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ก 

บทคัดย่อ 
 

  กรมการข้าว เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้น ามาแก้ปัญหา ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพของชาวนาให้สามารถ
ประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน และควบคุมก ากับการใช้กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการ
ผลิตข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ข้ึนมา อันเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจน และมุ่งเป้ามากยิ่งข้ึน ตามกระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ในด้านการผลิตข้าวไทย โดยการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยการใช้ PESTEL 
analysis ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และ McKinsey 7's Framework ประเมินปัจจัย
ภายใน แล้วน าปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส าคัญด้วย SWOT analysis 
หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่น่าสนใจทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพื่อระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการผลิตข้าวของประเทศไทย ด้วยการใช้ TOWS Matrix analysis โดย
ท าการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 

  ผลการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ พบว่า กรมการข้าวอยู่ในต าแหน่งที่มีจุดแข็ง
และโอกาสเอื้ออ านวย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) แต่เพื่อให้การด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกมิติจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ในด้านอื่นควบคู่กับไปด้วย แต่ทั้งนี้จุดแข็งที่กรมการข้าวเป็น
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องข้าวโดยตรงจะเป็นจุดแข็ง แต่หากพิจารณาโครงสร้างภายในกลับพบว่า 
โครงสร้างที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีโอกาสที่
สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยที่จะสนับสนุนการผลิต และการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการเกษตรมากยิ่งข้ึน ท าให้ผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  1) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) สร้างเทคโนโลยี
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร และ 4) 
บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนา พร้อมกับ 4 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์  

  ข้อเสนอแนะเพื่อการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ต้องเริ่ม
จากการเตรียมความพร้อมภายในองค์กร ทั้งบุคลากรใหเ้ห็นถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ไป
ในทิศทางเดียวกัน และระบบกลไกสนับสนุนใหเ้พียงพอและพร้อมปฏิบัติงาน แล้วใช้การบริหารก าลังคน 
ทรัพยากร และงบประมาณที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการฯ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และแผนปฏิบัตริาชการฯ ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ปัจจบุันได้



ข 

ค าน า 
 
  ปัจจุบันการผลิตในภาคการเกษตรถูกท้าทายด้วยสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในทุก
มิติทั้งสภาพการขาดแคลนแรงงาน หรือวัยแรงงานเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปด้วย เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 
Big Data IoT และ AI หรือเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร และสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดภัยแล้ง น้ าท่วม และภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากยิ่งข้ึน 
การใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมในการผลิตอาจไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได ้
และการปฏิบัติอย่างยังเป็นการท าลายสภาพแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมได้อีกด้วย เช่น 
การเผาท าลายเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่โล่งท าให้เกิดควันและPM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าวการผลิตข้าวซึ่งมีพื้นที่
มากที่สุดในภาคการเกษตรต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ชาวนาต้องเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน ต้นทุนลดลง และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ 
ดิน และน้ า 

  จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อน
การผลิตข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัตริาชการฯ ที่จัดท าข้ึนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และมีความสอดคล้องกับแผนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ข้าวไทย แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี ของกรมการข้าว และยัง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมการข้าวอีกด้วย ในการนี้ผู้ศึกษาหวังว่า เมื่อน าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ไปใช้จะเป็นการน านโยบายสู่การปฏิบัติท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าประสงค์มากยิ่งข้ึน ตามวิสัยทัศน์ของกรมการข้าว “ชาวนาไทยมั่นคง ข้าวไทยมั่งค่ัง การผลิตข้าวไทย
ยั่งยืน” ต่อไป 

  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารกรมการข้าว ที่ได้สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ 
ขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาปันวิชาการป้องกันประเทศ และคณาจารย์ที่ให้การสอนสั่งและ
ถ่ายทอดความรู้ในขณะที่รับการศึกษา และขอขอบคุณกัลยาณมิตรเพื่อนนักศึกษาหลักสูตรนัก
ยุทธศาสตร์รุ่นที่ 15 ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และร่วมกันท างานเป็นทีมด้วยความสามัคคี
ตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี  
การเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งในฤดูนาปี 
2563 มีพื้นที่เพาะปลูกเท่ากับ 61.7 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 445 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า แต่สามารถส่งเป็นสินค้าออกจ าหน่ายไปทั่วโลกได้อย่างมาก จากข้อมูลการส่งออกข้าวช่วง 
11 เดือนของปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) ประเทศไทยส่งออกข้าว มีปริมาณ 5,388,209 ตัน มูลค่า 
95,234.4 ล้านบาท หรือ 3,015.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มข้ึน 2.6% แต่มูลค่า
ลดลง 10.8% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,253,923 ตัน มูลค่า 
106,758.8 ล้านบาท (3,422.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) การส่งออกข้าวของไทยปี 2564 มีปริมาณ 6.11 
ล้านตัน เพิ่มข้ึน 6.7 %  มูลค่า 1.07 แสนล้านบาท ลดลง 7.1 % โดยประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ
สามของโลก รองจากอินเดียที่เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งปริมาณ 19.55 ล้านตัน และเวียดนาม 6.24 
ล้านตัน ซึ่งข้าวที่ส่งออกมีหลากหลายกลุ่มข้าวแตกต่างกันไปตามแต่ละตลาด เช่น ข้าวขาวและข้าวนึ่ง
จะส่งออกไปยังประเทศแถบแอฟริกา ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทยส่งออกไปที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ เป็นต้น 

