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ค าน า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมและจัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าว

ครบวงจร ปี 2561/62 จากภารกิจงาน/โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง (ธกส.)  รวมทั้งมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียภาพ
ราคาทั้งด้านการผลิตและการตลาดข้าว ของปีการผลิต ปี 2561/62  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารจัดการขา้ว (นบข.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 ประกอบด้วย  5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการก าหนด
อุปสงค์และอุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ 
และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศ  นอกจากนี้ ได้รวบรวมโครงการส าคัญทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด ค าสั่ง
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  รวมทั้งผลการด าเนินงานในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา คือ ปี 2559 และปี 2560   
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ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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1. ความเป็นมาแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

เนื่องจากในปี 2552 - 2553 รัฐบาลมีนโยบายให้ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ต่อมาในปี 2554 - 2556 รัฐบาลมีนโยบายให้ด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ท าให้ชาวนาเร่งรอบการปลูกข้าว 
เน้นปริมาณขา้วโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพข้าว มีข้าวในสต็อกมากถึง 18 ล้านตันข้าวสาร แต่ระบายข้าวได้น้อย 
ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ า 

ในปี 2558 ประเทศไทยประสบภัยแล้ง ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงมาก ต่อมาในปี 2559 
การผลิตและการตลาดข้าวยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปทานข้าวมากกว่าอุปสงค์ ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบ 
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง จัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การสีแปรสภาพ จนถึงการตลาด โดยใช้หลักการ การตลาดน าการผลิต 
แยกตลาดข้าวทั่วไปกับตลาดเฉพาะ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้างความเป็นธรรมในการขายข้าวของชาวนา    
               การจัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นครั้งแรก ปี 2559 โดยปรับกระบวนทัศน์
ส าคัญในการพัฒนาข้าวไทย 
 1. ใช้การตลาดน าการผลิต มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว ให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ 
โดยน าอุปสงค์เป็นตัวตั้งในการก าหนดการผลิต 
 2. แยกตลาดทั่วไป (Mass Market) กับตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) โดยแบ่งแผนการส่งเสริม
การตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว 

3. ปรับโครงสร้างการผลิตครบวงจร โดยในพ้ืนที่เหมาะสมการปลูกข้าวจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่วนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอ่ืน หรือท ากิจกรรมอ่ืน
ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการปลูกข้าว รวมทั้งให้มีการลดรอบการท านาในรอบที่ 2 โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชหมุนเวียนหลังนา 
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
   4. สร้างความเป็นธรรม และบูรณาการ โดยสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวนาในการน าข้าวไปขาย
โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการชั่งน้ าหนัก การวัดความชื้น มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีการประสานงาน บูรณาการร่วมกันมากขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลัก (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) 

ทั้งนี้  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2561  
เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการก าหนดอุปสงค์
และอุปทาน 2) ชว่งการผลิต 3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลงัเก็บเกี่ยว 4) ชว่งการตลาดในประเทศ และ 5) ชว่งการตลาด
ต่างประเทศ  โดยการด าเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559 – 2560 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

1) ราคาข้าวขยับตัวสูงข้ึนและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีราคาสูงถึงตัน
ละ 17,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 12,000 บาท และข้าวเจ้าตันละ 8,500 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุม
ปริมาณการผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการของตลาดให้อยู่ในระดับปีละ 31 - 32 ล้านตันข้าวเปลือก 



 
 

ดึงอุปทานส่วนเกินในช่วงข้าวออกสู่ตลาดมากได้ถึง 6.2 ล้านตันข้าวเปลือก สามารถระบายข้าวในสต๊อกได้มากถึง 
14.48 ล้านตันข้าวสาร เหลือเพียง 3.43 ล้านตันข้าวสาร รวมทั้งตลาดโลกมีความต้องการซื้อข้าวสูงท าให้ไทย
ส่งออกข้าวได้มาก 

2) การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปี 
2555-2558 กับปี 2560 โดยข้าวนาปีลดจากตันละ 10,603 บาท เหลือตันละ 9,752 บาท ลดลงตันละ 851 บาท ส่วนข้าว
นาปรังลดจากตันละ 9,014 บาท เหลือตันละ 7,356 บาท ลดลงตันละ 1,658 บาท และผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปี 2552-2558 กับปี 2560 ข้าวนาปีเพ่ิมขึ้นจากไร่ละ 414 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 424 
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนไร่ละ 10 กิโลกรัม ข้าวนาปรังเพ่ิมจากไร่ละ 647 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 666 กิโลกรัม เพ่ิมขึน้ไร่ละ 
19 กิโลกรัม 

ส าหรับปี  2561 เป็นปีที่ 3 ที่ได้มีการจัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  ซึ่งโครงการต่างๆ 
บางส่วนได้เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ปี 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560) ไปแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

2. อุปสงค์ข้าว (Demand) และอุปทานข้าว(Supply) ส าหรับการผลิต 
    ปี 2561/62 

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณก์ าหนดอุปสงค์ข้าว (Demand) และอุปทานข้าว (Supply) 
ส าหรับการผลิต ในปี 2561/62 มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. การก าหนดความต้องการใช้ข้าว ส าหรับการผลิต ปี 2561/62 
    คณะท างานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิช์ เป็นประธาน           
การประชุม และรองธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน) เป็นฝ่ายเลขานุการ เห็นชอบกรอบ
เป้าหมาย ความต้องการใช้ข้าว ส าหรับการผลิต ปี 2561/62 ภายใต้ตลาดน าการผลิต (Demand Driven) 30.42 
ล้านตันข้าวเปลือก และมีมติมอบหมายกรมการข้าวพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ประชุม  
2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การปรับแก้ไขชื่อจาก “ข้าวปทุมธานี” เป็น “ข้าวหอมไทย” และแยกเป็น ข้าวหอมปทุม 
(พันธุ์ปทุมธานี 1) และข้าวหอมอ่ืนๆ ตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยเสนอ และ (2) พิจารณา
ความสามารถ ความเป็นไปได้และรูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวนิ่ม (ข้าวพันธุ์ กข21 และ กข59 ปริมาณ 1 
ล้านตันข้าวสาร เพ่ือใช้ส่งออก) และข้าวพันธุ์ กข43 ปริมาณ 100,000 ตันข้าวสาร (เพ่ือใช้ส่งออก บริโภค 
และอุตสาหกรรม) ให้มีความชัดเจน  

      กรมการข้าวได้จัดประชุมหารือ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการค้าภายใน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว เพ่ือพิจารณาความต้องการและความสามารถ 
ในการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวนิ่ม   และข้าวพันธุ์ กข43 ผลการประชุม ปรากฏว่า มีความต้องการใช้ข้าว ส าหรับการ
ผลิต ปี 2561/62 จ านวน 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมาท่ี 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.47 โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เพ่ือการส่งออก รวม 14.691 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 9.545 ล้านตันข้าวสาร โดยสมาคม
ผู้ส่งออกข้าวไทยได้แจ้งความต้องการข้าวพื้นนิ่ม (กข21 และ กข.59) ที่มีศักยภาพในการส่งออก ซึ่งในปัจจุบัน
เวียดนามสามารถส่งออกข้าวพ้ืนนิ่มได้ปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านตัน และมีอัตราขยายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดจีน 
ดังนั้นไทยที่เป็นผู้ส่งออกข้าวส าคัญของโลกจึงควรมีการส่งเสริมทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพ่ือรักษาตลาดส่งออกข้าวไทยไว้ 
 (2) เพ่ือการบริโภค รวม 12.045 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 7.830 ล้านตันข้าวสาร โดยกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนส่งเสริมบริโภคข้าว กข.43 ที่เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ าตาลปานกลาง
มีกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเป็นผู้ป่วยต้องการควบคุมระดับน้ าตาล หรือผู้ที่รักษาสุขภาพ 

 (3) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม รวม 2.40 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 1.561 ล้านตันข้าวสาร คงที่จากปีที่ผ่านมา 
 (4) เพ่ือท าเมล็ดพันธุ์ รวม 1.389 ล้านตันข้าวเปลือก 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตข้าว 33.422 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 1) ดังนี้ 



 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) และเป้าหมายการผลิต ปี 2561/62     
ชนิดข้าว ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) เป้าหมาย 

การผลิตข้าว การส่งออก การบริโภค อุตสาหกรรม ท าเมล็ดพันธุ์ รวม 

ล้านตัน
ข้าวเปลือก 

ล้านตัน
ข้าวสาร 

ล้านตัน
ข้าวเปลือก 

ล้านตัน
ข้าวสาร 

ล้านตัน
ข้าวเปลือก 

ล้านตัน
ข้าวสาร 

ล้านตัน
ข้าวเปลือก 

ล้านตัน
ข้าวเปลือก 

ล้านตัน
ข้าวเปลือก 

1. ข้าวหอมมะลิ 2.770 1.800 3.050 1.980 0.080 0.052 0.519 6.419 9.317 
1.1 ข้าวหอมมะล ิ 2.216 1.440 2.440 1.584 0.064 0.042 0.456 5.176 8.074 
1.2 ข้าวหอมจังหวัด 0.554 0.360 0.610 0.396 0.016 0.010 0.063 1.243 1.243 
2. ข้าวหอมไทย 0.770 0.500 0.810 0.530 - - 0.029 1.609 1.609 
3. ข้าวเจ้า 10.462 6.800 2.030 1.320 2.210 1.437 0.531 15.232 15.232 
3.1 ข้าวเจ้าพื้นนิ่ม 1.538 1.000 - - - - 0.078 1.616 1.616 
3.2 ข้าวเจ้าพืน้แข็ง 5.385 3.500 2.030 1.320 2.210 1.437 0.273 9.898 

13.616 
3.3 ข้าวนึ่ง 3.538 2.300 - - - - 0.180 3.718 
4. ข้าวเหนียว 0.620 0.400 5.970 3.880 0.110 0.072 0.304 7.004 7.004 
5. ข้าวเฉพาะ 0.069 0.045 0.185 0.120 - - 0.006 0.260 0.260 
5.1 ข้าวกข 43 0.023 0.015 0.077 0.050 - - 0.003 0.103 0.103 
5.2 ข้าวอินทรีย์ 0.023 0.015 0.054 0.035 - - 0.003 0.080 0.080 
5.3 ข้าวสีอื่นๆ 0.023 0.015 0.054 0.035 - - 0.0004 0.077 0.077 
รวม 14.691 9.545 12.045 7.830 2.400 1.561 1.389 30.524 33.422 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดสัดส่วนความต้องการข้าวหอมมะลิต่อข้าวหอมจังหวัด คือ 80:20 และก าหนดสัดส่วนข้าวเจ้า  

/ข้าวขาวต่อข้าวนึ่ง คือ 70:30 ตามมติที่ประชุมคณะท างานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และข้าวเจ้าพ้ืนนิ่มจะก าหนดเฉพาะความต้องการเพ่ือการส่งออกเท่านั้น ส่วนข้าวหอมไทย 

ยังไม่ได้แยกออกเป็นข้าวหอมปทุมและข้าวหอมอ่ืนๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นข้าวหอมปทุม 

ทั้งนี้  ชนิดข้าวแต่ละชนิด  ดังนี้ 
 1) ข้าวหอมมะลิ หมายถึง 1) ข้าวหอมมะลิ (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15) และข้าวหอม
จังหวัด (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 ที่ปลูกนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา) 
 2) ข้าวหอมไทย หมายถึง ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 (มีสัดส่วนประมาณ 90%) กข33 กข51 หอมสุพรรณ 
หอมคลองหลวง 1 หอมพิษณุโลก1 
 3) ข้าวเจ้า 
     3.1) ข้าวขาวพ้ืนนิ่ม หมายถึง ข้าวเจ้าที่มีอมิโลสต่ า ไม่เกินร้อยละ 20 ยกเว้นข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย 
ได้แก่ พันธุ์ กข21 กข39 กข45 กข33 กข59 กข65 พิษณุโลก80 นางมล เอส-4 (พันธุ์ กข21 กข59 เป็นข้าวที่ผู้ส่งออก
ต้องการให้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกเพ่ือส่งออก)  
     3.2) ข้าวขาวพื้นแข็ง/ข้าวนึ่ง หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีอมิโลสสูง มากกว่าร้อยละ 25  
 4) ข้าวเหนียว 
 5) ข้าวเฉพาะ 
    5.1) ข้าวกข 43 
    5.2) ข้าวอินทรีย์ 
    5.3) ข้าวสีอ่ืนๆ 



 
 

3.การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 รอบท่ี 1 และ รอบที่ 2 

 กระทรวงพาณิชย์ไดก้ าหนดอุปสงค์ข้าว ส าหรับใน ปี 2561/62 ที่จ านวน 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดอุปทาน หรือเป้าหมายการผลิตข้าว 33.421 ล้านตันข้าวเปลือก  แล้วนั้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริม

การปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ดังนี้ 

 1. การวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 

     กรมการข้าว ได้ก าหนดแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 จ านวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.421 ล้านตัน
ข้าวเปลือก แบ่งเป็น รอบท่ี 1 จ านวน 58.21 ล้านไร่ ผลผลติ 25.336 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 จ านวน 
12.21 ล้านไร่ ผลผลิต 8.085 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 2) ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สรุปแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 
ชนิดข้าว พณ. ก าหนด

ความต้องการ
ใช้ข้าว 

(ล้านตัน) 

กษ. 
ก าหนด

เป้าหมาย
การผลิต

ข้าว 
(ล้านตัน 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รวม 
พ้ืนท่ี 

(ล้านไร่) 
ผลผลิต

(ล้านตัน) 
ผลผลิตต่อไร่

(กก.) 
พ้ืนท่ี 

(ล้านไร่) 
ผลผลิต

(ล้านตัน) 
ผลผลิตต่อ
ไร่(กก.) 

