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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563

ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีเพาะปลูก 2561/62 ประมาณ
ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวมีสูงถึง 1.398 ล้านตัน แต่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ซื้อขายในตลาดเพียงร้อยละ 51 หรือ
ประมาณ 0.713 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าการค้ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี ความเสี่ยงของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้า 
ไม่ใช่เรื่องของปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อ
การค้ามีเป็นจ านวนมาก ท้ังหน่วยงานภาครัฐ คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 28 ศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ศูนย์ข้าวชุมชน
ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีประมาณ 2,000 ศูนย์ทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตร 64 แห่ง และชมรมผู้ผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดต่างๆ 50 ชมรม ซึ่งผู้ผลิตเหล่านี้ เป็นผู้ผลิตรายย่อยเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตรวมของ
ทั้งประเทศ แต่ความเสี่ยงของของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวคือ การมีเมล็ดพันธุ์ค้างสต๊อก เนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวในพันธุ์ท่ีไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้ในแต่ละฤดูการผลิต ปัญหานี้เกิดกับผู้ผลิตทุกกลุ่ม แม้แต่กับ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ถ้าเพียงแต่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีข้อมูลย้อนหลังของพื้นที่ปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์
ข้าวของเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ในแต่ละฤดูการผลิต บวกกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้ และหน่วยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ ก็สามารถวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวส าหรับฤดูการผลิตข้าวของปีต่อไปได้

1 อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การวางแผนการผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าว
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ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าวหาได้จากที่ใด

ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าว
สามารถหาได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรทุกฤดูการเพาะปลูก วัตถุประสงค์
หลักของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คือ (1) เพื่อจะได้มี
ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ถูกต้องครบสมบูรณ์ ครอบคลุม
ทุกจังหวัด และ (2) เพื่อจะได้ออกใบรับรองให้แก่
เกษตรกรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการ
ตามนโยบายของรัฐ   ซึ่งท่ีผ่านมา   ข้อมูลจากการขึ้น

ในกรณีของข้าว ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเป็นข้อมูลท่ีเกษตรกรแต่ละคนจะต้องระบุว่าในฤดูการ
ผลิตที่ก าลังจะถึงนี้ เช่น ฤดูผลิตนาปี 2563 ตนเองจะปลูกข้าวพันธุ์อะไรบ้าง เป็นพื้นที่เท่าไรในแต่ละพันธุ์ที่ปลูก วันที่
เริ่มปลูกและวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ซึ่งการก าหนดว่าช่วงเวลาใดเป็นฤดูเพาะปลูกนาปี หรือนาปรังของแต่ละอ าเภอ
หรือจังหวัดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพของภูมิอากาศโดยเฉลี่ยย้อนหลังของพื้นที่ นั้นๆ (รายละเอียดของ
การก าหนดฤดูนาปีและนาปรังของแต่ละอ าเภอของแต่ละจังหวัด สามารถดูได้จากคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรจัดท าเผยแพร่ทุกปี) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าวนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนทางธุรกิจของหลายหน่วยงาน ได้แก่

1. ศูนย์ข้าวชุมชน ที่ด าเนินงานแบบวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์การเกษตร ที่มีธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถใช้ข้อมูล
การขึ้นทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าว ของหมู่บ้านที่
มีพื้นที่ท านาอยู่รอบๆ ศูนย์ข้าวชุมชน หรือรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร
รอบศูนย์ข้าวชุมชน หรือประมาณ 5,625 ไร่ ซึ่งถ้าสมมติว่า อัตรา
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโดยทั่วไปคือ 25 กิโลกรัม/ไร่ 
ดังนั้น จ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรในพื้นที่นี้ต้องการคือ
ประมาณ 140 ตัน/ฤดูเพาะปลูก ซึ่งภายใต้ศักยภาพของศูนย์ข้าว
ชุมชนที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาด 140 ตัน/
ฤดูเพาะปลูก อยู่ในวิสัยที่ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถท าการผลิตเชิง
ธุรกิจได้ ส่วนการจะผลิตพันธุ์อะไรบ้างนั้น พิจารณาจาก
พฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าวย้อนหลังไป 2 ปี
เพาะปลูก คือ นาปี และนาปรัง อย่างละ 2 ฤดูเพาะปลูก 

2. ผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อ
การค้า สามารถใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่รวบรวม
จากระดับหมู่บ้านและต าบลขึ้นสู่ในระดับอ าเภอและจังหวัด ซึ่ง
ข้อมูลระดับอ าเภอและจังหวัดจะเห็นการกระจายของพื้นที่การใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าว 