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการเกษตร ถูกก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ จะให้ความส าคัญ กับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่ คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่า และคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  ในการผลิต
และการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 
เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง แต่การผลิตข้าวของเกษตรกรยัง
ประสบปัญหาในการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตที่มาก แต่ได้ผลผลิตและผลตอบแทนน้อย ยังคงใช้
เทคโนโลยีแบบเดิมซึ่งขาดประสิทธิภาพในการผลิต และยังต้องใช้แรงงานคนค่อนข้างมาก ซึ่งสวนทาง
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กับแรงงานภาคการเกษตรในปัจจุบันที่มีจ านวนลดลงซึ่งเคลื่อนย้ายไปท างานในภาคส่วนอื่น และ
แรงงานที่คงอยู่ยังเป็นแรงงานที่อยู่ในวัยสูงอายุอีกด้วย 

ที่ผ่านมากรมการข้าวซึ่งรับผิดชอบด้านการผลิตทั้งการขับเคลื่อนและพัฒนาในด้าน
การวิจัยและด าเนินงานตามนโยบายและโครงการที่ส าคัญด้านข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร มีความพยายามที่จะผลักดันให้
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การเกษตร 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยให้เข้ามาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีกระบวนการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการวิจัยรองรับด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และ
ขยายผลสู่เกษตรกรผา่นโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แต่การด าเนินงานดังกล่าวยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องสร้างการรับรู้และเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสภาพสังคม เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อตรวจสภาพแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่

2) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 

3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการข้าว 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้ขอบเขต ดังนี้ 

1) ขอบเขตของเนื้อหา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 และยุทธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ตลอดจนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย 

2) ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 20 คน เป็นข้าราชการสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับช านาญการข้ึนไป 
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3) ขอบเขตของระยะเวลา 
ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 

 
1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในมิติ
นโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม-วัฒนธรรม มิติเทคโนโลยี มิติสิ่งแวดล้อม และมิติกฎหมาย ด้วย PESTEL 
analysis และวิเคราะห์สภาวะของปัจจัยภายในกรมการข้าว ด้วย McKinsey 7's Framework แล้วน า
ปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส าคัญด้วย SWOT analysis หลังจากนั้น จะ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่น่าสนใจทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ในการผลิตข้าวของประเทศไทย ด้วยการใช้ TOWS Matrix analysis และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
(ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 
 
1.5 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ภายในระยะเวลาอันสั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 
มีข้อจ ากัดในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลทุติยภูมิ จึงอาจจะท าให้ผลการจัดท าไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกประเด็น 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ตรวจสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่

2) ได้แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 
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บทท่ี 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 
2.1.1 สถานการณ์ข้าวของโลกปี 2564 (ส านักวิจัยการเกษตร, 2564) 

1) การผลิต 
ผลผลิตข้าวของโลกช่วงปี 2559/60 - 2563/64 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 491.59 ล้าน

ตันข้าวสาร ในปี 2559/60 เป็น 507.30 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2563/64 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.80 ต่อปี 
ในปี 2563/64 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,030.63 ล้านไร่ ผลผลิต 507.30 ล้านตันข้าวสาร และผลผลิตต่อไร่ 
734 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2562/63 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,010.56 ล้านไร่ ผลผลิต 498.91 ล้านตัน 
ข้าวสาร และผลผลิตต่อไร่ 738 กิโลกรัม พบว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.99 และร้อย
ละ 1.68 ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ 0.54 โดยประเทศที่มีผลผลิตเพิ่มข้ึน ได้แก่ บราซลิ 
กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย ส่วนประเทศที่มี
ผลผลิตลดลง ได้แก่ บังคลาเทศ เมียนมา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไนจีเรีย 

2) การตลาด 
(1) การบริโภคข้าวโลก 

ปี 2559/60 - 2563/64 เพิ่มข้ึนจาก 483.79 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 เป็น 
501.59 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2563/64 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 ต่อปี ในปี 2563/64 ความต้องการ
บริโภคมีปริมาณ 501.59 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มข้ึนจาก 493.75 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2562/63 หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.59 โดยประเทศที่มีการบริโภคเพิ่มข้ึน ได้แก่ บังคลาเทศ บราซิล เมียนมา กัมพูชา จีน 
เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย ส่วนประเทศที่มีการบริโภคลดลง ได้แก่  
อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

(2) การค้าข้าวโลก 
ปี 2559/60 - 2563/64 เพิ่มขึ้นจาก 48.50 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 เป็น 

49.35 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2563/64 แต่อัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.31 ต่อปี 
การส่งออก: ในปี 2563/64 การส่งออกข้าวโลกมีปริมาณ 49.35 ล้านตันข้าวสาร 

เพิ่มข้ึนจาก 45.23 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2562/63 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.11 โดยประเทศที่ส่งออกเพิ่มข้ึน 
ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่ส่งออก
ลดลง ได้แก่ บราซิล เมียนมา สหภาพยุโรป กายานา ปากีสถาน ปารากวัย ตุรกี อุรุกวัย และไทย ทั้งนี้ ป ี
2563/64 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าอินเดียจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก มีปริมาณ
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ส่งออก 20.00 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 40.53 ของการส่งออกข้าวโลก อันดับ
สอง ได้แก่ เวียดนาม มีปริมาณส่งออก 6.20 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.56 
ของการส่งออกข้าวโลก และอันดับสาม ได้แก่ ไทย คาดว่ามีปริมาณส่งออก 5.60 ล้านตันข้าวสาร คิด
เป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 11.35 ของการส่งออกข้าวโลก ตามล าดับ 

