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หกทศวรรษข้าวไทยในเวทีข้าวโลก
โดย ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยและเลขาธิการ 
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยในหลายๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 
โดยเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศมาอย่างยาวนาน ใน
บทความนี้จะเป็นการน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้าวไทยในอดีต ซึ่งรวมถึงประวัติการพัฒนาข้าวไทย ประวัติการ
ปลูกข้าว และประวัติการค้าข้าวของไทยในช่วงประมาณ 60 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการน าเสนอจะเป็นทั้งข้อมูล 
ในส่วนของประเทศไทยเป็นการเฉพาะ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับภาพรวมการผลิตและ
การค้าข้าวของโลก รวมทั้งประเด็นท้าทายข้าวไทยที่จะต้องเผชิญต่อไปในอนาคต



1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าวของโลก

ข้าว คือ ชีวิตของผู้คนจ ำนวนมำก ประชำกรกว่ำครึ่งโลกหรือประมำณ 
3,500..ล้ำนคน บริโภคข้ำวเป็นอำหำรหลัก ขณะเดียวกันประชำกรโลกประมำณ 
800 ล้ำนคนยังอดยำกหิวโหยเนื่องจำกขำดอำหำรบริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก
และอยู่ในประเทศยำกจน องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติได้
คำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 2593 หรืออีกประมำณ 30 ปีข้ำงหน้ำ ประชำกรของโลก
จะเพิ่มเป็นประมำณ 9,000 ล้ำนคน จำกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประมำณ 7,000 ล้ำน
คนเศษ ควำมต้องกำรบริโภคข้ำวจะเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้องค์กำรสหประชำชำติได้
ให้ควำมส ำคัญกับข้ำวเป็นอย่ำงมำกโดยในปี พ.ศ. 2509 และ พ.ศ. 2547 ได้

ข้ำวเป็นสินค้ำกำรเมืองที่มีควำมอ่อนไหวในเกือบทุกประเทศโดยเฉพำะประเทศที่ผลิตข้ำวไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคใน
ประเทศต่ำงเร่งรัดกำรผลิตข้ำวเพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริโภคในประทศ และหลำยประเทศได้มีมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ท้ัง
มำตรกำรภำษีและมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ผลิตข้ำวในประเทศ จีนและอินเดียเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่อันดับ 1 
และ 2 ตำมล ำดับ ทั้ง 2 ประเทศมีผลผลิตรวมกันประมำณครึ่งหนึ่งของโลก ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้ำวอันดับ 6 ของโลก 
ประมำณร้อยละ 4 ของผลผลิตรวมของโลก ขณะเดียวกันจีนและอินเดียก็เป็นผู้บริโภครำยใหญ่ของโลกด้วย ทั้งสองประเทศ
รวมกัน บริโภคข้ำวประมำณ ครึ่งหนึ่งของกำรบริโภคท้ังโลก

กำรค้ำขำยข้ำวของโลกในปัจจุบันมีประมำณเพียงร้อยละ 10 ของผลผลิตโลก และผู้น ำเข้ำรำยใหญ่ของโลกก็เป็นประเทศ
ผู้ผลิตข้ำวได้เองในปริมำณที่มำกด้วย ท ำให้รำคำข้ำวในตลำดโลกอ่อนไหวมำก แม้ว่ำในประเทศที่พัฒนำแล้ว มีกำรบริโภคต่อ
หัวลดลง แต่ระยะยำวควำมต้องกำรข้ำวยังคงเพิ่มขึ้น เพรำะประชำกรโลกเพิ่มขึ้น และยังมีคนอีกจ ำนวนมำกยังขำดแคลน
ข้ำวบริโภค

2. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าวและชาวนาไทย

ข้ำวเป็นอำหำรหลักของคนในชำติ สร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำรให้กับประเทศ และมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวม
ของประเทศเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร ข้ำวเป็น
พืชที่มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สำขำพืช
สูงสุด เป็นแหล่งจ้ำงงำนในประเทศมำกที่สุดและเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ประกอบไปด้วย ครัวเรือนประมำณ 4 ล้ำน
ครัวเรือนที่ปลูกข้ำว คิดเป็นประชำกรประมำณ 18 ล้ำนคน เป็น
สินค้ำส่งออกท ำรำยได้ให้กับประเทศปีละประมำณ 200,000 
ล้ำนบำท เป็นอันดับ 2 ของสินค้ำเกษตรส่งออกในปัจจุบัน 

ก ำหนดให้เป็นปีข้ำวสำกล (International Year of Rice) ซึ่งมีกำรเฉลิมฉลองกันในหลำยประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย

รองจำกยำงพำรำ กำรปลูกข้ำวยังคงเป็นวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยจ ำนวนมำกจนถึงปัจจุบัน ชำวนำ
ประมำณร้อยละ 70 มีเนื้อที่ท ำนำ น้อยกว่ำ 30 ไร่ โดยมีเนื้อที่ปลูกในฤดูนำปีเฉลี่ยเพียง 16 ไร่ต่อครัวเรือน หัวหน้ำครอบครัว
ของชำวนำท่ีมีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีมำกกว่ำร้อยละ 30 และมีอำยุเฉลี่ย 56 ปี มีสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.5 คน หัวหน้ำ
ครัวเรือนประมำณร้อยละ 80 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำเท่ำนั้น เนื่องจำกมีเนื้อที่ถือครองน้อยและผลตอบแทนสุทธิต่อ
ไร่ค่อนข้ำงน้อย เพรำะรำคำแปรปรวนและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้ชำวนำส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน



3. ประวัติการพัฒนาข้าวไทย

ประวัติกำรพัฒนำข้ำวไทยที่น ำเสนอในที่นี้ จะกล่ำวถึง
เฉพำะช่วงเวลำท่ีมีเหตุกำรณ์ส ำคัญเท่ำนั้น และจะกล่ำว
เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำองค์กรที่เกี่ยวกับข้ำวและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่มีส่วนท ำให้กำร
พัฒนำข้ำวประสบผลส ำเร็จด้วย ซึ่งเรียงล ำดับได้ดังนี้

พ.ศ. 2419  ในกำรประกวดสินค้ำข้ำวของบริษัทค้ำข้ำวต่ำงๆ
ของโลก  ที่  เมืองเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ข้ำว
ไทยจำกโรงสีกิมเจ็งของประเทศไทย ได้รับรำงวัลเหรียญ
ทองแดง ท ำให้คนทั้งโลกรู้จักข้ำวไทยนับตั้งแต่นั้นมำ

