ยุทธศาสตรขาวไทย
ป 2560 – 2564
ยุทธศาสตรขาวไทย
1. วิสัยทัศน (Vision)
ไทยเปนผูนําการคาขาวในตลาดโลก และกลไกตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสรางความสมดุลใหกับ
ทุกภาคสวน และเปนแหลงผลิตขาวทีม่ ีประสิทธิภาพ ชาวนามีความเปนอยูที่ดี องคกรชาวนามีความเขมแข็ง
2. พันธกิจ (Mission)
2.1 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว การยกระดับคุณภาพ การเพิ่มมูลคา
ของสินคาขาวและผลิตภัณฑจากขาว
2.2 การควบคุมพื้นที่เพาะปลูกขาวและปริมาณผลผลิตขาวทั้งประเทศใหเหมาะสม
2.3 สงเสริม สนับสนุนใหชาวนาและองคกรชาวนามีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง มีการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวสูงขึ้น
และแขงขันขาวไทยในตลาดโลก
2.4 พัฒนาพันธุขาว เทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตขาว การลดตนทุนการผลิตขาว การ
แปรรูป ผลิ ตภั ณฑ ขาวที่ มี มู ล ค าเพิ่ ม และสง เสริม และพัฒ นามาตรฐานการผลิตและการคาขาวให ไ ด
มาตรฐานสากล
2.5 พัฒนาโครงสรางและระบบโลจิสติกส โดยใชเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมมาบริหารจัดการ
2.6 สงเสริมการแขงขันในระบบการคาขาวใหเปนไปตามกลไกตลาดและเปนธรรมกับทุกภาคสวน
2.7 สงเสริมและสรางคานิยมการบริโภคขาวและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
2.8 วิจัยภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวนาและการคา และสง เสริมใหสถาบันการพาณิชยขาว
เปนกลไกสําคัญในการนํานวัตกรรมที่มีการศึกษาแลวมาพัฒนาตอยอดใหเกิดผลในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม
3. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งแกชาวนาและองคกรชาวนา
(1) เปาประสงค
ชาวนาและองคกรชาวนา มีความเขมแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตขาวมากขึ้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน
(2) เปาหมาย
องคกรชาวนา ประกอบดวย สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ศูนยขาวชุมชน กลุมเกษตรกร
มีความเขมแข็งผานเกณฑการประเมินจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 เมื่อสิ้นสุดปเพาะปลูก 2564/65

-2(3) กลยุทธ
1) สรางศูนยกลางและเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวประจําถิ่น
- สรางและพัฒนาเครือขายระหวางหนวยงานราชการดวยกัน ระหวางหนวยงานราชการกับชาวนา
และระหวางชาวนากับชาวนา ในการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การบริหารจัดการผลิตขาว ตั้งแตการปลูก
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา จนถึงการขนสง รวมทั้งปรับปรุงศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล ศูนยขาวชุมชน และสนับสนุนจัดสรางศูนยการเรียนรูชุมชน ในระดับหมูบาน ที่มีความเหมาะสม
กับพื้นที่ (Selective Area) และศักยภาพของชาวนา เพื่อใหสามารถบริการชาวนาไดอยางทั่วถึง
- ใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกใหชาวนารูจักพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน พรอมดวยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง ปรับความคิดและสรางแรงบันดาลใจใหชาวนาที่จะพัฒนาปรับปรุงการผลิต
ขาวของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหชาวนาตระหนักถึงการอนุรักษ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา รวมทั้งอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดานขาว
2) สนับสนุนการสรางศูนยกลางชาวนาในระดับพื้นที่
- สงเสริมใหสหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ศูนยขาวชุมชน กลุมเกษตรกร เปนศูนยกลาง
ชาวนาในระดับพื้นที่ ทําหนาที่ตั้งแตการบริหารจัดการปจจัยการผลิต ไดแก เมล็ดพันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย
สารชีวภาพ เครื่องจักรกลการเกษตร การสีแปรสภาพขาว การคา และการตลาดของชุมชน โดยภาครัฐ
สนับสนุนงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณในเบื้องตน
- ใหชาวนารวมกลุมชาวนาเปนองคกรชาวนาในรูปสมาคม หรือสหพันธ อยางเปนเอกภาพ
ใหสมาชิกทุกคน ทุกระดับมีสวนในการรวมคิดและรวมทํา ใหองคกรชาวนาเปนองคกรหลักในการประสานงาน
ระหวางภาครัฐและชาวนาในดานตางๆ เชน การถายทอดความรู และการชวยเหลือสนับสนุนชาวนา
3) ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตขาวของชาวนา
- สรางชาวนาปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer) ใหเปนชาวนาที่มีสมรรถนะสูง โดยใหความรูและจูงใจ
ใหชาวนาเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ เปนการยกระดับมาตรฐานชาวนา รวมทั้งเปนวิทยากรจากชาวนาสูช าวนา
ของทุกพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ใหมีการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณชาวนาและกลุมเกษตรกร
ที่ประสบความสําเร็จ
- สรางลูกหลานและเยาวชนใหเปนยุวชาวนาเพื่อสืบสานอาชีพทํานา สรางแรงบันดาลใจ การ