การน าเข้า: ในปี 2563/64 การน าเข้าข้าวโลกมีปริมาณ 49.35 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มข้ึน
จาก 45.23 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2562/63 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.11 โดยประเทศที่น าเข้าเพิ่มข้ึน ได้แก่ 
บังคลาเทศ จีน ไอเวอรี่โคสต์ อียิปต์ เอธิโอเปีย กานา กินี อิรัก ญี่ปุ่น มาดากัสการ์ เนปาล ไนจีเรีย 
เซเนกัล แอฟริกาใต้ ส่วนประเทศที่น าเข้าลดลง ได้แก่ บราซิล สหภาพยุโรป อิหร่าน เคนยา มาเลเซีย 
เม็กซิโก โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
ทั้งนี้ ปี 2563/64 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าจีนจะน าเข้าปริมาณ 4.50 ล้านตันข้าวสาร คิด
เป็นร้อยละ 9.12 ของการน าเข้าข้าวโลก รองลงมา ได้แก่ บังคลาเทศ น าเข้าปริมาณ  2.50 ล้านตัน
ข้าวสาร คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของการน าเข้าข้าวโลก และฟิลิปปินส์ น าเข้าปริมาณ 2.30 ล้านตันข้าวสาร
คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของการน าเข้าข้าวโลก ตามล าดับ 

(3) สต็อกปลายปีข้าวโลก 
ปี 2559/60 - 2563/64 เพิ่มข้ึนจาก 150.42 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 เป็น 

187.49 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2563/64 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.60 ต่อปี ในปี 2563/64 สต็อกข้าวโลกมี
ปริมาณ 187.49 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มข้ึนจาก 181.77 ล้านตัน ข้าวสาร ในปี 2562/63 หรือเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 3.15 โดยประเทศที่มีสต็อกข้าวเพิ่มข้ึน ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา 
และไทย ส่วนประเทศที่มีสต็อกข้าวลดลง ได้แก่ บังคลาเทศ 

2.1.2 แนวโน้มข้าวของโลกปี 2565 (ส านักวิจัยการเกษตร, 2564) 
1) การผลิต 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่าปี 2564/65 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,032.94 ล้านไร่ 
ผลผลิต 511.72 ล้านตันข้าวสาร และผลผลิตต่อไร่ 739 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปี 2563/64 ที่มีเนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 1,030.63 ล้านไร่ ผลผลิต 507.30 ล้านตันข้าวสาร และผลผลิตต่อไร่ 734 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.22 ร้อยละ 0.87 และร้อยละ 0.68 ตามล าดับ 

2) การตลาด 
(1) การบริโภคข้าวโลก ปี 2564/65 คาดว่าจะมีปริมาณ 511.27 ล้านตันข้าวสาร 

เพิ่มข้ึนจาก 501.59 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2563/64 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.93 
(2) การค้าข้าวโลก ปี 2564/65 คาดว่าจะมีปริมาณ 48.67 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 

49.35 ล้านตันข้าวสารในปี 2563/64 หรือลดลงร้อยละ 1.37 
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การส่งออก: ประเทศที่คาดว่าส่งออกเพิ่มข้ึน เช่น ออสเตรเลีย บราซิล เมียนมาร์ 
ไทย ปากีสถานและเวียดนาม เป็นต้น ส่วนประเทศที่คาดว่าส่งออกลดลง เช่น กัมพูชา อินเดีย จีน และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

การน าเข้า: ประเทศที่คาดว่าน าเข้าเพิ่มข้ึน เช่น ไอวอรี่โคสต์ สหภาพยุโรป อิรัก 
ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา อิหร่าน โมซัมบิก และเนปาล เป็นต้น ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน าเข้าลดลง เช่น 
บังคลาเทศ บราซิล ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ และเซเนกัล เป็นต้น 

3) สต็อกปลายปีข้าวโลก 
ปี 2564/65 คาดว่าจะมีปริมาณ 187.94 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 187.49 ล้าน

ตันข้าวสาร ในปี 2563/64 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.24 โดยประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อกข้าวคงเหลือเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย และไทย ส่วนประเทศที่คาดว่ามีสต็อกคงเหลือลดลง ได้แก่  
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน และฟิลิปปินส์ 

2.1.3 สถานการณ์ข้าวของประเทศไทย (ธนาคากรุงศรีอยุธยา, 2565) 
จากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2565-2567: อุตสาหกรรมข้าว ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้คาดการณ์ว่าช่วงปี 2565-2567 อุตสาหกรรมข้าวโดยรวมมี
ทิศทางปรับดีข้ึนเล็กน้อยจากปี 2564 โดยปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ขณะที่ราคามีแนวโน้มอ่อน
ตัวลง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงยังเป็นปัจจัยกดดันผลก าไรของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่
การผลิตข้าวของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงสีข้าว ไซโล และร้านค้าปลีกข้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวข้องดังนี้  

1. ชาวนา: ปริมาณผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ด้านภูมิอากาศและ
ระดับน้ าในเข่ือนที่ดีข้ึน ประกอบกับมาตรการสนับสนุนภาคเกษตรของภาครัฐฯ โดยเฉพาะโครงการ
ประกันรายได้และมาตรการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมข้าวเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของชาวนา 
อย่างไรก็ตาม ความเสียเปรียบด้านอ านาจต่อรองทางการตลาด โดยเฉพาะการถูกกดราคาจากพ่อค้าคน
กลาง รวมถึงต้นทุนการเพาะปลูกที่อาจเพิ่มข้ึน (จาก 9,831 บาท/ตัน/ปี ในปี 2564 เป็น 10,500-
11,000 บาท/ตัน/ปีภายในปี 2567 (CAGR 2.5-3.5%); อ้างอิงจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เป็น
ปัจจัยกดดันธุรกิจ 