พ้ืนท่ี 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต
(ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร่
(กก.) 

1. ข้าวหอมมะล ิ      6.419  9.317  26.09  9.341  358  -    -    -    26.09  9.341  358  

   1.1 ข้าวหอมมะล ิ 5.176  8.074  23.27  8.098  348  -              
-    

-    23.27  8.098  348  
   1.2 ข้าวหอมจังหวัด 1.243  1.243  2.82  1.243  441  -              

-    
-    2.82  1.243  441  

2. ข้าวหอมไทย 1.609  1.609  1.03  0.709  688  1.29  0.900  699  2.32  1.609  694  

3. ข้าวเจา้     15.232  15.232  14.84  8.981  605  9.33  6.252  670  24.17  15.233  630  

   3.1 ข้าวเจ้าพื้นนิ่ม 1.616  1.616  0.74  0.493  662  1.70  1.124  662  2.44  1.617  662  
   3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง/
ข้าวน่ึง 13.616  3.616  14.10  8.488  602  7.63  5.128  672  21.73  13.616  627  

4. ข้าวเหนียว 7.004  7.004  15.78  6.107  387  1.53  0.897  588  17.31  7.004  405  

5. ข้าวตลาดเฉพาะ 0.260  0.260 0.47  0.198  423  0.06  0.036  561  0.53  0.234  440  
   5.1 ข้าวพันธ์ุ กข
43 

0.103  0.103  0.12  0.067  561  0.06  0.036  561  0.18  0.103  561  

   5.2 ข้าวอินทรีย ์ 0.080  0.080 0.28  0.105  376  -    -    -    0.28  0.105  376  

   5.3 ข้าวสี 0.077  0.077  0.07  0.026  376  -    -    -    0.07  0.026  376  

รวม     30.524  33.422  58.21  25.336  435  12.21  8.085  662  70.42  33.421  475  

หมายเหตุ 1. ผ่านมติที่ประชุมคณะท างานก าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 
             2. ผลผลิตต่อไร่ รอบที่ 1 ใช้ผลการพยากรณ์ข้าวนาปี ปี 2561/62 และ รอบที่ 2 ใช้ผลการพยากรณ์ข้าวนาปรัง ปี 2561 
             3. กษ. ก าหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมมะลิสูงกว่าความต้องการ เนื่องจากชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยังคงปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวอื่น 
และเป็นวิถีชีวิต ปลูกได้เพียงรอบเดียว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตที่ได้จะต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ 
             4. ข้าวขาวพื้นนิ่ม หมายถึง ข้าวเจ้าที่มีปริมาณอมิโลสต่ า ไม่เกินร้อยละ 20 ยกเว้นข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย ได้แก่ พันธุ์ กข21 กข39 กข45 กข53 กข59 กข65 
พิษณุโลก 60-1 พิษณุโลก 80 และนางมล เอส-4 โดยข้าวพันธุ์ กข21 กข59 เป็นข้าวที่ผู้ส่งออกต้องการให้มีการส่งเสริมการเพาะปลูก เพื่อส่งออก 
             5. ข้าวขาวพื้นแข็ง/ข้าวนึ่ง หมายถึง  ข้าวเจ้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีอมิโลสสูง มากกว่าร้อยละ 25  

 2. การก าหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบท่ี 1 

    2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้จัดท าข้อมูลจังหวัด

คาดการณ์ คือ 59.35 ล้านไร่ ของแต่ละจังหวัด 



 
 

   2.2 คณะท างานก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้ าวและปรับลดพ้ืนที่ไม่เหมาะสม                          
ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพ่ือพิจารณาจัดท าข้อมูลการวางแผนการผลิต
ข้าว ปี 2561/62 และการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ที่ประชุมเห็นว่า 
หากจะก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายฯ ตามที่จังหวัดคาดการณ์ คือ 59.35 ล้านไร่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ                
ที่มีพ้ืนที่คาดการณ์ปลูกข้าว 24.13 ล้านไร่ เมื่อคาดการณ์ผลผลิตแล้ว ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะมากถึง 8.397 
ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเมื่อรวมกับข้าวหอมจังหวัด ที่มีพ้ืนที่คาดการณ์ปลูกข้าว 3.10 ล้านไร่ คาดการณ์
ผลผลิต 1.367 ล้านตันข้าวเปลือก จะท าให้ผลผลิตในกลุ่มข้าวหอมมะลิ มากถึง 9.764 ล้านตันข้าวเปลือก 
แม้ว่าผลผลิตของปีการผลิตที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิจะสูง เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิไม่เพียงพอ    
กับความต้องการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ก็ไม่ควรก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
ส่งเสริมฯ ตามที่จังหวัดคาดการณ์ ควรต้องมีการควบคุมบ้าง เพ่ือลดผลกระทบด้านราคา ที่อาจจะเป็น
เหตุผลให้พ่อค้าเอาเป็นข้ออ้างในการก าหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกที่ไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกร และควรให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับทราบและเข้าใจนโยบายของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง ที่ประชุม
คณะท างานฯ จึงมีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายส่งเสริม  
การปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวหอมจังหวัด โดยน าข้อมูลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และผลการพยากรณ์การผลิตข้าวของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาพิจารณาร่วมด้วย พร้อมทั ้ง
พิจารณาแยกข้าวเจ้าออกเป็น ข้าวเจ้าพื้นนิ่ม ข้าวเจ้าพ้ืนแข็ง และข้าว กข43 ให้สอดคล้องกับการก าหนด
ความต้องการใช้ข้าว ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว 
ปี 2561/62 รอบที่ 1 (ตารางท่ี 3) ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ข้อมูลคาดการณ์พ้ืนที่ปลูกข้าวและการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 

ชนิดข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 

ข้อมูลคาดการณ์พ้ืนที่ปลูกข้าว การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมฯ 

พ้ืนที่ 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

พ้ืนที ่
(ล้านไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร ่
(กิโลกรัม) 

1. ข้าวหอมมะลิ 27.23 9.764             358  26.09          9.341              358  
1.1 ข้าวหอมมะลิ 24.13 8.397              348  23.27           8.098               348  
1.2 ข้าวหอมจังหวัด 3.10 1.367              441  2.82           1.243               441  
2. ข้าวหอมไทย 1.03 0.709              688  1.03          0.709               688  
3. ข้าวเจ้า 14.96 

 
9.006              602  14.84 

 
         8.981               605  

3.1 ข้าวเจ้าพื้นนิ่ม n/a n/a n/a 0.74           0.493               662  
3.2 ข้าวเจ้าพื้นแข็ง/ข้าวนึ่ง n/a n/a n/a 14.10           8.488               602  
4. ข้าวเหนียว 15.78 6.107             387 15.78          6.107              387  
5. ข้าวตลาดเฉพาะ 0.35 0.131 752 0.47          0.198              423  
5.1 ข้าวพันธุ์ กข43 - - - 0.12           0.067               561  
5.2 ข้าวอินทรีย์ 0.28 0.105              376  0.28           0.105               376  
5.3 ข้าวส ี 0.07 0.026              376  0.07           0.026               376  
รวม 59.35 25.717 433 58.21        25.336              435  

 ทั้งนี้ มีแนวทางการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 โดยก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวหอมไทย ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวอินทรีย์ และข้าวสี เท่ากับที่จังหวัด
คาดการณ์ ส่วนข้าวในกลุ่มข้าวหอมมะลิ มีแนวทางการก าหนดพื้นที่เป้าหมายฯ ดังนี้  



 
 

 1) ข้าวหอมมะลิ ใช้ตัวเลขตามข้อมูลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 
จ านวน 23.27 ล้านไร่ 
 2) ข้าวหอมจังหวัด มีการปรับลดจากท่ีจังหวัดคาดการณ์ 3.10 ล้านไร่ เป็น 2.82 ล้านไร่ ให้สมดุล
กับความต้องการข้าว ดังนี้ 
 2.1) ถ้าตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ น้อยกว่า ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ให้ใช้ตัวเลขที่
จังหวัดคาดการณ์ ซึ่งมี 21 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ 
อุทัยธานี สระบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม 
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  
 2.2) ถ้าตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ มากกว่า ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ให้ใช้ตัวเลข
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ ซึ่งมี 19 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ล าพูน สุโขทัย แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี 
ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี และราชบุรี ยกเว้น
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แจ้งว่าไม่มีการปลูกข้าวหอมจังหวัด แต่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ านวน 56,575 ไร่ จึงใช้
ตัวเลขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ 
 2.3) ใช้ตัวเลขที่จังหวัดคาดการณ์ ได้แก่ ภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง         
สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกไม่มาก 
 ทั้งนี้ พบว่า ตัวเลขภาพรวมยังเกินเป้าหมาย จึงมีการปรับลดตามสัดส่วนพื้นที่ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ปลูกระดับ 50,000 ไร่ขึ้นไป ซึ่งมี 12 จังหวัด ได้แก่ ตาก ก าแพงเพชร สุ โขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกาญจนบุรี 
 ส าหรับข้าวเจ้า ที่ใช้ตัวเลขตามที่จังหวัดคาดการณ์ มีการพิจารณาแยกชนิดข้าวเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับการก าหนดความต้องการใช้ข้าว แยกเป็น ดังนี้  
      (1) ข้าวเจ้าพ้ืนนิ่ม ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 0.74 ล้านไร่ และพิจารณาแยกออกเป็นรายจังหวัด               
โดยใช้สัดส่วนข้อมูลพ้ืนที่จากทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 เฉพาะจังหวัดที่มีสัดส่วนการปลูกมาก
จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ นครนายก
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 
          (2) ข้าว กข43 ใช้พ้ืนที่ตามแผนด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพ่ือสุขภาพ:
กข43 โดยก าหนดเป้าหมายจ านวน 0.12 ล้านไร่ จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 
     (3) ข้าวขาวพ้ืนแข็ง/ข้าวนึ่ง เป็นพ้ืนที่ปลูกคงเหลือ หลังจากหักพ้ืนที่ปลูกข้าวเจ้าพ้ืนนิ่ม และข้าว กข43 แล้ว 

 ทั้งนี้ กรมการข้าวได้น าเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
(ด้านการผลิต) พิจารณาการวางแผนการผลิต และพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
และกรมการข้าวเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไห้ประกาศพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 
รอบท่ี 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2561 



 
 

4. แผนการปฏิบตัิงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว 
   ครบวงจร ปี 2561/62 

 กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงการคลัง                    
ได้ร่วมกันน าเสนอแนวทาง และก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 
2561/62 ด้านการผลิตและด้านการตลาด ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 

 1. หลักการแนวทางก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว      
ปีการผลิต 2561/62 ด้านการผลิตและด้านการตลาด 
    คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2561  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ  ได้เห็นชอบ ดังนี้ 
    1.1 ได้เห็นชอบหลักการแนวทางก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการผลิต ซึ่งได้รับเงินงบประมาณ ปี 2561 ดังนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 พ้ืนที่
ด าเนินการ 77 จังหวัด จ านวน 2,350 แปลง พื้นที่รวม 2.925 ล้านไร่ งบประมาณ 778.2842 ล้านบาท  
   2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 พ้ืนที่ด าเนินการ 77 จังหวัด พ้ืนที่
เป้าหมาย 600,000 ไร่ งบประมาณ 37.697 ล้านบาท 
   3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เพ่ือพัฒนาเป็นชาวนาต้นแบบ (Model Smart 
Farmer) แผนพัฒนา 3,850 ราย สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา 1,800 ราย และถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์
เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 450 ศูนย์ งบประมาณ 34.655 ล้านบาท  
   4) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Farming) เพ่ือส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย าสูงในนาแปลงใหญ่ประชารัฐลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อไร่
ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ด าเนินโครงการ 2 จุด  ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 1.306 ล้านบาท 
   5) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อให้เกษตรลดต้นทุนการ
ผลิตได้ร้อยละ 20 ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความหอมดีที่สุด ต่อไร่ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 
ด าเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แปลง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 แปลง ยโสธร 2 แปลง ศรีสะเกษ 3 แปลง 
และสุรินทร์ 3 แปลง งบประมาณ 15.000 ล้านบาท 
   6) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์ กข43 ให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะ ด าเนินการใ นพื้นที่ภาคกลาง 
และภาคเหนือตอนล่าง ปีการผลิต 2561 (นาปรัง) พ้ืนที่ 3,000 ไร่ และปีการผลิต 2561/62 พื้นที่ 300,000 ไร่ 
งบประมาณ 3.640 ล้านบาท 