พ.ศ. 2431  รัชกำลท่ี 5 พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้
สัมปทำนแก่ “บริษัทขุดคลองและคูนำสยำม” เป็นระยะเวลำ 
25 ปี ให้ด ำเนินกำรขุดระบบคลองในทุ่งหลวงรังสิต ซึ่งต่อมำ
ก็ได้มีกำรขุดคลองขึ้นอีกจ ำนวนมำก  ท ำให้สำมำรถท ำนำได้ดี 
และเส้นทำงคมนำคมทำงน้ ำมีควำมสะดวก ส ำหรับขนส่งทั้ง
คนและสินค้ำ รวมท้ังข้ำวด้วย

พ.ศ. 2450   มีกำรประกวดข้ำวครั้งแรกในประเทศไทย โดย
กระทรวงเกษตรำธิกำร สมัยรัชกำลที่ 5 ที่ เมืองธัญบุรี 
(อ ำเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) ซึ่งข้ำว “ปิ่นทอง” ของนำยเอี่ยม 
ได้รับรำงวัลที่ 1 ได้เงินรำงวัล 400 บำท กำรประกวดพันธุ์
ข้ำวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวของ
ประเทศ เพรำะชำวนำมีสิ่งจูงใจที่จะพัฒนำข้ำวของตนเองให้
ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

พ.ศ. 2451 ประกวดพันธุ์ข้ำวระดับประเทศครั้งท่ี 2 โดยได้
ย้ำยมำจัดที่วัดสุทัศน์วนำรำม กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2453  ประกวดพันธุ์ข้ำวครั้งท่ี 3 ได้ย้ำยมำจัดในงำน
แสดงกสิกรรมแลพำนิ ชกำร ครั้ งที่  1  ที่ วั งสระปทุม 
กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกำลท่ี 5

พ.ศ. 2454  ประกวดพันธุ์ข้ำวในงำนแสดงกสิกรรมแลพำนิช
กำร ครั้งท่ี 2 ที่วังสระปทุม ซึ่งตรงกับสมัยรัชกำลท่ี 6

พ.ศ. 2459  จัดตั้งสถำนีวิจัยข้ำวแห่งแรกของประเทศที่
รังสิต ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ถนนรังสิต -
นครนำยก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจัย
ในเรื่องข้ำวได้อย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

พ.ศ. 2476 ในงำนประกวดข้ำวโลกที่เมืองเรจินำ ประเทศ
แคนำดำ ข้ำวพันธุ์ปิ่นแก้วของไทยได้รับรำงวัลที่ 1 นอกจำกนี้
ไทยยังได้รับรำงวัลที่ 2,3 และรำงวัลอื่นๆ อีก  8 รำงวัล รวม
เป็น 11 รำงวัล จำกท้ังหมด 20 รำงวัล ท ำให้ข้ำวไทยมี
ชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก

พ.ศ. 2481 ยกฐำนะ  “แผนกข้ำว” เป็น “กองกำรข้ำว” ใน
กรมเกษตรและประมง กระทรวงเกษตรำธิกำร 

พ.ศ. 2496 ตั้งกรมกำรข้ำว  (ยุคแรก)     สังกัดกระทรวง   
เกษตร เพื่อให้กำรวิจัยพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตข้ำวเป็นไป
อย่ำงกว้ำงขวำง โดยมี ม.จ.จักรพันธุ์ เพ็ญศิริจักรพันธุ์ เป็น
อธิบดีคนแรก และมีส ำนักงำนข้ำวอ ำเภอและส ำนักงำนข้ำว
จังหวัดในสังกัดกรมกำรข้ำวด้วย ท ำให้งำนวิจัยและส่งเสริม
กำรผลิตข้ำวก้ำวหน้ำมำกขึ้นตำมล ำดับ



พ.ศ. 2502 กรมกำรข้ำวได้มีกำรกำรรับรองพันธุ์ “ข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105” โดยเป็นกำรคัดพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมโดย
พนักงำนข้ำวอ ำเภอทั่วประเทศตำมนโยบำยกรมกำรข้ำว 
ในขณะนั้น ซึ่งพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ที่พบที่ อ.
บำงคล้ำ จ .ฉะเชิงเทรำ ในปี 2496 และน ำไปคัดเลือก
ปรับปรุงให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ที่สถำนท่ีทดลองข้ำวโคกส ำโรง จ.
ลพบุรี ต่อมำไปโด่งดังที่ทุ่งกุลำร้องไห้ และปัจจุบันยังเป็น
พันธุ์ข้ำวท่ีได้รับควำมนิยมสูงสุดในกำรปลูก โดยเฉพำะใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือตอนบน แต่ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้ำงต่ ำ ประมำณ 363 กิโลกรัม โครงกำร
รวบรวมพันธุ์ข้ำวท่ัวประเทศนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

พ.ศ. 2500  เปิดเขื่อนเจ้ำพระยำ ท ำให้ลุ่มเจ้ำพระยำมีระบบ
ชลประทำนเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำว โดยเฉพำะสำมำรถ
ขยำยพื้นที่ปลูกข้ำวนำปรังในช่วงต่อๆ มำได้อีกมำก

พ.ศ. 2512 รับของพันธุ์ข้ำว กข1  กข2 (ข้ำวเหนียว) และ 
กข3 ซึ่งเป็นข้ำวไม่ไวต่อช่วงแสงรุ่นแรก ที่ปลูกได้ทั้งฤดูนำปี
และนำปรัง (กข ย่อมำจำก กรมกำรข้ำว เลขคี่เป็นข้ำวเจ้ำ
เลขคู่เป็นข้ำวเหนียว) โดยพันธุ์ กข1 ได้จำกกำรผสมพันธุ์
ระหว่ำง พันธุ์ IR8 ที่ได้จำกสถำบันวิจัยข้ำวนำนำชำติ (IRRI) 
เป็นพันธุ์แม่และพันธุ์เหลืองทองของไทยเป็นพันธุ์พ่อ ซึ่งจะ
เห็นประโยชน์จำกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
ข้ำวไทย

พ.ศ. 2515  ยุบกรมกำรข้ำว โดยโอนส ำนักวิจัย และพัฒนำ
ข้ำว ซึ่งรับผิดชอบเฉพำะงำนวิจัยและพัฒนำข้ำวไปสังกัด
กรมวิชำกำรเกษตร ส่วนงำนส่งเสริมกำรผลิตข้ำวไปสังกัด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในช่วงเดียวกันกับกรม
วิชำกำรเกษตร เนื่องจำกรัฐบำลสมัยนั้นมีนโยบำยปรับ
โครงสร้ำงกระทรวงใหม่ ให้มีกำรแบ่งโครงสร้ำงตำมลักษณะ
งำน คือ แยกงำนวิจัยและพัฒนำ และงำนส่งเสริมออกจำก
กันแทนกำรแบ่งหน่วยงำนตำมชนิดสินค้ำ เช่น ข้ำวขึ้นกับ
กรมกำรข้ำวและพืชอื่นๆขึ้นกับกรมกสิกรรม เป็นต้น

