพื้นที่ 1 ล้านไร่ ในปี 2564 โดยแบ่ง
เป้าหมาย ปีที่ 1 (ปี 2560) 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (ปี 2561) 300,000 ไร่ และปีที่ 3 (ปี 2562) 400,000 ไร่
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง
ในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ ต่อเนื่อง 3 ปี ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็น
- เกษตรกรทีผ่ า่ นการประเมินเตรียมความพร้อม (T1)
ไร่ละ 2,000 บาท
- เกษตรกรทีผ่ า่ นการประเมินระยะปรับเปลีย่ น (T2)  
ไร่ละ 3,000 บาท
- เกษตรกรทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ไร่ละ 4,000 บาท
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการข้าวกำ�หนดแผนการดำ�เนินงาน จำ�นวน 962,570 ไร่
แบ่งออกเป็นกลุ่มตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) พื้นที่ 470,000 ไร่ กลุ่มตรวจประเมิน
เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน (T2) พื้นที่ 320,000 ไร่ และกลุ่มตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic
Thailand (T3) 172,570 ไร่ โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
(2.1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำ�ระบบ
ควบคุมภายใน (ICS) จำ�นวน 2 ครัง้ เพือ่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสูร่ ะบบการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์
ระบบกลุ่ม มีเกษตรกรจำ�นวน 2,596 กลุ่ม 56,366 ราย
(2.2) ยกระดัับการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์ ได้้สนับสนุุนเมล็็ดพัันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่ผลิิตโดยกรมการข้าว
ให้แ้ ก่เ่ กษตรกรทีผ่ า่ นการตรวจประเมินิ มาตรฐานการผลิติ ข้า้ วอินทรียร์ ะยะปรับั เปลีย่ น (T2) จำ�นวน 1,370 กลุม่
27,580 ราย พื้นที่ 286,255.25 ไร่่ รวมเมล็็ดพัันธุ์ทั้งสิ้น 665,070 กิโลกรััม
(2.3) ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ซึง่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มี 3 กลุม่ รวมทัง้ สิน้ 5,031 กลุม่ 109,746 ราย พืน้ ที่ 979,293.35 ไร่ และผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,767 กลุม่
99,559 ราย พื้นที่ 876,944.15 ไร่ แยกเป็น
- กลุม่ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรียเ์ บือ้ งต้น (T1) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2,762 กลุม่ 62,945 ราย พืน้ ที่ 495,203.50 ไร่ โดยมีเกษตรกรทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน 2,567 กลุม่ 55,531 ราย
พื้นที่ 422,749.50 ไร่
- กลุม่ ตรวจประเมินเข้าสูร่ ะยะปรับเปลีย่ น (T2) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,454 กลุม่
29,883 ราย พื้นที่ 308,683.75 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1,405 กลุ่ม 28,195 ราย พื้นที่
290,618.75 ไร่
- กลุ่มตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 815 กลุม่ 16,918 ราย พืน้ ที่ 175,406.10 ไร่ โดยมีเกษตรกรทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน 795 กลุม่
15,833 ราย พื้นที่ 163,575.90 ไร่
				 (3) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขน้ั สูงในการผลิตพืช เนือ่ งจากงบประมาณบางส่วน
ได้ถูกโอนไปใช้เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามระเบียบ พรบ.
โอนงบประมาณที่ได้รับลดลง จึงส่งผลให้มีการปรับกิจกรรมที่ดำ�เนินการ และในปี 2563 โครงการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืชได้รับจัดสรรเพียงแค่งบลงทุน เพื่อนำ�ไปจัดซื้อครุภัณฑ์สำ�รวจและ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การดำ�เนินงานตามกิจกรรม/ประเด็น/ตัวชี้วัดที่ปรากฏตามเอกสารขาวคาดแดง
ยังไม่สามารถดำ�เนินการได้
(4) โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำ�เนินการ
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เป้าหมาย
พื้นที่ 30,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,785 ราย พื้นที่ 27,183.50 ไร่ ซึ่งมีการส่งเสริม
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 รวม 407,752.50 กิโลกรัม และ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
				 (5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ข้าวพันธุก์ ข43 และข้าวเจ้าพืน้ นุม่ ) เป้าหมายพืน้ ที่
50,000 ไร่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 12 จังหวัด รวม 44,616.75 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด 1,906 ราย แบ่งเป็น
1) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี
และจังหวัดพิษณุโลก มี 9 กลุ่ม พื้นที่ 23,127.25 ไร่ เกษตรกร 918 ราย และ 2) กิจกรรมการผลิตข้าวนุ่ม
ครบวงจร (ข้าว กข79) ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พิษณุโลก นครปฐม
เพชรบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ราชบุรี และจังหวัดกำ�แพงเพชร มี 42 กลุ่ม พื้นที่ 21,489.50 ไร่ เกษตรกร
988 ราย โดยได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำ�นวน 446,000 กิโลกรัม
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				 (6) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำ�นวน
63,200 ตัน แบบให้เปล่าแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 827,000 ครัวเรือน ที่ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และ
อุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562 พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ในจังหวัดที่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวประสบภัย ทั้งนี้ กรมการข้าวได้ปรับลดเป้าหมายจากเดิมเป็นสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำ�นวน
34.128.306 ตัน ให้แก่เกษตรกร จำ�นวน 450,013 ครัวเรือน พืน้ ที่ 4.31 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด โดยผลดำ�เนินงาน
การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรได้ จำ�นวน 19,828.306 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.10 ของเป้าหมาย
			
