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ยุทธศาสตรขาวไทย [1] 

 
 

  ISSUE 1 :     ราคาสงออกขาวของไทยสูงขึน้มากจนเสียเปรียบคูแขงขนัหลักในตลาดโลก 
                              (Export Price is not Competitive) 

       
ยุทธศาสตร : 

ระยะสั้น    
• มาตรการแทรกแซงตลาดโดยกําหนดโครงการรับจํานําขาวเปลือก ยังจาํเปนตองใช เพราะ  

มิอาจยกเลกิไดทันท ี
• ควรเนนราคารบัจํานําที่ลอ หรือ สะทอนกับราคาตลาดที่แทจริง ลดจุดร่ัวไหล หรือ   

ราคารับจํานําควรมีระดับทีสู่งกวาราคาตลาดเพียงเล็กนอย  
• ใหทุกฝายที่เกีย่วของ รวมกนักําหนดราคารับจํานํา  ใหราคารับจํานํามีเสถียรภาพ และ ให           

ทุกฝายยอมรับได โดยมีรัฐบาลเปนผูควบคุม (Regulator) 
• รัฐบาลมีการพิจารณาชําระเงนิชดเชยใหเกษตรกร หากราคาที่ขายไดอยูในราคาที่คุมทุน 

หรือ  ต่ํากวา โดยพิจารณารายไดเฉล่ียของเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอืน่ประกอบดวย 
 

                      ระยะกลาง และ ระยะยาว    
 

               นอกจากการเนนประเด็นไปที่การเพิ่ม หรือ ลดราคารับจํานําเพียงอยางเดียว  ควรเนนยุทธ
ศาสตรสําหรับองคประกอบอื่นๆทางธุรกิจดวย ซ่ึงจะสงผลใหทุกฝายที่เกีย่วของไมวาจะเปน ผูสงขาวออก  
โรงสีขาว  หรือชาวนาไทย มีรายได และ กําไรเพิ่มขึ้น  

• การเพิ่มคุณภาพ และ ผลผลิต 
 

                          -   พัฒนาพันธุขาวที่ใหผลผลิตสงู  เปนท่ีตองการของตลาด และ เปนพันธุขาวที่ประเทศ
ไทยมีลักษณะเฉพาะเหนือคูแขงขัน (Niche)  
 

                        -    พัฒนาความรูชาวนาในการทํานา เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร 
 

• การลดตนทุน เพื่อผลกําไรที่เพิ่มขึ้น 
 

-   เรงลดภาระคาใชจายของชาวนาโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ 
                                       เนื่องจากปจจบุันชาวนาใชเมล็ดพันธุมากถึง 15-20 กก.ตอไร และราคาเมล็ดพันธุสูงมาก 
(ราคาของศูนยเมล็ดพันธุเอง จําหนาย 10,000 บาทตอเกวยีน (1000 กก.)) สามารถลดรายจายชาวนาในเรื่องนี้ได
โดย สงเสริมโครงการขยายเมล็ดพันธุ ใหชาวนาเปนผูผลิตเมล็ดพันธุชวยกระทรวงเกษตร และ กระทรวง
รับประกันซื้อคืน วิธีนี้เปนวธีิที่ใชงบประมาณนอย แตชวยชาวนาใหลดตนทุนไดจริง  
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-   ดานขนสง (Logistics)  ลดตนทุนท่ีซํ้าซอน (Double Handling Cost)   
                                        กรณีโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล ซ่ึงขาวโครงการเปนขาวที่รัฐตองการให
สงออกอยูแลว เมื่อรัฐสั่งโรงสีแปรสภาพแลว แทนที่จะขนไปเก็บในโกดัง หรือ คลังสินคาของรัฐที่ไมติดแมน้ํา 
ก็ควรนํามาฝากเก็บกับโกดังผูสงออกที่อยูติดแมน้ํารวดเดียวเลย จะไดประหยัดคาขนสงทางบกที่ตองขนไปมา 
และ การขนสงทางน้ําเปนวธีิการที่ถูกกวาทางบกมากหลายเทา 

 

• การมองหาตลาดทางเลือก และ Value-added Products 
  -  สงเสริมการสงออกขาวประเภทอื่นในตลาดดวย  

                     นอกเหนือจากการมุงเนนการสงออกขาวหอมมะลิ หรือ ขาวคุณภาพสูงพันธุอ่ืนๆเปน
หลัก  ควรสงเสริมการสงออกขาวประเภทอื่น และ การเจาะตลาดใหมดวย  เชน    

                                 ขาวนึ่ง   ซ่ึงไทยมีศักยภาพอยูมากในตลาดสงออก และ ปจจุบนัไดเร่ิมเสียตลาดให 
คูแขงไปบางแลว  ดังนั้นรัฐบาลควรสงเสริมใหปลูกขาวเปลือกเจาธรรมดา ซ่ึงใชเปนหลักในการทําขาวนึ่งดวย 

                            -  Value-added Products    มีการสงเสริมใหนําปลายขาว มาทําเปน แปง      หรือ     
เสนกวยเตี๋ยว  เพื่อสงเสริมอาชีพ และ รายได 

 

