
อนาคตข�าวไทย : ความท�าทาย
กับการปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าว

การประชุมเวทีขาวไทย 

จัดโดยมูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ หอประชุมสารนิเทศฯ มก. 
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นิพนธ  พัวพงศกร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



ประเด็นอภิปราย
§ ใชแนวคิด structural transformation... จึงตองยอนสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางศก.ในอดีต 

(ท่ีตางจาก อ.สมพร)

§ คําถามหลัก: เราจะตองร้ือ/ปรับเปลี่ยนสถาบันและนโยบายขาวไทยอยางไร จึงจะสามารถพลิกโฉม

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและการคาขาวไทยไดอีกคร้ัง (structural 

transformation) เพื่อใหชาวนามีรายไดตอหัวสูงขึ้น และขาวไทยกลับมาแขงขันไดอีก

§ คําถามรอง

• ความสําเร็จของขาวไทยและภาคเกษตรไทยในอดีตเกิดจากอะไร: การปรับตัวของ 3 ฝาย: รัฐ (นโยบาย/

สถาบัน) เกษตรกร เอกชน

§ ก) นโยบาย & สถาบันดานการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (productivity)

§ ข) การปรับตัวของเกษตรกร เชนใชเทคโนโลยีตางๆแกปญหาขาแคลนแรงงาน

§ ค) การปรับตัวของเอกชน ดานการคาวัสดุการเกษตร การแปรรูปท่ีทันสมัย และพัฒนาระบบสงออก 

§ สัมฤทธิ์ผลของการปรับเปล่ียนโครงสราง



§ คําถามรอง (ตอ)

• ความทาทายตอปจจุบันและอนาคตของขาวไทย
§ โครงสรางการผลิตและการคาขาวไทยหยุดชะงัก (stalled structural transformation)

o สาเหตุดานมหภาค

o สาเหตุภายในอุตสาหกรรมขาว: คูแขงกับการพัฒนาเทคโนโลยี aging นโยบายการอุดหนุน

§ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับ green house gas จากการปลูกขาว
§ การอุดหนุนชาวนาทําลายแรงจูงใจและความจําเปนในการปรับตัวของชาวนา

• อนาคตขาวไทยควรเปนอยางไร
§ แนวคิด strategic foresight
§ 4 ฉากทัศนของอนาคตขาวไทย

• การปฏิรูปสถาบันและนโยบายขาวไทย

ประเด็นอภิปราย (ต�อ)



- โครงสรางเกษตรไทยเปล่ียนแปลงครั้งใหญ 5 ครั้ง ระหวางรัชกาล 5 – ปจจุบัน
- แนวคิด structural transformation (Timmer 20089, Vos 2018, Nipon & Kamphol 2021)

ความสำเร็จของภาคเกษตรไทยและข�าวไทยในอดีต



§ หนึ่งรอยปแรกหลังสนธิสัญญาเบารริ่ง โครงสรางเกษตรเปล่ียนจากระบบยังชีพเปนชวงการขยายตัว
แบบชาๆ (moving) เพราะเกิดสงครามโลก 2 ครั้ง

§ หลังจากนั้นภาคเกษตรเปนจักรกลการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในชวงป 2503-2520s
§ ความสําเร็จของนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมสงออกในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ทําใหเกิดการอพยพ

ของเกษตรกรหนุมสาวออกจากชนบทครั้งใหญชวง 2523-2539
§ เกิดการปฏิวัติซุปเปอรมารเก็ต และภาคเกษตรกลายเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจมหภาค ตั้งแตกลาง

ทศวรรษ 2530s
§ ความสําเร็จจากการพลิกโฉมโครงสรางเศรษฐกิจ เปนอยางไร

• ผลิตภาพแรงงาน (เพ่ิมข้ึนทุกสาขาเศรษฐกิจ
§ ในภาคเกษตร ผลิตภาพท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการเคล่ือนยายแรงงานออกจากเกษตร (productivity 

increase due to structural change)

§ ผลิตภาพภายในภาคเกษตร (within agriculture productivity change และ total factor productivity) 
ท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเกิดจากการลงทุนและการวิจัยและการใชเทคโนโลยี

§ ความยากจนและอัตราการขาดอาหารลดลงมาก

§ ความเหล่ือมล้ําระหวางรายไดตอหัวภาคเกษตร/นอกเกษตรแคบลง

ความสำเร็จของภาคเกษตรไทยและข�าวไทยในอดีต (ต�อ)



Total factor productivity & การวิจัย-พัฒนา 
เป�นป�จจัยสำคัญที่สุดต�อการเติบโตของภาคเกษตร

1) total factor productivity 
เปนปจจัยสําคัญท่ีสุด (49.7%) ตอ 
agric growth ระหวางป 2504-
2563  
2) การวิจัยเปนปจจัยสําคัญท่ีเพ่ิม
TFP โดยเฉพาะชวง 2010-17 ท่ี 
agric growth ติดลบ



§ TFP & agric growth

สัมฤทธิผลของ structural transformation
ต�อ labor productivity และ TFP



สัมฤทธิผลของ structural transformation
Massive migration of young rural workers
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ความสําเร็จ/การเติบโตของอุตสาหกรรมขาวไทยเกิดจาก 3 ฝาย

• รัฐวางรากฐานสถาบัน นโยบาย โครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนา
กําลังคนสมัยใหม

• การปรับตัวของเกษตรกร
• การปรับตัวของภาคเอกชน

1. ความสำเร็จของภาคเกษตรไทยและข�าวไทยในอดีต (ต�อ)



นโยบาย & สถาบันที่อยู�เบื้องหลังความสำเร็จของภาคเกษตรไทย
และการพลิกโฉมโครงสร�างภาคเกษตร

§ สรางสถาบันสําคัญ

• ระบบราชการแบบรวมศูนยการปกครอง
• ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในท่ีดิน และเลิกทาส
• ต้ังหนวยราชการดานเกษตรและวิทยาลัยเกษตร
• หนวยงานรัฐดานการพัฒนาในทศวรรษ 1960s

§ นโยบายท่ีสอดคลองกับตลาดเสรี

• สนธิสัญญาเบาวร่ิงกําหนดอัตราภาษีสงออกและนําเขาต่ํา
• เปล่ียนจากนโยบายทุนนิยมขุนนาง เปนทุนนิยมเสรีในแผนพัฒนาฉบับแรก
• สนับสนุนการบุกเบิกปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเกษตร ในทศวรรษ 1960-1970
• นโยบายปฏิรูปท่ีดิน (สปก.) ในทศวรรษ 1970s

• นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมสงออกสมัยพอเอกเปรม
• เขารวมการเจรจาคาเสรีรอบอุรุกวัยและจัดต้ัง AFTA
• ประกาศลดพรีเมียนขาวเปนศูนย และใชนโยบาย TRIMS ของ WTO

• อนุญาตใหตางชาติเขามาต้ัง supermarket ในทศวรรษ 1990 

§ ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ

• คลองรังสิตและคลองคมนาคม สมัย ร. 5
• ทางรถไฟเชื่อมจังหวัดชายแดนกับ กทม.สมัย ร.5
• ลงทุนระบบทางหลวงท่ัวประเทศ (แผน 1-3)

• ระบบชลประทานและอางเก็บน้ํา (แผน 1-3)

• การศึกษาภาคบังคับสมัยแผน 1

§ พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนักวิจัย

• สงคนไปเรียนเกษตรสมัยใหมในสมัย ร. 5
• ฝกอบรมนักวิจัยปรุงพันธุขาวในทศวรรษ 2490

• มีทุนตางประเทศใหนักเรียนไทยในแผนพัฒนา 1-3
• มีทุนก.พ.ไปเรียนตางประเทศดานเทคโนโลยีชีวภาพ

• เพ่ิมงบวิจัยเกษตรในยุคท้ัง 1990s และ 2010’s



§ ความสําเร็จ/การเติบโตของอุตสาหกรรมขาวไทยสวนหนึ่งเกิดจากการปรับตัว
ของเกษตรกร
• Specialization (ปลูกพืชชนิดเด่ียว)
• Diversification และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
• ใชเคร่ืองจักรทดแทนแรงงานที่อพยพเขาเมือง...รวมทั้งการจางผูใหบริการไถ-ปลูก-
ใสปุย ยา-เก็บเก่ียว-ขนสง

• ปลูก ขาวมูลคาสูง เพ่ิมขึ้น
• ชาวนาบางเวลา (part time) ทํางานนอกภาคเกษตร: ชาวนาจึงมีรายไดครัวเรือน
จากงานเกษตรต่ํากวาเกษตรกรพืชอ่ืนๆ

• ฯลฯ

ความสำเร็จของภาคเกษตรไทยและข�าวไทยในอดีต (ต�อ)



ครัวเรือนชาวนามี 2 ทางเลือก
• ชํานาญการมากขึ้น (specialization) ตนทุนลด เกษตรกรไทยปลูกพืชชนิดเดียวมากข้ึน แตลดการปลูกขาวลงมากในชวง 35 ปท่ีผานมา

• ปลูกพืชหลายอยาง โดยเลือกพืชมูลคาสูง/ตนทุนตํ่า และลดความเส่ียง

12

2. ชาวนา/เกษตรกรทั่วประเทศได�ปรับตัวอย�างไรแล�ว เพราะเหตุใด
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พื้นที่ปลูกข�าวหอมมะลิที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น
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สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาป จําแนกพันธุที่สําคัญ

กข.15 กข.6 ขาวดอกมะลิ 105 คลองหลวง 1 ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1

พันธุพ้ืนเมือง ราชการไมไวตอแสง ราชการไวตอแสง สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60,90 หอมสุพรรณบุรี

ท่ีมา: สศก.



แรงงานเกษตรลด เกษตรกรบางเวลาเพ่ิมขึ้น
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การปรับตัวของธุรกิจ ก็เปนสวนสําคัญของการเติบโตของขาวไทย
• เกิดรานคาวัสดุการเกษตร และโรงสีกระจุกตัวและแขงขันกันสูงใน
จังหวัดท่ีเปนแหลงปลูกขาว
§ ชาวนาซื้อปจจัยการผลิต ราคาตํ่า และขายผลผลิตสูงกวา ชาวนาในประเทศ
เพื่อนบาน (World Bank)

• ภาคเอกชนพัฒนา logistic การสงออกขาว ทางเรือต้ังแตทานคร
หลวงถึงทาเรือแหลมฉบัง...มีผูสงออกจํานวนมากแขงขันกัน
§ ไทยกลายเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 นานกวา 2 ทศวรรษ
§ ขายขาวไดราคาสูงกวาคูแขง เพราะคุณภาพดี
§ ยอดขายขาวมูลคาสูง (หอมมะลิ) และขาว 5% 100% เพิ่มขึ้น

ความสำเร็จของภาคเกษตรไทยและข�าวไทยในอดีต (ต�อ)



Figure 3.8: Rice cluster in the provinces of the Central, lower North and Northeast regions: 
concentration of production, mills and retailing shops by province, 2018–19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Production from OAE, Rice mill data from DIT, Electric bill from PEA.  
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ส�งออกข�าวอันดับหน่ึง.. ข�าวคุณภาพสูงเพิ่ม
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Challenge 1: โครงสรางภาคเกษตร/ขาว “หยุดการเปล่ียนแปลง”
(stalled structural change) ตั้งแตทศวรรษ 2540 (Dilaka and Thitima
2013, Nipon & Kamphol 2021)

• การเปล่ียนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจหยุดชะงักงัน เพราะอัตราการลงทุนตอ GDP ลดลงมาก 
และปญหาคุณภาพแรงงานไทย

§ ไทยไมอาจกาวสูยุค industrialized stage แบบมาเลเซีย

• ผลคือแรงงานภาคเกษตรหยุดการเคล่ือนยายออก……แรงงานสูงอายุยายกลับมากชวงจํานําขาว
§ ภาคเกษตรยังจางแรงงาน 25-28% แตสรางรายไดเพียง 8-9% 

§ ผลคือ ความเหลื่อมลํ้าระหวางรายไดตอหัวของนอกภาคเกษตรกับภาคเกษตรสูงถึง 4.5 เทาตัว

§ แต มาเลเซีย และจีน ระดับความเหลื่อมลํ้าลดลงเหลือไมถึง 2 เทาตัว 

ความท�าทายต�อข�าวไทยในป�จจุบันและอนาคต 
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Figure 2.2a:  Agricultural GDP and employment shares,  
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• ความชะงักงันภายในอุตสาหกรรมขาวไทย 
§ ไทยสูญเสียตลาดขาวทุกประเภทใหคูแขง...