			 6) การพัฒนาชาวนา มีผลดำ�เนินการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถเป็น (Smart Farmer) มีแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย 15,000 ราย ซึ่งสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องได้ จำ�นวน 14,370 ราย โดยได้ดำ�เนินการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านข้าว
ให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) จำ�นวน 77 ราย
			 7) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 สิน้ สุดการจำ�หน่ายกรมธรรม์ (วันที่ 31 ธันวาคม
2563) มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 1) ประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) จำ�นวนเกษตรขอเอาประกันภัย
3.43 ล้านราย พื้นที่ 43.90 ล้านไร่ จำ�นวนเงิน 4,006.27 ล้านบาท และ 2) ประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2)
จำ�นวนเกษตรกรขอเอาประกันภัย จำ�นวน 0.03 ล้านราย พื้นที่ 0.48 ล้านไร่ จำ�นวนเงิน 38.33 ล้านบาท  
		 3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
		 (1) โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างยุ้งฉาง
ให้ เ กษตรกรและสถาบั น เกษตรกรทั่ ว ประเทศ (รั ฐ ชดเชยดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 3) เป้ า หมาย 10,000 ราย
อยู่ระหว่างเวลารับชำ�ระหนี้
		 4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ
			 (1) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ดำ�เนินการแล้ว 13 จังหวัด
โดย 1) จัดประชุมกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ เพือ่ เชือ่ มโยงตลาดข้าวอินทรียแ์ ละข้าว GAP กับโรงสีและ
ผู้ประกอบการ 2) จัดประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP
3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร 4) การเชื่อมโยงตลาดขายตรงข้าว โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐระดับชุมชน/จังหวัดและ 5) จัด business matching ระหว่างผูป้ ระกอบการ
โรงสี ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 (2) โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้ วของไทยทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
พ.ศ. 2563-2565
			 (3) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2563/64 การช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำ�รงชีพอยู่ได้ และลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น วงเงินจ่ายขาดให้เกษตรกร 54,828.08 ล้านบาท โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท
ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ธ.ก.ส. จ่ายให้เกษตรกรแล้วจำ�นวน 4.695 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,804.46 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของงบประมาณทั้งหมด
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			 (4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อ
แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน) เพื่อรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อจำ�หน่ายและ/หรือแปรรูป โดยมีการจ่ายเงินกู้แล้ว จำ�นวน 85 ราย กู้แล้ว 5,246.66 ล้านบาท
คิดเป็น 0.522 ล้านตันข้าวเปลือก (จากเป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก)
			 (5) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสาร เพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
เป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บสต็อกจำ�นวน 256 ราย เป็นข้าวเปลือกรับซื้อ
จากเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 3.127 ล้านตันข้าวเปลือก            