วาดภาพอนาคตที่ดีของชาวนาใหเด็กรุนใหม มีการนําไปศึกษาดูงานการทํางานจริงของชาวนารุนใหมที่
ประสบความสําเร็จเพื่อเปนแรงบันดาลใจในการทํานา ปลูกจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจในอาชีพ รวมทั้ง
สรางบัณฑิตคืนกลับสูนา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาใหลูกชาวนาไดเรียนดานการเกษตรฟรี เพื่อจะนํา
ความรูไปปรับปรุงการทํานาของครอบครัวตนเองและประกอบเปนอาชีพชาวนาสืบไป
- ผลักดันใหชาวนาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตขาวใหผานเกณฑมาตรฐานการผลิตขาว
ที่คุมคากับการลงทุน เชน เกณฑตนทุนการผลิตตอตัน เกณฑตนทุนการผลิตตอไร เกณฑผลผลิตตอไร และ
เกณฑคุณภาพขาว เปนตน
4) สนับสนุนการประกันความเสี่ยงในการผลิตขาว
- พัฒนาและสนับสนุนใหมีการประกันภัยธรรมชาติใหมีรูปแบบหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในวงกวางมากขึ้น พัฒนากลไกใหชาวนาสามารถเขาถึงงาย สงเสริมสนับสนุนใหบริษัทประกันภัยภาคเอกชน
เขามามีบทบาทในการปองกันความเสี่ยงใหกับชาวนา ซึ่งอาจจะกําหนดใหเกษตรกรจายคาเบี้ยประกันแลว
รัฐตองมีการสมบทคาเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นดวย เพื่อเปนแรงจูงใจในการเขารวมโครงการของชาวนา

-3- รั ฐ บาลสง เสริม สนั บ สนุ นใหช าวนาได รับ การประกั น ความเสี่ย งราคา ในกรณี ที่ ร าคา
ขาวเปลือกตกต่ํา โดยชาวนาจายเบี้ยประกันสวนหนึ่ง และรัฐสมทบเบี้ยประกันอีกสวนหนึ่ง โดยรัฐจะตอง
ไมทําใหกลไกตลาดบิดเบือนมากเกินไปจนเปนภาระงบประมาณของภาครัฐ
- ใหชาวนาไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหใชประโยชนจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนา โดยใหชาวนา
ไดทราบราคาขาวลวงหนา (Price Discovery) จากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาไปประกอบการตัดสินใจ
เจรจาตอรองทางการคาหรือราคาขายขาว และเพือ่ การวางแผนการผลิตขาวใหตรงกับความตองการของ
ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําใหชาวนาลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขาว โดยชาวนา
สามารถขายขาวที่ตกลงราคาไวลวงหนาแลว โดยไมมีความเสี่ยงดานราคาขาวที่ลดลงในอนาคต
5) ปรับปรุงแกไข และบังคับใชกฎหมายการเชาที่นา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
เรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใหมีการบังคับใชอยางเครงครัด ออกมาตรการเพื่อรักษาคุมครองพื้นที่นาอุดมสมบูรณเปนแหลงปลูกขาว
สําคัญ ที่จะนําไปสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรือหมูบานจัดสรร
6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาขาวและชาวนาแหงชาติ
เรงรัดใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาขาวและชาวนาแหงชาติ เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือชาวนาใน
ดานการผลิต ดานการตลาด และดานความมั่นคงยั่งยืนของอาชีพชาวนา โดยใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ประเดิมในการจัดตั้งกองทุนและสนับสนุนงบประมาณเปนรายปเขากองทุน รวมทั้งใหความสําคัญกับ การ
บริหารจัดการกองทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การควบคุมพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตขาวใหเหมาะสม
(1) เปาประสงค
ปริมาณการผลิตขาวของชาวนาทั่วประเทศมีความสมดุลกับอุปสงค
(2) เปาหมาย
ปริมาณผลผลิตขาวเปลือกแตละปเทากับหรือสูงกวาปริมาณความตองการไมเกินรอยละ 10
(3) กลยุทธ
1) กําหนดเขตสงเสริมการปลูกขาวตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)
- โดยในเขตพื้นที่เหมาะสมปลูกขาว (ในเขต Zoning) จะสงเสริมการผลิตขาวตามกลุม พันธุขาว
ที่ตรงตามความตองการของตลาด ไดแก กลุมพันธุขาวหอมมะลิ กลุมพันธุขาวหอมปทุม กลุมพันธุขาวขาว
กลุมพันธุขาวเหนียว และกลุมขาวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน ขาวอินทรีย ขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
พรอมสรางตลาดรองรับ
- สวนในเขตพื้นที่ไมเหมาะปลูกขาว (นอกเขต Zoning) จะสนับสนุนใหชาวนาปรับเปลี่ยน
จากการปลูกขาวไปปลูกพืชอื่น หรือไปทํากิจกรรมอื่นที่ใหผลตอบแทนที่คุมคากวา เชน ออย ขาวโพด
มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน หญาอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงโคนม (หญาเนเปยร) ประมง และไรนาสวนผสม
- มีการนําเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม มาใชในการวิเคราะหพื้นที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประกอบการกําหนดเขตสงเสริมการปลูกขาวเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงตอความเสียหาย

-42) จัดระบบการปลูกขาวแบบมีสวนรวมในเขตพื้นที่ชลประทาน
- ทําการจัดระบบการปลูกขาว โดยลดรอบการปลูกขาวจาก 3 ครั้งตอป หรือ 5 ครั้งตอ 2 ป
ใหเหลือเพียง 2 ครั้งตอป โดยใชระบบการสงน้ําชลประทานมากํากับเปนโซนๆ จํากัดปริมาณ ชวงเวลา
การใหน้ําและกําหนดสิทธิการใชน้ําของชาวนา