2. โรงสีข้าว: แม้รายได้มีโอกาสขยายตัวจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึน แต่การท าก าไรยังมี
ข้อจ ากัดจากปัญหาก าลังสีข้าวส่วนเกินในระบบอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก
มักเสียเปรียบรายกลาง-ใหญ่ด้านอ านาจต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ ท าให้มีต้นทุนรับซื้อข้าวสูงกว่า กลุ่มที่
แข่งขันได้จึงเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่/ครบวงจร และโรงสีข้าวขนาดกลางที่สามารถบริหารจัดการต้นทุน
ได้ดี 
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3. ผู้ผลิตข้าวถุง: รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่ท าธุรกิจแบบครบวงจร (มีทั้งโรงสีและบริษัทส่งออกข้าว) ตามความต้องการบริโภคจากภาค
ครัวเรือน ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวที่จะปรับตัวดีข้ึนภายหลังสถานการณ์ COVID-19 
คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยังมีทิศทางรุนแรงจากผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ขณะที่ต้นทุนการ
น าสินค้าเข้าตลาดผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวโน้มสูงข้ึนทั้งค่าการตลาดและ
ค่าวางสินค้า 

4. ร้านขายปลีกข้าว (แบบดั้งเดิม): แนวโน้มรายได้และความสามารถในการท าก าไรยังถูก
จ ากัดจากการแข่งขันของตลาดข้าวถุงที่รุนแรง ทั้งด้านราคาและระบบบริหารจัดการซึ่งรวมถึงความ
สะดวกและคุณภาพการเก็บรักษา โดยร้านค้าแบบดั้งเดิมมักจะเสียเปรียบร้านค้าสมัยใหม่ ท าให้แข่งขัน
ได้ยากข้ึน 

5. ผู้ส่งออกข้าว: ปริมาณส่งออกข้าวของไทยคาดว่าจะเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง จากราคาข้าวที่มี
แนวโน้มปรับลดลง ท าให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าได้ดีข้ึน และความต้องการข้าวจากต่างประเทศ
จะทยอยฟื้นตัว เป็นปัจจัยเอื้อให้รายได้ของผู้ประกอบการมีแนวโน้มปรับดีข้ึน 

6. ไซโล: รายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจไซโลคาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยจาก 1) ความ
ต้องการเช่ามีทิศทางขยายตัวตามปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 2) ผู้ประกอบการบางส่วนทยอย
ออกจากตลาดหลังประสบภาวะขาดทุนในช่วงก่อนหน้า และ 3) การบริหารจัดการพื้นที่ไซโลโดยการรับ
ฝากธัญพืชประเภทอื่นทดแทน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมีการแข่งขันรุนแรง ท าให้ลูกค้ามีอ านาจต่อรอง
สูง จึงส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการ 
 

สถานการณ์ที่ผ่านมา 
ปี 2564 การเติบโตของอุตสาหกรรมข้าวไทยมีทิศทางหดตัวทั้งตลาดในประเทศและ

ส่งออก ผลจากก าลังซื้อที่ซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการขนส่งจากการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์และค่าระวางเรือที่สูง รวมถึงราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งจึงกระทบการส่งออก (ภาพ
ที่ 1) 
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ภาพท่ี 1 ผลผลิต การส่งออก และการบริโภคข้าวภายในประเทศของประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2563 

ผลผลิตข้าวเพิ่มข้ึน คาดว่าจะอยู่ที่ 29.9 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 19.4 ล้านตันข้าวสาร 
เพิ่มข้ึน 4.4% จากปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรประเมินพื้นที่ปลูกข้าว (Planted Area) ปี 2564 อยู่ที่ 70.3 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2.6% 
จากปี 2563 เนื่องจาก (1.1) ราคาข้าวโดยรวมที่ปรับข้ึนในปี 2563 (ภาพที่ 2) จูงใจเกษตรกรให้ขยาย
การเพาะปลูกในปีถัดมา (1.2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรของภาครัฐ และ 2) ปริมาณฝนและสภาพ
อากาศในปี 2564 เอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้นหลังเผชิญภัยแล้งในปี 2563 ท าให้ผลผลิตข้าวต่อ
ไร่เพิ่มเป็น 425.0 กิโลกรัม (1.8%) อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น 
โดยเฉพาะอ้อยเพื่อป้อนโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากราคาอ้อยข้ันต้นปรับตัวสูง 

ความต้องการในประเทศลดลง คาดว่าอยู่ที่ 10.9 ล้านตันข้าวสาร หดตัว 1.5% จากปี 
2563 เนื่องจาก 1) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐ 
ท าให้ธุรกิจร้านอาหารปิดให้บริการนั่งทานในร้านช่ัวคราว รวมทั้งภาวะหดตัวของธุรกิจท่องเที่ยวท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงมาก ส่งผลให้ความต้องการบริโภคข้าวทั้งตลาดขายปลีก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
และการสั่งซื้อออนไลน์ลดลงทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า และ 2) พฤติกรรมผู้บริโภคบางส่วนหันไปซื้อ
อาหารประเภทอื่นทดแทน เช่น อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและราคาจูงใจผู้บริโภคมากข้ึน 