			 (6) โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือก จ่ายสินเชือ่ โครงการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป้าหมาย 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก และกำ�หนดข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการฯ และวงเงินสินเชื่อต่อตัน ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท (2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 9,500 บาท
(3) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,600 บาท (4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 5,400 บาท และ (5) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
ตันละ 7,300 บาท กำ�หนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาท
ต่อตันข้าวเปลือก โดยเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางตนเองได้รับเต็มจำ�นวน สำ�หรับสถาบันเกษตรกร
ที่รับซื้อข้าวเปลือกเข้าโครงการฯ ได้รับในอัตรา 1,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก และเกษตรกรผู้ขายข้าวได้รับ
ในอัตรา 500 บาทต่อตันข้าวเปลือก โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 310,754 ราย กูแ้ ล้ว 18,326.42 ล้านบาท
คิดเป็น 1.813 ล้านตันข้าวเปลือก ระบายแล้ว 1.512 ล้านตันข้าวเปลือก คงเหลือ 0.302 ล้านตันข้าวเปลือก
		 5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ
(1) การเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในต่างประเทศ
(2) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าว
(3) ส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐานและปกป้องคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้า/เครือ่ งหมายรับรอง
ข้าวหอมมะลิไทย
(4) ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ปี 2563-2565
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สรุปผลการดำ�เนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2564/65			
ผลการดำ�เนินการงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2564/65
		 1. ช่วงการกำ�หนดอุปสงค์ อุปทานข้าว
กระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนดอุปสงค์ขา้ ว 26.918 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ำ หนด
อุปทานข้าว 29.187 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ (ข้าวหอมมะลิในพืน้ ที่ 23 จังหวัด
และข้าวหอมมะลินอกพืน้ ที่ 23 จังหวัด) 9.240 ล้านตันข้าวเปลือก 2) ข้าวหอมไทย 1.511 ล้านตันข้าวเปลือก
3) ข้าวเจ้า (ข้าวเจ้าพืน้ นุม่ และข้าวเจ้าพืน้ แข็ง) 11.759 ล้านตันข้าวเปลือก 4) ข้าวเหนียว 6.411 ล้านตันข้าวเปลือก
และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวพันธุ์ กข43 ข้าวอินทรีย์ และข้าวสี) 0.266 ล้านตันข้าวเปลือก
		 2. ช่วงการผลิต
			 1) การกำ�หนดพืน้ ทีป่ ลูกข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2564/65 ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ข้าว พื้นที่ 66.866 ล้านไร่ ผลผลิต 29.187 ล้านตันข้าวเปลือก แต่เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 1 (นาปี)
ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยว กรมการข้าวจึงได้ปรับปรุงการวางแผน
การผลิตข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 2 (นาปรัง) ตามพื้นที่ท่ผี ่านความเห็นชอบจากคณะทำ�งานวางแผน
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยปรับจากการวางแผนการผลิตข้าวที่เห็นชอบไว้ต้ังแต่ต้นปี พื้นที่รอบที่ 2 (นาปรัง)
จากเดิม 6.619 ล้านไร่ เป็น 9.029 ล้านไร่ และคาดการณ์ผลผลิตข้าวจากเดิม 3.940 ล้านตันข้าวเปลือก
เป็น 5.414 ล้านตันข้าวเปลือก ทำ�ให้พน้ื ทีป่ ลูกข้าวทัง้ ปีเพิม่ ขึน้ เป็น 69.276 ล้านไร่ ผลผลิตข้าว 30.661 ล้านตัน
ข้าวเปลือก โดยจะไม่กระทบกับความต้องการใช้ข้าวของประเทศมากนัก เนื่องจากยังไม่ได้นำ�พื้นที่และผลผลิต