- สงเสริมใหชาวนาปลูกพืชปุยสดหรือพืชอื่นเสริมคั่นกลาง เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
โดยภาครัฐจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ และปจจัยอื่นๆ ที่มีความจําเปน เพื่อเปนมาตรการจูงใจ
- สงเสริมสนับสนุนใหชาวนาที่ปลูกขาวในฤดูนาปรังปรับเปลีย่ นไปปลูกพืชอื่นที่ใหผลตอบแทน
สูงกวาและมีตลาดรองรับ
3) ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม
- ทําการชี้แจงใหความรูความเขาใจ และสงเสริมสนับสนุนใหชาวนาปรับเปลี่ยนการปลูกขาว
ในพื้นที่ไมเหมาะสม (N) ในระยะแรกจํานวน 11.22 ลานไร ไปปลูกพืชอื่นหรือทํากิจกรรมอื่นที่ใหผลตอบแทน
สูงกวาและมีตลาดรองรับ เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง หญาอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงโคนม (หญาเนเปยร)
ประมง และไรนาสวนผสม โดยมีมาตรการจูงใจใหชาวนาปรับเปลี่ยน ดังนี้ 1) สนับสนุนคาปรับสภาพพืน้ ทีป่ ลูก
และคาปจจัยการผลิตใหเกษตรกรครึ่งหนึ่ง หรือสวนหนึ่ง 2) สนับสนุนเงินทุนใหเกษตรกร โดยเกษตรกร
จะไดรับสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยราคาถูก (รัฐชวยจายดอกเบี้ย) 3) ถายทอดความรูและติดตาม
ใหคําแนะนําอยางใกลชิดในชวงเริ่มตน และ 4) สนับสนุนการประกันภัยความเสี่ยงราคาในชวงเริ่มตน
- หากสามารถปรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1 จํานวน 17.35 ลาน
ไร) และพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2 จํานวน 26.57ลานไร) ใหมีผลผลิตตอไรสูงขึ้นไดทั้งหมดแลว และ
ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมไปปลูกพืชไดหมดแลว ในขณะที่อุปสงคขาวไมเพิ่มขึ้น จึงจะ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย ในระยะที่ 2 (S3 จํานวน 16.19 ลานไร)
ไปปลูกพืชอื่นหรือทํากิจกรรมอื่น ดวยมาตรการจูงใจใหชาวนาปรับเปลี่ยนเชนเดียวกันในพื้นที่ไมเหมาะสม
- ส งเสริ มสนั บสนุ นให ชาวนาที่มี พื้นที่ เพาะปลู กข าวตอ ครั วเรือ นนอ ย (ไมเกิน 18 ไรต อ
ครัวเรือน) และมีรายไดตอครัวเรือนตอปต่ําปรับเปลี่ยนจากการทํานาเชิงเดี่ยวไปเปนทําไรนาสวนผสม
โดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมมาใช
4) จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศขาว
จัดตั้งศูนยอัจฉริยะขาว (Rice Intelligence Center) เพื่อรวบรวมขอมูล แผนที่ สารสนเทศ
ขาวและที่เกี่ยวของกับขาว ทั้งดานการผลิต การตลาด และชาวนา ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ประเทศ รวมทั้งขอมูลของประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนชาวนาในการปลูก
ขาวแตละฤดู ใหเปนขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ บริหาร
จัดการสินคาขาวของทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) สรางกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินคาขาวอยางยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
- สรางกลไกการขับเคลื่อนทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเชื่อมโยงกันอยางมีประสิท ธิภาพ
โดยสวนภู มิ ภาคใหจัง หวั ดและองค ก ารปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริห ารจัดการสินคาขาว
ภายในจังหวัดอยางยั่ง ยืน โดยใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เปนผูบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ผลิตขาวของชาวนาในแตละจังหวัด
- ใหแตละจังหวัดดําเนินการพิจารณาความตองการขาวและกําหนดเปาหมายการผลิตขาว
ของจังหวัด โดยรวมกับชาวนา หอการคาจังหวัด โรงสี ผูประกอบการคาขาว และผูสงออกขาวของจังหวัด

-5จัดกลุมชาวนาในจังหวัดเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว เพื่อปลูกขาวตามความตองการของตลาด
พรอมรับการสนับสนุนจากทางราชการ ทั้งความรูทางวิชาการ และการเขาถึงแหลงทุน รวมถึงปจจัยทางการผลิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
(1) เปาประสงค
ชาวนาสามารถผลิตขาวไดอ ยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไดปริมาณผลผลิตตอไรสูงขึ้น มีตนทุน
การผลิตที่ต่ําลง
(2) เปาหมาย
การผลิตขาวที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยในป 2564 มีผลผลิตตอไรของขาวทุกกลุมพันธุ ไมต่ํากวา
516 กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตตอไรไมเกินไรละ 3,600 บาท หรือตนทุนการผลิตตอตันไมเกินตันละ
7,000 บาท
(3) กลยุทธ
1) เรงรัดการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวใหเพียงพอ ทั่วถึง ทันฤดูกาลเพาะปลูก
- จัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุขาวเพิ่มเติมอีก 32 ศูนย รวมจากเดิมที่มีเพียง 23 ศูนย ใหเปน 55
ศูนย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวหัวเชื้อที่มีคุณภาพดี สําหรับใหผูประกอบการ สหกรณการเกษตร วิสาหกิจ
ชุมชน ศูนยขาวชุมชน และกลุมเกษตรกร นําไปผลิตเพื่อขยายตอไปไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง และทันฤดูกาล
เพาะปลูก