o สูญเสียตลาดขาวหอมมะลิ และขาวเหนียวใหเวียดนาม

o สูญเสียตลาดขาวขาวและขาวหน่ึงใหอินเดีย

§ ผลผลิตตอไรของไทยทรงตัว และตํ่ากวาคูแขง

2. ความท�าทายต�อข�าวไทยในป�จจุบันและอนาคต  (ต�อ)



การส�งออกข�าว ของไทยและคู�แข�ง ป� 2551-63
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ท่ีมา : (1) การสงออกของไทย จากสมาคมผูสงออกขาวไทย (2) การสงออกของอินเดีย/เวียดนาม/โลกจาก USDA (3) ผลผลิตขาวจาก USDA

หมายเหตุ : ขอมูลของ USDA ระบุปการผลิต เชน การผลิตป 2564 รายงานของ USDA 2022 หมายถึง 2021/22
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ผลผลิตข�าวเฉล่ียต�อไร�ของไทยต่ำกว�าทุกประเทศในเอเชีย
และแนวโน�มทรงตัว ประเทศอื่นสูงขึ้น



สาเหตุด�านมหภาคที่ structural transformation หยุดชงัก
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สาเหตุดานโครงสราง/สถาบัน สาเหตุดานนโยบายเศรษฐกิจ

• ระบบราชการรวมศูนย แตแบงแยกเพราะกรมาธิปไตย

• ปญหาบูรณาการงบประมาณ
• กฎหมายเปนอุปสรรคตอธุรกิจ

• รัฐไมกลาตรากฎหมายสําคัญ โดยเฉพาะภาษีคารบอน เลิกอุดหนุนน้ํามัน
ดีเซล

• นโยบายอุดหนุนเกษตรแบบไมมีเงื่อนไข....เกษตรกรไมปรับตัว

• นักลงทุนขาดความเช่ือม่ันนโยบายพัฒนาของรัฐ ...ปญหา FDI ตํ่าลง
และแรงจูงใจใน EEC สูงกวาท่ีอ่ืน

• นโยบายเอ้ือนายทุนรายใหญ/เสนสายการเมือง....ไมแขงขัน
• เนนนโยบายประชานิยม
• จุดออนดานพัฒนา innovation ecosystem

สาเหตุดานศักยภาพ/เคร่ืองมือ สาเหตุดาน factor endowment 

• ศักยภาพหนวยงานรัฐตํ่าลง....ไมมี technocrat

• ขาดเคร่ืองมือใหมๆ ในการบริหารจัดการ (ทีดีอารไอ จุฬา มธ. 2565) 
• ปญหาธรรมาภิบาล และการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวกอใหเกิดปญหา
ตางๆ เชน เศรษฐกิจนอกระบบผิดกฎหมาย

• Aging เร็วมาก

• ขาดแรงงานทักษะดานตางๆ โดยเฉพาะดานดิจิทัลเทคโนโลยี
• ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม

2. ความท�าทาย (ต�อ)



2. ความท�าทายต�อข�าวไทยในป�จจุบันและอนาคต  (ต�อ)

§ สาเหตุของความชะงักงันในอุตสาหกรรมขาว
• คูแขงมีการลงทุนวิจัยในเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ และ

พัฒนาพันธตามความตองการของตลาดเกงกวาไทย: ขาว
พ้ืนนุมและอายุสั้น
– งบวิจัยของไทยลดลง/นักวิจัยลดลง

– การวิจัยไทยไมตอบสนองตลาดเทาที่ควร

– ชาวนาไทยขาดแคลนพันธุขาวที่ตลาดตองการและขาด
เมล็ดพันธุดี

• เกษตรกรแกตัว ขาดแรงจูงใจปรับตัว

– ชาวนาแค 5% ที่รูจัก agri-tech start-ups

– ชาวนาต่ํากวา 10-12% ที่เริ่มใชเทคโนโลยีใหมๆ

• การดิ้นรนหารายไดจากนอกภาคเกษตร ทําใหชาวนาไมใช
แรงงานดูแลแปลงนา เอาเวลาไปทํางานอื่นที่รายไดดีกวา
การทํานา...แตจางทําแทนทุกอยาง....productivity ตํ่า

§ เกิดวัฏจักร “กับดักผลิตภาพต่ํา”

ผลิตภาพเกษตร

ตํ่า (คาจางตํ่า)

ไมมีเวลาดูแล/

จัดการแปลง
เกษตร

ยายไปทํางานใน

เมือง โดยเลือก
พืชดูแลนอย



ไทยลดการลงทุนวิจัยเกษตร….
งบวิจัยข�าวของกรมการข�าวเหลือ 150-180 ลบ/ป� 

นักวิจัยน�อยลง-ขาดนักปรับปรุงพันธุ�เก�งๆ
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จำนวนเกษตรกรสูงอายุมีสัดส�วนเพ่ิมขึ้น

27

30

35

40

45

50

2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563
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• คําถาม: เราจะเพิ่มผลิตภาพใหเกษตรกรสูงวัยไดอยางไร
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ท่ีมา: คํานวณจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ



Challenge 2: การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะทําใหผลผลิตขาวในอนาคตลดลง และผลผลิตแปรปรวน

สูงขึ้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2561 และ 2565; Wisanu 2017; Siwabhorn Pipitpukdee, et al 2020)

• ขาวเปนพืชท่ีกอใหเกิด GHG เปนอันดับสองรองจากปศุสัตว

§ ใชน้ําสิ้นเปลือง... เพราะน้ําชลประทานฟรี (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2561) 

o carbon footprint สูง

o มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําต่ํากวาทุกพืช (VMP)

o ชาวนาขาดแรงจูงใจท่ีจะใชวิธีปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง เพ่ือประหยัดน้ํา

§ ภัยคุกคามจาก carbon border adjustment ตอการสงออกขาวไทย ในอนาคต ...สูง

2. ความท�าทายต�อข�าวไทยในป�จจุบันและอนาคต  (ต�อ)