ข้าวทีเ่ สียหายจากภัยธรรมชาติไปลบออก
				 รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 จำ�นวน 60.247 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.247 ล้านตันข้าวเปลือก
โดยสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ปี 2564/65 มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกข้าวนาปี 62.820 ล้านไร่ พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว
59.853 ล้านไร่ และผลผลิต 26.369 ล้านตัน
				 รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 2
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จำ�นวน 9.029 ล้านไร่ โดยปัจจุบนั มีผลการเพาะปลูกข้าวแล้ว 11.471 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 127.05 ของเป้าหมายพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการปลูกข้าว มีพน้ื ทีเ่ ก็บเกีย่ วแล้ว 10.337 ล้านไร่ (ข้อมูลจาก
คณะทำ�งานวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ณ เดือนมิถนุ ายน 2565 คาดการณ์พน้ื ทีป่ ลูกข้าว 11.217 ล้านไร่ พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว 11.171 ล้านไร่ และผลผลิต
7.213 ล้านตันข้าวเปลือก
			 2) การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปี 2564/65
				 รอบที่ 1 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 4,677,731 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 101.69 ของเป้าหมาย
4,600,000 ครัวเรือน พืน้ ที่ 62.689 ล้านไร่
				 รอบที่ 2 มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 443,860 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 110.97 ของเป้าหมาย
400,000 ครัวเรือน พืน้ ที่ 7.016 ล้านไร่ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565)
			 3) การจัดการปัจจัยการผลิต
				 (1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ ี ปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ชัน้ พันธุข์ ยาย – จำ�หน่าย 86,000 ตัน โดยผลการดำ�เนินงานสามารถผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีได้ 78,677.63 ตัน
และการจำ�หน่ายเมล็ดพันธุข์ า้ วได้ 58,407.82 ตัน
				 (2) ควบคุมค่าเช่าทีน่ า เป้าหมาย 70 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฉพาะพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเช่านา
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			 4) การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพืน้ ทีน่ าเหมาะสม
				 (1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เป้าหมายพืน้ ทีด่ �ำ เนินการ
66 จังหวัด กลุม่ เกษตรกร 1,285 กลุม่ เกษตรกร 71,731 ราย พืน้ ที่ 998,155 ไร่ ดังนี้ 1) จัดเวทีชมุ ชนดำ�เนินการแล้ว
จำ�นวน 1,204 แปลง 2) จัดประชุมหน่วยงานภาคีระดับจังหวัด จำ�นวน 50 จังหวัด 3) สนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วแล้ว
1,510,785 กิโลกรัม ไร่ 4) สนับสนุนเครือ่ งคัดทำ�ความสะอาดเมล็ดพันธุข์ า้ วแล้ว 28 เครือ่ ง 5) สนับสนุนรถดำ�นานัง่ ขับ
พร้อมถาดปลูกข้าวแล้ว 10 คัน และมีการจัดเวทีเรียนรูต้ ามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS แล้วแยกเป็นแปลงต่อเนือ่ งจำ�นวน 36,356 ราย และแปลงใหม่
ปี 2564 จำ�นวน 3,698 ราย
				 (2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้ 1) กิจกรรมต่อยอดการผลิต
ข้าวอินทรีย์ โดยอบรมหลักสูตรมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรียต์ า่ งประเทศเรียบร้อยแล้ว 148 ราย และมีชมุ ชน
ต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 4 ชุมชน นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 4 ผลิตภัณฑ์ แปลงตัวอย่าง
ในการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วอินทรีย์ 9 แปลง สนับสนุนบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสัญลักษณ์ 4 แห่ง สนับสนุนการทำ�ปุย๋ อินทรีย์
และสารชีวภาพ 4 แห่ง และการถ่ายทอดความรูอ้ นิ ทรีย์ 2 แห่ง ซึง่ ดำ�เนินการเรียบร้อยแล้ว  2) กิจกรรมยกระดับ
การผลิตข้าวอินทรีย์ มีเกษตรกรทีส่ มัครปี 2561 ได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ จำ�นวน 1,433 กลุม่
28,362 ราย 292,786 ไร่ และมีเกษตรกรทีส่ มัครปี 2562 ได้รบั การประเมินระยะปรับเปลีย่ น จำ�นวน 2,443 กลุม่
51,473 ราย 392,001.25 ไร่
				 (3) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขน้ั สูงในการผลิตพืช
(3.1) พัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 1 ระบบ เรียบร้อยแล้ว
โดยการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เช่น เครื่องปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ (Laser Land Levelling)
เครื่องอากาศไร้คนขับ (โดรน) เพื่อฉีดพ่นปุ๋ยและยาในแปลงนาข้าว และได้นำ�ท่อน้ำ�อัจฉริยะซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ในการจัดการน้�ำ อย่างประหยัดมาใช้ในแปลงเรียนรูเ้ กษตรอัจฉริยะ ฤดูนาปรัง ในพืน้ ที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี
ชัยนาท ปทุมธานี เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี
(3.2) พัฒนา Plateform การแสดงผลข้อมูลการจัดทำ�การระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ 1 ระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำ�นวน 2 เทคโนโลยี คือ
1) เทคโนโลยีการจัดการน้�ำ อย่างประหยัดโดยใช้ทอ่ น้�ำ อัจฉริยะ 2) เทคโนโลยีการจัดการระบบผลิตข้าวเพือ่ ลดต้นทุน
โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะลงใน Plateform
				 (4) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดำ�เนินการในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไร่ 30,000 ไร่ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม สุรนิ ทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร
ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุแ์ ล้ว 27,183.50 ไร่ เรียบร้อยแล้ว
				 (5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ข้าวพันธุก์ ข43 และข้าวเจ้าพืน้ นุม่ ) ดำ�เนินการ
ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พิษณุโลก นครปฐม เพชรบุรี
ชัยนาท สระบุรี ราชบุรี และจังหวัดกำ�แพงเพชร พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 50,000 ไร่ ได้มกี ารสนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วแล้ว
40,049 ไร่ ดำ�เนินการเรียบร้อยแล้ว
			 5) การพัฒนาชาวนา มีผลดำ�เนินการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย 15,000 ราย
โดย 1) จัดฝึกอบรม Model Smart Farmer หลักสูตร “เพิม่ ขีดความสามารถของชาวนาต้นแบบ” ระหว่างวันที่
21 - 23 ธ.ค. 2563 ดำ�เนินการแล้ว จำ�นวน 83 ราย 2) จัดอบรมเกษตรกร Young Smart Farmer ด้านข้าว
หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ 2 รุน่ ดำ�เนินการแล้ว จำ�นวน 78 ราย 3) จัดอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer
หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสูว่ ทิ ยากรมืออาชีพ 2 รุน่ ดำ�เนินการแล้ว จำ�นวน 218 ราย และ 4) จัดอบรมเกษตรกร
Developing Farmer หลักสูตร การทำ�นาแบบยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 รุน่ ดำ�เนินการแล้ว จำ�นวน 453 ราย
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			 6) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เป้าหมายพืน้ ทีเ่ อาประกันภัย 45 ล้านไร่ งบประมาณ
2,873.01 ล้านบาท โดยมีผลการดำ�เนินงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
รายการ
1. เกษตรกรขอเอาประกันภัย
Tier 1
Tier 2
2. จ่ายค่าสินไหมทดแทน
Tier 1
Tier 2