พ.ศ. 2516 รัฐบำลไทย โดยกำรสนับสนุนของรัฐบำล
ออสเตรเลีย ได้เริ่มโครงกำรพัฒนำทุ่งกุลำร้องไห้จำกท่ีเคย
ถูกน้ ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งมำกในฤดูแล้งท ำให้ไม่
สำมำรถปลูกอะไรได้เลย กลำยมำเป็นแหล่งปลูกข้ำวหอม
มะลิท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งต่อมำข้ำวหอมมะลิที่ปลูก
ในพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นข้ำวสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์พันธุ์หนึ่ง ทุ่งกุลำร้องไห้มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 
2.1 ล้ำนไร่ ครอบคลุม 5 จังหวัด 11 อ ำเภอ ได้แก่ ร้อยเอ็ด 
(4 อ ำเภอ ประมำณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด)    สุรินทร์ (2 
อ ำเภอ) ศรีษะเกษ  (2 อ ำเภอ) มหำสำรคำม (1 อ ำเภอ) 
ยโสธร (2 อ ำเภอ) ได้พัฒนำไปแล้วประมำณ 50% ของพื้นท่ี
ทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวอย่ำงของกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรที่ดี
โครงกำรหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยใต้
งบประมำณช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ

พ.ศ. 2520 รับรองพันธุ์ กข6 เป็นข้ำวเหนียวหอมนุ่มไวต่อ
ช่วงแสง ปลูกได้เฉพำะฤดูนำปี ได้จำกกำรอำบเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ขำวดอกมะลิ 105 ด้วยรังสีแกมม่ำปริมำณ 20 กิโลแรด ซึ่ง
พันธุ์  กข6 นี้ยังนิยมปลูกในปัจจุบัน โดยเฉพำะในภำค
ตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  วั นที่ เ ก็ บ เ กี่ ย วประมำณ 2 1 
พฤศจิกำยน ผลผลิตเฉลี่ยในสถำนีทดลองได้ประมำณ 666 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจะเห็นประโยชน์จำกกำรน ำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมำปรับปรุงพันธุ์ข้ำว

พ.ศ. 2521  เผยแพร่เทคโนโลยีหว่ำนน้ ำตม (หว่ำนข้ำวงอก) 
ท ำให้สำมำรถขยำยพื้นท่ีปลูกข้ำวนำปรังในภำคกลำงได้มำก
ขึ้น เพรำะให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง และลดแรงงำนในกำรปัก
ด ำ



พ.ศ. 2524 รับรองพันธุ์ กข10  เป็นข้ำวเหนียวไม่ไวต่อช่วง
แสง สำมำรถปลูกได้ท้ังนำปีและนำปรัง เกิดจำกกำรใช้รังสี
นิวตรอนปริมำณ 1 กิโลแรด อำบเมล็ดพันธุ์ข้ำว กข1 (ข้ำว
เจ้ำ) ซึ่งให้ผลลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมำณ 660 กิโลกรัม แต่ไม่มี
ควำมหอมเหมือนกับ กข6 

พ.ศ. 2543 รับรองพันธุ์ ปทุมธำนี 1  เป็นข้ำวหอมคุณภำพ
ใกล้เคียงกับข้ำวขำวดอกมะลิ 105 แต่ไม่ไวต่อช่วงแสง จึง
ปลูกในฤดูนำปรังได้ และให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงประมำณ 
650-774 กิโลกรัม และสูงกว่ำข้ำวขำวดอกมะลิ 105 
ประมำณเกือบเท่ำตัว นิยมปลูกในภำคกลำง แต่มีจุดอ่อนคือ 
ไม่ต้ำนทำนต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

พ.ศ. 2521  รับรองพันธุ์ กข15 เป็นข้ำวเจ้ำไวต่อช่วงแสง ได้
จำกกำรอำบเมล็ดพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 โดยใช้รังสี
แกมม่ำปริมำณ 15 กิโลแรด มีควำมหอมเช่นเดียวกับข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105 แต่เก็บเกี่ยวเร็วกว่ำ (พันธุ์เบำ) คือประมำณ
วันที่ 10 พฤศจิกำยน (ปัจจุบันอำจเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นเล็กน้อย 
เพรำะฤดูกำลเปลี่ยนไป) ขณะที่ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 เก็บ
เกี่ยวประมำณวันที่ 20-25 พฤศจิกำยน โดยข้ำวพันธุ์  กข15 
นี้จะมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมำณ 422-522 กิโลกรัม ซึ่งพันธุ์
นี้ได้ถูกนับรวมกับข้ำวขำวดอกมะลิ 105 และเรียกว่ำ “ข้ำว
หอมมะลิไทย” ตำมมำตรฐำนส่งออกของกระทรวงพำณิชย์

พ.ศ. 2549  ตั้งกรมกำรข้ำว (ยุคที่ 2) สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยโอนงำนวิจัยและพัฒนำข้ำวจำกกรม
วิชำกำรเกษตรและงำนส่งเสริมกำรผลิตข้ำว และงำนผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ำวมำจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร

พ.ศ. 2549 กรมกำรข้ำวได้น ำพันธุ์ข้ำวพันธุ์สังข์หยดท่ีปลูกอยู่
ในจังหวัดพัทลุงไปขึ้นทะเบียนเป็นข้ำวสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographical Indication: GI) พันธุ์แรกของไทยตำม 
พ.ร.บ. สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 (ก ำกับดูแลโดย 
กระทรวงพำณิชย์) ภำยใต้ชื่อ “ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีข้ำวที่ขึ้นทะเบียนเป็นข้ำว GI แล้ว 
จ ำนวน 10 พื้นที่

พ.ศ. 2550 รับรองพันธุ์ข้ำว กข33 หรือ หอมอุบล 80 ซึ่งเป็น
ข้ำวเจ้ำไม่ไวต่อช่วงแสงได้จำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ข้ำวที่ได้จำกสถำบันวิจัยข้ำวนำนำชำติ 
(IRRI) มีอำยุเก็บเกี่ยว 130 วัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมำณ 
493 กิโลกรัม

พ.ศ. 2552  รับรองพันธุ์ กข43 เป็นข้ำวเจ้ำไม่ไวต่อช่วงแสง 
อำยุสั้นคือ มีอำยุเก็บเกี่ยวเพียง 95 วัน ได้จำกกำรผสมพันธุ์
ระหว่ำงข้ำวเจ้ำหอมสุพรรณบุรี และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 561 กิโลกรัม ลักษณะเด่นคือ มีค่ำดัชนี
น้ ำตำล (Glycemic Index : GI ) ปำนกลำงค่อนข้ำงต่ ำ คือ 
กำรย่อยแป้งและดูดซึมช้ำ ท ำให้น้ ำตำลในกระแสเลือด
ค่อนข้ำงต่ ำ จึงเหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมระดับ
น้ ำตำลในเลือด