Challenge 3: การอุดหนุนชาวนาทําลายแรงจูงใจในการปรับตัว

• ผลการทดลองท่ีอุบลราชธานี & สุพรรณบุรี พบวาเงินอุดหนุน ทําให

เกษตรกรไมมีแรงจูงใจใชเทคโนโลยีใหม

• มีการอุดหนุนซํ้าซอน: ประกันรายได กับมาตรการชวยเหลือตนทุนและ

ปรับปรุงคุณภาพ

• วงเงิน อุดหนุนชาวนา กลุมสหกรณ และโรงสี ป 2564/65 สูงถึง 180,000 
ลานบาท สูงกวางบกระทรวงเกษตร

§ เฉพาะงบประกันรายได และชวยเหลือตนทุน 1.4 แสนลานบาทในป 2565/66

2. ความท�าทายต�อข�าวไทยในป�จจุบันและอนาคต  (ต�อ)
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3. อนาคตข�าวไทยควรเป�นอย�างไร
§ เราจะแกปญหาการชะงักงันของภาคเกษตรและการไมปรับตัวของชาวนา
อยางไร (TDRI (2565) ศึกษาอนาคตของชาวนารายเล็ก ดวยวิธี strategic foresight)

§ วิธีการคาดการณเชิงยุทธศาสตร “strategic foresight” (อภิวัฒน 2563, Hines and Bishop 2003)

• ความไมแนนอนเปนเรื่องปกติธรรมดาของโลกและเปนแกนหลักของ strategic foresight 
§ เม่ือสี่ปกอน ไมมีใครคาดวาจะเกิดโรคที่มีผลกระทบรุนแรงทั่วโลก แมแตการศึกษาดานสาธารณสุขของกลุม Harvard University

• มีการระดมสมองกับกลุมผูเช่ียวชาญดานขาวเพื่อชวยระบุปจจัยสําคัญ STEEPV ที่กระทบตออุตสาหกรรมขาวไทย
§ Social, Technology, Economic, Environment, Political, Value

• ระบุปจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด และมีโอกาสเกิดสูงสุดใน 10-20 ปขางหนา
§ เปนฉากทัศนพื้นฐาน (base scenario)

• ระบุปจจัยท่ีจะมีผลกระทบมากสุด แตโอกาสเกิดต่ํามากท่ีสุด……
(ก) ผลิตภัณฑขาวตลาดมวลชน VS ตลาดเฉพาะ  

(ข) ชาวนาบางเวลา (มือถือ) กับ ชาวนามืออาชีพ

ได 2 แกนหลัก ในการคาดการณเชิงยุทธศาสตร



ท่ีมา: อภิวัฒน 2563



3. อนาคตข�าวไทยควรเป�นอย�างไร (ต�อ)

4 ฉากทัศนอนาคตชาวนาไทยรายเล็ก
• ชาวนามือถือพึ่งเงินอุดหนุน...ใกลเคียง
ปจจุบันท่ีสุด

• วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง...เกิดข้ึนแบบ
ประปรายในปจจุบัน

• ชาวนาไฮเทครายใหญ...ฉากทัศนท่ีพึง
ปรารถนาอันดับสอง

• ชาวนากับพันธมิตรสรางสรรคผลิตภัณฑ
หลากชนิด...ฉากทัศนท่ีพึงประสงคมาก
ท่ีสุด



ฉากทัศน�
ความทาทาย
ผูผลิต 
ผูประกอบการ 
ตองทํางาน
รวมกันสราง

ตนแบบ
โดยรัฐสนับสนุน

ไทยขายขาวมวลชนและผลิตภัณฑจากขาวทั่วไป

Professional farmer

ขายขาวพิเศษและผลิตภัณฑจากขาวตลาดเฉพาะ

- ขาวมวลชนที่คุณภาพดีขึ้น ขาวสี ขาวญี่ปุน
- เกษตรกรมืออาชีพฟารมใหญในภาคกลางตอนลาง 
(คุณสุกรรณ คุณประพันธพงศ) 

- เกษตรกรรุนใหม /และเกษตรกรบางเวลาที่มีการ
รวมกลุมกันทํานาและแปรรูป

- เริ่มมกีารทําเกษตรแมนยํา
- ยกระดับศักยภาพและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เชน

ปรับปรุงพันธุขาวคุณภาพตามความตองการตลาด
- ไทยสงออก 4-5 ลานตัน (เพราะ land & labor 

productivity เพิ่มขึ้น)
- ขนาดฟารมใหญกวาทุกฉากทัศน

Traditional farmer

21
3 4- ขาวหอมมะลิอินทรีย (อ.มนตรี) global GAP ปลอดภัย 

- ขาวสี วิสาหกิจชุมชน (คุณทฤษฎี) น้ํามันรําขาว
- เกษตรกรรวมกลุมมากข้ึน ท้ังชุมชน ราชการ เอกชน, community tailor-made

จํานวนวิสาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึนมาก
- มีการแปรรูปผลิตภัณฑขาวใหมหลากหลายชนิด แตขนาดการผลิตไมใหญ 
เพราะจําหนายในตลาดทองถ่ิน/ในประเทศ

- เกษตรกรรุนเกา ทํานาดวยประสบการณและปรับใชเทคโนโลยใีหม
บางดาน เชน มาตรฐานสูงตลอดหวงโซ

- ไทยสงออก 1-3 ลานตัน ขาวขาวลดลงมากกวาฉาก 1
แตยังคงปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิอินทรีย/ปลอดภัย
-มี fairtrade ในวงจํากัด

- ขาวมวลชน ขาวแข็ง ขาวพื้นนุม ขาวน่ึง ขาวหอมมะลิ

- ชาวนา part-time จางคนอ่ืนทํานา ยึดติดกับประสบการณ 
ตางคนตางทํา ฟารมขนาดเล็ก-กลาง (ใหญกวาปจจุบันเล็กนอย)

- แรงงานออกจากการทํานา/ออกจากภาคเกษตรมากข้ึน
- ชาวนานอกเขตชลประทานพึ่งพิงรายไดจากสมาชิกครอบครัวท่ีทํางานนอกภาคเกษตร
- ไทยยังสงออกขาวมวลชน

- แตปริมาณลดลงมาก (3-4 ลานตันใน 10 ปขางหนา)

- ขาวอินทรีย ขาว Amway ขาวสุขภาพ (เชน riceberry)

- ขาวเปนอาหารชั้นนํา, ผลิตภัณฑที่มี story, เครื่องสําอาง
- การรวมกลุมเพื่อจัดการฟารม+พัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งของชาวนาเอง 