จำ�นวน (ราย)

พื้นที่ (ไร่)

เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)

3,656,141
8,724

43,388,196
115,418

3,558.60
9.72

113,187
3,541

1,200,854
38,521

1,512.00
9.25

			 7) การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว
(1) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
เป้าหมาย 67,590 ไร่
(2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2565 เป้าหมาย 5,000 ราย
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำ�นา เป้าหมาย 2,000 ราย
(4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
(5) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบสหกรณ์ เป้าหมาย 60 แห่ง
(6) แผนการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชหลังนาและการใช้น้ำ�ในการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายแปลงต้นแบบ 40 ไร่
(7) แผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ดังนี้ 1) ถั่วเหลือง ชั้นพันธุ์ขยาย 200 ตัน
2) ถัว่ เหลือง ชัน้ พันธุจ์ �ำ หน่าย 200 ตัน 3) ถัว่ เขียว ชัน้ พันธุข์ ยาย 200 ตัน 4) ถัว่ เขียว ชัน้ พันธุจ์ �ำ หน่าย 390 ตัน
5) ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย 120 ตัน 6) ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำ�หน่าย 200 ตัน 7) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม 200 ตัน
และ 8) ไรโซเบียม 15,000 กิโลกรัม

70

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปีการผลิต 2565/66

		 3. ช่วงการเก็บเกีย่ วและหลังเก็บเกีย่ ว
1) โครงการสินเชือ่ เพือ่ สร้างยุง้ ฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างยุง้ ฉางให้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรทัว่ ประเทศ (รัฐชดเชยดอกเบีย้ ร้อยละ 3) เหลือแต่ระยะเวลารับชำ�ระหนี้
		 4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ
		 1) โครงการเชือ่ มโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร กรมการข้าวได้ด�ำ เนินการเปิดรับสมัคร
ผู้ ป ระกอบการและกลุ่ ม เกษตรกรทั้ ง 77 จั ง หวั ด โดยมี ก ารจั ด ทำ �บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการซื้ อ ขายข้ า ว (MOU)
ทั้งสิ้น 641 ฉบับ ในพื้นที่ 11 จังหวัด ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว 37 ราย และกลุ่มเกษตรกร จำ�นวน
641 กลุ่ม 12,904 ราย พื้นที่ 163,306.75 ไร่ ประมาณการผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 56,894.95 ตัน ประมาณ
การผลผลิตที่คาดว่าจะขาย 33,797.02 ตัน
			 2) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว เป้าหมาย
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท
ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ และ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว จำ�นวน 4.675 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,154.52 ล้านบาท
			 3) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อ
แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน) เพื่อรวบรวม
ข้าวเปลือกเพือ่ จำ�หน่ายและ/หรือแปรรูป เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ผลการดำ�เนินงาน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
มีการจ่ายเงินกู้ จำ�นวน 65 ราย กูแ้ ล้ว 6,705.68 ล้านบาท คิดเป็น 0.667 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือร้อยละ 44.47
ของเป้าหมาย 1.50 ล้านตันข้าวเปลือก)
			 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสาร เพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
เป้าหมาย 4 ล้านตัน ผลการดำ�เนินงาน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 213 ราย
เป็นข้าวเปลือกรับซื้อจากเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 2.695 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือร้อยละ 67.38 จากเป้าหมาย
4 ล้านตันข้าวเปลือก)
			 5) โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือก จ่ายสินเชือ่ โครงการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เป้าหมาย 2 ล้านตัน ผลการดำ�เนินงาน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 309,240 ราย
กู้แล้ว 19,746.28 ล้านบาท คิดเป็น 1.968 ล้านต้นข้าวเปลือก (หรือร้อยละ 98.40 จากเป้าหมาย 2 ล้านตัน
ข้าวเปลือก) ระบายแล้ว 1.827 ล้านต้น คงเหลือ 0.140 ล้านตัน
		 5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ
1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
2) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าว
3) การประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในและต่างประเทศ
4) การประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
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สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-4463 โทรสาร 02-561-3624
ที่ปรึกษา/อำ�นวยการ
นายชิษณุชา

บุดดาบุญ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

คณะผู้จัดทำ�
1. นางสาวเยาวลักษณ์
2. นางดวงตา
3. นางเกศินี
4. นางเบญจวรรณ
5. นางสาวเตือนใจ
6. นางสาวเปมิกา

แสนคำ�
บุรีเทพ
พูลทวี
อ่วมสน
คงทอง
ศิริพิลา

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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