พ.ศ. 2558  รับรองพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ) เป็นข้ำวเจ้ำไม่
ไวต่อช่วงแสง ได้จำกกำรผสมระหว่ำงข้ำวขำวดอกมะลิ 105 
ต้นเตี้ยกลำยพันธุ์ (แม่) กับพันธุ์สังข์หยด (พ่อ) อำยุเก็บเกี่ยว 
136 วัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 797 กิโลกรัม มีจุดเด่นคือ มีอ
มิโลสต่ ำ คือ 12.2% มีปริมำณสำรต้ำนอนุมูลอิสระฟีโนลิก
และฟลำโวนอยด์สูง ผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้ำงสูง ปลูกได้ทั้งนำ
น้ ำฝนและนำชลประทำนทั้งฤดูนำปีและนำปรัง

พ.ศ. 2558  รับรองพันธุ์ข้ำวเหนียวด ำลืมผัว  ไวต่อช่วงแสง 
เก็บเกี่ยวประมำณกลำงเดือนตุลำคม มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
สูง โดยเฉพำะสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ได้แก่ แอนโทไชยำนิน
และแกมมำโอไรซำนอล กรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมกำ 3 
โอเมกำ 6 โอเมกำ 9 และวิตำมิน เช่น วิตำมินอี ธำตุอำหำร 
เช่น เหล็ก แคลเซียมและแมงกำนีส



ในส่วนของข้ำวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นข้ำวสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (ข้ำว GI) ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 พื้นที่ ได้แก่ ข้ำวสังข์หยด
เมืองพัทลุง (2549) ข้ำวฮำงหอมทองสกลทวำปี (2549) ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ (2550)       ข้ำวหอมมะลิสุรินทร์ (2551) 
ข้ำวเจ๊กเชยเสำไห้ (สระบุรี)(2552) ข้ำวเหลืองประทิวชุมพร (2552) ข้ำวเหนียวเขำวงกำฬสินธุ์ (2552) ข้ำวกล่ ำล้ำนนำ (2555) 
ข้ำวไร่ลืมผัว (2557) และข้ำวหอมมะลิอุบลรำชธำนี (2559)

โดยสรุปประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวโดยกำรปรับปรุงพันธุ์พื้นเมืองและผสมข้ำมพันธุ์ ซึ่งเรียกว่ำข้ำวพันธุ์ผสม ซึ่ง
เป็นทั้งพันธุ์ข้ำวไทยที่พัฒนำขึ้นมำเอง และพันธุ์ที่ได้จำกสถำบันวิจัยข้ำวนำนำชำติ ผลกำรปรับปรุงพันธุ์ที่ได้จะเป็นทั้งพันธุ์ที่ ไว
ต่อช่วงแสงที่ปลูกได้เฉพำะฤดูนำปีและพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสำมำรถปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ำมีน้ ำเพียงพอ นอกจำกนี้กรมกำร
ข้ำวยังได้มีกำรรวบรวมพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองต่ำงๆ เก็บไว้ในธนำคำรเชื้อพันธุ์ (Gene Bank) จ ำนวน 17,093 ตัวอย่ำงพันธุ์ นับ
จนถึงปัจจุบันมีพันธุ์ที่ได้รับกำรรองรับโดยกรมกำรข้ำวแล้วรวม 148 พันธุ์ แยกเป็นข้ำวไวต่อช่วงแสง 96 พันธุ์ ไม่ไวต่อช่วง
แสง 52 พันธุ์ และแยกเป็นข้ำวเจ้ำ 120 พันธุ์ ข้ำวเหนียว 28 พันธุ์ (ตำรำงท่ี 1)

ระบบนิเวศ
ในนาข้าว

ข้าวไวต่อช่วงแสง ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
รวม

ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว รวม ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว รวม
ข้าวนาสวน 56 14 70 44 7 51 121
ข้าวขึ้นน้ า 6 1 7 - - 0 7
ข้าวน้ าลึก 6 - 6 1 - 1 7
ข้าวไร่ 7 6 13 - - 0 13
รวม 75 21 96 45 7 52 148

ตารางที่ 1 จ ำนวนพันธุ์ข้ำวที่ผ่ำนกำรรับรองพันธุ์จำกกรมกำรข้ำว จ ำแนกตำมระบบนิเวศที่ปลูก ควำมไวต่อช่วงแสง และ
ประเภทของข้ำว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ถึงปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561)

ที่มา: กรมกำรข้ำว

4. ประวัติการปลูกข้าวของไทย

จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์พบว่ำ บริเวณแหลมทองหรือที่
เรียกว่ำ สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของประเทศไทย ในปัจจุบันได้มีกำร
ปลูกข้ำวมำนำนหลำยพันปีแล้ว จุดที่พบหลักฐำนร่องรอยกำรปลูกข้ำว
กระจำยอยู่ทั่วประเทศ เช่น ที่ถ่ ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ ำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ้ำนเชียง อ ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี 
อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี และอ ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี นอกจำกนี้ในหลักศิลำจำรึกของพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช สมัย
กรุงสุโขทัย ยังปรำกฏข้อควำมว่ำ “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ ามีปลา ใน
นามีข้าว” แสดงให้เห็นว่ำ กำรปลูกข้ำวของไทยนี้ได้มีกำรสืบสำน
ต่อเนื่องกันมำเป็นเวลำนำนแล้วจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกำรปลูกข้ำวท้ังฤดูนำปีและฤดูนำปรัง จำกสถิติท่ีรวบรวมได้ตั้งแต่ปี 2491 พบว่ำ ประเทศไทยมี
กำรปลูกข้ำวนำปี (ฤดูฝน)ประมำณ 30 ล้ำนไร่ และได้ขยำยพื้นที่ปลูกมำกขึ้นตำมล ำดับ โดยบำงช่วงอำจมีกำรปลูกน้อยลง
บ้ำง เนื่องจำกดินฟ้ำอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยหรือรำคำตกต่ ำ อัตรำกำรขยำยตัวของพื้นที่ปลูกข้ำวนำปีตั้งแต่ปี 2491/92 จนถึงปี 
2559/60 เฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกประมำณ 60 ล้ำนไร่ หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่ำตัว ในช่วงระยะเวลำประมำณ 
70 ปีที่ผ่ำนมำ (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตข้ำว