ทะเบียนเกษตรกรจะถูกน าไปใช้ในโครงการชดเชยต่างๆ ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ าท่วม ภัย
แล้ง หรือแม้แต่กรณีผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับเกษตรต าบล พร้อมให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตที่ตนจะผลิตในฤดูการผลิตที่ก าลังจะมาถึง หรืออย่างช้าเมื่อลงมือท าการผลิตไปแล้ว 
15 วัน ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอจะเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรแล้วส่งต่อให้กับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี้ เป็นข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันที่สุดของการผลิตท่ีก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถน าไปคาดการณ์เกี่ยวกับผลผลิตเกษตรแต่ละชนิดที่จะเกิดขึ้นใน
อีก 3-4 เดือนข้างหน้า 
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ตัวอย่างข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี รายพันธุ์ข้าว เป็นรายอ าเภอของจังหวัด
นครสวรรค์ ปีเพาะปลูก 2562

ในปีเพาะปลูก 2562 ที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ใช้พันธุ์ข้าวที่มีความหลากหลายมากถึง 40 
กว่าพันธุ์ส าหรับการปลูกข้าวนาปรัง และ 70 กว่าพันธุ์ส าหรับการปลูกข้าวนาปี ซึ่งมีทั้งพันธุ์ข้าวขาว พันธุ์ข้าวหอม 
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง พันธุ์ข้าวเหนียวและพันธุ์ข้าวส าหรับตลาดเฉพาะ ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อมูลระดับอ าเภอ ที่รวบรวม
มาจากข้อมูลระดับหมู่บ้านและต าบล ซึ่งข้อมูลระดับอ าเภอจะท าให้เห็นการกระจายของพื้นที่ของการใช้พันธุ์ข้าวเป็น
รายพันธุ์ข้าว (ตารางท่ี 1) 

แต่ในพันธุ์ข้าวท่ีหลากหลายนั้น พบว่า มีพันธุ์ข้าวเพียงไม่กี่พันธุ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดนี้ใช้ในการปลูก
ข้าวนาปีและข้าวนาปรังใน 3 ปีเพาะปลูกที่ผ่านมา นั่นคือ กข41 กข57 กข49 และ กข31 ส าหรับการเพาะปลูกข้าวนา
ปรัง และ ข้าวขาวดอกมะลิ105 และ พันธุ์ข้าวเดียวกับท่ีใช้ในการปลูกข้าวนาปรัง คือ กข41 กข57 กข49 และ กข31 
(ตารางที่ 2) ข้อมูลการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 3 ปีย้อนหลัง สะท้อนถึงความคงเส้นคงวาของการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และ
แนวโน้มของการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว แป็นรายพันธุ์ข้าวของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการผลิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

บทสรุป

ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร นอกจากจะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของรัฐบาลได้แล้ว ข้อมูลเหล่านั้นยังเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยสามารถน าข้อมูลมาช่วยในวางแผนการผลิต และการด าเนิน
ธุรกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีก เพราะข้อมูลมีความละเอียดของตัวแปร เช่นกรณีข้าว ข้อมูลคือพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าว ลงลึกไปถึงรายหมู่บ้าน นอกจากนี้ ข้อมูลยังมีความเป็นปัจจุบัน คือ เป็นข้อมูลก่อนการเพาะปลูก 
และเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะเกษตรกรจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองเมื่อได้รับรองการขึ้นทะเบียน 
เพราะจะได้เข้าร่วมกับโครงการต่างๆ ของรัฐ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรยังไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ต้องได้รับค าอนุญาตจากกรมส่งเสริมการเกษตรเสียก่อน

3. โรงสี และผู้ส่งออกข้าว สามารถใช้ข้อมูลจากการขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ไปในการ
รวบรวมผลผลิตข้าวพันธุ์ที่ต้องการได้ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า 
โดยใช้ข้อมูลพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ในระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด ซึ่งระบุถึงแหล่งผลิตข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มข้าว การผลิตข้าวที่อาจมีลักษณะการกระจายใน
บางพื้นที่ เช่น ภาคกลาง ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียว 
กลุ่มข้าวหอมต่างๆ กลุ่มข้าวแข็ง หรือแม้กระทั่งข้าวพันธุ์เฉพาะ
เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ105 และหรือปทุมธานี1 ซึ่งสามารถ
รวบรวมได้จากภาคกลาง นอกเหนือจากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

4. ศูนย์วิจัยข้าว ที่เป็นหน่วยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์
คัด และชั้นพันธุ์หลัก ซึ่งจะใช้เป็น “หัวเช้ือ” ส าหรับการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จ าหน่ายต่อไป ซึ่งการวาง
แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก ต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 2 ปี ดังน้ัน ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นรายพันธุ์
ข้าวจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี จะ
สะท้อนถึงความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นรายพันธุ์ข้าวได้ ซึ่ง
อาจมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สะท้อนถึงความคงเส้นคงวาของความ
ต้องการ และความผันแปร (variation) ในความต้องการได้

ดัดแปลงมาจาก www.posttoday.com
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