และเปนพันธมิตรกับภาคเอกชน เชน คุณเกศิณี คุณแรม หงสทอง 
ศรีแสงดาว กข43 ขาวตราฉัตรไลท, Top Organic โดยเอกชน

เปนแกนหลักในการแสวงหาตลาดสินคา niche
- Knowledge-based product/production, ชาวนาผลิตขาว

พิเศษใหโรงงานแปรรูป
- ขนาดฟารมใหญกวาฉากทัศนเล็กกวา ฉากทัศน 4 แตมีการ

รวมกลุมทําใหสามารถ จัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพ
- ปริมาณสงออกนอยกวาฉากทัศน 2 แตมูลคาสูง สินคาหลากหลาย

สอดคลองกับ BCG ลด emission / green product

Scale without scope
Some growth some 
sustainability

Low scale, high scope, 
some growth, some 
sustainability

High scope, 
some scale, 
high growth, 
sustainable

ภาพปจจุบัน
Scale without scope
Low growth

ชาวนามือถือพึ่งเงินอุดหนุน

วิสาหกิจชาวนา

แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ชาวนาไฮเทครายใหญ

พันธมิตรผลิตภัณฑขาวหลากชนิด



§ ทําไมฉากทัศนที่ 4 (พันธมิตรสรางสรรคผลิตภัณฑหลากชนิด) จึงเปนฉากทัศนพึงประสงคที่สุด
• กลุมชาวนาสามารถแปรรูปผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง....มีจํานวนมากข้ึน.....รายไดชาวนาสมํ่าเสมอข้ึน

• มีพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน/วิชาการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีตลาดตองการ

• สงออกจะลดลงหรือใกลเคียงปจจุบัน (6-7 ลานตัน) แตมูลคาจะสูงข้ึน

• ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม....ตรงความตองการของคนรุนใหม

• มีความเปนธรรม...และยังสอดคลองกับภาพชาวนาสวนใหญเปนเกษตรกรรายเล็กใน 10 ปขางหนา

§ ทําไมฉากทัศนที่ 2 (ชาวนาไฮเทครายใหญ) จึงเปนฉากทัศนพึงประสงคอันดับรอง
• ชาวนารายใหญท่ีรํ่ารวย (ถือครอง 300-1,000 ไร) รายไดสุทธิ 2.5-7 ลานบาท/ป)

• ตนทุนตํ่า ผลผลิตตอไรสูง

• ขาวมวลชนท่ีมีคุณภาพสูง 

• สงออกอาจใกลเคียงปท่ีเคยสงออกสูงสุด 9-11 ลานตันตอป

• ใช smart technology

• ท่ีดินในอิสานสวนหน่ึงจะตองปรับเปลี่ยนไปปลูกปา ...ขาย carbon credit

3. อนาคตข�าวไทยควรเป�นอย�างไร (ต�อ)



§ ความยากงายของการพลิกโฉมโฉมโครงสรางอุตสาหกรรมขาวไทยจากปจจุบัน (ชาวนามือถือ) ไปสู
ฉากทัศนที่ 4 เทียบกับฉากทัศน 2
• ตองสรางกลุมชาวนามืออาชีพจํานวนมาก....ตนทุนธุรกรรมสูง

• ตองมีการวิจัยขนานใหญเพ่ือสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมๆท่ีตลาดตองการ

• กลุมชาวนาและพันธมิตรตองมีศักยภาพในการเจาะตลาดใหมๆ ท่ีมีขนาดเล็กจํานวนมาก...จึงตองมี
งบอุดหนุนดานการตลาดคอนขางมาก

• กลุมตองอาศัย young smart farmers หรือ young rice traders ในการแสวงหาเทคโนโลยีใหมและเจาะ
ตลาด...การสงเสริมและการลงทุนดาน market intelligence จะสําคัญมาก

§ ความยากของการพลิกโฉมโครงสรางจากปจจุบันสูฉากทัศน 2 (ชาวนาไฮเทครายใหญ)
• ชาวนารายใหญ เปนครัวเรือนชาวนา ไมใชฟารมบริษัทขนาดใหญ

• อุปสรรคดานกฎหมายเชาท่ีนา การบังคับคดี ภาษีท่ีดิน

• บางคนกลัวความไมเปนธรรมจากการมีฟารมขนาดใหญ

§ ทําอยางไรจึงจะเคล่ือนจากฉากทัศนชาวนามือถือ ไปเปน ฉากทัศน 2 หรือ 4 ได
• ผูเช่ียวชาญรวมกันระดมสมองเรื่องการเปลี่ยนนโยบายและสถาบันท่ีสําคัญ

3. อนาคตข�าวไทยควรเป�นอย�างไร (ต�อ)



4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย
§ การยกเคร่ือง “สถาบันและนโยบายขาวไทย” จะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสุดในการปรับเปลี่ยน

โครงสรางภาคเกษตรไทย อีกคร้ังหน่ึง.....เหมือนประสบการณในอดีต และในตางประเทศ (FAO 
2021)

§ เปาหมายหลัก
• การเพ่ิมรายไดสุทธิตอเกษตรกร (labor productivity) และผลผลิตตอไร (yield).....

§ เทคโนโลยีสมัยใหม และแรงงานท่ีมีความรูทักษะสูงจึงสําคัญท่ีสุด

§ ภาคเกษตรไทยจะเติบโตแบบมีพลวัตรอีกคร้ัง ก็ตอเม่ือรัฐ-เอกชน ลงทุนคร้ังใหญท้ังดานเทคโนโลยีสมัยใหม และ
พัฒนาเกษตรกรท่ีมีความรู/ทักษะสูง และผูประกอบวิชาชีพเก่ียวเน่ืองกับเกษตร

§ TDRI พบวาการลงทุนแบบน้ีจะทําให growth of agric GDP เพ่ิมสูงสุด และ ความเหล่ือมล้ําระหวางสาขาจะลดลง
(ดูผล simulation ในแผนถัดไป)

• แตเปาหมายการเพ่ิมรายไดสุทธิเกษตรกรเพียงเปาเดียว “ไมเพียงพอ” ....ตองมีเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
นอกภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม “labor productivity ของแรงงานทุกสาขาเศรษฐกิจ” ไปพรอมกัน

• จึงตองมียุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ...ท่ีตองทําควบคูกัน



การพยากรณตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคทางการเกษตร 

Baseline 

                                                       Log real agric real GDP                                       

Simulation 

 

                                                   Agric labor quality (skill) index 

 

           Log labor productivity 

 

ที#มา: สถาบันวิจัยเพื#อการพัฒนาประเทศไทย 2565 

การทํา simulation 

ผลกระทบของการเพ่ิม

การลงทุนในภาคเกษตร 

ตอ agri GDP growth,

demand for skilled labor,

& labor productivity
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2565)



§ ขอเสนอ 1: การปฏิรูปวัตถุประสงคของนโยบายอุดหนุนภาคเกษตร (Repurposing 
agricultural subsidy) 
• ผลการวิจัยพบวานโยบายอุดหนุนภาคเกษตรแบบไมมีเงื่อนไข “ทําลายแรงจูงใจ” ของเกษตรกรในการปรับตัว

รับมือกับ shocks ตางๆ (IFPRI & World Bank 2022, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2565 - การทดลองกับชาวนาท่ี
อุบลธานี และสุพรรณบุรี)

• ขอเสนอ: ตัดเงินอุดหนุนมาตรการท่ีซํ้าซอนกัน คือ ประกันรายได (ปละ 8.67 หมื่นลานบาทในป 2565/66) 
และมาตรการชวยลดตนทุน/ปรับปรุงคุณภาพขาว (ปละ 5.53 หมื่นลานบาท) เพราะการประกันรายไดรวม
ตนทุนไวแลว

• แลวโยกเงินมาเพ่ิมงบวิจัยและสงเสริมในกิจกรรมตอไปน้ี
§ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน/ผลผลิตตอไร 

§ ลดตนทุน 

§ ลด GHG เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (เชน ลดการเผาตอซัง) ....

§ จึงตองจัดลําดับสงเสริม

• ผลของการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคการอุดหนุนจะทําใหงบวิจัยขาวแบบ “มุงเปาใหม” เพ่ิมข้ึน

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



Result 4: ความช�วยเหลือแบบมีเงื่อนไขของรัฐ (Conditional support) 
ทำให�เกษตรกรทำนาหยอดและใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�มากขึ้น แตกต�างจากการช�วยแบบไม�มีเงื่อนไข 

(Unconditional support) ที่ทำลายแรงจูใจ

Outcome = Nayod adoption (=1)
Compare with game 1-3 Compare with game 7-15

Conditional support 0.226*** 0.138*  
(0.05)   (0.08)   

Conditional support*Gov treatment -0.090   -0.279*  
(0.05)   (0.12)   

Conditional support*Miller treatment -0.087   0.134   
(0.05)   (0.10)   

Conditional support*Gov+Miller treatment -0.219*** -0.052   
(0.05)   (0.13)   

Xi,Xit, Gov, Miiler, Gov_Miller dummies Y Y
Game dummy Y Y
N 780 1979
Pseudo R2 0.276 0.292
Note: hiding some control variables. Significance at * p<0.05, ** p<0.01,p<0.001

Probit (ConGov)

𝑦!" = 𝜂𝑐𝑜𝑛𝐺𝑜𝑣" + 𝛽#+
#

𝑐𝑜𝑛𝐺𝑜𝑣"𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡!
# +𝛼#+

#

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡!
# +𝛼! ++𝑔𝑎𝑚𝑒" 𝛿+𝑋!" +𝜀!"

1. ความชวยเหลือแบบมีเงื่อนไขเพ่ิมความนาจะเปนในการทํานาหยอดแบบมี

นัยสําคัญ อีกรอยละ 22.6 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 1-3 ซ่ึงเปนรอบ Pre-

treatment ซ่ึงผลดังกลาวคอนขางใกลเคียงกับผลกระทบของการมีโรงสี
การันตีราคารับซ้ือขาวนาหยอด (รอยละ 27-33) การเขาถึงเทคโนโลยี 

“นาหยอดครบวงจร” (รอยละ 21.9) การเขาถึงเทคโนโลยีดานการ

พยากรณและคาดการณสภาพภูมิอากาศ (รอยละ 9.7) 

2. การมีโรงสีการันตีราคารับซ้ือขาวนาหยอด และการมีเทคโนโลยีอยูแลว 

การใหความชวยเหลือแบบมีเงื่อนไขชวยเพ่ิมความนาจําเปนในการทํานา
หยอดประมาณรอยละ 13.8

3. เกษตรกรท่ีไดรับความชวยเหลือแบบไมมีเงื่อนไขมากอนลด
การตัดสินท่ีจะรับความชวยเหลือแบบมีเงื่อนไขจากภาครัฐ ซ่ึง
ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการท่ีภาครัฐใหความชวยเหลือแก
เกษตรกรแบบไมมีเงื่อนไขสรางแรงจูงใจทางลบแกเกษตรกร



Source: David Laborde, et. al, 2021

ช�วยเหลือแบบมีเง่ือนไขลด GHG ทำให� productivity 
เพิ่มมากกว�ากว�าช�วยเท�ากันทุกสินค�า ส�วนช�วยแบบให�เงิน ลด productivity



Source: David Laborde, et. al, 2021

โดยเงินอุดหนุนไม�มีเงื่อนไข ช�วยให�GDP poverty Diet GHG ดีขึ้น 
แม�จะทำให�รายได�เกษตรกรลด…แต�มีวิธีชดเชยให�เกษตรกร



ขอเสนอ 2: ยกเคร่ืองนโยบายและสถาบันดานการวิจัย
• เพิ่มงบวิจัยเปน 1% ของ GDP จากขาว หรือประมาณปละ 3,000-3,500 ลานบาทในเวลา 5 ป 

(Rice VA =2.8 แสนลานบาทในป 2558)

§ การจัดสรรงบวิจัยแบบมุงเปาเพิ่มขึ้น เนนการปรับปรุงพันธุขาวคุณภาพสูงที่ตลาดตองการ

§ เพราะปจจุบันกรมการขาวมีงบวิจัยเพียง 150-180 ลานบาท/ป และขาดนักปรับปรุงพันธุขาวเกงๆ รวมทั้งขาดระบบ market intelligent 
research ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความตองการ/การผลิตขาวในตลาดโลก

• เปล่ียนฐานะกองวิจัยขาวเปนองคกรมหาชน เพื่อสรางแรงจูงใจนักวิจัย เพิ่มงบวิจัย และรวมทั้งการกําหนดทิศทางวิจัยตามความตองการ
ของตลาด