- ส งเสริ มการจั ดตั้ งธนาคารเมล็ดพันธุขาว และสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชเองใน
ครัวเรือน ในแหลงที่ขาดแคลนหรือทุรกันดาร ไมส ามารถเขาถึงแหลงผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดี
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยการสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ของกลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร และภาคเอกชน ใหมีประสิทธิภาพทัง้ ดานคุณภาพ ปริมาณ และเวลา
สรางความเขมแข็งของผูผลิตและผูจําหนายเมล็ดพันธุขาว เพิ่มชองทางการเขาถึงเมล็ดพันธุคุณภาพดี ของ
ชาวนา ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตและจําหนายใหไดมาตรฐาน สรางกลไกกําหนดราคาจําหนาย
เมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสม และกระจายเมล็ดพันธุขาวใหเพียงพอ ทั่วถึง และทันเวลา
- ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหชาวนาไดใช
เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี
2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตขาว และปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตขาว
มาเปนแบบประณีต
- สงเสริมใหชาวนาใชเทคโนโลยีสมัยใหม (Modern Technology) ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับ พื้น ที ่ เ พาะปลู ก (Site Specific Technology) และใชเ ทคโนโลยีก ารลดตน ทุน การผลิต ขา ว
ดวยกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

-6- ส ง เสริมใหชาวนาปรับเปลี่ ยนกรรมวิ ธี ผลิตข าวมาเป นการทํานาแบบประณี ต (Intensive
Farming) เชน การเปลีย่ นจากการหวาน มาเปนการปกดํา หรือหยอด ใหหมั่นดูแลแปลงนาอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ใหผลผลิตตอไรเพียง 350 กิโลกรัม
3) สนับสนุนการทํานาแปลงรวมเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร
- สนับสนุนใหชาวนารวมกลุมทํานาแบบแปลงรวม หรือแปลงขนาดใหญ โดยมีการคัดเลือก
พื้นที่และกลุม ชาวนาที่เหมาะสมและมีศักยภาพ มีการรวมแปลงนาและปรับปรุงพื้นที่นาที่อยูติดตอกันใหเปน
พื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ ทําใหสามารถใชเครื่องจักรการเกษตร (Mechanization) ไดสะดวก สามารถ
จัดการผลิตขาวไดตั้งแตการปลูกขาว การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว รวมทั้งมีการจัดการแรงงานได
อยางเปนระบบมากขึ้น สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
ตลอดจนมีการกําหนดรูปแบบการเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป และการตลาด อยางเปนระบบในเชิง
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และตลาดโลก
- การรวมกลุมทํานาแบบแปลงรวมตองใหชาวนาเห็นถึงประโยชน ผลตอบแทน ที่มากกวา
การทํานาแบบเดิม โดยไมมีการบังคับการรวมกลุม และใหโรงสีในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินการดวย
รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการจูงใจ (Incentive) ในการเขารวมกลุม การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
เมล็ดพันธุขาว คาปรับปรุงแปลงนาใหมีขนาดใหญขึ้น
4) สงเสริมสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลการเกษตร
สงเสริม สนับสนุนใหชาวนา กลุมชาวนา ผูประกอบการรับจางทํานา สามารถจัดหา จัดซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรในการทํานาไดในราคาต่ํา หรือการใหสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยราคาถูก
รวมทั้งสนับสนุนการใหมีการจัดตั้งศูนยเครื่องจักรการเกษตรในชุมชน เพื่อใหบริการชาวนาในชุมชน
5) สงเสริมสนับสนุนการใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ
สงเสริมสนับสนุนใหชาวนาใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ การใชแหนแดงนาขาว การไถกลบตอซังขาว
การใชปุยพืชสด การทําน้ําหมักชีวภาพ และการทําปุยหมักอัดแทง เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และลดตนทุน
การผลิตขาวจากการลดการใชปุยเคมีซึ่งมีราคาสูง
6) ควบคุมราคา คุณภาพปจจัยการผลิต คาบริการ และคาเชาที่นา
ควบคุมการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และควบคุมราคาจําหนายปจจัยการผลิต ใหเปนธรรม
มีการควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตอยางเขมงวด เพื่อไมใหมีการการปลอมปน โดยใหมีการปองปราม
เขมงวดกวดขันการโฆษณาชวนเชื่อคุณสมบัติของสารเคมีที่เกินความเปนจริง ควบคุมราคาคาบริการ เก็บเกี่ยว
และคา เชา ที่น า ใหม ีร าคาเปนธรรมกับ ชาวนา รวมทั้ง ควบคุม กํา กับ ดูแ ล ติด ตาม และฝก อบรม
ผูประกอบการรับจางทํานาใหปฏิบัติอยางถูกหลักวิชาการ
7) พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดของศัตรูขาว
พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดของศัตรูขาวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการปองกันกําจัดการระบาดของศัตรูขาวใหแกชาวนาโดยการสรางเครือขายชาวนา และ
