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สถานการณส์ินค้าข้าวในประเทศอินเดีย 

1. ภาพรวมการพัฒนาการผลิตข้าว 
อินเดียมุ่งพัฒนาข้าวให้มีความหลากหลายและลดการนำเข้า: ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา 

โมดี รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Make in India ตั้งแต่ปี 2557 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและกำลังแรงงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างงานและการบริโภคที่หมุนเวียนภายในประเทศให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง และเมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโมดีได้ประกาศนโยบาย Atmanirbhar Bharat (‘อัตมานิรภาร์ ภารัต’ หรือ 
อินเดียพ่ึงพาตนเอง) เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนเร่งยกระดับการผลิตและลดการพ่ึงพาการนำเข้าให้
ได้มากที่สุด โดยเฉพาะสินค้าจำเป็นต่างๆ จากพื้นฐานแนวนโยบายนี้ ได้นำมาสู่การออกมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปกป้องและยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงพยายามผลิตสินค้าเกษตรให้หลากหลายและเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนอินเดีย ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการปลูกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ (Non-Basmati) ผัก ผลไม้ และ
อาหารทะเล เป็นต้น  

ในปี 2559 นายกรัฐมนตรีโมดี ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นสองเท่าภายในปี 
2565 ซึ่งเป็นปีที่อินเดียครบรอบ 75 ปีของการได้รับเอกราช รวมทั้งตั้งเป้าที่จะส่งออกสินค้าเกษตรให้เพิ่มขึ้น 2 
เท่าด้วย หรือประมาณ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2565 และ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 
นโยบายดังกล่าวได้นำไปสู่มาตรการส่งเสริมการเกษตรตามมา ได้แก่ การพัฒนาสวัสดิการให้แก่เกษตรรายย่อย การ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บและขนส่ง การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และ การสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรจากอินเดียในตลาดโลก 

 
  
 
1. ข้อมูลการนำเข้า 
 
 
 
 

https://agriexchange.apeda.gov.in/indexp/Globalexport/India_Export_Statistics.aspx 
 

อินเดียให้ความสำคัญอย่างมากกับการพ่ึงพาตนเองในด้านการผลิตธัญพืช ซึ่งเป็นอาหารหลัก ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งการส่งออกไปในตลาดโลก ข้อมูลจากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย (The 
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority: APEDA) ระบุว่าอินเดียมีแผนที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็น World Food Factory โดยในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2565) 
อินเดียส่งออกธัญพืชได้เป็นมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีข้าว (ครอบคลุมทั้งข้าวบาสมาติและข้าวที่
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ไม่ใช่บาสมาติ) เป็นสัดส่วน 75% ของมูลค่าการส่งออกธัญพืชทั้งหมด และข้าวสาลีมีสัดส่วน 25% ของมูลค่าการ
ส่งออกธัญพืชทั้งหมด ซึ่งการส่งออกข้าวบาสมาติมุ่งเน้นตลาดตะวันออกกลางเป็นหลัก ได้แก่ อิรัค อิหร่าน คูเวต
ซาอุดิอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในขณะที่ ตลาดของการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ ได้แก่ เนปาล เบนิน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โซมาเลีย ไอวอรีโคสต์ โตโก ไนเจอร์ และ ไลบิเรีย รวมถึงจีน ซึ่งกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวที่
ไม่ใช่บาสมาติรายสำคัญของอินเดีย  

2. ผลผลิตและการบริโภคภายในประเทศ 
เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก อินเดียกำลังประสบกับภาวะอากาศที่ฝนตกน้อยกว่าปกติในช่วงฤดูฝน 

(Kharif Season Crop: พ.ค. - ต.ค.) ข้อมูลจาก USDA ระบุว่าในช่วงปี 2565-66 อินเดียจะผลิตข้าวได้ประมาณ 128.5 
ล้านตันลดลง 0.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากลมมรสุมทางตะวันตกเฉียง
ใต้ที่ขาดช่วงและไม่กระจายตัวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคตะวันออก อาทิ รัฐชานขัณฑ์ เบงกอลตะวันตก พิหาร และ
โอดิชาร์ ทำให้ปริมาณฝนต่ำว่าระดับเฉลี่ยถึง 30-40% ชาวนาในอินเดียจึงหว่านข้าวน้อยลงในฤดูกาลเพาะปลูกในช่วง
ฤดูฝน  