 
 

   7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ปี 61/62 เพ่ือเยียวยา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง พ้ืนที่ จ านวน 1.415 ล้านไร่ 
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ฤดูการผลิตข้าวนาปี 2561 อัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม งบประมาณ 123.00 ล้านบาท 
      8)  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561   ให้ ธ.ก.ส. น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านไร่ วงเงินส าหรับพ้ืนที่เอาประกันภัย 1,841.10 ล้านบาท 
อัตราประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ 97.37 บาท (รวมภาษี) แยกเป็นการอุดหนุน
ค่าเบี้ยประกันของรัฐ 61.37 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. ช่วยอุดหนุนค่าเบี้ยประกันส าหรับลูกค้า ธ.ก.ส. อีก 36 บาท 
วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภท   
   1.2 ได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด  และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
รายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณ น าเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 
   1) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ร่วมหารือก าหนดราคาอัตราการช่วยเหลือที่เหมาะสม 
 2) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ร่วมหารือก าหนดราคาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อต่อไป 
 3) โครงการสินเชื่อเพ่ือสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  มอบหมาย  
ธ.ก.ส. จัดท ารายละเอียดในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร เพ่ือสร้างยุ้งฉาง โดยรัฐชดเชยร้อยละ 3 
เกษตรกรรับภาระร้อยละ 1 ทั้งนี้ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายเปลือกทุกปี จนกว่าจะช าระหนี้หมด โดยใช้งบประมาณกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร 
 4) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว มอบหมาย ธ.ก.ส. จัดท ารายละเอียดให้สินเชื่อแก่
สถาบันเกษตรกร โดยรัฐชดเชยร้อยละ 3 สถาบันเกษตรกรรับภาระ ร้อยละ 1 
 5) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก มอบหมายกรมการค้า
ภายใน จัดท ารายละเอียดโครงการฯ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลาการเก็บรักษา 2-6 เดือน 
 2. โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

     คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์  ได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพ่ือ
สร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วงเงินงบประมาณ 1,921.65 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน
ของ ธ.ก.ส. จ านวน 1,671 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 250.65 
ล้านบาท จากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  

 - เป้าหมายและวงเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.  
ทั่วประเทศ ประมาณ 10,000 ราย วงเงินกู้เกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-3 



 
 

(ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7 ต่อปี) และสถาบันเกษตรกรไม่เกินแห่งละ 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 
(ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 5 ต่อปี) โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี และผู้เข้าร่วม
โครงการรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี และไม่เกินระยะเวลาโครงการ 

 - ระยะเวลาด าเนินการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดท าสัญญาและ
อนุมัติเงินกู้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้างยุ้งฉาง ตั้งแต่พฤษภาคม 2561 – 
31 กันยายน 2562 และระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2566 

- ระยะเวลาช าระหนี้ ก าหนดเป็นงวดรายปีสูงสุดไม่เกิน 10 ปี กรณีช าระคืนเกินกว่า 5 ปี ธ.ก.ส. 
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ และมีเงื่อนไขให้ลูกค้าผู้กู้เงินตามโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปีทุกปี จนกว่าจะช าระหนี้แล้วเสร็จ เว้นแต่มีเหตุผลผิดปกติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก เช่น ผู้กู้ถึงแก่กรรม เกิดภัยธรรมชาติไม่มีผลผลิตเพียงพอเข้าร่วมโครงการ 
รัฐบาลไม่มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ฯลฯ เป็นต้น ให้ชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 

 3. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง  

ได้จัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  ประกอบด้วย 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการก าหนดอุปสงค์และ
อุปทาน 2) ช่วงการผลิต  3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาด
ต่างประเทศ เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต ให้ชาวนา
มีรายได้เพิ่มขึ้น จ านวน 17 แผนงาน  36 โครงการ งบประมาณ 9,100.624 ล้านบาท และหน่วยงาน
หลักในการรับผิดชอบด าเนินการ ใน 5 ช่วง โดยมีมาตรการโครงการส าคัญ ดังนี้ 

      3.1 ช่วงท่ี 1 ช่วงการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
      ก าหนดความต้องการทางการตลาด (demand)  30.524 ล้านตันข้าวเปลือก และปริมาณ

การผลิต (Supply) 33.446 ล้านตันข้าวเปลือก 
 3.2 ช่วงท่ี 2 ช่วงการผลิต   
       1) การวางแผนการผลิต โดยประกาศพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 จ านวน 70.42 

ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตัน แยกเป็น รอบที่ 1 จ านวน 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.34 ล้านตัน รอบที่ 2 
จ านวน 12.21 ล้านไร่ ผลผลิต 8.08 ล้านตัน 

       2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ควบคุมค่าเช่าที่นา การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Farming) การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพชั้นเลิศ การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร การปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืชอื่น 
(Zoning  by Agri-Map) การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชปุ๋ยสด และการประกันภัยข้าวนาปี 

 



 
 

 3.3 ช่วงท่ี 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 
  การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว การยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ วางระบบ 

GMP/HACCP และโรงสีติดดาว  และการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
          3.4 ช่วงท่ี 4 ช่วงการตลาดในประเทศ 
       การก าหนดการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ได้แก่ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว

และปรับปรุงคุณภาพข้าว (การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก Packing Stock) การสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี การสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิม การชดเชย
ดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP 

        3.5 ช่วงท่ี 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ 
              จัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ Mass  ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว

ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว (Mass+Niche)  และสร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ (Niche) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

5. โครงการส าคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2561/62 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้รวบรวมโครงการส าคัญ ภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 ผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าวแล้วบางโครงการ  ที่จะด าเนินงานในปี 2561/62 
 1. โครงการส าคัญด้านการผลิต 
     1.1 การวางแผนการผลิตข้าว 
  1.2 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
     1.3 การจัดการปัจจัยการผลิต 
       - โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
       - มาตรการควบคุมค่าเช่าที่นา 
     1.4 การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          - โครงการจัดการน้ าและการเพาะปลูกในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
          - โครงการจัดรูปที่ดินและปรับระดับพ้ืนที่นา 
     1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม 
   - โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 
      - โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
      - โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 
      - โครงการน าร่องการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ (ข้าว) โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย าสูง  
            (Precision Farming) 
      - โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร 
      - โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ปี 2561/62 
     1.6 ควบคุมปริมาณการผลิตข้าว 
         - โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปเป็นพืช (Zoning by Agri – Map) 
      - โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 
      - โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด 
     1.7 การพัฒนาชาวนา 
         - โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
      - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติข้าวผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  1.8  การประกันภัยพืชผล 
      - โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
 2. โครงการส าคัญด้านการตลาด 
                2.1 การบริหารจัดการรถเก่ียวข้าว 



 
 

                     - การจัดท าแอพพลิเคชั่นรถเกี่ยวข้าว 
2.2 ยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

- จัดวางระบบ GMP/HACCP ตรวจประเมินโรงสีเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง 
- โครงการโรงสีติดดาว 
- อบรม GMP/HACCP โรงสีติดดาว/4.0 นวัตกรรมข้าวและความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี 
  ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการโรงสีร้อยละ 80 ของประเทศ หรือ 1,000 ราย 
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรด้านการตาก/อบ/เก็บข้าวที่ถูกต้อง 

2.3 โครงการสินเชื่อเพ่ือสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2.4 การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว 

- โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร 
2.5 การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด 

- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว 
- โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร 
- โครงการชดเชยยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
- โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 
- โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวเฉพาะ/ผลิตภัณฑ์ข้าว 

2.6 จัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ Mass 
-  การเจรจาตลาดต่างประเทศ G to G 
-  จัดคณะผู้แทนเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในต่างประเทศ (Goodwill Mission) 
-  เร่งด าเนินการท าตลาดเชิงรุกทั้งในรูปแบบ Incoming Mission ในการค้าข้าวในตลาดศักยภาพ 

2.7 ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว (Mass+Niche) 
-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้น าเข้า ผู้ซื้อทั้งใน 
   และต่างประเทศ 

2.8 สร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ (Niche) 
-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าว Niche ให้เข้าถึงกลุ่มผู้น าเข้า ผู้ซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

 
 



 
 
 
 

ตารางปฏิบัติงานแผนการผลิต 
และการตลาดข้าวครบวงจร 

ปี 2561/62 

 



1/9

งบปกติ งบกลาง  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. หลัก สนับสนุน

ชว่งที ่1 ชว่งการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 

1. จัดท าขอ้มลูอุปสงค์  ป ี2561/62 30.524 ลต.ขป.  -  - พณ. กษ.

2. จัดท าขอ้มลูอุปทาน ป ี2561/62 33.421 ลต.ขป.  -  - กข. กสก./สศก./ชป.

ชว่งที ่2 ชว่งการผลิต

1. การวางแผนการผลิตขา้ว

   1.1 ก าหนดพ้ืนทีเ่ปา้หมายส่งเสรมิการปลูกขา้ว ป ี2561/62

         รอบที ่1

58.21 ล้านไร่ √  -

        1) สนง.เกษตรจังหวดัจัดท าข้อมูลคาดการณ์พืน้ที่แบง่ตาม

            ชนิดข้าว รายจังหวดั รายอ าเภอ ส่งใหส้ านักงานเกษตร

            และสหกรณ์จังหวดัพจิารณาแล้วส่งข้อมูลให ้กข.

กสก. กข./สศก./ชป./พด.

        2)  กข. ร่างพืน้ที่ฯ เสนอคณะท างานก าหนดพืน้ที่เปา้หมายฯ

             และน าเสนอคณะขับเคล่ือนฯ เหน็ชอบการก าหนดพืน้ที่

             เปา้หมายส่งเสริมการปลูกข้าว

กข. กสก./สศก./ชป./พด.

        3) ประกาศพืน้ที่เปา้หมายส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2561/62 

             รอบที่ 1 จ าแนกเปน็รายจังหวดั รายอ าเภอ

กข. กสก./สศก./ชป./พด.

   1.2 ก าหนดพ้ืนทีเ่ปา้หมายส่งเสรมิการปลูกขา้ว ป ี2561/62 

          รอบที ่2

12.21 ล้านไร่ √  -

        1) สนง.เกษตรจังหวดัจัดท าข้อมูลคาดการณ์พืน้ที่แบง่ตาม

            ชนิดข้าว รายจังหวดั รายอ าเภอ แล้วน าเสนอ Chief of  

            Operation พจิารณาใหเ้หน็ชอบแล้วส่งข้อมูลให ้กข.

กสก. กข./สศก./ชป./พด.

        2)  กข. ร่างแผนเสนอคณะท างานก าหนดพืน้ที่เปา้หมายฯ

             และน าเสนอคณะขับเคล่ือนฯ พจิารณาเหน็ชอบพืน้ที่

             เปา้หมายฯ

กข. กสก./สศก./ชป./พด.

        3) กข.ยกร่างประกาศพืน้ที่เปา้มหายส่งเสริมการปลูกข้าว 

             รอบที่ 2 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กข. กสก./สศก./ชป./พด.

        4) ประกาศพืน้ที่เปา้หมายส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2561/62 

             รอบที่ 2 จ าแนกเปน็รายจังหวดั รายอ าเภอ

กข. กสก./สศก./ชป./พด.

2. การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร

    2.1 ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ป ี2560/61 รอบที ่1 √  -

แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย
งบประมาณ (ล้านบาท) ป ี2561 ป ี2562 หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย
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            1) รับขึ้นทะเบยีน/ปรับปรุงทะเบยีน 4,000,000 ครัวเรือน กสก. NECTEC/อปท.

            2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3,200,000 แปลง กสก. NECTEC

/GISTDA

    2.2 ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ป ี2560/61 รอบที ่2 √  -

            1) รับขึ้นทะเบยีน/ปรับปรุงทะเบยีน 300,000 ครัวเรือน กสก. NECTEC/อปท.