เชื่อมโยงขอมูลการระบาดศัตรูขาวระหวางภูมิภาคกับสวนกลางใหมีการสื่อสารแบบ 2 ทาง(Two-way
Communication)

-78) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเก็บรักษาขาว และการขนสงสินคาขาวของชาวนา
- ปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบการตาก การลดความชื้น การเก็บ รัก ษา ยุง ฉาง รวมทั้ง วัส ดุ
อุปกรณที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกชาวนาและกลุมชาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
รักษาและเพิ่มคุณภาพขาว
- พัฒนาระบบการขนสงสินคาขาวของชาวนาจากระดับชุมชนถึงระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อลดความสูญเสีย
9) ขยายการพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน จัดรูปที่ดิน และฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดิน ใหครอบคลุมพื้นที่ปลูกขาวที่สําคัญ
- เพิ่มระบบชลประทาน พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และปรับปรุงการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง โดยใหเกษตรกร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา
- ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน และขยายพื้นที่จัดรูปที่ดิน โดยการปรับระดับพื้นที่แปลงนา
ใหร าบเรียบสม่ําเสมอ (Land leveling) และจัดรูปรวมแปลงนา (Land Consolidation) ใหเหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําและการทํานา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานสินคาขาว
(1) เปาประสงค
1) ผลผลิตขาวเปลือกที่ชาวนาผลิตได มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดโลก
2) ผูประกอบการโรงสีเปนผูน ํา และเปนศูนยกลางการสีแปรสภาพขาวที่ไดมาตรฐานของอาเซียน
และเปนที่ยอมรับของโลก
3) ยกระดับมาตรฐานการคาเพื่อไปสูก ารยกระดับ ขาวไทยและระบบการคาขาวไทย โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและการใหบริการการสงมอบใหเปนที่ยอมรับและเปนผูนําของอาเซียน
(2) เปาหมาย
1) ปริมาณขาวเปลือกที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากแปลงผลิตขาวที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ป 2564 ไมนอยกวา 10 ลานตัน
2) ขาวสารที่วางจําหนายในทองตลาดมีมาตรฐานการคาและมาตรฐานความปลอดภัย GMP
ไมนอยกวารอยละ 80 ของปริมาณทั้งหมด ภายใน 5 ป
3) ระบบการซื้อขายขาวในประเทศและการสงออกใหมีการซื้อขายขาวตามมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ไมนอยกวารอยละ 60 ของปริมาณการซื้อขายภายใน 5 ป
4) ผูบริโภคสามารถซื้อขาวสารที่มีมาตรฐานการคาและมาตรฐานความปลอดภัย มีราคาที่เปนธรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของปริมาณที่วางจําหนายภายใน 5 ป
5) ระบบการผลิตขาวสาร (โรงสีและโรงปรับปรุง) ที่มีกําลังการผลิตมากกวา 60ตัน/ 24 ชม.
ตองไดรับมาตรฐานความปลอดภัย GMP ครบทุกแหงภายใน 5 ป
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1) เรงรัดสงเสริมการผลิตขาวคุณภาพสูง
- เรงรัดสงเสริมใหชาวนาปลูกขาวที่ใหผลผลิตขาวที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความตองการของตลาด
โดยใชพันธุดีที่ผานการรับรองพันธุของกรมการขาว เชน การผลิตขาวหอมมะลิ ขาวขาว 100%
- ควบคุมไมใหชาวนาปลูกขาวโดยใชพันธุขาวอายุสั้นที่ใหขาวสารคุณภาพต่ํา โดยภาครัฐออก
ประกาศไมใหชาวนาปลูกขาวโดยใชพันธุขาวอายุสั้นที่ใหขาวสารคุณภาพต่ํา จํานวน 18 พันธุ และขอความ
รวมมือจากโรงสีไมใหรับซื้อผลผลิตขาวเปลือกที่ปลูกมาจากขาวอายุสั้นของชาวนา
2) สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาขาวและผลิตภัณฑเพื่อตลาดเฉพาะ
- สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาขาวเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน ขาวอินทรีย
ขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) ขาวมูลคาสูงเฉพาะถิ่น สรางตราสินคาขาว
และผลิตภัณฑ พรอมสรางตลาดรองรับควบคูกันไป
- สนับสนุนโรงสีขาวใหแกชุมชน เพื่อสีแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร สงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวทั้งที่เปนอาหารและไมเปนอาหาร และสงเสริมการบรรจุภณ
ั ฑจากแหลงผลิต
3) ยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพขาวและผลิตภัณฑ
- สงเสริมใหชาวนาผลิตขาวใหมีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐานการผลิต ไดแก Pre-GAP GAP
GI และอินทรีย และปลอดการดัดแปรพันธุกรรม (Non-GMOs) รวมทั้งสงเสริมโรงสีขาวพัฒนาการผลิตให
ไดมาตรฐานการผลิตที่ดีสําหรับอาหาร (Good Manufacturing Practices)
- พัฒนากระบวนการผลิตขาวสารใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียใน
ขบวนการผลิต และสนับสนุนใหโรงสีและโรงปรับปรุงจัดทํามาตรฐาน GMP
- พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพขาวใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
- นําระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มาใชแกไขปญหาและสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภค รวมทั้งใหมีการสรางแรงจูงใจ (Incentive) ใหกับชาวนาที่ผลิตขาวมีคุณภาพไดมาตรฐาน
- กําหนดมาตรฐานขาวเปลือกเพื่อการคาภายในประเทศ ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานสินคา
ขาวสารที่กําหนดโดยกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณใหสอดรับกัน เปนที่ยอมรับของ
ทุกฝาย จัดทําคูมือและฝกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานขาวใหแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
- พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวและผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานสากล จัดใหมีศูนยปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวที่ไดมาตรฐานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
สามารถบริการไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
4) สรางระบบการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค
สรางความเชื่อมโยงระหวางชาวนา (ตนน้ํา) โรงสีและผูประกอบการคาขาว และผูจําหนาย
(กลางน้ํา) และผูบริโภค (ปลายน้ํา) ในรูปแบบของการจัดการหวงโซอุปทานรวมกัน
5) เผยแพรประชาสัมพันธคุณคาของขาวและผลิตภัณฑ
เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุก ผานชองทางสือ่ สารประชาสัมพันธตางๆ ทุกรูปแบบ ใหผบู ริโภค
เห็นถึงความสําคัญ คุณคา และประโยชนของขาวและผลิตภัณฑจากขาว

-9ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส
(1) เปาประสงค
ลดตนทุนระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส ตลอดหวงโซอุปทาน มีประสิทธิภาพดี และมีตนทุนทีล่ ดลง
(2) เปาหมาย
ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทานขาว ลดลงจากเดิมที่กําหนดไว เปนไมนอยกวา
รอยละ 4 ภายใน 5 ป
(3) กลยุทธ
1) พัฒนาบรรจุภัณฑมาตรฐาน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและขนถายสินคา
2) รวมมือกับภาคเอกชนพัฒนาระบบการขนสงทางราง และทางน้ําใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
จริงจัง โดยศึกษาความพรอมและความเปนไปไดในการจัดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (Inland
Container Depot : ICD) เพิ่มขึ้น 2-3 แหง (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ
1 แหง) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนไปเปนทางราง ลดตนทุนและการแออัด
ของการขนสงดวยรถยนตบรรทุก รวมทั้งการขนสงทางน้ํา เพื่อบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการ
ดานคมนาคมขนสงที่ตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนแกพื้นที่ที่เกี่ยวของ สรางความสามารถในการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็ว
3) เรงรัดการพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ ทําใหมีตนทุนลดลง ตั้งแตตนทาง
จนถึงปลายทาง เพื่อใหคาใชจายตนทุนโลจิสติกสที่ลดลงชวยใหเกษตรกรขายขาวเปลือกไดราคาดี ขึ้น
โดยเผยแพรความรู ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และใหคําปรึกษาในการลดตนทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาศักยภาพและสรางความเปนธรรมในระบบการคาขาว
(1) เปาประสงค
1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาและการสงออกขาว ที่ส ามารถตอบสนองความตองการ
ในทุกระดับคุณภาพและราคาในตลาดโลก
2) เกษตรกร ผูประกอบการคาขาว ตลอดจนผูบริโภคในหวงโซอุปทานมีความเขาใจในระบบ
การคาเสรีที่อิงกลไกตลาด สามารถปรับตัวไดกับความผันผวนอันเปนอิทธิพลจากสภาพการตลาดที่มีการ
แขงขันและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
3) ระบบการคาขาวมีการแขงขันอยางเสรี โดยรัฐเปนผูรักษากฎระเบียบ และใหความสนับสนุนการ
ดําเนินการของกลไกตลาด โดยไมมีผลเสียตอตลาดในทุกรูปแบบ และใหสอดคลองกับพันธกรณีการคา
ระหวางประเทศตางๆ ดวย
4) เกษตรกรขายขาวเปลือกไดราคาทีเ่ หมาะสม เปนธรรม สอดคลองกับปริมาณและคุณภาพขาว

- 10 (2) เปาหมาย
1) ปริมาณการระบายขาวเพื่อการสงออกไมนอยกวาปละ 9 ลานตัน
2) ภาคเอกชนมีการแข งขั นที่ อยูบนความเทาเทียม ไมมีอํานาจเหนือตลาด หรือ การใหความ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษแกผูคารายใดรายหนึ่ง
3) มีการจัดระบบโรงสีใหครอบคลุมทั่วถึง สอดคลองรองรับกับผลผลิตในแตละพื้นที่ไมนอยกวา
รอยละ 80 ภายใน 5 ป
4) มีการจัดระบบการซื้อขายขาวเพื่อสรางความเปนธรรมทั้งระบบภายใน 3 ป
(3) กลยุทธ
1) รัฐสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงขอมูลความตองการขาวทางดานการตลาดกับดานการผลิตให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยผูที่อยูในหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา ใหมี
การสงเสริมการผลิตขาวใหตรงกับความตองการของตลาด และใหมีการทําพันธสัญญา หรือขอตกลงซื้อขาย
เพื่อเสริมความมั่นคงของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณในพื้นที่ที่มีความพรอม
2) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบตลาดใหกับผูเ กี่ยวของทุกฝาย
3) ส ง เสริ มและสนั บสนุ นให มียุง ฉางกลางเพื่อ เก็บสต็อ กขาว พรอ มทั้ง สง เสริม และสนับสนุน
ใหชาวนาปรับปรุงหรือสรางยุงฉางเพื่อเก็บสต็อก
4) สงเสริมการทําสัญญาขอตกลงระหวางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกับผูประกอบการที่ใช
ขาวเปนวัตถุดิบ เชน ผูสงออก โรงสี โรงงานแปรรูป ผูคาขาวถุง และ Modern Trade
5) ผลักดันการขยายตลาดสงออกโดยจัดคณะผูแทนภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปเจรจาขยาย
ตลาดและกระชับความสัมพันธทางการคาในตลาดตางประเทศ ทั้งในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาล และเอกชน
ตอเอกชน
6) สงเสริมและพัฒนาระบบตลาดกลางขาวเปลือกและตลาดกลางประมูลขาวสาร
7) กําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษการคาขาวบริเวณชายแดน ที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน หรือโรงสี
ในเขตภาคเดียวกัน เพื่อรวบรวม แปรรูป และสงออกไปตางประเทศ โดยมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูคา
และผูมีสวนไดสวนเสียกอนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่กระทบตอสภาพการคาและการเปดตลาด
AEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8) สงเสริมการใชใบประทวนสินคา (Warehouse Receipt) เปนตราสารแทนการสงมอบสินคาจริง
9) การปรับ ปรุง พระราชบัญญัติก ารคาขาว พ.ศ. 2489 และมาตรฐานขาวใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการคาในปจจุบันและขอเท็จจริง เพื่อการคาภายในประเทศและ
เพื่อการสงออกใหอยูบนฐานความเปนจริงที่ปฏิบัติไดและเพื่อใหเกิดการแขงขันได
10) จัดระบบโรงสีและตลาดกลางใหมีการกระจายและครอบคลุมใหเพียงพอในพื้นที่เพาะปลูก
ขาวสําคัญตาม Zoning
11) สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานของการชั่ง การวัดความชื้นและสิ่งเจือปนและ
ระบบตลาดขาวใหกับผูเกี่ยวของทุกฝาย

- 11 12) กํากับดูแลแกไขปญหาความไมเปนธรรมในระบบการคาขาวตลอดหวงโซอุปทาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล แกไขปญหาที่เกิดจากความไมเปนธรรมในระบบการคาขาว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สรางคานิยมการบริโภคขาว
(1) เปาประสงค
ผูบริโภคมีความมั่นใจ และตระหนักถึงคุณคาของขาวไทย รวมทั้งมีความรูและเขาใจถึงคุณประโยชน
ของขาวแตละชนิดอยางถองแท และมีขาวหลากหลายชนิด สอดคลองกับความตองการในราคาที่เหมาะสม
และเปนธรรม
(2) เปาหมาย
การบริโภคขาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5 ภายใน 5 ป
(3) กลยุทธ
1) รณรงค ปลูกฝง สรางคานิยมการบริโภคขาวไทย
2) รวบรวมองคความรูเรื่องขาวและจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลทั้งการผลิตและการคาที่ภาครัฐ
มีอยูใหเปนสาธารณะและเขาถึงได และเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมและกระตุนการบริโภคขาวทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดขาวลักษณะพิเศษ (Niche Market) เชน ขาวอินทรีย
ขาวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) และขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
3) ผลิตและวางสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือจัดกิจกรรม
อื่นๆ รวมกับสมาคมผูคาขาวภาคเอกชน เพื่อรักษาตลาดเดิมและแสวงหาตลาดใหมทุกชนิดขาว
4) เผยแพรประชาสัมพันธคุณภาพมาตรฐานขาวไทยและขาวหอมมะลิไทยใหเขาถึงกลุมผูนําเขา
ผูซื้อ ผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศอยางตอเนื่อง
5) ขอความรวมมือกับภาคการทองเที่ยวประชาสัมพันธใหผูที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยไดมี
โอกาสบริโภคขาวคุณภาพดีของไทย และซื้อเปนของฝากกลับประเทศ
6) ถายทอดและสงผานคานิยมการบริโภคขาวไทยรวมกับอาหารไทย ผานสื่อ ทรรศนะ และ
สันทนาการระหวางประเทศ เชน ภาพยนตร นักรอง นักแสดง ผูมีชื่อเสียง การทองเที่ยว อยางตอเนื่อง
7) สนับสนุนสรางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑขาว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 วิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมขาว
(1) เปาประสงค
1) วิจัย พัฒนาและมีผลิตภัณฑนวัตกรรมขาวที่เปนสินคาสรางมูลคาและทําตลาดไดจริง
2) เกิดเครือขายการสงเสริมและการบริหารจัดการนวัตกรรมของประเทศ

- 12 (2) เปาหมาย
1) มีสถาบันการพาณิชยขาวที่ทําหนาที่ในการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับขาวมาพัฒนา
ตอยอดในเชิงพาณิชย โดยประสานเชื่อมโยงหนวยงานวิจัยและพัฒนากับภาคธุรกิจเอกชน การอํานวย
ความสะดวกทางการคาและแหลงเงินทุนเพื่อใหมีผลิตภัณฑจากขาวที่มีมูลคาเพิ่มสูงออกสูตลาด รวมถึง
สงเสริมการประชาสัมพันธทําการตลาด เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาขาวทั้ง ในเชิง วัฒนธรรมซึ่ง
เปนอัตลักษณของประเทศ และในเชิงคุณประโยชนตอสุขภาพเพื่อกระตุนความนิยมในการบริโภคขาวและ