ราคาข้าวในประเทศปรับลดลง โดยหดตัว 18.4% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 
ทั้งนี้ ราคาข้าวขาวลดลง 3.8% อยู่ที่ 8,550 บาท/ตัน ราคาข้าวหอมมะลิลดลง 22.3% อยู่ที่ 11,067 
บาท/ตัน และราคาข้าวเหนียวลดลง 33.5% อยู่ที่ 10,127 บาท/ตัน (ภาพที่ 2) เป็นผลจาก 1) ผลผลิตที่
ออกมามากข้ึน และ 2) ผู้ประกอบการเน้นใช้กลยุทธ์ทางราคาในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง ส าหรับ
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ภาพรวมปี 2564 คาดว่าราคาข้าวขาวจะเฉลี่ยที่ 8,000-8,500 บาท/ตัน (ลดลง 3-9% จากปี 2563) ข้าว
หอมมะลิเฉลี่ยที่ 10,000-10,500 บาท/ตัน (ลดลง 22-26%) และข้าวเหนียวเฉลี่ยที่ 9,500-10,000 
บาท/ตัน (ลดลง 29-33%) 
 

 
ภาพท่ี 2 ราคาข้าวแต่ละชนิดของประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2564 

ตลาดส่งออกหดตัวต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปริมาณส่งออกข้าวอยู่ที่ 3.8 ล้าน
ตันข้าวสาร หดตัว 6.6% คิดเป็นมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหดตัว 17.9% ผลจาก 1) ระดับ
ราคาส่งออกข้าวไทยแม้ว่าจะปรับลดลงแต่ยังสูงกว่าประเทศคู่แข่งทั้งเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และ
จีน (ระบายสต๊อกข้าวเก่า) ท าให้ไทยเสียเปรียบการแข่งขัน (ภาพที่ 3) 2) ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ และมาตรการเข้มงวดในการตรวจสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งโดยเฉพาะ
เส้นทางเดินเรือไปภูมิภาคอเมริกา และ 3) รสนิยมผู้บริโภคข้าวเปลี่ยนไปบริโภคข้าวพื้นนุ่มของเวียดนาม 
ซึ่งมีการพัฒนาสายพันธ์ุที่มีคุณภาพมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง 
และเอเชีย มีแนวโน้มน าเข้าข้าวจากไทยเพิ่มข้ึนในช่วงครึ่งหลังปี 2564 เนื่องจากสต๊อกข้าวที่สั่งซื้อในช่วง
ก่อนหน้าเริ่มลดลง ท าให้ภาพรวมการส่งออกข้าวปี 2564 จะขยายตัว 2.7% อยู่ที่ 5.6 ล้านตัน โดย
พิจารณาแยกรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 ราคาข้าวสารที่ส่งออกของ 5 ประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญของโลก ในช่วงปี 2557-2564 

ข้าวขาว: ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีปริมาณส่งออก 1.5 ล้านตัน มูลค่า 785.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 14.9% และ 15.9% ตามล าดับ ผลจากราคาที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง (แม้จะทรง
ตัวอยู่ที่ 538.9 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) อย่างเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน (ภาพที่ 3) และต้นทุน
ขนส่งเพิ่มข้ึนจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ท าให้ค่าระวางเรืออยู่ในระดับสูง ข้าวขาวโดยส่วนใหญ่
ส่งไปภูมิภาคแอฟริกา (31.5% ของตลาดส่งออกข้าวขาวของไทย) ส่วนประเทศที่เป็นตลาดหลักคือญี่ปุ่น 
(13.7%) รองลงมาเป็นจีน (9.5%) อิรัก (9.2%) โมซัมบิก (8.9%) และแคเมอรูน (8.1%) ตามล าดับ ทั้งนี ้
คาดว่าปริมาณส่งออกทั้งปี 2564 จะอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน หดตัว 8.3% 

ข้าวหอมมะลิ: ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 ปริมาณส่งออกอยู่ที่ 0.7 ล้านตัน มูลค่า 664.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 16.5% และ 32.5% ตามล าดับ ผลจาก 1) ก าลังซื้อปรับลดลงในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 กระทบความต้องการข้าวเกรด Premium 2) ผู้บริโภคเปลี่ยนรสนิยมมาบริโภค
ข้าวพื้นนุ่มมากข้ึน และ 3) การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงข้ึนมาก ท าให้ต้นทุน
ขนส่งไปยังภูมิภาคอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักเพิ่มข้ึน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิปรับลดลง 19.2% 
อยู่ที่ 936.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน เทียบกับ 1,158.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันในปี 2563 โดยตลาดใหญ่สุด 
คือสหรัฐฯ (41.6% ของตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย) รองลงมาเป็นฮ่องกง (12.8%) จีน (6.1%) 
แคนาดา (5.6%) และสิงคโปร์ (5.2%) ตามล าดับ ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลือของปีจะ
กระเตื้องข้ึน ท าให้ปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิทั้งปี 2564 จะอยู่ที่ระดับ 1.1 ล้านตัน หดตัว 7.2% 

ข้าวนึ่ง: ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 ปริมาณส่งออกอยู่ที่ 1.0 ล้านตัน มูลค่า 454.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 8.8% และ 7.5% ตามล าดับ เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลัง ราคาส่งออกข้าวนึ่งอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับอินเดีย (คู่แข่งส าคัญ) ที่ระดับเฉลี่ย 475.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (1.8%) ท าให้มีความ
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ต้องการเร่งตัวจากภูมิภาคแอฟริกา (83.3% ของตลาดส่งออกข้าวนึ่งของไทย) และตะวันออกกลาง โดย
ประเทศที่เป็นตลาดหลัก คือ แอฟริกาใต้ (54.0%) รองลงมาเป็น เบนิน (14.9%) เยเมน (12.6%) ไนเจอร ์
(7.4%) และแคเมอรูน (4.8%) ตามล าดับ ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกข้าวนึ่งปี 2564 จะอยู่ที่ระดับ 1.6 ล้าน
ตัน (10.9%) 