            2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 120,000 แปลง กสก. NECTEC

/GISTDA
3. การจัดการปจัจัยการผลิต

   3.1 ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขา้ว

        1) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขา้ว 82,000  ตัน 49.000 กข.

            1.1) การผลิตเมล็ดพนัธุ์

                              

 82,000 ตัน

            1.2) จ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ 82,000 ตัน

   3.2 มาตรการควบคุมค่าเชา่ทีน่า 71 จังหวดั และกรุงเทพฯ 

เฉพาะพืน้ที่ที่มีการเช่านา

1.190  - ปค./มท. ส่วนราชการในสังกัด

 กษ. ในพืน้ที่อ าเภอ

4. การปรบัปรงุพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    4.1 โครงการจัดการน้ าและการเพาะปลูกในเขตพ้ืนทีช่ลประทาน √  -

        1) บริหารจัดการน้ าและการเพาะปลูกในเขตชลประทาน 

             ป ี2561/62 รอบที่ 1

เขตพืน้ที่ชลประทาน ชป.

        2) บริหารจัดการน้ าและการเพาะปลูกในเขตชลประทาน 

             ป ี2561/62 รอบที่ 2

เขตพืน้ที่ชลประทาน ชป.

   4.2 โครงการจัดรปูทีด่นิและปรบัระดบัพ้ืนทีน่า

        1) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแควน้อย

            ส่วนที่ 23 ต.ท้อแท้,มะขามสูง,บา้นปา่ อ.วดัโบสถ,์เมือง 

            จ.พษิณุโลก

1,810 ไร่ 27.150

งบกองทุนจัดรูป

ชป.

        2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว 

            คลอง RMC ระยะ 3 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

390 ไร่ 8.500

งบกองทุนจัดรูป

ชป.

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วในพ้ืนทีน่าเหมาะสม

   5.1 โครงการส่งเสรมิระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่

          (นาแปลงใหญ)่

2,350 แปลง 778.284

เพาะปลูก เก็บเกี่ยว

เพาะปลูก เก็บเกี่ยว
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย
งบประมาณ (ล้านบาท) ป ี2561 ป ี2562 หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ

         1)  การบริหารจัดการชุมชน เพือ่สร้างความเข้มแข็ง

               ใหก้ับชุมชน

กข. กสก.

         2)  การพฒันาด้านการผลิต กข. กสก.

         3) การพฒันาด้านการตลาด พณ. กสก./กข.

         4) การบริหารจัดการโครงการ กข. กสส.

   5.2 โครงการส่งเสรมิการผลิตขา้วอินทรยี์ 600,000 ไร่ 37.697 กข.

        1) ประชาสัมพนัธแ์ละรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

        2) อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท าระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

            เตรียมความพร้อม
        3) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ (2 รุ่น)

        4) ตรวจประเมินเบือ้งต้นของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ติดตามให้

            ค าแนะน าเกษตรกร

        5) สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร

    5.3 โครงการส่งเสรมิการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพชัน้เลิศ 100,000 ไร่ 15.000

         1) การจัดการพืน้ที่และการเพาะปลูก พด.

         2) การบริหารจัดการปจัจัยการผลิต กข.

         3) การจัดการการเพาะปลูก กข.

         4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพือ่การบริหารจัดการแปลง กข.

         5) การตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP กข.

         6) การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพนัธด้์านการตลาด กสก.

    5.4 โครงการน ารอ่งการบรหิารจัดการนาแปลงใหญ ่(ขา้ว)

           โดยใชเ้ทคโนโลยีเกษตรกรรมแมน่ย าสูง (Precision 

           Farming)

740 ไร่ 1.306 กข. NECTEC/ชป./พด./

CMU/CTA

           1) ระบบการผลิตและบริหารจัดการ

           2) การจัดการพืน้ที่เพาะปลูก

           3) การจัดการเพาะปลูก

    5.5 โครงการส่งเสรมิการผลิตและการตลาดขา้วพันธุ์ กข43

           เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร

180,000 ไร่ 3.640 กข. สวช./ศมข./ศวข.

         1) รับสมัครเกษตรกร
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แผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย
งบประมาณ (ล้านบาท) ป ี2561 ป ี2562 หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ

         2) การสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว

         3) การรับรองมาตรฐาน GAP

         4) รับสมัครผู้ประกอบการและการรับรองโรงสีGMP

         5) ขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ข้าว

         6) อบรม OR trace

    5.6 โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการผลิตขา้วในพ้ืนทีลุ่่มต่ า 13 ทุง่

          ป ี2561/62

1.415 ล้านไร่

141,500 ราย

123.00 กข. กสก./ชป

        1) จัดสรรเมล็ดพนัธุ์ข้าวและจัดส่งเมล็ดพนัธุ์ กข.

        2) ใหค้ าแนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

6. ควบคุมปรมิาณการผลิตขา้ว

   6.1 โครงการปรบัเปลี่ยนพ้ืนทีไ่มเ่หมาะสมกับ การปลูกขา้ว

          ไปเปน็พืชอ่ืน (Zoning  by Agri-Map)

0.15  ล้านไร่ √

   6.2 มาตรการควบคุมปรมิาณการผลิตขา้ว

        1) โครงการส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลาย ฤดนูาปรงั

             ป ี2562

100,000 ไร่

53 จังหวดั

13.132 200.000 กสก. กษจ./กษอ.

             1.1) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
             1.2) จัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร

             1.3) ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
             1.4) จัดการเรียนรู้การผลิตพชืทดแทน

             1.5) ตรวจสอบพืน้ที่ปลูกพชืทดแทน

             1.6) ติดตามตรวจเยี่ยม ใหค้ าแนะน า

             1.7) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส.

             1.8) ประเมินผลโครงการฯ สศก. กสก.

             1.9) คชจ.การผลิตพชืทดแทนไร่ละ 2,000 บาท 

                    (200 ล้านบาท)

       2) โครงการปลูกพืชปุย๋สด 400,000 ไร่ 466.300  - พด.

           2.1)  ก าหนดพืน้ที่เปา้หมายคัดเลือก และรับสมัครเกษตรกร
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย
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           2.2) ใหค้วามรู้การปลูกและดูแลรักษาพชืปุย๋สดและการผลิต

                   เมล็ดพนัธุ์

           2.3) จัดหาเมล็ดพนัธุ์และแจกจ่ายพชืปุย๋สด เพือ่เปน็

                  เมล็ดพนัธุ์ ต้นทุนพร้อมส่งถึงพืน้ที่

           2.4) เกษตรกรไถกลบต้นพชืปุย๋สด

           2.5) ประเมินผลโครงการ สศก.

7. การพัฒนาชาวนา
   7.1 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 200 ราย 16.270 กข.

         1. ฝึกอบรมเกษตรกร Existing Farmer 200 ราย 

             เพือ่พฒันาเปน็เกษตรกรต้นแบบ ( Model Smart 

             Farmer)

200 ราย

        2. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart 

            farmers) กับผู้ประกอบการแปรรูป และการค้า

50 ราย

   7.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้วผ่านศูนย์เรยีนรู้

         การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

450 ศูนย์ 18.385  - กข. กสก.

        1) ท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว

        2) พฒันาศักยภาพ ศพก.

8. การประกันภยัพืชผล

   8.1 โครงการประกันภยัขา้วนาปี 30 ล้านไร่ √ ธ.ก.ส.

ชว่งที ่3 ชว่งการเก็บเก่ียวและหลังเก็บเก่ียว

1. การบรหิารจัดการรถเก่ียวขา้ว
   1.1 การจัดท าแอพพลิเคชัน่รถเก่ียวขา้ว ป ี61 จ านวน 1,000 ราย

ป ี62 จ านวน 1,500 ราย

2. ยกระดบัเกษตรกรและผู้ประกอบการ

         1) โรงสีทั่วไป ปลีะ 33 ราย 4.000

         2) โรงสีภาคเกษตรกร ปลีะ 35 ราย 5.000

คน.   2.1 จัดวางระบบ GMP/HACCP ตรวจประเมนิโรงสีเพ่ือปรบัปรงุ

        โครงสรา้ง

คน./

GISTDA

กสก./มท.

ป ี2561 โรงสี 68 ราย 

ป ี2562 โรงสี 68 ราย
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   2.2 โครงการโรงสีตดิดาว  ป ี2561 โรงสี 218 ราย  

 ป ี2562 โรงสี 218 ราย
คน.

         1) ดาวเงิน 67 ราย
         2) ดาวทอง 151 ราย
   2.3 อบรม GMP/HACCP โรงสีตดิดาว/4.0 นวัตกรรมขา้วและ

         ความรู้ดา้นการตลาดและเทคโนโลยีใหค้รอบคลุม

         ผู้ประกอบการโรงสีรอ้ยละ 80 ของประเทศ หรอื 1,000 ราย

อบรมโรงสียุค 4.0 

12 คร้ัง

6.000 คน.

 - โครงการเทคโนโลยีการ

เก็บรักษาข้าวเปลือก  5 คร้ัง

2.500 คน.

 - โครงการอบรมบคุลากร

ในการตรวจสอบคุณภาพ

ข้าวทางวชิาการ 5 คร้ัง

1.300 คน.

 - อบรมผู้ประกอบการ

โรงสีร้อยละ 80 ของทั้ง

ประเทศ หรือ 1,000 ราย

30.000 คน.

  2.4 ประชาสัมพนัธใ์หเ้กษตรกรด้านการตาก/อบ/เก็บข้าวที่ถูกต้อง แหล่งเพาะปลูกข้าวส าคัญ

จ านวน 54 จังหวดั

คน.

3. โครงการสินเชือ่เพ่ือสรา้งยุ้งฉางใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 10,000 ราย 1,927.650 ธ.ก.ส.

     3.1 หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อเพือ่สร้างยุ้งฉาง

     3.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและพจิารณาวงเงินกู้ตาม

            หลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส.

      3.3 การก่อสร้างยุ้งฉาง

      3.4 การขอรับเงินสินเชื่อ

ชว่งที ่4 ชว่งการตลาดภายในประเทศ

1. การพัฒนาตลาดสินค้าขา้ว

    1.1 โครงการเชือ่มโยงตลาดขา้วอินทรยี์ และขา้วGAP ครบวงจร 200 คน 2.840
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย
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           1) การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พณจ. ศมข./ศวข.

           2) การจับคู่ท า MOU และการจัดสรรโควต้าการส่งออกข้าว

               ไปสหภาพยุโรป

พณจ. ศมข./ศวข./กษจ.

           3) ผู้ประกอบการค้าข้าวซ้ือขายข้าวตาม MOU กับกลุ่ม

               เกษตรกร

กข. กษ./ศวข./ศมข.

           4) การขอรับเงินชดเชยดอกเบีย้ของผู้ประกอบการ กข./ธ.ก.ส. กษ.

2. การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด

    2.1 โครงการชว่ยเหลือค่าเก็บเก่ียว และปรบัปรงุคุณภาพขา้ว เกษตรกรทุกราย ที่ขึ้น

ทะเบยีนปลูกข้าว ป ี

2560/61

           1) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 54 จังหวดั 162 คร้ัง 10.230 คน. สมาคมโรงสี

           2) ชดเชยดอกเบีย้ Stock ข้าว (Packing Stock) 8 ล้านตันข้าวเปลือก 940.000 คน. กค.

           3) สินเชื่อรวบรวมข้าวของสถาบนัเกษตรกร 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก 406.250 ธ.ก.ส. กสส.

           4) สินเชื่อเพือ่ชะลอการขายข้าวเปลือก 2 ล้านตันข้าวเปลือก 4,000.000 ธ.ก.ส. กสส.

     2.2 โครงการสินเชือ่เพ่ือรวบรวมขา้วของสถาบนัเกษตรกร 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก ธ.ก.ส.

     2.3 โครงการชดเชยยดอกเบีย้ใหผู้้ประกอบการค้าขา้ว

           ในการเก็บสตอ็ก

4 ล้านตันข้าวเปลือก คน.

     2.4 โครงการสินเชือ่ชะลอการขายขา้วเปลือก 3 ล้านตันข้าวเปลือก ธ.ก.ส.

     2.5 โครงการเชือ่มโยงตลาดขา้วเฉพาะ/ผลิตภณัฑ์ขา้ว คน. คต./กข./กส.