• พิจารณามาตรการทางภาษี ท่ีกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางดานตนทุนในการสงออกขาว 
                           ปจจุบันผูประกอบการคาขาวสงออกของไทยมิใชจะมแีตเฉพาะผูสงออกทั่วไปเทานั้น แต
ยังมีผูประกอบการโรงสีอีกที่ไดเขามาเปนผูสงออกควบคูกันไปดวย ซ่ึงจากการที่กรมสรรพากรมีประกาศ
บังคับใหมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย รอยละ 0.75 สําหรับการซื้อขายสินคาขาว เฉพาะกรณีที่ผูขายและผู
ซ้ือเปนนิติบุคคลดวยกนั แตยกเวนใหสําหรับกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดานั้น ไดสรางความเหลื่อมลํ้า
ดานตนทนุระหวางผูคาขาวสงออกกับโรงสีที่ประกอบธุรกิจสงออกดวย  ดังนั้น รัฐบาล อาจพิจารณา
ทบทวนนโยบายภาษีในสวนนี้ โดยอาจพจิารณายกเลิก หรือหากยังจําเปนตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย 
ตอไป ก็ควรปฏิบัติใหเหมือนกันทั้งกรณีทีผู่ขายเปนนิติบคุคลและบุคคลธรรมดา 

 
 

• มีการจัดระเบียบผูสงขาวออก 
                  เนื่องจากบางครั้งรัฐบาลมีความจําเปนตองรีบระบายขาวที่คางสตอ็กอยูมาก จึงสงเสริมให
มีผูสงขาวออกจํานวนมากขึน้  ที่ผานมา ผูสงขาวออก จากจํานวน 30 ราย เพิ่มขึ้นเปน 300 ราย ทําใหเกิด
ปญหาตามมามาก เชน การตัดราคาสงออกโดยผูสงออกรายยอยๆ เปนตน  ดังนั้นรัฐบาล ควรกําหนด
มาตรฐาน และ กฏระเบยีบตางๆ ของผูสงขาวออกทุกรายใหอยูภายใตกฏระเบียบเดียวกันดวย 
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• ISSUE 2 :    ชวงเวลาของการกระจายขาวออกสูตลาดบางครั้งไมเปนไปตามกลไกธรรมชาตขิองตลาด                           
                   (Distribution Time is not right) 
 

ยุทธศาสตร :                 

• มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดระบายขาว   
          - ทําหนาที่ดูแลใหมกีารระบายขาวอยางขันแข็ง และ สม่ําเสมอ เหมาะสมกับระยะเวลา

ทางการตลาด เพื่อไมใหกระทบกลไกของตลาดในสวนอุปทาน   
        -   ขาวที่เก็บไวนานเกินไป มีผลใหคุณภาพของขาวเสื่อมลง และ ดอยกวาคูแขง   

          - คณะอนุกรรมการจดัระบายขาว ควรมาจากหลายๆฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน  

 

• ISSUE 3 :     คุณภาพของขาวที่จะสงออกบางครัง้ไมไดมาตรฐานและไมเปนท่ีตองการของลูกคา    
                    (Lower in Product Quality) 
 

ยุทธศาสตร : 
• นอกจากการระบายขาวในระยะเวลาที่เหมาะสมจะชวยเร่ืองกลไกทางการตลาดแลว  ยัง

ชวยใหขาวที่สงออกมีคุณภาพดีดวย  เพราะขาวจะไมถูกเก็บนานเกนิไปจนเสียคุณภาพ เชน สีเปลี่ยน หรือ 
เหม็นหืน               

• การเก็บรักษา ควรเก็บเปนขาวเปลือก เพราะดูแลรักษางายกวาขาวสาร          

• มีการสงเสริมใหสรางไซโล (Silo) คุณภาพสูง ทั้งภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน  และใหมี
การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมดวย                                

• ควรใหโรงสีมีการแปลงสภาพขาวเปลือกอยางตอเนื่องกอนที่คุณภาพของขาวเปลือกจะ
เปลี่ยนไป  หากขาวเปลือกถูกเก็บรักษาไวเกนิ 3 เดือน โรงสีจะตองทําการยายกองขาวเปลือก (ถายยุง) เพื่อ
ไมใหขาวเปลอืกเสื่อมสภาพ (กลายเปนเมด็เหลือง) ทําใหเสียตนทนุเพิม่    ดงันั้น ในทุกๆ 15 วนั ควรให
โรงสีขาว แปลงสภาพขาวเปลือกจํานวน 50% และ เก็บไว 50%  อยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

[1] สรุปจากการประชุมเสวนาโตะกลม เรื่อง ประเด็นยุทธศาสตรขาวไทย  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูประกอบการจากบริษัท     
ผูสงออก   สมาคมผูสงออกขาวตางประเทศ   สมาคมโรงสีขาว  และผูเกี่ยวของ เขารวมเสวนา ณ หองประชุมสถาบันยุทธศาสตร
การคา  เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549  โดยมี ดร. สวราช สัจจมารค    เปนประธานการเสวนา  และ ดร. ธนวรรธน     พลวิชัย   
เปนผูดําเนินรายการเสวนา 