ปลายข้าว: ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีปริมาณส่งออก 0.5 ล้านตัน ขยายตัว 6.8% 
มูลค่า 214.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 9.9% ปัจจัยสนับสนุนจากราคาที่ลดลงมากท าให้มีความ
ต้องการซื้อในช่วงปลายไตรมาส 2 โดยเฉพาะค าสั่งซื้อจากประเทศจีนและกานา โดยราคาปลายข้าวอยู่ที่ 
461.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (-15.1%) เทียบกับ 543.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันในปี 2563 (15.8%) โดยส่วน
ใหญ่ส่งไปภูมิภาคแอฟริกา (48.9% ของตลาดส่งออกปลายข้าวของไทย) ส่วนประเทศที่เป็นตลาดหลัก 
คือ จีน (26.9%) รองลงมาเป็นเซเนกัล (20.9%) โกตดิวัวร์ (10.8%) อินโดนีเซีย (9.8%) และกาน่า 
(4.9%) ตามล าดับ ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกปลายข้าวทั้งปี 2564 จะอยู่ที่ระดับ 0.6 ล้านตัน ขยายตัว 
8.8% 

ข้าวเหนียว: ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีปริมาณส่งออก 0.09 ล้านตัน ขยายตัว 14.9% 
มูลค่า 66.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 25.4% มูลค่าส่งออกลดลงมากเนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวใน
ประเทศเพิ่มขึ้น (ตามแรงจูงใจจากราคาข้าวเหนียวที่ปรับสูงในช่วง 2 ปีก่อน (2562-2563)) (ภาพที่ 4 
และ 5) กดดันให้ราคาข้าวเหนียวปรับลดลงมาก โดยราคาส่งออกลดลงเหลือ 725.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน 
(-36.2%) เทียบกับ 1,136.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันในปี 2563 (27.2%) ส าหรับตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศ
จีน (39.4% ของตลาดส่งออกข้าวเหนียวของไทย) รองลงมา คือ สหรัฐฯ (15.3%) ญี่ปุ่น (6.0%) 
เวียดนาม (4.9%) และสิงคโปร์ (4.0%) ตามล าดับ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวเหนียวทั้งปี 2564 จะอยู่ที่
ระดับ 0.2 ล้านตัน ขยายตัว 15.4% 

ข้าวกล้องและข้าวอื่นๆ: ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 0.06 ล้านตัน 
ขยายตัว 18.4% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนิยมบริโภคอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูงรวมทั้งข้าวกล้องเพิ่มข้ึนตามกระแสการใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะภูมิภาคอเมริกา
และยุโรป ประกอบกับราคาวัตถุดิบข้าวเปลือกลดลง ท าให้ราคาส่งออกข้าวกล้องลดลงอยู่ที่ 958.5 
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (-10.1%) เทียบกับ 1,066.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันในปี 2563 (1.8%) ส่งผลให้มูลค่า
ส่งออกอยู่ที่ 50.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 10.1% โดยตลาดหลัก ได้แก่ เกาหลีใต้ (27.9% ของตลาด
ส่งออกข้าวกล้องและข้าวอื่นๆ ของไทย) รองลงมา คือ สหรัฐฯ (14.8%) สิงคโปร์ (10.1%) อิตาลี (5.8%) 
และฮ่องกง (5.7%) ตามล าดับ ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวกล้องและข้าวอื่นๆ ทั้งปี 2564 จะอยู่ที่
ระดับ 0.13 ล้านตัน ขยายตัว 15.8% 
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ภาพท่ี 4 ดัชนีราคาข้าวของประเทศไทย ช่วงปี 2555-2564 

 
ภาพท่ี 5 ดัชนีผลผลิตข้าวของประเทศไทย ช่วงปี 2555-2564 

แนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวไทย 
ผลผลิตข้าวของไทยในปี 2565-2567 มีทิศทางขยายตัวเล็กน้อย 2-3% อยู่ที่ระดับ 

30.3-32.3 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี หรือประมาณ 19.7-21.0 ล้านตันข้าวสาร (ภาพที่ 6) โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก 1) แนวโน้มสถานการณ์ La Niña คาดว่าจะยังคงอยู่ในช่วงปี 2565 (ภาพที่ 7) ท าให้มีฝน
ตกในปริมาณมากและช่วยเติมน้ าในเข่ือน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มชะลอลงจาก
สถานการณ์ El Niño ที่อาจจะเริ่มกลับมา ท าให้ปริมาณฝนลดน้อยลง และ 2) มาตรการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ อาทิ แผนรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมข้าว โครงการประกันรายได้ และแผนการบริหารจัดการ
น้ าให้เพียงพอส าหรับภาคเกษตรจะกระตุ้นให้เกษตรกรบางราย ขยายการเพาะปลูกหรือเพิ่มรอบ
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เพาะปลูก ความต้องการบริโภคในประเทศคาดว่าทยอยปรับเพิ่มข้ึน จากระดับ 10.9 ล้านตันข้าวสารในปี 
2564 (2563/2564) สู่ระดับ 11.0-11.5 ล้านตันในปี 2567 โดยมีปัจจัยหนุนจากสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 คลี่คลาย และมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน หนุนอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร 
โรงแรม อุตสาหกรรม การผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ฟื้นตัว และมีความต้องการข้าว
เพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูป อาหารมากข้ึน การส่งออกข้าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากระดับ 5.1 ล้านตัน
ในปี 2564 มาอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตันในปี 2567 จากความต้องการที่ทยอยปรับตัวดีข้ึนตามทิศทาง
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มข้ึนของปริมาณส่งออกข้าวในช่วงปี 2565-2566 จะ
ยังไม่สูงนัก เนื่องจากราคายังคงสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย และเวียดนาม (มีการพัฒนา
สายพันธ์ุข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงจึงมีต้นทุนต่ากว่า) ด้านราคาส่งออกขาวของไทยคาดว่ายังปรับลดลง
ต่อเนื่อง สาเหตุหลักจากแรงกดดันด้านอุปทาน ได้แก่ 1) ผลผลิตข้าวในประเทศคาดว่าจะเพิ่มข้ึน และ 2) 
สต๊อกข้าวโลกคาดว่ายังอยู่ในระดับสูง (ภาพที่ 8) 