ในส่วนของนำปรัง (ฤดูแล้ง) ในปี 2491 มีเนื้อที่ปลูกประมำณ 2.6 ล้ำนไร่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อ
ปี โดยในปี 2555 มีเนื้อที่ปลูกสูงสุด 18.1 ล้ำนไร่ และในปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกลดลง เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยให้ลดพื้นที่ปลูก
ข้ำวนำปรังลง เพรำะประเทศไทยผลิตข้ำวได้เกินควำมต้องกำรของตลำด ประกอบกับรัฐบำลก็ไม่มีนโยบำยรับจ ำน ำข้ำว 
(ยกเว้นจ ำน ำท่ีเก็บไว้ในยุ้งฉำงของเกษตรกรเอง) ปัจจุบันจึงเหลือพื้นที่ปลูกเพียงประมำณ 10 ล้ำนไร่เศษเท่ำนั้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตข้ำวนำปรัง

ส ำหรับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของนำปรัง จะมีผลิตเฉลี่ยสูงกว่ำนำปีเกือบเท่ำตัว เพรำะมีพันธุ์ดีและได้รับน้ ำเพียงพอ โดย
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้ำวนำปรังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี ส่วนนำปี ผลผลิตเฉลี่ย มีอัตรำกำรเจริญเติบโตประมำณร้อยละ 
1.3 ต่อปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของนำปีค่อนข้ำงต่ ำ  เนื่องจำกส่วนใหญ่อำศัยน้ ำฝนเป็นหลักและพันธุ์ข้ำวนำปีที่ปลูกมีข้อจ ำกัดใน
ด้ำนพันธุกรรม เพรำะเป็นพันธุ์ที่พัฒนำมำจำกพันธุ์พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นพันธุ์ที่ผู้บริโภคต้องกำร ซึ่งพันธุ์เหล่ำนี้ก็ จะ
สำมำรถจ ำหน่ำยได้รำคำดีกว่ำพันธุ์ที่ปลูกในฤดูนำปรังที่ให้ผลผลิตสูง

4. ประวัติการส่งออกข้าวไทย

ประเทศไทยมีกำรส่งออกข้ำวมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ ในช่วงประมำณปี พ.ศ. 2199 ถึงปี พ.ศ. 2257 ซึ่งส่วนใหญ่
ด ำเนินกำรโดยบริษัทของชำวฮอลันดำ (เนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน) ต่อมำในช่วงหลังปี 2265 กำรค้ำกับฮอลันดำเริ่มลดลง ไทย
ได้หันไปค้ำขำยกับประเทศจีน ซึ่งมีพลเมืองมำกและอำหำรขำดแคลนจนถึงปี 2300 ซึ่งเป็นช่วงค้ำข้ำวกับจีนรุ่งเรืองมำกที่สุด 
หลังเสียกรุงแก่พม่ำ ในปี พ.ศ. 2310 รำคำข้ำวในประเทศสูงขึ้น และเกิดน้ ำท่วม ไม่ปรำกฏหลักฐำนชัดเจนเกี่ยวกับกำรส่งออก
ข้ำวของไทย



กำรส่งออกข้ำวของไทยปรำกฏชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกำลที่ 5 โดยในช่วงสมัยตั้งแต่ปี 2460 ประเทศไทยมีกำร
ส่งออกข้ำวไปยังต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ปริมำณกำรส่งออกผันแปรไปในแต่ละปี ลูกค้ำที่ส ำคัญคือจีนและมำลำยำ 
(มำเลเซียในปัจจุบัน) บำงส่วนส่งไปขำยยังเนเธอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น แอฟริกำ และยุโรปด้วย กำรท่ีไทยสำมำรถส่งออกข้ำวได้
อย่ำงต่อเนื่องในปริมำณที่มำกเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่อื่นๆ เนื่องจำกประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำระบบ
ชลประทำน โดยกำรขุดคลองมำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 5 ท ำให้กำรปลูกข้ำวได้ผลดี รวมท้ังในระยะต่อๆ มำ

ได้มีกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวที่ไม่ไวแสงขึ้น ซึ่งสำมำรถปลูกได้ในฤดูแล้งและพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกโดยท ำนำหว่ำนน้ ำตม 
ท ำให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงขึ้น และผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น จนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก 31 ปี ติดต่อกัน ในช่วงกว่ำ 50 
ปีที่ผ่ำนมำ ตลำดส่งออกโลกได้เพิ่มขึ้นจำกประมำณ 5 ล้ำนตัน เป็นประมำณ 48 ล้ำนตันในปัจจุบันและกำรส่งออกข้ำวของ
ไทยในช่วงเวลำเดียวกันก็เพิ่มขึ้นตำมล ำดับจำกประมำณ 1 ล้ำนตัน เป็นประมำณ 10 ล้ำนตัน ในด้ำนสัดส่วน (%) กำรตลำด
ข้ำวของไทยในตลำดโลกลดลงจำกที่เคยสูงสุดประมำณร้อยละ 43 ในปี 2531 ต่ ำสุดร้อยละ 10 ในปี 2515 และปัจจุบัน เหลือ
เพียงประมำณร้อยละ 25 เท่ำนั้น ชี้ให้เห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันข้ำวไทยเริ่มลดลง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 สัดส่วนกำรตลำดข้ำวไทยในตลำดโลก