จากภาวะเช่นนี้ จึงมีแนวโน้มว่าปริมาณข้าวในตลาดโลกจะลดลง ส่งผลให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นและอินเดียอาจจะ
เข้าไปเติมเต็มตลาดโดยการเร่งส่งออกไปยังคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะบังกลาเทศ ซึ่งพบว่าบังกลาเทศกำลังเตรียมรับมือด้วย
การลดภาษีนำเข้าข้าวจาก 62.5% เหลือ 25% เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวที่ไม่ใช่บา
สมาติต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2565 ด้วย ผู้ส่งออกข้าวในอินเดียจึงได้เร่งส่งออกในช่วงมิถุนายน-กรกฏาคม 
ส่งผลต่อราคาท่ีเพ่ิมข้ึน 20-30% อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปีสะท้อนว่าอินเดียจะไม่สามารถ
ส่งออกข้าวได้ในจำนวนมากเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกรของอินเดียรายงานว่า ณ วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา อินเดีย

มีพื้นที่ที่มีการหว่านข้าว 193 ล้านไร่ คิดเป็น 75% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของอินเดียที่มีอยู่ประมาณ 248 ล้านไร่ 
ลดลง 12% จากปีที่แล้วที่มีพื้นที่หว่านข้าวอยู่ที่ 221 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม USDA คาดว่าผลผลิตจะเพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศที่มีประมาณ 108.4 ล้านตัน โดยสต็อคข้าวใน Food Corporation of India (FCI) ภายใต้การ
กำกับดูแลของกระทรวงกิจการผู้บริโภคฯ ของอินเดีย ณ วันที่ 1 สิงหาคม มีข้าวขาวและข้าวเปลือก 41 ล้านตัน สูงกว่า
ปริมาณสต็อคที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ซ่ึงข้อมูลจาก Price Monitoring Cell ของกระทรวงกิจการผู้บริโภค
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และการแจกจ่ายอาหารของอินเดียระบุว่า ราคาขายส่งข้าวขาวในเดือนสิงหาคมอยู่ที่กระสอบละ 1,497 บาท (100 กก.) 
เพิ่มขึ้น 7% จากปีที่แล้วที่มีราคากระสอบละ 1,395 บาทและมีราคาขายปลีกอยู่ที่ กก. ละประมาณ 17 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้วเพียง 3.09%  

3. ศักยภาพการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติของอินเดีย 
สถานการณด์้านผลผลิตข้างต้น มีแนวโน้มว่าปริมาณข้าวในตลาดโลกจะลดลง ส่งผลให้ข้าวมีราคาสูงข้ึนและ 

อินเดียอาจจะเข้าไปเติมเต็มตลาดโดยการเร่งส่งออกไปยังคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะจีนและบังกลาเทศ ซึ่งพบว่าบังกลาเทศ
กำลังเตรียมรับมือด้วยการลดภาษีนำเข้าข้าวจาก 62.5% เหลือ 25% เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และอนุญาตให้มีการ
นำเข้าข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2565 ด้วย ผู้ส่งออกข้าวในอินเดียจึงจะเร่งส่งออกในช่วง
มิถุนายน - กรกฏาคม ส่งผลต่อราคาข้าวภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตที่จะ
เก็บเก่ียวในช่วงปลายปีสะท้อนว่าในปีหน้าอินเดียจะไม่สามารถส่งออกข้าวได้ในจำนวนมากเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในส่วนการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ ในปี 2564-65 อินเดียส่งออกข้าวหักจำนวน 3.6 ล้านตัน หรือประมาณ  

21% ของปริมาณการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปบังกลาเทศและจีน โดยเฉพาะความต้องการซื้อ
ข้าวหัก 100% ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปีที ่แล้วจากการที่จีนต้องการนำข้าวประเภทนี้ไปผลิตอาหารสัตว์และ
เอธานอล ประกอบกับการที่จีนต้องประสบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งด้วย เช่นเดียวกับปีนี้ที่จีนกำลังเผชิญกับความแห้ง
แล้งมากที่สุดปีหนึ่ง ส่งผลให้ตลาดข้าวหักในอินเดียเริ่มปรับราคาข้าวสูงขึ้น โดยในปัจจุบัน ราคาข้าวหัก 5% ของอินเดีย
มีราคาตันละ 340 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาข้าวหัก 100% มีราคาอยู่ที่ตันละ 325 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต่างกันอยู่เพียง 
15 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งราคาต่างกันถึง 70 เหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงความต้องการข้าวหัก 
100% ที่เพ่ิมข้ึนและมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง 

 

 

 