 
ภาพท่ี 6 แนวโน้มปริมาณผลผลิต การส่งออก และการบริโภคข้าวภายในประเทศของประเทศไทย ช่วงปี 

2561-2566 
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ภาพท่ี 7 สถานการณ์เอลนินโญ-ลานินญาที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศไทย ในช่วงปี 2555-

2564 
 

 
ภาพท่ี 8 ปริมาณผลผลติ การบริโภคในประเทศ และผลผลิตในสต็อกของข้าวทั้งโลก ในช่วงปี 2555-2564 

2.1.4 ทิศทางและแนวโน้มเกษตรอัจฉริยะ 
1) เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture เป็นส่วนหนึ่งของเกษตร

สมัยใหม่ เป็นแนวคิดการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ “เน้นการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ การ
ใช้ทรัพยากร (คน เวลา และปัจจัยการผลิต) ในการผลิตเท่าที่จ าเป็นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ได้
ผลผลิตที่สูงสุด และมีความยั่งยืน” โดยอาศัยการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นย า (Precision agriculture) เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 
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Geo-informatics และการเก็บข้อมูลระยะไกล หรือ Remote sensing รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things หรือ IoT) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน ามา
ประมวลผลและจัดท าเป็น Data platform เพื่อสร้างระบบช่วยการตัดสินใจ (Decision Support 
System) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงที่สุด รวมถึงใช้วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/พัฒนาที่ดีที่สุด 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการผลิตขณะนั้นๆ อีกทั้งยังใช้ในการประมวลเป็นชุดข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) ให้อยู่ในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และจัดเก็บในระบบ 
Clouds ที่สามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ส าหรับประกอบการตัดสินใจกิจกรรมทางการ
เกษตรรวมทั้งพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

2) ทิศทางและแนวโน้มเกษตรอัจฉริยะโลก 
ต่างประเทศมีการท าการเกษตรอัจฉริยะมายาวนานทั้งเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน

แรงงานในภาคการเกษตร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร โดยจากรายงานในปัจจุบันพบว่าสภาวะโลกร้อนมีผลท าให้ปริมาณผลผลติ
ของข้าวโพดและข้าวสาลีทั่วโลกลดลงร้อยละ 3.8 และ 5.5 อีกทั้งรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึนกว่า 2 พันล้านคนในช่วงระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า จาก 7.7 พันล้านคนในปัจจุบัน 
เป็น 1 หมื่นล้านคนในปี 2593 ท าให้ความต้องการอาหารเพิ่มข้ึนกว่า 7 ตันแคลอรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้นที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในทวีปแอฟริกาและเอเชียใต้ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประชากรที่ได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น 
ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก  (Global Positioning System; GPS) ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล (Remote-Sensing) 
และระยะใกล้ (Proximal Sensing) เทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ตามความเหมาะสม (Variable Rate 
Technology; VRT) และเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ  (Decision Support System; DSS) ร่วมกับ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) ส่งผลให้มีการผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีต้นทุนการผลิตต่ า ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในหลาย
ประเทศของทวีปอเมริกาและยุโรป รวมถึงในหลายๆ ประเทศของทวีปเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ 
และไต้หวัน ซึ่งมีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในการตรวจวัด ติดตาม บันทึก และเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
กิจกรรมสาคัญต่างๆ ทางการเกษตร การใช้ระบบการประมวลผลคลาวด์คอมพิวติ้ง  (Clound 
Computing) และการเช่ือมโยงระบบการขนส่งและการตลาด ซึ่งนอกจากท าให้ประเทศเหล่าน้ีมีการ
ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรจากระบบการผลิตแบบเกษตรอัจฉริยะจ านวนมากแล้ว ยังท าให้ประเทศ
เหล่าน้ีมีการจ าหน่ายเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่ส าคัญ และ
เทคโนโลยีช้ันสูงที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอัจฉริยะต่างๆ ซึ่งสามารถท ารายได้ให้ประเทศเป็นจานวนมาก 
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อีกทั้งยังพบว่า มีตลาดด้านนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการท านาย
ขนาดตลาดในปี 2563 พบว่าตลาดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีมูลค่ากว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate; CAGR) ใช่ช่วงปี 
2558 - 2563 ถึงร้อยละ 14.3 ซึ่งกว่า 1 ใน 3 เป็นมูลค่าตลาดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

2.1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมภิบาล และได้ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้มีการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2560 พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูกพันการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณของทุกหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และเผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ (ส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2) ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.1.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน

ทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก ซึ่งการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ได้ถูกก าหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ประเด็น
การเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยก าหนดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อน ามาซึ่งโอกาสใน
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การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะ 20 ปี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยการยกระดับการผลิตให้เข้า
สู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยมี 6 แผนย่อย (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต,ิ 2565) ดังนี ้

แผนย่อยท่ี 1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ิน ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การข้ึนทะเบียนและคุ้มครอง
สิทธิให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกร และชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถ่ิน รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราว
แหล่งก าเนิด สร้างความแตกต่าง และความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก 