           2.5.1 เชื่อมโยงตลาดข้าว กข 43 สู่ Modern Trade เชื่อมโยงสู่ Modern 

Trade 4 ราย

                    1) วางจ าหน่ายข้าว กข43 ป ี60/61 ใน Modern Trade

                    2) ประชาสัมพนัธข์้าว กข43 บน BTS, สถานีสิทย,ุ 

                        เวบ็ไซต์ ,โรงพยาบาลขั้นน า

6.000

                   3) ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงตลาดปลายทาง

                       กข43 ปกีารผลิตนาป ี2561/62

                   4) จับคู่ MOU สหกรณ์/ผู้ประกอบการ/Modern 

                       Trade ข้าว กข43 ปกีารผลิตนาป ี2561/62
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                  5) วางจ าหน่ายข้าว กข43 ปกีารผลิต 61/62

                       ใน Modern Trade และประชาสัมพนัธข์้าว

                       กข43 ใหเ้ปน็ที่รับรู้ในวงกวา้ง

          2.5.2 โครงการเชื่อมโยงข้าวนุ่มตามความต้องการของสมาคม

                    ผู้ส่งออกข้าวไทย (อาทิ พษิณุโลก 80)

ติดตามการรับซ้ือข้าวนุ่มให้

เปน็ไปตามความต้องการ

ของสมาคมฯ

           2.5.3 เชื่อมโยงผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวเปน็น้ านมข้าว คต/คน

                    1) ประชุมแนวทางการเชื่อมโยงตลาดใหแ้ก่

                         ผู้ประกอบการแปรรูปข้าวเปน็น้ านมข้าว

                         ใหเ้ปน็ไปตาม MOU ที่ก าหนด

                    2) เชื่อมโยงผลิตภณัฑ์น้ านมข้าวเข้าสู่ตลาดปลายทาง

                         Modern Trade

เชื่อมโยงสู่ Modern 

Trade 4 ราย

                    3) จัดท าแคมเปญประชาสัมพนัธก์ารบริโภคน้ านมข้าว

ชว่งที ่5 ชว่งการตลาดตา่งประเทศ

1. จัดหาและเชือ่มโยงตลาดตา่งประเทศ Mass

   1.1 การเจรจาตลาดตา่งประเทศ G to G คต. คน.

         1) จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไป

             เจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพนัธท์างการค้า

             ณ มาเลเซียและอินโดนีเซีย

1 คร้ัง 7-9

         2) จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไป

             เจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพนัธท์างการค้า 

             ณ สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์

1 คร้ัง

   1.2 จัดคณะผู้แทนเจรจาขยายตลาดและกระชบัความสัมพันธ์

          ทางการค้าในตา่งประเทศ (Goodwill Mission)

คต. สค.

         1) จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไป

             เจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพนัธท์างการค้า

             ณ ราชอาณาจักรสเปนและสาธารรัฐฝร่ังเศส

 1 คร้ัง 11-19

เปา้หมายการส่งออก ป ี2561 ปริมาณ 10 ล้านตัน เปา้หมายการส่งออก ป ี2562 ปริมาณ 9.50 ล้านตัน
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         2) จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไป

             เจรจาหารือและกระชับความสัมพนัธท์างการค้า ณ 

             ประเทศแคนนาดาและสหรัฐฯ

1 คร้ัง

         3) ประชุมความร่วมมือไทย - เวยีดนาม คร้ังที่ 14

1.3 เรง่ด าเนินการท าตลาดเชงิรกุทัง้ในรปูแบบ Incoming Mission

       ในการค้าขา้วในตลาดศักยภาพ

สค. คต.

      1) รับคณะผู้น าเข้าข้าวสหรัฐฯ เยือนไทย 1 คร้ัง 29-30

2. ส่งเสรมิภาพลักษณแ์ละประชาสัมพันธ์ขา้ว ผลิตภณัฑ์ขา้วและ

    นวัตกรรมขา้ว (Mass+Niche)

   2.1 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานขา้วไทยและขา้วหอม

        มะลิไทยใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผู้น าเขา้ ผู้ซ้ือทัง้ในและตา่งประเทศ

คต. สค./คน.

         1) เข้าร่วมงานแสดงอาหารนานาชาติ Gulfood ณ สหรัฐ

              อาหรับเอมิเรตส์

1 คร้ัง 18-22

         2) เข้าร่วมงานแสดงอาหาร THAIFEX - World of Food 

              Asia 2018

         3) จัดร่วมงาน Thailand Rice Convention 2019 1 คร้ัง

         4) เข้าร่วมงานวนัข้าวและชาวนาแหง่ชาติ ป ี2561 1 คร้ัง

         5) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo คร้ังที่ 15

              ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 คร้ัง

         6) เข้าร่วมงาน Thai Festival 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย 1 คร้ัง

3. สรา้งการรบัรู้และขยายตลาดขา้วคุณลักษณะเฉพาะ (Niche)

   3.1 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานขา้ว Niche

         ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผู้น าเขา้ ผู้ซ้ือ ทัง้ในและตา่งประเทศ

คต. สค.

         1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์นานาชาติ Biofach 2018

             ณ สหรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี

1 คร้ัง 14-17

        2) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Organics & Natural Expo 1 คร้ัง

   GISTDA = ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

   วก. = กรมวชิาการเกษตร, สศก. = ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ชป. = กรมชลประทาน, พด. = กรมพฒันาที่ดิน, คน. = กรมการค้าภายใน,คต.=กรมการค้าต่างประเทศ, สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ธ.ก.ส. = ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,

29พ.ค.-2 มิ.ย.

   ชือ่ย่อหน่วยงาน   กษ. = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พณ. = กระทรวงพาณิชย,์ มท. = กระทรวงหาดไทย, ปค. = กรมการปกครอง, NECTEC = ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ,  กข. = กรมการข้าว, กสก. = กรมส่งเสริมการเกษตร,
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ภาคผนวก 1 
โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร 

   กลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าว  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ซึ่งด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการสินค้าข้าวของรัฐบาล  มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสินค้าข้าว  
             คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการสินค้าข้าว  

จ านวน 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และ 2) คณะอนุกรรมการ
พิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะท างาน 
10 คณะ ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล 2) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาล 3) คณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินคดีกรณีข้าวในสต็อก
รัฐบาลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 4) คณะท างานตรวจสอบคลังและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐ 5) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 6) คณะอนุกรรมการติดตามการช าระเงิน
และส่งคืนเงินจากการระบายข้าวในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล 7) คณะอนุกรรมการติดตามก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด 8) คณะอนุกรรมการก ากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 9) คณะอนุกรรมการศึกษาการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว 
และ 10) คณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  

2. การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร   
    คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว มีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะท างานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  
    ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) มี รมช.กษ. (นายลักษณ์  วจนานวัช) เป็นประธาน 
อธิบดีกรมการข้าว เป็นเลขานุการ มีการแต่งตั้งคณะท างาน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะท างานก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและลดพื้นที่ไม่เหมาะสม 2) คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่และมาตรฐานคุณภาพ 3) คณะท างานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 4) คณะท างานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและภูมิสนเทศข้าวครบวงจร และ 5) คณะท างานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร 
 

 



 
 

ภาคผนวก 2 
สถานการณ์การผลิตข้าวไทยและข้าวโลก 

1) สถานการณ์การผลิตข้าวโลกและไทย 
โลก ปี 2560/61 มีผลผลิต 486.26 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมขึ้น จากปี 2559/60 ปริมาณ  0.11 ล้านตัน

ข้าวสาร เนื่องจากผลผลิตข้าวของเวียดนาม อินเดีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพ่ิมขึ้นด้วยปริมาณ
น้ าฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกท้ัง อินเดียเกษตรกรหันมาปลูกข้าวแทนการปลูกข้าวโพดมากข้ึน เนื่องจาก
ประสบปัญหาราคาตกต่ า 

ไทย ปี 2560/61 มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 66.35 ล้านไร่ (รอบที่ 1 พื้นที่ 53.48 ล้านไร่ รอบที่ 2 พื้นที่ 
12.87 ล้านไร่) ผลผลิต 30.65 ล้านตัน (รอบที่ 1 จ านวน 22.65 ล้านตัน รอบที่ 2 จ านวน 8.01 ล้านตัน) 
พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้ว 0.86 ล้านไร่ เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติท าให้พ้ืนที่ปลูกข้าวเสียหาย ผลผลิต 
น้อยกว่าปีที่แล้ว 1.35 ล้านตัน (ปี 2559/60 ผลผลิตนาปี 25.24 ล้านตัน นาปรัง 6.62 ล้านตัน รวม 31.86 ล้านตัน) 

2) สถานการณ์การตลาดข้าวโลกและไทย 
โลก ปี 2560/61 คาดว่าจะมีการค้าข้าว 47.86 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปี 2559/60 จ านวน 

0.11 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โกตดิวัวร์ ไนจีเรีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะน าเข้า
ข้าวเพ่ิมขึ้น  

ไทย ปี 2560/61 คาดว่าจะมีการส่งออกข้าว 10.20 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2559/60 จ านวน 
1.42 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งปี 2559/60 เป็นปีที่ส่งออกได้มากที่สุดถึง 11.62 ล้านตันข้าวสาร 

3) ทิศทางแนวโน้มการผลิตและการตลาดข้าวโลกและไทย  
3.1) การผลิตและการตลาดโลก 

การผลิตข้าวของโลก ปี 2561/62 คาดว่าจะอยู่ระดับ 486 ล้านตันข้าวสาร หรือเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยเนื่องจากมีความต้องการข้าวมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตข้าวโลกปัจจุบัน ปี 2560/61 อยู่ที่ระดับ 
486.26 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมจากปริมาณผลผลิตข้าว ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีระดับการผลิตที่ 
472.52 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 คิดเป็นปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 13 ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ 2.7 ในขณะที่การค้า
ข้าวโลก ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากปัจจุบัน ปี 2560/61 อยู่ที่ระดับ 47.86 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมจากช่วง 5 ปี ที่ผ่าน
มา ที่มีปริมาณ 39.49 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 คิดเป็นปริมาณที่เพ่ิมขึ้นกว่า 8 ล้านตันข้าว สาร หรือ
ร้อยละ 21.2 

3.2) การผลิตและการตลาดไทย  
การผลิตข้าวของไทยในปี 2561/62 มีแผนการผลิตในพ้ืนที่ 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตัน

ข้าวเปลือก แบ่งเป็น รอบที่ 1 พื้นที่ 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.34 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พ้ืนที่ 
12.20 ล้านไร่ ผลผลิต 8.08 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งปริมาณผลผลิตข้าวจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณข้าวใน
สต็อกลดลงเหลือไม่มาก ปริมาณผลผลิตข้าวจะใกล้สู่สมดุลกับความต้องการของตลาดมากขึ้น การผลิตข้าวของไทย



 
 

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น มีการแบ่งชนิดข้าวที่จะผลิตให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ได้แก่ ข้าวเจ้าพื้นนิ่ม ข้าว กข43 

คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวของไทยจะยังคงมีแนวโน้มที่ดี ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศ
ยังคงสูงไม่อ่อนตัวลงหรือหากอ่อนตัวลงก็ไม่มาก เนื่องจากจะมีค าสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภ าค
แอฟริกาและเอเชียที่ยังคงมีความต้องการน าเข้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไทยยังมีค าสั่งซื้อข้าวจากการประมูลในหลาย
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกอ่ืนๆ ได้แก่ ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญ  เช่น อินเดีย บังกลาเทศ 
และสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ท าให้มีก าลังซื้อเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ดีการส่งออกข้าวไทยอาจจะเผชิญอุปสรรคส าคัญในระยะต่อไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เนื่องจาก
ภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ข้าวไทยราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขัน
ของข้าวไทยลดลง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก 3 
สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคตามแผนการผลิตและการตลาด
ข้าวครบวงจร ปี 2559-2561 

 
 การด าเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559 – 2560 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

1) ราคาข้าวขยับตัวสูงข้ึนและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีราคาสูงถึงตันละ 
17,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 12,000 บาท และข้าวเจ้าตันละ 8,500 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุม
ปริมาณการผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการของตลาดให้อยู่ในระดับปีละ 31 - 32 ล้านตันข้าวเปลือก ดึงอุปทาน
ส่วนเกินในชว่งข้าวออกสู่ตลาดมากได้ถึง 6.2 ล้านตันข้าวเปลือก สามารถระบายข้าวในสต๊อกได้มากถึง 14.48 ล้านตัน
ข้าวสาร เหลือเพียง 3.43 ล้านตันข้าวสาร รวมทั้งตลาดโลกมีความต้องการซื้อข้าวสูงท าให้ไทยส่งออกข้าวได้มาก 

2) การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปี 2555-
2558 กับปี 2560 โดยข้าวนาปีลดจากตันละ 10,603 บาท เหลือตันละ 9,752 บาท ลดลงตันละ 851 บาท ส่วนข้าว
นาปรังลดจากตันละ 9,014 บาท เหลือตันละ 7,356 บาท ลดลงตันละ 1,658 บาท และผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปี 2552-2558 กับปี 2560 ข้าวนาปีเพ่ิมขึ้นจากไร่ละ 414 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 424 
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนไร่ละ 10 กิโลกรัม ข้าวนาปรังเพ่ิมจากไร่ละ 647 กิโลกรัม เป็นไร่ละ 666 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นไร่ละ 
19 กิโลกรัม 

 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 – ปี 2560/61 ในภาพรวม  
1. ช่วงการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน  
กระทรวงพาณิชย์ก าหนดอุปสงค์ข้าว 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด

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) ข้าวอ่ืนๆ 0.12 ล้านตัน  

ทั้งนี้ อุปทานข้าวส่วนที่มากกว่าอุปสงค์ เป็นอุปทานข้าวหอมมะลิที่ขอปรับเพิ่มเนื่องจากเกษตรกร
สามารถปลูกได้รอบเดียว และเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร 

2. ช่วงการผลิต 
   1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60 
       ซึ่งจากผลการเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60 ปรากฏว่าชาวนาเพาะปลูกข้าวมากกว่าแผน

ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
   รอบที่ 1 แผนการปลูกพ้ืนที่ 54.80 ล้านไร่  ผลผลิต 22.89 ล้านตัน  ผลการปลูกข้าว  58.20 ล้านไร่ 

(เกิน 3.40 ล้านไร่) ผลผลิต 25.60 ล้านตัน ข้าวเปลือก  (เกิน 2.71 ล้านตันข้าวเปลือก) 
   รอบที่ 2 แผนการปลูกพ้ืนที่ 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 แผนการปลูกมีพ้ืนที่ 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 รอบท่ี 1 และรอบที่ 2  

ชนิดขา้ว 
แผน ผล ผลต่าง 

พื้นที่ 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร ่
(กก.) 