ในช่วงระหว่ำงปี 2504 จนถึงปัจจุบันหรือประมำณ 6 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 – 3 ของโลกมำ
โดยตลอด โดยไม่เคยต่ ำกว่ำอันดับ 3 เลย สำมำรถส่งออกเป็นที่ 1 ได้ครั้งแรกเมื่อปี 2507 – 2509     ปี  2514 – 2515  
และปี 2520 – 2521 ตั้งแต่ปี 2524 – 2554 (31 ปี) ส่งออกเป็นท่ี 1 โดยตลอดไม่มีใครแย่งชิงต ำแหน่งได้ ส ำหรับประเทศท่ี
เคยได้ท่ี 1 ในกำรส่งออก ได้แก่ เมียนมำ ในปี 2504-2506 สหรัฐอเมริกำในปี 2510-2513 ,2518, 2519, 2521, 2523 ประเทศ
จีน ในปี 2516, 2517 ส่วนอินเดีย เริ่มติดอันดับ 2 ในปี 2538 และเป็นอันดับ 1 ครั้งแรกในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ส่วน
เวียดนำมเริ่มติดอันดับ 3 ในปี 2532 และเป็นอันดับ 2 ครั้งแรก ในปี 2540 แต่ไม่เคยเป็นอันดับ 1 เลย ในช่วงเวลำดังกล่ำว มี
เพียง 6 ประเทศ คือ ไทย อินเดีย สหรัฐอเมริกำ จีน เวียดนำม และปำกีสถำนเท่ำนั้นที่เคยติดอันดับ 1 - 3 ของกำรส่งออก
ข้ำวโลก (ตำรำงผนวกที่ 1)    ไทยเสียแชมป์ให้กับอินเดียตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2555 นั้น ไทยส่งออกเป็น
อันดับ 3 รองจำกเวียดนำม ทั้งนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำไทยไม่มีข้ำวมำกพอที่จะส่งออกได้มำก แต่ที่ส่งออกได้น้อยนั้น เป็น
เพรำะว่ำรัฐบำลได้รับจ ำน ำไว้ในรำคำสูงกว่ำรำคำตลำดโลก และเก็บสต็อกข้ำวไว้มำก ผู้ส่งออกจึงไม่มีข้ำวมำกพอที่จะส่งออก
ได้จ ำนวนมำก ขณะที่รัฐบำลก็รอรำคำตลำดโลกให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ขำดทุนมำก  แต่ก็ไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ ในที่สุดจึงเสีย
แชมป์ให้กับอินเดียและข้ำวท่ีอยู่ในสต็อกของรัฐก็เสื่อมคุณภำพ เนื่องจำกเก็บไว้นำนเกินไปท ำให้ขำดทุนจ ำนวนมำก กำรเสีย
แชมป์ให้กับอินเดีย เนื่องจำกส่งออกข้ำวได้น้อยลงนั้น อำจส่งผลเสียในระยะยำว เพรำะผู้บริโภคหันไปบริโภคข้ำวจำกอินเดีย
หรือประเทศอื่นๆ อำจจะติดใจในรสชำติ ประกอบกับรำคำข้ำวของประเทศคู่แข่งรำคำถูกกว่ำแต่คุณภำพใกล้เคียงกัน ในที่สุด
ประเทศไทยก็อำจจะสูญเสียตลำดให้กับประเทศอื่นอย่ำงถำวรได้ ส ำหรับอัตรำกำรขยำยตัวในกำรส่งออกข้ำวไทยนับตั้งแต่ปี 
2504 จนถึงปี 2560 เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ขณะที่ตลำดโลกมีกำรขำยตัว เฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี

2504 2506 2508 2510 2512 2514 2516 2518 2520 2522 2524 2526 2528 2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550  2552 2554 2556 2558 2560 



ทั้งนี้กำรส่งออกข้ำวของไทยในอดีตที่ผ่ำนมำ อำจมีปัญหำอุปสรรคบ้ำง เช่น มีกำรก ำหนดโควต้ำส่งออก หรือ ระงับกำร
ส่งออกเป็นบำงช่วง รวมทั้งกำรเก็บพรีเมี่ยม (ค่ำธรรมเนียมหรือภำษีส่งออก) ซึ่งมีกำรเก็บมำตั้งแต่ปี 2493 และเลิกเก็บในปี 
2529 วัตถุประสงค์ในกำรเก็บพรีเมี่ยมครั้งนั้นก็เพื่อควบคุมรำคำข้ำวในประเทศไม่ให้สูงเกินไปจนผู้บริโภคในประเทศเดือดร้อน 
และเป็นรำยได้ของแผ่นดิน ซึ่งในยุคกำรเก็บพรีเมี่ยมในระยะแรกๆ นั้นรำยได้จำกพรีเมี่ยมเป็นรำยได้หลักอย่ำงหนึ่งของ
รัฐบำล มำตรกำรต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำนั้นท ำให้กำรส่งออกไม่เป็นไปตำมกลไกตลำดอย่ำงแท้จริง

5.  สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี 2560

กำรส่งออกข้ำวไทยในปี 2560 สำมำรถส่งออกได้ประมำณ 11.63 ล้ำนตัน 
โดยเป็นกำรส่งออกไปประเทศเบนินมำกที่สุด คือ 1.8 ล้ำนตัน ซึ่งเบนินเป็น
ทำงผ่ำนของข้ำวที่จะส่งต่อไปยังประเทศต่ำงๆในทวีปแอฟริกำ เนื่องจำกเบนิน
เก็บภำษีน ำเข้ำข้ำวถูกกว่ำประเทศอื่นๆในแถบนั้น รองลงไปคือ จีน 1.20 ล้ำน
ตัน และแอฟริกำใต้ 0.78 ล้ำนตัน ในด้ำนมูลค่ำกำรส่งออกในภำพรวมเท่ำกับ
174,503 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำที่ส่งไปยังเบนินและจีน เป็นอันดับ 1 และ 2 ส่วน
อันดับ 3 เป็นสหรัฐอเมริกำ เพรำะน ำเข้ำข้ำวคุณภำพดี 

เมื่อจ ำแนกเป็นชนิดของข้ำวที่ส่งออกพบว่ำ ประเทศไทยส่งออกข้ำวขำวมำกที่สุด รองลงไปเป็นข้ำวนึ่ง (หมำยถึง เอำ
ข้ำวเปลือกไปนึ่งแล้วท ำให้แห้งจึงน ำไปสี)และข้ำวหอมมะลิตำมล ำดับ ส่วนข้ำวเหนียวส่งออกได้ไม่ถึง 1 ล้ำนตัน ผลผลิตข้ำว
เหนียวส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ 

6. ประเด็นท้าทายข้าวไทยในอนาคต

6.1 ภาวะโลกร้อน

ภำวะโลกร้อนเกิดจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) ซึ่งเกิดเองจำกธรรมชำติและเกิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม กำรขนส่ง รวมทั้งกำรท ำกำรเกษตร เช่น กำรปลูกข้ำวในนำน้ ำขัง กำรเลี้ยง
สัตว์เคี้ยวเอื้อง กำรเผำตอซังหรือเศษวัสดุที่เหลือในฟำร์ม กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำหรือกำรเผำป่ำ เป็นต้น ผลกระทบจำกภำวะ
โลกร้อนที่มีต่อข้ำว ก็คือผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงหรือได้รับควำมเสียหำยสิ้นเชิง ซึ่งต้องมีกำรปรับตัว (adaptation) โดยวิจัย
และพัฒนำพันธุ์และเทคโนโลยีที่สำมำรถทนต่อภำวะโลกร้อนได้ ในขณะเดียวกันกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเขตกรรม (cultural 
practice) ในกำรท ำนำ เช่น ปรับระดับที่นำให้รำบเรียบเพื่อให้มีกำรใช้น้ ำน้อยลงและใช้วิธีให้น้ ำแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate 
Wetting and Drying : AWD) และใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี รวมทั้งมีกำรไถกลบตอซังแทนกำรเผำ ซึ่งจะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกได้ (mitigation) ทั้งนี้กระบวนกำรผลิตใดๆก็ตำม (รวมทั้งกำรปลูกข้ำว)ที่ท ำให้เกิดโลกร้อน อำจได้รับกำรต่อต้ำนจำก
ประชำคมโลก โดยกำรงดซื้อขำยสินค้ำดังกล่ำว ซึ่งปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้วกรณีของปำล์มน้ ำมันท่ีสหภำพยุโรปจะเลิกใช้น้ ำมัน
ปำล์มมำผลิตพลังงำนทำงเลือกภำยในปี พ.ศ.2573 ตำมนโยบำย Zero Palm Oil 2030 ของสหภำพยุโรป