ผลิตภัณฑขาวทั้งในและตางประเทศ
2) ผลผลิ ต ข า วจํ า นวนไม น อ ยกว า ป ล ะ 5% ของปริ ม าณที่ ผ ลิ ต ได ทั้ ง หมด ถู ก นํ า มาเข า สู
กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มโดยการแปรรูปเปนสินคานวัตกรรมและผลิตภัณฑจากขาว
3) ไดพันธุขาวที่มีศักยภาพสูง ไมนอยกวา 8 พันธุ
4) ไดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิต ไมนอยกวา 10 เทคโนโลยี
(3) กลยุทธ
1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาวใหมีทิศทางที่ชัดเจนและตอบโจทยความตองการของตลาด
ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยในเรื่องขาวใหเกิดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย
2) เรงรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุขาว เทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพการวิจัย
- ปรับปรุงพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงตามความตองการของตลาด โดยปรับปรุง
พันธุขาวที่มีศักยภาพผลผลิตสูงกวาพันธุขาวไทยปจจุบัน ไดแก พันธุขาวไมไวตอชวงแสงศักยภาพผลผลิต
๑,๕๐๐ กิโลกรัมตอไร พันธุขาวไวตอชวงแสงศักยภาพผลผลิต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอไร พันธุขาวลูกผสม
ที่ตอบสนองตอปจจัยการผลิตดี ใหผลผลิตสูงกวาพันธุผสมอยางนอยรอยละ ๒๐ พันธุขาวที่เหมาะสม
กับพื้นที่ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Smart Variety) พันธุขาวที่ตานทาน
ตอโรคและแมลงศัตรูขาวที่สําคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพผลผลิต พันธุขาวหอมที่มีปริมาณอมิโลสปานกลาง
ตรงตามความตองการของตลาด ผลผลิตสูง ปลูก ไดทุก ฤดู พันธุขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และ
พันธุขาวที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อการแปรรูปเปนอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ เวชสําอาง
- เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และรักษาเสถียรภาพ
การผลิตขาว ในดานตางๆ ไดแก การใชอัตราเมล็ดพันธุคุณภาพดีที่เหมาะสมกับแตละวิธีการปลูก การผลิต
และการกระจายเมล็ดพันธุขาว การจัดการดิน น้ํา และปุย ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน การลดการใชสารเคมี การลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการ
ขนสง พัฒนาเครื่องตนแบบเครื่องจักรกลการเกษตร และการผลิตขาวเฉพาะพื้นที่
- เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาขาว โดยการสรางโจทยการวิจัยจากผูมีสวนไดสวนเสียตอ
ยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการวิจัย สราง
พันธมิตร การวิจัยและรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ สรางนักวิจัยขาวรุนใหม รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้ง
สถาบันดานการพัฒนาขาวแหง ชาติ ใหมีอัตรากําลังตามโครงสราง ครอบคลุมทุกสาขา สนับสนุนใหมี
เครื่องมืออุปกรณการวิจัยที่ทันสมัยอยางเพียบพรอม เพื่อเปนศูนยกลางวิจัยขาว ผลิตภัณฑ และพัฒนา
นักวิจัยในระดับโลก

- 13 3) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑขาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
วิจัยและพัฒนาการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากขาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ทั้งที่เปนผลิตภัณฑอาหาร
ที่มีคุณคาทางโภชนาการ และผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร เชน อาหารพรอมทาน อาหารและเครื่องดื่มบํารุง
สุขภาพ เครื่ อ งสําอาง เวชภั ณฑ สุ ร า รวมทั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ การผลิตพลัง งานจากวัสดุเหลือ ใชจาก
กระบวนการผลิตขาว พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อคงสภาพของผลิตภัณฑขาว และสะดวกในการจัดเก็บและขน
ถายสินคา
4) วิจัยภาวะเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของชาวนา และพัฒนารูปแบบการสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชาวนา
- วิจัยภาวะเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม ปญหาและความตองการของชาวนา ตามกลุมตาง ๆ
เชน กลุมชาวนาที่ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเอง กลุมชาวนาที่ผลิตเพื่อการคา และกลุมชาวนาที่ผลิตทั้ง
เพื่อบริโภคในครัวเรือนเองและเพื่อการคา กลุมชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก กลุมชาวนาที่มีพื้นที่ปลูก
ขนาดกลาง และกลุมชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ เพื่อนําผลจากการวิจัยที่ไดไปกําหนดเปนนโยบายใน
การสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือและแกไขปญหาชาวนาไดถูกตอง ตรงกับปญหาและความตองการของชาวนา
- วิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มสมรรถนะของชาวนา
ในการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป
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