พื้นที่ 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

พื้นที่ 
(ล้านไร่) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

รวมข้าวรอบที่ 1 54.80 22.89 418 58.20 25.60 440 3.40 2.71 - 

รวมข้าวรอบที่ 2 6.94 4.36 627 11.44 7.16 627 4.40 2.80 - 

รวม 61.74 27.25 522 69.64 32.76 1067 7.8 5.51 - 

2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 - 15 ก.พ. 2559) มีจ านวน 4,001,587 ราย 

พ้ืนที่  56,518,625 ไร่ 
3) การจัดการปัจจัยการผลิต 

 3.1) การบริหารจัดการในการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การด าเนินการส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการรณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ไว้ใช้เอง ประชาสัมพันธ์ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจ าหน่ายผ่านเว็ปไซต์ ทุก 7 วัน รวมทั้งผ่านทางเอกสาร และแผ่นพับ 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทุกเดือน โดย 51 ศูนย์และแนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บ รักษาเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกร 64,734 ราย 

3.2) การผลิตข้าวคุณภาพดี 
(1) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ดังนี้ เมล็ดพันธุ์คัด 225 ตัน จากเป้าหมาย 251 ตัน 

(รอ้ยละ 90)  เมล็ดพันธุ์หลัก 2,730 ตัน จากเป้าหมาย 2,638 ตัน (ร้อยละ 90)  และเมล็ดพันธุ์ขยาย/จ าหน่าย 
63,887 ตัน จากเป้าหมาย 77,600 ตัน  (ร้อยละ 82) 

(2) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 140 ชุมชน  280 ตัน และจัดท าเอกสาร สื่อ     
และจัดเวทีเรียนรู้ 

(3) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 แห่ง 
(4) ด าเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ิมเติม 5 แห่ง ได้แก่ นครนายก อยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ บุรีรัมย์ 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ศรีสะเกษ     
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านพักข้าราชการช านาญการ อ านาจเจริญ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  และอาคารโรงเก็บเมล็ ดพันธุ์ 
และบึงกาฬ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และอาคาร
โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 

(5) ท าการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยสุ่มตรวจและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,428 ตัน 
 



 
 

   3.3) การควบคุมคุณภาพปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 
(1) ด าเนินการตรวจตัวอย่างปุ๋ยเคมีได้ จ านวน 1,014 ตัวอย่าง  
(2) ด าเนินการตรวจวัตถุอันตรายได้ จ านวน 600 ตัวอย่าง 

   3.4) การปรับปรุงกฎระเบียบการผลิตปัจจัยการผลิต 
กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต 32 ,478 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 128 ของ

เป้าหมาย 25,381 ร้าน และตรวจโรงงาน 1 ,498 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมาย 1 ,970 แห่ง  
เก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้ว 851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 1,130 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย
แล้ว 609 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเป้าหมาย 669 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชแล้ว 370 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 66 ของเป้าหมาย 559 ตัวอย่าง ไม่พบร้านค้าและโรงงานท าผิดกฎหมายปุ๋ยและวัตถุอันตราย 
   3.5) การสนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 

รายงานครัวเรือนที่มีเครื่องจักรกลการเกษตร ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
บันทึกแล้วทั้งหมด จ านวน 1,455,176 ครัวเรือน แบ่งเป็น 

- ครัวเรือนที่มีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 1,050,504 ครัวเรือน 
- ครัวเรือนที่ไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตร จ านวน 404,672 ครัวเรือน ได้แก่ เครื่องต้นก าลัง 

จ านวน 1,276,522 เครื่อง เครื่องมือเตรียมดิน จ านวน 461,613 เครื่อง เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด จ านวน 
226,089 เครื่อง เครื่องมือดูแลรักษา จ านวน 881,845 เครื่อง เครื่องมือเก็บเกี่ยว จ านวน 145,093 เครื่อง  
เครื่องสูบน้ า จ านวน 789,621 เครื่อง รถบรรทุกการเกษตร จ านวน 341,027 คัน เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว 
จ านวน 25,438 เครื่อง ระบบให้น้ าทางท่อ จ านวน 317,756 เครื่อง 
   3.6) การจัดการน้ าชลประทานเพื่อการเพาะปลูก 
    (1) ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป) 
                             - พ้ืนที่ลุ่มต่ า ทุ่งบางระก า พ้ืนที่ 0.265 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 
                             - พ้ืนที่ดอน 1.92 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้
น้ าฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ าท่าและน้ าชลประทาน 
                        (2) ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา) 

- พ้ืนที่ลุ่มต่ าพ้ืนที่ 1.15 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 พ.ค. 60 
- พ้ืนที่ดอน 4.27 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้

น้ าฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ าท่าและน้ าชลประทานบริหารจัดการน้ าชลประทานเพ่ือการเพาะปลูกข้าวแล้ว 8.43 
ล้านไร่ (64 % จากเป้าหมาย 15.93 ล้านไร่) 
   4) การลดต้นทุนการผลิต 

4.1) การจัดท าข้อมูลต้นทุนการผลิต 
จัดท าข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กข. กสก. สศก. คน.) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายภาค 

4.2) การลดราคาจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 



 
 

ลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวลง กก. ละ 1 บาท 
4.3) การลดราคาปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ขอความร่วมมือและมีการลดราคาปุ๋ย สารเคมีการเกษตรแล้ว ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2559 
4.4) การท านาแบบแปลงใหญ่ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมระบบการท านาแปลงใหญ่ จ านวน 
325 แปลง ใน 65 จังหวัด โดยเป็นแปลงต่อเนื่องจากปี 2558 จ านวน 24 แปลง ด าเนินการในปี 2559  
จ านวน 301 แปลง และร่วมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการด าเนินงาน อีกจ านวน 56 แปลง รวม 381 แปลง 
ในจ านวนนี้เป็นแปลงเกษตรกรสมัยใหม่  11 แปลง   

(2) มีนาแปลงใหญ่ที่ด าเนินการใน ศพก. จ านวน 172 ศพก. แผนการด าเนินงานปี 2560 
(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานระบบนาแปลงใหญ่ จ านวน 

426 แปลง แยกเป็นแปลงต่อเนื่อง 381 แปลง และแปลงใหม่ 45 แปลง มีการด าเนินงานใน 325 อ าเภอ 65 
จังหวัด ด าเนินการใน ศพก. 187 แห่ง  

(2.2) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนาแปลงใหญ่ที่จะจัดตั้งโดยหน่วยงานอ่ืน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้งตามแผนของแต่ละหน่วยงาน 

(2.3)  มีแผนการด าเนินงานกิจกรรมโครงการในฤดูนาปี ปี 2560/61 แบบบูรณาการ
หน่วยงานภายใน กษ. (กสก. พด. กสส. สศก. สปก.) และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เอกชน และองค์กรชาวนา  

(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 มีกลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการ 86 กลุ่ม ผ่านการพิจารณาของ คพจ.
และเสนอให้ ธ.ก.ส. เพ่ือขอสินเชื่อ 66 กลุ่ม และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 53 กลุ่ม/แปลงใน 24 จังหวัด วงเงิน 
133.55 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งหมด 426 กลุ่ม วงเงิน 2,130 ล้านบาท  เนื่องจากเงื่อนไขการกู้ท่ีเป็นสินเชื่อ
ระยะสั้นเพียง 1 ปี  และก าหนดให้ใช้ส าหรับปัจจัยการผลิต รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก และเงินทุน
หมุนเวียนเท่านั้น จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
    4.5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวผ่าน ศพก. 

            มีการคัดเลือก ศพก. ด้านข้าว 463 ศูนย์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวให้เกษตรกร 
10,050 ราย ใน 210 ศูนย์ 

4.6) การจัดท าหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว 
          จัดท าแปลงเรียนรู้ 22,280 ไร่ ตามเป้าหมาย มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่ม

บริหารจัดการศัตรูข้าว 176 กลุ่ม จัดท าสื่อและเอกสารเผยแพร่ และมีการจัดประชุมเพ่ือเชื่อมโยงตลาดได้ 30 ครั้ง 
ตามเป้าหมาย 

4.7) การลดค่าเช่าที่นา 
             กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดท าข้อมูลฤดูการผลิต (นาปี) พ.ศ. 2560 โดยมี  
ผู้เช่านา 403,856 ราย ผู้ให้เช่านา 392,484 ราย และพ้ืนที่การเช่านา 7,129,452 ไร่ ควบคุมค่าเช่านาให้เกิด



 
 

ความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เช่านา 320,144 ราย ผู้ให้เช่านา 304,060 ราย พ้ืนที่การให้เช่านา 5,624,344 ไร่ ผู้เช่านา 
20,366 ราย ผู้ให้เช่านา 24,124 ราย พื้นที่การให้เช่านา 292,060 ไร่ จ านวนเงินที่เจรจาลดได้ 18.67 ล้านบาท   

5) โครงการประกันภัยพืชผล 
เกษตรกร 1,563,083 ราย  พ้ืนที่ 27,031,021.75 ไร่ ค่าเบี้ยรวม 2,905.31 ล้านบาท 

(เกษตรกรจ่าย 33.87 ล้านบาท ธ.ก.ส. สมทบ 1,047.37 ล้านบาท รัฐบาลสมทบ 1,824.06 ล้านบาท ผลการ
จ่ายสินไหมไปแล้ว  เกษตรกร 3,566 ราย พื้นที่ 34,535.86 ไร่ จ านวน 38.27 ล้านบาท  

6) สินเชื่อ/ลดดอกเบี้ยเกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก 
ธ.ก.ส. ได้รับรายชื่อกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จ านวน  66 กลุ่ม และจ่ายสินเชื่อแล้ว 53  กลุ่ม วงเงินสินเชื่อ 
133.55 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559) 

7) การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอ่ืนที่หลากหลาย 
มาตรการ/โครงการปรับพ้ืนที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอ่ืน หรือกิจรรมอ่ืน ปี 2559/60  

รอบท่ี 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
วางเป้าหมายไว้ 570,000 ไร่ ด าเนินการได้  148,665  ไร่ (26.08%) 
- โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน พ้ืนที่

เป้าหมาย  420,000 ไร่  ด าเนินการได้ 137,680 ไร่  (32.78%) 
- โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ/โคเนื้อ/แพะ/นาหญ้า 

พ้ืนที่เป้าหมาย 150,000 ไร่ ด าเนินการได้ 10,985  ไร่ (7.32%)  
มาตรการ/โครงการรองรับเพ่ือลดรอบการปลูกข้าว  รอบที่ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

โดยวางเป้าหมายไว้ 2,500,000 ไร่ ด าเนินการได้  788,131  ไร่ (31.52%) 
- โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พ้ืนที่เป้าหมาย 300,000 ไร่ 

ด าเนินการได้ 323,000 ไร่ (107.66%) 
- โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พ้ืนที่เป้าหมาย 2,000,000 ไร่ ด าเนินการได้  

268,492 ไร่ (13.42%) 
- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด พ้ืนที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ ด าเนินการได้ 196,639 ไร่ (98.32%) 

   8) การรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ ได้รับรองพันธุ์ข้าวดีเด่น 5 พันธุ์ ได้แก่ (1) ข้าวเจ้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ 
(2) ข้าวเจ้าพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ (3) ข้าวเจ้าพันธุ์กข65 (4) ข้าวเหนียวพันธุ์กข22 (5) ข้าวเจ้าหอมพันธุ์กข67 

9) การพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ 
(1) ได้ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพท านา 3 รุ่น 150 ราย  ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามเป้าหมาย 
(2) จัดกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว 150 ราย ตามเป้าหมาย 
(3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 51 โรงเรียน 



 
 

(4) จัดสัมมนาเพ่ิมศักยภาพชาวนารุ่นใหม่ (ครูชาวนา) 1 รุ่น 70 ราย ตามเป้าหมาย และ
สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว  194 ราย 

3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 
    1) ประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี  จัดวางระบบ GMP/HACCP ให้โรงสี จ านวน 43 ราย 

จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 40 ราย 
4. ช่วงการตลาดในประเทศ 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด                     
จ านวน 4 โครงการ เป้าหมายเพ่ือดึงอุปทานข้าวเปลือกจากตลาด 13.5 ล้านตัน  ณ เดือนมีนาคม 2560 สามารถ
ดึงอุปทานออกจากตลาดประมาณ 6,693,704.75 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.58  ดังนี้ 

1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ของ ธ.ก.ส. 