6.2 ภัยธรรมชาติ

ในปัจจุบันภัยธรรมชำติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดถี่ขึ้น ท ำให้เกิดภำวะฝน
แล้งและน้ ำท่วม โดยเฉพำะกำรท ำนำในประเทศไทยมีกำรท ำนำในเขตชลประทำน
เพียงประมำณร้อยละ 25 เท่ำนั้น ท่ีเหลือต้องอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก กำรท ำนำจึงมี
ควำมเสี่ยงสูง จ ำเป็นต้องหำวิธีลดควำมเสี่ยงนี้ด้วย



6.3  ประเทศคู่ค้าและคู่แข่งต่างเร่งรัดพัฒนาการผลิตของตนเอง

ในส่วนของประเทศคู่ค้ำของไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีกำรผลิตข้ำวอยู่แล้ว แต่ไม่พอบริโภคในประเทศ จ ำเป็นต้อง
น ำเข้ำ ก็ได้มีควำมพยำยำมค้นคว้ำวิจัย และให้กำรสนับสนุน ให้ชำวนำในประเทศขยำยกำรผลิตเพื่อลดกำรน ำเข้ำและสร้ำง
ควำมม่ันคงด้ำนอำหำรของประเทศด้วย

ส ำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งของไทยจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของข้ำว เพื่อแย่งตลำดข้ำวไทย ซึ่งขณะนี้แม้ว่ำปัจจุบัน
ข้ำวไทยยังขำยได้รำคำสูงกว่ำประเทศคู่แข่งก็ตำม เพรำะข้ำวไทยมีคุณภำพดีกว่ำ แต่ก็ประมำทไม่ได้ โดยหลำยประเทศ เช่น 
จีน เวียดนำม และสหรัฐอเมริกำก็ได้พยำยำมผลิตข้ำวหอม ข้ำวนุ่ม เพื่อแย่งตลำดข้ำวหอมมะลิของไทย ดังนั้นกำรพัฒนำข้ำว
จะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในเรื่องของกำรพัฒนำคุณภำพข้ำวท่ีสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค

6.4 ประชากรของโลกเพิ่มข้ึน

องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติได้คำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2050 (พ.ศ.2593) ประชำกรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น
ประมำณ 9,000 ล้ำนคน จำกปัจจุบันที่มีอยู่ประมำณ 7,000 ล้ำนคน และในจ ำนวนนี้ยังมีประมำณ 800 ล้ำนคนที่ยังอดอยำก 
มีอำหำรบริโภคไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่ยำกจน และถ้ำประชำกรของโลกเพิ่มขึ้น และหำกประเทศที่มี
ประชำกรอดอยำกเหล่ำนี้ได้รับกำรพัฒนำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นโอกำสของประเทศไทยในกำรส่งออกข้ำวได้มำกขึ้น

6.5  ราคาข้าวแปรปรวน

เนื่องจำกกำรค้ำข้ำวในตลำดโลกมีเพียงประมำณร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมข้ำวโลก และประเทศผู้น ำเข้ำรำยใหญ่ก็เป็น
ผู้ผลิตรำยใหญ่ด้วย ซึ่งถ้ำปีใดผลิตเองได้มำกก็จะน ำเข้ำน้อยลง จึงท ำให้รำคำผลผลิตในตลำดโลกแปรปรวน ส่งผลถึงรำคำ
ข้ำวในประเทศไทยด้วย กำรส่งเสริมหรือพัฒนำข้ำวต้องค ำนึงถึงประเด็นนี้ด้วย ว่ำจะต้องมีมำตรกำรรองรับควำมแปรปรวน
ของรำคำในประเทศได้อย่ำงไร

6.6  ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป

ปัจจุบันกระแสควำมต้องกำรบริโภคของประชำกรโลกได้เปลี่ยนไป มีควำมห่วงใยสุขภำพตนเองมำกขึ้น เนื่องจำกมีรำยได้
มำกขึ้น โดยจะบริโภคอำหำรประเภทแป้ง เช่น ข้ำว น้อยลง หันไปบริโภคโปรตีนมำกขึ้น รวมทั้งจะเริ่มมีกำรต่อต้ำนสินค้ำที่ใช้
กระบวนกำรผลิตท่ีท ำลำยสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในส่วนท่ีกำรผลิตข้ำวในนำน้ ำขัง เช่น กรณีของประเทศไทย อำจได้รับ
ผลกระทบ โดยอำจถูกมองว่ำมีส่วนปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ท ำให้โลกร้อนขึ้นในอนำคต จึงอำจได้รับกำรต่อต้ำนโดยไม่รับซื้อ
ข้ำวจำกไทยก็ได้ ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับสิ่งเหล่ำนี้ด้วย

6.7 ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี (FTA)จะมีผลท ำให้ภำษีน ำเข้ำของประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันลดลง ซึ่งจะเป็นข้อดีส ำหรับ
ประเทศผู้ส่งออก ขณะเดียวกันก็จะเป็นช่องทำงให้ต่ำงประเทศส่งข้ำวมำขำยในประเทศไทยด้วยก็ได้ ถ้ำข้ำวของต่ำงประเทศ
ถูกกว่ำหรือมีคุณภำพดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ในหลำยๆประเทศก็ได้พยำยำมหำทำงป้องกันกำรน ำเข้ำจำกประเทศทำงอ้อม  โดย
ก ำหนดมำตรกำรอื่นๆที่ไม่ใช่ภำษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ขึ้นมำแทน โดยเฉพำะมำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยพืช (Sanitary 
and Phytosantary : SPS) เช่น  ต้องมีกำรรับรองว่ำข้ำวท่ีจะน ำเข้ำ ต้องมีสำรตกค้ำงไม่เกินค่ำที่ก ำหนด ไม่มีโรค หรือแมลง
ติดมำกับข้ำว เป็นต้น จึงต้องมีกำรเจรจำระหว่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม หำกมำตรกำรที่ก ำหนดไม่เป็นสำกลก็อำจจะมีกำร
ฟ้องร้องต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศได้