§ ควรเปลี่ยนฐานะของกรมวิชาการเกษตรสวนที่เปนการวิจัย มารวมกันกับการวิจัยขาว (งานวิจัยยุคใหมเปน multidisciplinary)

§ สรางหนวยงาน rice market intelligent unit ที่เปน think tank ภายในสถาบันวิจัยใหม

§ ใหทุนนักศึกษาไปเรียนตางประเทศทั้งดานเทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุสมัยใหม

• เพิ่มการสนับสนุนงบการวิจัยขาวใหมหาวิทยาลัยดวย แผนงานวิจัย 3-5 ป แบบมุงเปา 

§ มีงบซื้ออุปกรณสมัยใหม 

§ สามารถอาศัยสถานีวิจัยของรัฐเพื่อทดลองปรับปรุงพันธุดวยเงินอุดหนุน

• รณรงคการยอมรับกฎหมาย UPOV เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาพันธุขาว

แกนักปรับปรุงพันธุ

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



ขอเสนอ 3: เปล่ียนนโยบายการสงเสริมแบบเส้ือโหลเปนนโยบายส่ีประสาน 
• เปลี่ยนบทบาทรัฐจากผูกําหนดนโยบาย ใหการสงเสริมและประเมินผล...เปนเพียงการกําหนดนโยบายตาม

เปาหมายขางตน ใหทุนสงเสริมและประเมินผล 

• สวนวิธีการและมาตรการสงเสริม ให กลุมเกษตรกรและพันธมิตร (ภาคเอกชนและวิชาการ) จัดทําโครงการ

ขอเงินสงเสริม.....เกิดกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมชาวนาท่ีเปนพันธมิตรกับภาคเอกชนจํานวนมาก….

§ เกิดวิธีการผลิต การใชเทคโนโลยีแบบตางๆ และคัดเลือกผลิตภัณฑขาวมูลคาสูงท่ีตลาดตองการ

§ รวมท้ังเกิดการผลิต/จําหนายผลิตภัณฑขาวท่ีหลากหลาย

• กลุมท่ีประสบความสําเร็จ จะเปนตัวอยางใหกลุมอ่ืนๆ ...เกิดฉากทัศนท่ี 4 (ชาวนาเปนพันธมิตรผลิตสินคา

คุณภาพท่ีหลากหลาย)

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



ขอเสนอ 4: นโยบายเพ่ิมการลงทุนและการสงเสริมการใช digital tech รวมท้ังการพัฒนา agri-tech startups เพ่ือเพ่ิม 

agric labor productivity 

• ภาคเกษตรไทยตองการเพ่ิมเม็ดเงินลงทุนขนานใหญ และสรางแรงงานท่ีมีความรูควบคูกัน

§ แตปจจุบันเกษตรกรนอยกวา 5% ท่ีรูจัก startups และ มีเพียง 10-15% ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) การจาง SU อาจไมคุมคา
ถาไมไดรวมกันเปนกลุมใหญ

§ การสงเสริมเกษตรกรใหใช DT หรือ เทคโนใหมๆ ไมงาย...ข้ึนกับพฤติกรรมท่ีตางกันระหวางพื้นท่ี (ผลการทดลองกับชาวนาท่ี

อุบล & สุพรรณ)

§ การฝกอบรม YSF ใหเปนผูนํากลุม ตามขอเสนอ 3 ขางตน จะเปนแนวทางสําคัญใหเกิดการเรียนรูและยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ

• ใหการอุดหนุนพัฒนา central portal สําหรับเกษตรกรและ agri tech start-ups เพ่ือสะดวกและลดตนทุนการเลือกใช
บริการ หรือ หาลูกคา: (ดูสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2565-ข : smart farm)

• นโยบายสงเสริมการลงทุนใน digital tech eco-system: ขอมูล big data ท่ีเอกชนเขาถึงไดแบบ WAGRI ของญ่ีปุน

แรงจูงใจดานตางๆ เพ่ือดึงดูด venture capitalists และ digital technologist ตางชาติ เขามาลงทุนในประเทศไทย 
ฯลฯ

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



ขอเสนอ 5: การปฏิรูปสถาบันดานการการรับรอง การผลิตเมล็ดพันธุ และมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย
• Quick win policy: ชาวนาขาดเมล็ดพันธุขาวที่บริสุทธิ์ เพราะกรมการขาวสามารถผลิตเมล็ดพันธุดีไดเพียงปละ 1 แสนตัน ไมเพียงพอ (1.2 ลาน

ตัน) เพราะกรมการขาวมีขอจํากัดดานงบประมาณ และบุคลากร.....แต การใช save seed ของชาวนา มีคุณภาพตํ่า... ผลผลิตตอไร จึงตํ่า

§ ศูนยขาวชุมชนที่มีคุณภาพสูงพอที่จะเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุมีจํากัด

§ มีปญหาในการพยากรณความตองการสายพันธุขาวที่เกษตรกรตองการในแตละป โดยเฉพาะขาวนาป

§ ขอเสนอ: เปดเสรีตลาดผลิตและคาเมล็ดพันธุขยาย และการสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุจําหนายที่เปนขาวไวแสง

• Big win policy 1: ปญหาในระบบปรับปรุงพันธุ การรับรองพันธุขาว ทําใหไทยมีพันธุขาวใหมๆ นอยกวาอินเดีย (ศฎาวุฒิ 2565) และเวียดนาม

§ ฐานพันธุกรรมใหมๆ เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาพันธุขาวที่มีคุณภาพ แตระบบรับรองพันธุคุมครอง รับรองพันธุใหม และการนําเขาพนัธุ

เพื่อวิจัย มีขั้นตอนที่ยุงยาก และใชเวลานานทั้งการขออนุญาตนําเขา และขั้นตอนการกักพืช

§ จึงไมมีนักวิจัยเสนอโครงการนําพันธุขาวพื้นนุมของเวียดนามมาปรับปรุง

§ ระบบการตัดสินใจปรับปรุงพันธุขาวใหมๆ ของรัฐยังไมตอบสนองความตองการของตลาดและชาวนา