 

https://agriexchange.apeda.gov.in/product_profile/exp_f_india.aspx?categorycode=0602 
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 แนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในอินเดียเองเริ่มมีความกังวลว่าจะอินเดียจะส่งออกข้าวหัก 
100% ไปยังจีนมากเกินไปจนทำให้ราคาภายในประเทศเพิ่มสูง จึงได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาจำกัดการส่งออกข้าวหัก 
100% โดยอาจใช้มาตรการห้ามนำเข้าหรือกำหนดอากรขาออกในการส่งออกข้าว ซึ ่ง All India Rice Exporters 
Association ให้ความเห็นว่ารัฐบาลอินเดียควรจะพิจารณาจัดเก็บภาษีส่งออกที่อัตรา 10 -15% มากกว่าที่จะสั่งห้าม
ส่งออกข้าว ซึ่งจะกระทบต่อจีนที่นำเข้าข้าวหักจากอินเดียมากท่ีสุด ตามด้วยประเทศในแอฟริกาซ่ึงนำเข้าข้าวประเภทนี้
ทั้งเพ่ือการบริโภคและผลิตอาหารสัตว์   

4. โอกาสของข้าวไทยในการเติมเต็มตลาดอินเดีย 
อินเดียเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ ซึ่งอินเดียมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและมีข้าว           

บาสมาติสำหรับการบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอจึงสามารถส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติได้เต็มที่ ในระยะยาว ไทย
ควรแข่งขันในด้านคุณภาพมากขึ้น โดยอาจสนับสนุนการส่งออกข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวออร์แกนิค ข้าวดัชนี
น้ำตาลต่ำ ข้าวกล้อง และผลิตภัณฑ์จากข้าวที่เพ่ิมเติมสารอาหาร อาทิ ข้าวพอง (Rice Flake) และ ข้าวเม่า (Puffed Rice) 
ซึ่งมีความต้องการบริโภคทั้งในตลาดอินเดียและประเทศอื่น นอกจากนี้ ผู ้ส่งออกข้าวไทยอาจพิจารณานำระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ด้วยเพื่อสร้างความแตกต่างและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในตลาดที่คำนึงถึงสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับตลาดอินเดีย ไทยเป็นแหล่งนำเข้าข้าวอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ไทยส่งออกข้าวมา 
อินเดียเป็นมูลค่า 1.06 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 4.26% จากปีก่อนหน้า และครองตลาดอินเดียในสัดส่วน 44.35% ตาม
ด้วยอิตาลี (14.08%) สหรัฐอเมริกา (12.95%) เวียดนาม (5.98%) และมีรัสเซียเป็นคู่แข่งใหม่ (4.74%) โดยเป็นที่สังเกตว่า
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ในปี 2564 ที่ผ่านมา เกือบครึ่งหนึ่งของการนำเข้าข้าวจากไทยเป็นข้าวมะลิ ซึ่งมีอัตราขยายตัวถึง 342.66% จากปีก่อนหน้า 
ตามด้วยข้าวขาว ข้าวกล้อง และ ข้าวเหนียว ซึ่งก่อนภาวะโรคระบาดพบว่าตลาดอินเดียมีความสนใจข้าวไทยที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงอย่างข้าวหอมมะลิ และข้าวสี/ข้าวกล้องเพิ่มขึ้น ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้มีการนำข้าวเหล่านี้มาประกอบ
อาหารในรูปแบบใหม่ๆ และการผสมกับข้าวบาสมาติเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งมีแนวโน้มตลาดตอบรับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กรณีศึกษาของอินเดีย 
➢ ในแง่ของผู้ผลิตต้นน้ำ กระทรวงเกษตรฯ ของอินเดีย (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)  

ได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและกำหนดราคาอุดหนุนขั้นต่ำ (MSP) สำหรับสินค้าเกษตรหลัก จำนวน 22 
ชนิด ที่มีคุณภาพเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Fair Average Quality) โดยสำหรับข้าว ได้กำหนด MSP สำหรับข้าวสารใน
คุณภาพธรรมดาไว้ที่ประมาณ 260 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 262 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับข้าวคุณภาพดี (Grade 
‘A’ paddy) ซึ่งการอุดหนุนดังกล่าวเป็นการสร้างแรงจูงใจในการยกระดับการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 