6.8 นโยบายรัฐบาล

นโยบำยรัฐบำลบำงอย่ำงอำจเป็นผลดีต่อกำรพัฒนำกำรผลิตหรือกำรส่งออกข้ำว แต่บำงอย่ำงอำจส่งผลเสียในระยะยำว
ได้ เช่น นโยบำยรับจ ำน ำข้ำวในรำคำที่สูงเกินกว่ำรำคำตลำดค่อนข้ำงมำก และไม่ค ำนึงถึงคุณภำพของข้ำว จะจูงใจท ำให้
ชำวนำเร่งรัดของกำรผลิตจนเกินควำมต้องกำรของตลำด เมื่อรัฐเข้ำไปแทรกแซง แม้จะเป็นเจตนำที่ดี เพื่อให้ชำวนำมีรำยได้
สูงขึ้น แต่เนื่องจำกรำคำข้ำวในตลำดโลกไม่ขยับขึ้นตำมกำรคำดกำรณ์ ก็จะท ำให้ไม่สำมำรถส่งออกข้ำวซึ่งตกอยู่ในมือของ
ภำครัฐได้ เนื่องจำกมีต้นทุนสูงกว่ำรำคำตลำดโลก ท ำให้รัฐบำลขำดทุนจ ำนวนมำก เป็นต้น

ในอดีตรัฐบำลได้เคยมีนโยบำยและมำตรกำรหลำยอย่ำงท่ีมีผลกระทบต่อกำรตลำดกำรส่งออกและรำยได้ของชำวนำเป็น
อย่ำงมำก รวมทั้งกระทบต่อรำคำข้ำวส ำหรับผู้บริโภคในประเทศด้วยที่อำจได้รับประโยชน์จำกนโยบำย คือได้บริโภคข้ำวใน
รำคำที่ถูกลง เช่น กำรห้ำมส่งออก (ในบำงช่วงเวลำ) กำรก ำหนดโควตำส่งออก กำรบังคับให้ผู้ส่งออกต้องเก็บสต็อกข้ำว กำร
บังคับซื้อข้ำวส ำรองจำกผู้ส่งออกในรำคำที่ถูก กำรก ำหนดรำคำส่งออกขั้นต่ ำ กำรเก็บค่ำพรีเมี่ยมข้ำว กำรให้สินเชื่อดอกเบี้ย
ต่ ำแก่ผู้ส่งออก กำรพยุงรำคำข้ำว กำรจ ำหน่ำยข้ำวสำรรำคำถูก เป็นต้น ในส่วนของค่ำพรีเมี่ยมข้ำว รัฐบำลได้เริ่มเก็บในปี 
2493 และเลิกเก็บในปี 2529 ส่วนกำรรับจ ำน ำข้ำวเริ่มตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละปีมีรำยละเอียดวิธีกำรด ำเนินงำน
ต่ำงกัน โดยในปัจจุบันยังคงเหลือเฉพำะกำรรับจ ำน ำที่ยุ้งฉำงของเกษตรกรเท่ำนั้น โดยเปลี่ยนไปเป็นกำรช่วยเหลือชำวนำใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น ช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยว ค่ำปรับปรุงคุณภำพข้ำว สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน
กำรปลูกพืชให้หลำกหลำย รวมท้ังช่วยเหลือเบี้ยประกันภัยธรรมชำติ เป็นต้น ซึ่งกำรช่วยเหลือดังกล่ำวจะต้องระมัดระวังไม่ให้
ขัดต่อข้อตกลงขององค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ด้วย
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ตารางผนวกที่ 1 ประเทศท่ีส่งออกข้ำว 3 อันดับแรกของโลก ปี 2504 – 2560

ปี
อันดับส่งออก

ปี
อันดับส่งออก

1 2 3 1 2 3
2504 เมียนมำ ไทย สหรัฐอเมริกำ 2533 ไทย สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม
2505 เมียนมำ ไทย สหรัฐอเมริกำ 2534 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน
2506 เมียนมำ ไทย สหรัฐอเมริกำ 2535 ไทย สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม
2507 ไทย เมียนมำ สหรัฐอเมริกำ 2536 ไทย สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม
2508 ไทย สหรัฐอเมริกำ เมียนมำ 2537 ไทย สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม
2509 ไทย จีน สหรัฐอเมริกำ 2538 ไทย อินเดีย สหรัฐอเมริกำ
2510 สหรัฐอเมริกำ จีน ไทย 2539 ไทย อินเดีย เวียดนำม
2511 สหรัฐอเมริกำ จีน ไทย 2540 ไทย เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ
2512 สหรัฐอเมริกำ จีน ไทย 2541 ไทย อินเดีย เวียดนำม
2513 สหรัฐอเมริกำ จีน ไทย 2542 ไทย เวียดนำม อินเดีย
2514 ไทย สหรัฐอเมริกำ จีน 2543 ไทย เวียดนำม จีน
2515 ไทย สหรัฐอเมริกำ จีน 2544 ไทย เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ
2516 จีน สหรัฐอเมริกำ ไทย 2545 ไทย อินเดีย สหรัฐอเมริกำ
2517 จีน สหรัฐอเมริกำ ไทย 2546 ไทย อินเดีย เวียดนำม
2518 สหรัฐอเมริกำ จีน ไทย 2547 ไทย เวียดนำม อินเดีย
2519 สหรัฐอเมริกำ ไทย จีน 2548 ไทย เวียดนำม อินเดีย
2520 ไทย สหรัฐอเมริกำ จีน 2549 ไทย เวียดนำม อินเดีย
2521 สหรัฐอเมริกำ ไทย จีน 2550 ไทย อินเดีย เวียดนำม
2522 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน 2551 ไทย เวียดนำม อินเดีย
2523 สหรัฐอเมริกำ ไทย จีน 2552 ไทย เวียดนำม ปำกีสถำน
2524 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน 2553 ไทย เวียดนำม ปำกีสถำน
2525 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน 2554 ไทย เวียดนำม อินเดีย
2526 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน 2555 อินเดีย เวียดนำม ไทย
2527 ไทย สหรัฐอเมริกำ จีน 2556 อินเดีย ไทย เวียดนำม
2528 ไทย สหรัฐอเมริกำ จีน 2557 อินเดีย ไทย เวียดนำม
2529 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน 2558 อินเดีย ไทย เวียดนำม
2530 ไทย สหรัฐอเมริกำ จีน 2559 อินเดีย ไทย เวียดนำม
2531 ไทย สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน 2560 อินเดีย ไทย เวียดนำม
2532 ไทย สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม

ที่มา: ปี 2504 - 2550 จำก IRRI และ 2551 2559 จำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ปี 2560
จำกกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (USDA)