1.1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก จ่ายเงินสินเชื่อแล้ว 262,026 ราย 
ปริมาณข้าวเปลือก 1,572,543.65 ตัน สินเชื่อจ านวน 14,422.67 ล้านบาท จ าแนกเป็นเกษตรกรรายคน 
จ านวน 261,993 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 1,425,410.03 ตัน สินเชื่อจ านวน 13,105.72 ล้านบาท และสหกรณ์
การเกษตร จ านวน 93 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 147,133.63 ตัน สินเชื่อจ านวน 1,316.95 ล้านบาท 

1.2) การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว โอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรแล้ว 2,470,357 ราย มูลค่า 21,996.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.98  

2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  ปีการผลิต 
2559/60 ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้แก่สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วจ านวน 271 แห่ง สินเชื่อ
จ านวน 9,064.53 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1,289,981.73 ตัน 

3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 
มีปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุด จ านวน 40 จังหวัด ผู้ประกอบการ 243 ราย จ าแนกเป็นข้าวเปลือก 
2,711,332.87 ตัน และข้าวสาร 701,265.81 ตัน (คิดเป็นข้าวเปลือกประมาณ 1,062,523.95 ตัน) รวม เป็น
ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรเพ่ือเก็บสต็อกท้ังสิ้นประมาณ 3,773,856.82 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 47.17) มูลค่า
การตรวจสอบสต็อกจ านวน 36,868.43 ล้านบาท 

4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว จ านวน 42 จังหวัด 99 ครั้ง (ร้อยละ 
79.20 ของเป้าหมาย) ปริมาณรับซื้อ 57,322.55 ตัน มูลค่า 475.83 ล้านบาท ขายได้สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 – 1,200 บาท 

สถานการณ์ด้านการตลาด ผลการด าเนินมาตรการส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 
ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้น 15% ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับก่อนที่จะด าเนินโครงการ (15 พฤศจิกายน 2559)  ดังนี้ 

 
 



 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบราคา                                   หน่วย : บาท/ตัน 

ชนิดข้าวเปลือก 
ก่อนด าเนินโครงการ 

(15 พ.ย. 59) 
ปัจจุบนั(14 มี.ค. 60) ปรับตัว (ขึ้น/ลง) 

ข้าวหอมมะลิ 9,000 - 9,900 9,000 - 11,000 0 – 1,100 

ข้าวหอมมะลิ ภาคเหนือตอนล่าง/
ภาคกลาง 

8,000 – 8,300 8,500 – 9,500 500 - 1,200 

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10,120 – 11,000 11,000 – 13,000 880 – 2,000 
ข้าวเหนียวคละ  9,400 – 10,000 10,500 – 12,000 1,100 – 2,000 
ข้าวเจ้า 5% 7,200 – 7,500 7,300 – 7,700 100 – 200 

ข้าวปทุมธาน ี 8,000 – 8,100 8,000 – 8,500 0 – 400 
 ที่มา : กรมการค้าภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 การท างานบูรณาการระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน ยังต้องใช้เวลาในการ
ประสานงานชี้แจง ท าความเข้าใจอย่างใกล้ชิด  สรุปเป็นรายประเด็นได้  ดังนี้ 
1. ด้านการผลิต 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตข้าวให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

1. วางแผนล่วงหน้าและก าหนดมาตรการควบคุม 

1.1 สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาล 
ชาวนาหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งปลูก
ข้าวไม่ได้ 1-2 ปี จึงมีความต้องการปลูกข้าว 

1.2 ชาวนามีแรงจูงใจจากโครงการสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร    
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ไร่ละ 1,000 บาท) 

1.3 ชาวนาเห็นว่ารัฐบาลยังมีนโยบายในการ
ช่วยเหลือ ก็ยังคงปลูกข้าวถึงแม้ราคาข้าวจะ
ตกต่ า รวมทั้งมีน้ าเพียงพอต่อการปลูกข้าว 

1.4 ชาวนาผลิตข้าวไม่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดหรือผู้ซื้อในพ้ืนที่ 

1.1 พิจารณาจัดท าแผนการผลิตล่วงหน้าให้แล้ว
เสร็จก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าว โดยให้
ชาวนาและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากข้ึน 

1.2 สร้างการรับรู้ให้ชาวนาทราบสถานการณ์
ตลาดและราคาข้าวในอนาคต  

1.3 รัฐควรก าหนดมาตรการ โครงการ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนกัน 

1.4 ก าหนดมาตรการในการควบคุม พ้ืนที่
เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างเข้มงวด 
หรือก าหนดให้มีแรงจูงใจในการลดพ้ืนที่
ปลูกข้าว 

2. การด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
ข้าว รอบที่ 1 และลดพื้นที่ปลูกข้าว รอบที่ 2 ได้
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ปรับปรุงโครงการ และสร้างการรับรู้แก่ชาวนา 
 

2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการมี
ความซับซ้อน ยุ่งยาก ไม่จูงใจให้ชาวนาเข้า
ร่วมโครงการ   

2.2 การเข้าสู่ระบบสินเชื่อมีน้อย เงื่อนไขการกู้
สินเชื่อมีความยุ่งยาก ไม่มีการผ่อนปรน 
ชาวนาต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในลักษณะค้ า
ประกันกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มไม่อยาก
รับผิดชอบ  รวมทั้ งชาวนาบางรายไม่
สามารถขอรับสินเชื่อได้ เนื่องจากมีวงเงิน
สินเชื่อเต็มแล้ว ธ.ก.ส. ไม่ปล่อยสินเชื่อให้
เกษตรกร   

2.1 ปรับปรุง ผ่อนปรน เงื่อนไข/หลักเกณฑ์
โครงการให้ชาวนาสามารถเข้าร่วมโครงการ
และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย 

2.2 จัดท าข้อเสนอโครงการให้เร็วขึ้น  รวมทั้ง
จัดท าคู่มือโครงการและจัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับกรมและระดับ
จังหวัดให้มีความเข้าใจ 

2.3 ขอความร่วมมือให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงเงื่อนไข
การสนับสนุนสินเชื่อ โดยขอให้ผ่อนปรน
เงื่อนไขให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.4 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุกมากข้ึน 



 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

2.3 ชาวนาแปลงข้างเคียงมีการสูบน้ าท านา ท า
ให้กระทบต่อชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
สามารถปลูกพืชหลากหลายได้  

2.4 ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นกลุ่มชาวนาปลูก
ข้าวไว้เพ่ือบริโภคการลดพ้ืนที่ปลูกข้าวจึงไม่
เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้ งชาวนาไม่
สามารถรวมกลุ่ มให้ครบถ้วนตรงตาม
เงื่อนไขจึงเข้าร่วมโครงการไม่ได้ 

2.5 โครงการล่าช้า เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้ว 
บางพ้ืนที่ปลูกข้าวน้อยไม่อยากลดพ้ืนที่นา 
รวมทั้ ง ชาวนาหลาย พ้ืนที่ ไม่ รั บทราบ
โครงการ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 

2.6 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจโครงการ
อย่ า งถู กต้ องรวมทั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ต้ อ ง ใช้
เวลานานในการตรวจและแก้ไขข้อมูลของ
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ จึงท าให้ ธ.ก.ส. โอน
เงินล่าช้า 

 2.7 เกษตรกรไม่มีความมั่นใจ ในผลตอบแทนที่
จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน 

 2 .8  เกษตรกรผู้ที่ เช่ าที่ ท านา ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนได้ 

 

3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3. ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
3.1 เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการข้ึนทะเบียน 

          เกษตรกร 
3.1 ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ

มีการท าแอพพลิเคชั่น และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรมาข้ึนทะเบียน 

4. การจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว 4. ปรับปรุงการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว 
   4.1 จ านวนรถเกี่ยวนวดข้าวไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ  
   4.2 ขาดข้อมูลจ านวนรถเกี่ยวนวดข้าวและ

ผู้ประกอบการ 
   4.3 ค่าบริการรถเกี่ยวนวดบางพ้ืนที่ราคาสูงมาก 

4.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4.2 ก าหนดมาตรการในการควบคุมราคา 



 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

   4.4 การใช้ เทคโนโลยี  (Application) ในการ
บริหารจัดการรถเกี่ยวให้ เพียงพอ ยังไม่
สามารถท าได ้

5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  5.1 ยังขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  5.2 ยังขาดข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาดที่มีความถูกต้อง แม่นย า 
และเป็นปัจจุบัน  

  5.3 ระบบติดตาม การรายงานผล มีประสิทธิภาพ
น้อย 

  5.4 ขาดความชัดเจนในการวางกลไกการท างาน
ของส่วนภูมิภาค 

  5.1 ขอเพ่ิมเติม/ปรับปรุงคณะท างานวางแผนการ
ผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร (อธิบดี กข. 
อธิบดี กสก. และเลขาธิการ สศก.) 

  5.2 ให้มีการบูรณาการระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น  

  5.3 จัดท าข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดข้าวให้
มีความแม่นย า ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ  

  5.4 ปรับปรุงระบบติดตาม รายงานผล ประเมินผล 
และออนไลน์ ต้ัง War room 

6. ปัญหาอ่ืนๆ 

1.  ชาวนาและองค์กรชาวนาไม่เข้มแข็ง 
2. ปัญหานาแปลงใหญ่ เกษตรกรผลิตข้าวหลายชนิดไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในพ้ืนที่ 
3. การเก็บเกี่ยวช่วงเวลาไม่พร้อมกัน ยากต่อการบริหารจัดการ 
4. การรวมกลุ่มไม่ถึง 1,000 ไร่ ไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
5. การวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
6. การบริหารจัดการการตลาด ประเทศผู้ผลิตและน าเข้ามีผลผลิตข้าวที่เพ่ิมสูงขึ้น ตลาดเป็นของผู้ซื้อ  
7. ขาดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมข้าว 
8.  จ านวนรถเกี่ยวไม่เพียงพอ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 
ผลการด าเนินงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 
1. ช่วงการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน  
    กระทรวงพาณิชย์ก าหนดอุปสงค์ข้าว 26.42 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนดอุปทานข้าว 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าว 6 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตัน  
2) ข้าวหอมจังหวัด 1.39 ล้านตัน 3) ข้าวหอมปทุม 1.00 ล้านตัน 4) ข้าวเจ้า 12.20 ล้านตัน 5) ข้าวเหนียว 6.72 ล้านตัน 
และ 6) ข้าวอ่ืนๆ (ข้าวสีและข้าวอินทรีย์) 0.12 ล้านตัน  

ทั้งนี้ อุปทานข้าวส่วนที่มากกว่าอุปสงค์ เป็นอุปทานข้าวหอมมะลิที่ขอปรับเพ่ิมเนื่องจาก
เกษตรกรสามารถปลูกได้รอบเดียว และเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร 

2. ช่วงการผลิต 
1) การวางแผนการผลิตและสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2560/61  

รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว 
ปี 2560/61 พ้ืนที่ 58.68 ล้านไร่ แบ่งเป็น  ข้าวหอมมะลิ 23.68 ล้านไร่ ข้าวหอมจังหวัด 3.29 ล้านไร่ ข้าวหอมปทุม 
1.35 ล้านไร่ ข้าวเจ้า 14.21 ล้านไร่  ข้าวเหนียว 15.83 ล้านไร่ และข้าวอ่ืนๆ 0.32 ล้านไร่ คาดการณ์ว่า
จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 57.18 ล้านไร่ มีพ้ืนที่เสียหายจากอุทกภัย 3.70 ล้านไร่ ท าให้เหลือพ้ืนที่เพาะปลูก
ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.65 ล้านตันข้าวเปลือก  

รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว 
ปี 2560/61 พ้ืนที่ 11.65 ล้านไร่ แยกเป็น 1) ข้าวหอมปทุม 749,590 ไร่ 2) ข้าวเจ้า 9,674,507 ไร่ และข้าวเหนียว 
1,231,894 ไร่ ขณะนี้มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวแล้ว 12.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 110.47 ของเป้าหมาย 11.65 ล้านไร่ 
มีการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว 10.59 ล้านไร่ 

2) การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว  กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61  

รอบที่ 1 ขึ้นทะเบียนแล้ว 4,068,280 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 101.71 ของเป้าหมาย 
4,000,000 ครัวเรือน พื้นที่ 52,910,035 ไร่ 

   รอบที่ 2 ขึ้นทะเบียนแล้ว527,271 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 176 ของเป้าหมาย 300,000 
ครัวเรือน พ้ืนที่ 8,860,498 ไร่ 

3) การจัดการปัจจัยการผลิต 
(1) การผลิตเมล็ดพันธุ์  กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ได้ 2 ,871 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 3,190 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย/จ าหน่าย ได้ 73 ,322 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
92 ของเป้าหมาย 80,000 ตัน และจ าหน่ายไปแล้ว 70,932.72 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 83,190 ตัน 
     (2) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในชุมชน กรมการข้าว 
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนจ านวน 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 คิดเป็นร้อยละ 76 
ของเป้าหมาย 1,970 แห่ง เก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้ว 851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 1,130 ตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายแล้ว 609 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91 ของเป้าหมาย 669 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชแล้ว 
370 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66 ของเป้าหมาย 559 ตัวอย่าง ไม่พบร้านค้าและโรงงานท าผิดกฎหมายปุ๋ยและ
วัตถุอันตราย  

(4) การดูแลค่าเช่าที่นา  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดท าข้อมูลฤดูการผลิต 
(นาปี) พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เช่านา 403,856 ราย ผู้ให้เช่านา 392,484 ราย และพ้ืนที่การเช่านา 7,129,452 ไร่ 
ควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เช่านา 320,144 ราย ผู้ให้เช่านา 304,060 ราย พื้นที่การให้
เช่านา 5,624,344 ไร่ ผู้เช่านา 20,366 ราย ผู้ให้เช่านา 24,124 ราย พ้ืนที่การให้เช่านา 292,060 ไร่ จ านวน
เงินที่เจรจาลดได้ 18.67 ล้านบาท    

4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
     กรมชลประทานอยู่ระหว่างด าเนินการจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว 

จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ 1 ,823 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมาย 2,250 ไร่ และโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี พ้ืนที่ 1,390 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 1,390 ไร่  

5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม 
(1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  กรมการข้าว 

ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ของเป้าหมาย 
60,000 ราย จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 2,244 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 4,500 ตัน ติดตามให้ค าแนะน า
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 21 จังหวัด 797 กลุ่ม 17 ,611 ราย จัดประชุม
เกษตรกรให้ความรู้การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น 
จ านวน 23,198 ราย และได้จัดท าคู่มือและเอกสารค าแนะน าการผลิต การควบคุมคุณภาพ จ านวน 30,000 ฉบับ  

(2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 69 จังหวัด 1 ,172 แปลง พื้นที่ 1.8 ล้านไร่ เกษตรกร 130 ,429 ราย ได้ด าเนินการจัดส่ง
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 3,611.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 3,791.11 ตัน 
ด าเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1,921 เครื่อง แยกเป็น เครื่องปลูก 1,527 เครื่อง 
และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 394 เครื่อง  

(3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่านการพิจารณา
ของ Single Command 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,866 ราย พื้นที่ 303,149.75 ไร่ เกษตรกรผ่านการตรวจ
ประเมิน 910 กลุ่ม 19,879 ราย พื้นที่ 203,043.35 ไร่ ดังนี้ 1) กลุ่ม กลุ่มเตรียมความพร้อม (T1) จ านวน 
878 กลุ่ม 18,907 ราย พ้ืนที่ 192,460.60 ไร่ 2) กลุ่ม กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน (T2) จ านวน 32 กลุ่ม 972 ราย พ้ืนที่ 
10,582.75 ไร่  



 
 

       ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1-6 แล้ว 906 กลุ่ม 19,812 ราย 185,195.60 ไร่  
379,242,450 บาท  

6) โครงการประกันภัยข้าวนาปี  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 1,757,062 ราย พ้ืนที่ 26,118,764 ไร่ 

7) โครงการพัฒนาชาวนา กรมการข้าวคัดกรองชาวนา 3 กลุ่ม ได้แก่ Developing Farmer 
Existing Farmer และ Model Farmer จ านวน 2,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย 3,000 ราย 
และจัดฝึกอบรมชาวนาปราดเปรื่อง (Existing Famer) 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 450 ราย 
เพ่ือพัฒนาเป็นชาวนาต้นแบบ (Model Famer)   

8) โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบท่ี 2 
(1) โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561  มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม

โครงการ 49 จังหวัด จ านวน 19 ,052 ราย พ้ืนที่ 143,666.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
150,000 ไร่ 

 (2) โครงการขยายการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 27 จังหวัด จ านวน 21 ,501 ราย พ้ืนที่ 195,626.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของพ้ืนที่
เป้าหมาย 300,000 ไร่ 

(3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 14,768 ราย พื้นที่ 171,707.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ 

 (4) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 3,288 ราย พ้ืนที่ 28,035.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.02 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ 

(5) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 964 ราย พ้ืนที่ 7,285.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของพ้ืนที่เป้าหมาย400,000 ไร่ 

3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว   
กรมการค้าภายในด าเนินการบริหารจัดการ Application รถเกี่ยวข้าว ร่วมกับบูรณาการ

จัดท า Application รถเกี่ยวข้าว ระหว่างส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (GISTDA) โดยได้มีโครงการน าร่องการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว ใช้งานใน 4 จังหวัดน าร่อง 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และพะเยา) จ านวน 555 ราย ลงทะเบียนใช้งาน จ านวน 472 ราย และจองรถเกี่ยวข้าว
ในระบบ จ านวน 174 ราย ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อ Social Media สื่อโปสเตอร์ และสื่อแผ่นพับ) การยกระดับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ  ได้แก่ จัดวางระบบ GMP/HACCP ให้โรงสี (จ านวน 43 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย) 
โครงการโรงสีติดดาวมาตรฐาน GMP (จ านวน 59 ราย) และโครงการโรงสี 4.0 (จ านวน 12 ครั้ง)  

 
 
 



 
 

4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ  
1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ขณะนี้ ธ.ก.ส. 

จ่ายเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว 296 ราย จ านวน 11,033 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 1.7 ล้านตันข้าวเปลือก 
คิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมาย 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก   

2) โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 220,937 ราย 
ปริมาณข้าว 1.41 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก ไถ่ถอน 0.258 
ล้านตันข้าวเปลือก คงเหลือข้าวเปลือก 1.161 ล้านตันข้าวเปลือก 

3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก กรมการค้าภายใน
ได้รับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าว ขณะนี้มีผู้ประกอบการเก็บสต็อกจ านวน 218 ราย ใน 40 จังหวัด คิดเป็นปริมาณ
ข้าวเปลือกท่ีรับซื้อจากเกษตรกรจ านวน 3.7 ล้านตันข้าวเลือก คิดเป็นร้อยละ 46.25 ของเป้าหมาย 8 ล้านตัน
ข้าวเปลือก มูลค่าการตรวจสอบสต็อกจ านวน 40,501.28 ล้านบาท  

4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก กรมการค้าภายในได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 
จ านวน 42 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของเป้าหมาย 52 จังหวัด 

5) ตรวจสอบเครื่องชั่ง/เครื่องวัดความชื้น/ป้ายราคา  กรมการค้าภายในด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 12 เดือน  

6) ระบบเชื่อมโยงเกษตรกรขายข้าวออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภค กรมการค้าภายในได้จัดท า
ระบบเชื่อมโยงเกษตรกรขายข้าวออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ระบบ  

7) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร  
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 133 ราย ท า MOU จ านวน 75 ราย ไม่ท า MOU 

จ านวน 58 ราย จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) จ านวน 9 ราย 2 ,088 ตัน ให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีการซื้อขายข้าวตาม MOU 7 ราย ปริมาณ 328.83 
ตัน มีการใช้สิทธ์โควตา 7 ราย โอนสิทธิ์ 1 ราย ไม่ใช้สิทธิ์ 1 ราย   

ซื้อขายข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ตาม MOU ของผู้ประกอบการ จ านวน 17 ราย 
กับเกษตรกร 46 กลุ่ม 277 คน 3,404.77 ตัน แยกเป็น 1) ข้าวอินทรีย์ จ านวน 13 ราย กับเกษตรกร 35 กลุ่ม 211 
คน 1,224.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของเป้าหมาย 60 ,000 ตัน และ 2) ข้าวGAP จ านวน 6 ราย กับ
เกษตรกร 11 กลุ ่ม 66 คน 2 ,180.15 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของเป้าหมาย 95 ,000 ตัน (มี
ผู้ประกอบการค้าข้าว 2 ราย ที่ซื้อทั้งข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP) ซึ่งมีการขอชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 4 ราย 
ปริมาณ 510.10 ตัน ประมาณวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 63,762.50 บาท (ปริมาณ 510.10 ตัน x ราคาต่อตัน 12,500 
บาท x ดกอเบี้ย 4 เดือน 0.01 บาท)  และเกษตรกรได้รับเงินเพ่ิมรวมทั้งสิ้น 1 ,702,385 บาท (ปริมาณ 
3,404.77 ตัน x ราคาต่อตัน 500 บาท)  

 
 
 



 
 

5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ  
ขยายและประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวไทย ปี 2560 ปริมาณส่งออก 10 ล้านตัน กระตุ้นการส่งออกข้าว 

ผลักดันเชิงรุก การเจรจาและซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 5 ครั้ง 6 ประเทศ ปริมาณ 1 ล้านตัน ภายใต้
สัญญา ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กับ COFCO (รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน) รวมส่งมอบข้าว 4 งวด
แล้วจ านวนรวม 400,000 ตัน และอยู่ในระหว่างการตกลงราคาขายส าหรับการส่งมอบข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ 
100,000 ตัน เพ่ือให้มีปริมาณค าสั่งซื้อรองรับตลาดข้าวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ขยายตลาดส่งออกสินค้า
อาหาร (ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว) มีการจัดคณะผู้แทนเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์ใน
ต่างประเทศ 4 ครั้ง จากเป้าหมาย 5 ครั้ง  ส่งเสริมภาพลักษ์และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานข้าวไทยและ
ข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้น าเข้า ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 6 ครั้ง และสร้างการรับรู้และ
ขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ 2 ครั้ง 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ผังโครงสร้างและค าสั่ง

คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้ 

การขับเคลื่อนแผนการผลิต 

และการตลาดข้าวครบวงจร 

 
 

































 ประธานกรรมการ : รมช.กษ. (นายลักษณ์ วจนานวชั)
 กรรมการและเลขานกุาร : อธบิดกีรมการขา้ว

ประธาน : อธบิดกีรมการขา้ว 
เลขานุการ : ผอ.สนย. กข. 

1. คณะท างานก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายสง่เสรมิ
การปลกูขา้วและปรบัลดพืน้ทีไ่มเ่หมาะสม

ประธาน : รองอธบิด ีกข. 
(นายสวุัตน ์เจยีระคงมั่น)

เลขานุการ : ผอ. สสข. กข. 

2. คณะท างานโครงการระบบรสง่เสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญ ่(นาแปลงใหญ)่ 
และมาตรฐานคณุภาพ

ประธาน : เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกจิ    
การเกษตร

เลขานุการ : ผอ.ศสก. สศก. 

4. คณะท างานจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและ
ภูมสิารสนเทศขา้วครบวงจร

ประธาน : รองอธบิด ีกข.
(นายกฤษณพงศ ์ศรพีงษ์พันธุก์ลุ)

เลขานุการ : ผอ.สบก. กข.

5. คณะท างานประชาสมัพนัธแ์ผนการผลติและ
การตลาดขา้วครบวงจร

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามแผนการผลติและการตลาด
ขา้วครบวงจร (ดา้นการผลติ)

การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานแผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61

ประธาน : รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายธนติย ์เอนกวทิย)์

เลขานุการ : ผอ.กพภ กข.

3. คณะท างานสง่เสรมิการผลติขา้วอนิทรยี ์
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