➢ รัฐบาลอินเดียมีการลดต้นทุนในการส่งออกข้าวทีมี่ความล่าช้าในขั้นตอนการนำข้าวขึ้นเรือโดย 
อนุญาตให้ใช้ท่าเรือ Paradip Port ในรัฐ Odisha ทางตะวันออกของประเทศสำหรับการส่งออกข้าวได้ หลังจากที่
อนุญาตให้ใช้ท่าเรือน้ำลึก Kakinada Deep Water Port เพิ่มเติมไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยปลายทางของข้าวจาก
ท่าเรือนี้ ได้แก่ เวียดนาม และหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตก ทั้งนี้ ผู้ส่งออกอินเดียยังมองว่ารัฐบาลกลางต้อง
เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางรางและไซโลสำหรับเก็บรักษาข้าวให้มีเพียงพอและทั่วถึงด้วย 

➢ นอกเหนือจากมาตรการลดต้นทุนแล้ว อินเดียยังมีมาตรการอุดหนุนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการ 
ตอบรับข้อเรียกร้องของ สมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (All India Rice Exporters' Association: AIREA) ที่ขอให้
ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI) ขยายกรอบเวลาของการอุดหนุนดอกเบี้ย (Interest Equalization 
Scheme for Pre and Post Shipment Rupee Export Credit) จากเดิมที่จะหมดอายุสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ไปอีก
สองปี เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตและส่งออกข้าวที่เป็น SMEs และสร้างความได้เปรียบด้านราคาในการแข่งขันกับข้าว
จากปากีสถานและประเทศอ่ืนๆ   
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➢ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดประการหนึ่งของอินเดียในการส่งออกข้าวคือการขาดสถานที่จัดเก็บและ 
รักษาคุณภาพของสินค้าเกษตร รวมถึงข้าวและธัญพืชอื่นๆ โดยเฉพาะในรัฐที่มีการปลูกธัญพืช (Food Grains) 
จำนวนมาก ได้แก่ รัฐ Punjab, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, 
Tamil Nadu, Bihar, Madhya Pradesh และ Maharashtra   
 
 
 

 
 
 
 

➢ รายงานของ FAO พบว่าการจัดเก็บและการขนส่งผลผลิตไปยังโรงสี/โรงงานเป็นช่วงที่เกิดความเสียหาย 
มากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) ของอินเดียที่
เสนอให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรให้มากขึ้น  

จุดอ่อนด้านการจัดเก็บและรักษาคุณภาพข้าวและธัญพืชอ่ืนๆ ทำให้อินเดียต้องสูญเสียผลผลิตประมาณ 
10% หรือประมาณ 15 ล้านตันจากทั้งหมด 150 ล้านตันต่อปี ซึ่งเกิดจากการรั่วไหลออกจากกระสอบ รวมถึงการกัด
กินของหนู แมลง เชื้อรา ขี้นก และ การลักขโมย ในขณะเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นช่องว่างให้เกิดข้ออ้างใน
การลักลอบนำข้าวไปจากคลังสินค้าของรัฐด้วย 

รัฐบาลอินเดียจึงมีแผนที่จะสร้างไซโลที่ทำจากโลหะ (Steel Silo) จำนวน 249 แห่ง รองรับธัญพืช
จำนวน 11 ล้านตัน โดยจะให้บริษัท National Commodities Management Services Limited (NCML) เป็น
ผู้ดำเนินการ และทดลองนำร่องท่ีเมือง Kaimur และ Buxar ในรัฐ Bihar เป็นอันดับแรก    

➢ รัฐบาลอินเดียตระหนักในจุดอ่อนด้าน Agro-logistics และให้ความสำคัญเร่งด่วนในการยกระดับโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านไซโล โกดัง และห้องเย็น โดยตั้งโครงการ ‘Sampada’ ด้วยงบประมาณประมาณ 30,000 ล้านบาท มอบหมาย
ให้ National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) ออกสินเชื ่อเพื ่อการพัฒนาคลังส ินค้า
เกษตรผ่านกองทุน Agri Market Infrastructure Fund โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
ตลาด APMC ในแต่ละรัฐ (Agricultural Produce Market Committee: APMC) และตลาดกลางในระดับเมืองเล็กๆ 
ในขณะเดียวกัน กระทรวงรถไฟจะเร่งสร้างทางรถไฟกึ่งความเร็วสูงและศูนย์ขนถ่ายสินค้า อาทิ ทางรถไฟระหว่างเมือง 
Pune, Nashik และ Nagpur ในรัฐมหาราชฏระซึ่งเป็นรัฐที่มีการผลิตผัก ผลไม้ และนมจำนวนมาก นอกจากนี้ รัฐบาล
อินเดียยังสนับสนุนให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะระบบขนส่งสินค้าเกษตรที่ใช้พลังงานทดแทน      
 
    thaitrademumbai@gmail.com 
     กันยายน 2565 