§ ไทยสามารถเผยแพรพันธุใหมที่มีคุณภาพสูงกวาเดิม นอยกวาคูแขงอยางอินเดีย และจีน 

§ ขอเสนอ: ก) ยกเคร่ืองกระบวนการรับรองพันธุ การอนุญาตนําเขาพันธุ ข) กรมการขาวตั้งแผนกสืบหาและนําเขาสายพันธุขาวจาก

ตางประเทศที่สําคัญเขามาเปนฐานพันธุกรรมแบบ proactive ค) ตั้ง intelligent marketing unit เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

รสนิยมผูบริโภค และความรูเร่ืองแผนการวิจัยปรับปรุงพันธุขาวของตางประเทศ

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



ขอเสนอ 5: การปฏิรูปสถาบันดานการการรับรอง การผลิตเมล็ดพันธุ และมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย (ตอ)
• Big win policy 2: มายาคติท่ีคิดวาขาวหอมมะลิมีคุณภาพดีท่ีสุดแลว: ก.พาณิชยกําหนดมาตรฐานตราสินคาขาวหอมมะลิ

ไทยใหจํากัดอยูกับขาวเพียง 2 สายพันธุ โดบการตรวจ DNA ทําใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิใหมๆ ท่ีมี
คุณสมบัติดีขึ้นท้ังดานการเพาะปลูก และการหุงตม

§ ตัวอยางขาวคุณภาพสูงในตางประเทศท่ีมีการรับรองพันธุปรับปรุงใหมใหสามารถใชชื่อทางการคาเดิมได คือ บา
สมาติ (กําหนดจากลักษณะทางกายภาพ กล่ิน และคุณภาพหุงตม) ปจจุบันมี 34 สายพันธุท่ีไดรับการยอมรับใหใช
ชื่อ บาสมาติ ทางการคา

§ ขาวญ่ีปุน Koshihikari ท่ีคนพบป 1958 ไดรับความนิยมเพราะรสนิยมคนญ่ีปุนเปล่ียนมากินขาวคุณภาพสูง...  
ผลคือ ชาวนานําไปปลูกท่ัวประเทศ ทําใหเกิดขาวท่ีมีคุณสมบัติตางกัน... นักวิจัยจึงเร่ิมใช genomic assisted 
rice breeding เพ่ือปรับปรุงใหได new cultivar ท่ีมีคุณภาพแตกตางออกไป แตก็ยังใชเทียบกับคุณสมบัติของ 
Koshihiraki (Kobayashi, et. Al. 2018, http://craetivecommons.org/licenses/by/40)

§ ทบทวนแกไขนโยบายประกันรายไดท่ีกําหนดใหราคาขาวหอมท่ีปลูกนอกเขตทุงกุลา มีราคาต่ํา โดยเรียกวาขาว
หอมจังหวัด

§ ขอเสนอ: เปล่ียนมาตรฐานขาวหอมมะลิท่ีตองการตรวจ DNA เปนมาตรฐานตามคุณสมบัติเหมือน Basmati และ 
Koshihikari เปดโอกาสใหนักปรับปรุงพันธุศึกษาการเปล่ียนแปลงของ genome และคุณสมบัติ (คุณภาพ) ของ
ขาวเหลาน้ัน เทียบกับขาวหอมมะลิ 105 ด้ังเดิม ......ทําใหไทยมีโอกาสคนพบ new cultivars ของ “ขาวหอม
มะลิ” ท่ีอาจขายไดราคาสูงกวาเดิม เพราะมีคุณสมบัติหลังหุงตมถูกปากผูบริโภค

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)

http://craetivecommons.org/licenses/by/40


ขอเสนอ 5: การปฏิรูปสถาบันดานการการรับรอง การผลิตเมล็ดพันธุ และมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย (ตอ) 

§ ขอเสนอดานนโยบาย 

• กรมการขาวรวมกับผูมีสวนไดเสีย ยกเครื่องระบบการรับรองพันธุพืช... ลดเวลาและความยุงยาก 

รวมทั้งแกปญหา conflicts of interests … รวมทั้งการพิจารณาเขาเปนสมาชิก UPOV (เพื่อให

กรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงพันธุแกนักวิจัย) … TDRI กําลังศึกษา

• เปดเสรีตลาดผลิตและคาเมล็ดพันธุขยาย และการสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุจําหนายที่เปนขาวไวแสง

• กรมการขาวควรมีนโยบาย proactive ในการนําพันธุตางประเทศมาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ

• เปลี่ยนมาตรฐานขาวหอมมะลิที่ตองการตรวจ DNA เปนมาตรฐานตามคุณสมบัติเหมือน Basmati

และ Koshihikari..

§ สองนโยบายหลัง จะเปนการเปดโอกาสใหนักปรับปรุงพันธุ สามารถพัฒนาพันธุขาวใหมๆ ที่มีคุณภาพตามความตองการ
ของตลาดมากข้ึน.....สามารถแขงขันได

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



คุณสมบัติของ Basmati rice

ท่ีมา: Department of Agriculture and Cooperation



ขอเสนอ 6: การปฏิรูปสถาบันดานการเกษตร (ตอ)

• การเชาท่ีนา: เปลี่ยนกฎหมายเชาท่ีนา ใหเปนกลางและเปนธรรมระหวางเจาของ

และผูเชานา...เพราะอนาคตจะมีผูเชานาลดลง

• อัตราดอกเบ้ียเงินกู: ปฏิรูปกฎหมายการบังคับคดีใหยุติเร็วขึ้น... เพื่อลดอัตรา

ดอกเบ้ียการกูเงินซื้อท่ีดินเกษตร

• น้ําชลประทาน: พัฒนากลไกการมีสวนรวม/การเจรจาระหวางผูใชน้ําตนน้ํา-กลาง

น้ํา-ปลายน้ํา เพื่อใหเกิดการจัดเก็บคาน้ําเขากลุม และแลกเปลี่ยนสิทธิ์การใชน้ําใน

อนาคต

§ เทคโนโลยีการวัดปริมาณใชน้ํา เกิดข้ึนแลว

• สถาบันและนโยบายดานอื่นๆ : การสรางตลาดคารบอนภาคบังคับการศึกษาวิจัย

ดาน micro organism ท่ีกําลังพัฒนาแบบกาวกระโดด ฯลฯ

4. แนวทางปฏิรูปสถาบันและนโยบายข�าวไทย (ต�อ)



ขอบคุณครับ
nipon@tdri.or.th

mailto:nipon@tdri.or.th