แผนย่อยท่ี 2 เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความ
ปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญ
ของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้านการขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการ
ท าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้านเพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

แผนย่อยท่ี 3 เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อ
น าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความ
หลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงพัฒนาเช่ือมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และใช้ฐานการท า
เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้ งส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ 

แผนย่อยท่ี 4 เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรข้ันสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความส าคัญกับตรา
สินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปร
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รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหาร
และสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 

แผนย่อยท่ี 5 เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนามา
ใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ 
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

แผนย่อยท่ี 6 ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้
การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและ
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อน าไปสู่การ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและ
ระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุม่เกษตรกร 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการส่งสินค้า 

2.1.7 แผนปฏิรูปประเทศ (ปรับปรุง) 
จากการประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ประเด็น เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2562 ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดในระดับแผนให้มีความชัดเจนสามารถวัดได้ ทบทวนกิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญ หรือ Big Rock โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ท าให้ประเด็นการปฏิรูปประเทศมีทัง้สิ้น 13 ด้าน ทั้งนี้ประเด็นด้านการเกษตรถูก
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บรรจุอยู่ในประเด็นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ บนหลักการสร้างความยั่งยืนและครอบคลุมมิติที่ส าคัญรวม 
3 ด้านหลัก ทั้งนี้การเกษตรอยู่ในด้านที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้กับทุกภาค
ส่วนในระบบเศรษฐกิจ โดยในระยะสั้นต้องเร่ง เพิ่มผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทย
มีความช านาญและสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งต้องพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะบุคลากรในด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่ออนาคต เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ  ให้เอื้อต่อการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ 
ระยะกลางต้องสร้างการรวมกลุ่มในภูมิภาคเพื่อขยายตลาดและ สร้างฐานการลงทุนด้วยการสร้างความ
เช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ และระยะยาวต้องสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) 

กิจกรรมปฏิรูปด้านการเกษตร ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) โดยมีประเด็นส าคัญที่
ต้องขับเคลื่อน ดังนี ้

1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ าและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปสู่การปลูกพืช 
เลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับพื้นที่ 
รวมทั้งขยายผลพื้นที่การท าเกษตรมูลค่าสูงที่ประสบความส าเร็จให้มีการขยายเติบโตออกไปมากข้ึน 

2) สนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือ
สหกรณ์) ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร กล่าวคือ พัฒนาเกษตรกรรายเล็กให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ พัฒนาเกษตรกรรายกลางให้เข้มแข็ง ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร
รายใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

3) ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตร อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร ให้ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาคลัสเตอร์พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร (Agricultural Biodiversity) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เพื่อให้เกษตรกร มีพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์คุณภาพดี มีความหลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการใช้
ในการท าการเกษตรมูลค่าสูง 

5) พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัด
การเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) อย่างครบวงจร เพื่อให้มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรใน
การทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) โดยพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีองค์ความรู้ มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถท าการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมถึงด าเนิน
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ธุรกิจอย่างทันยุคสมัย สามารถเช่ือมโยงการผลิตกับตลาด และสร้างตราสินค้าที่เช่ือถือได้ให้กับสินค้า
เกษตร 

7) ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ (Knowledge) และข้อมูล (Data) ส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจท าการเกษตร และเช่ือมโยงตลาดให้กับผู้ผลิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการ
น า Digital Content มาใช้ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการพัฒนาสู่เกษตร
สมัยใหม่ 

8) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง 
BCG โดยใช้วัตถุดิบต้นทางจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุน Value chain 
ภายในประเทศ รวมถึงน านวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลก อาทิ เกษตร พลังงานเพื่อสร้างทางเลือก อาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนประกอบของอาหาร (Food 
Ingredients) อาหารที่มีประโยชน์เฉพาะ (Functional Food) อาหารเสริมและอาหารที่มีผลในเชิงการ
รักษา เป็นต้น 

2.1.8 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ได้

เห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการท างาน โดยมีรายละเอียด 
(กรมการข้าว, 2564) ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ไทยเป็นผู้น าการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” 
1) ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ (กรมการค้าต่างประเทศ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ตลาดน าการผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 เพิม่ประสทิธิภาพการจัดการโลจสิติกส์เพื่อการสง่ออกข้าวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสง่เสรมิตลาดและประชาสมัพันธ์ 

2) ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดในประเทศ (กรมการค้าภายใน) 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ตลาดน าการผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพระบบการค้าข้าวและยกระดบักลไกการซื้อ

ขายสูม่าตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริหารสมดลุอปุสงค์อปุทานข้าว และสรา้งกลไกป้องกันความ

เสีย่งด้านราคา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการเช่ือมโยงและรณรงค์การบริโภค 
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3) ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิต (กรมการข้าว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาและองค์กรชาวนา พึ่งพาตนเอง

ได ้มุ่งให้ชาวนามี ความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตข้าวมากข้ึน มีรายได้เพียงพอพึ่งพาตนเอง
ได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตข้าว มุ่งให้
ปริมาณการผลิตข้าวมีความสมดุลกับความต้องการของตลาด  ชาวนาสามารถผลิตข้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง และการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน ได้ผลผลิตข้าว มีคุณค่าโภชนาการสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่
ได้รับความไว้วางใจ และต้องการบริโภคมากที่สุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัย พัฒนาพันธ์ุ และเทคโนโลยีการผลิต
ข้าว ได้ข้าวพันธ์ุใหม่ อายุเก็บเกี่ยวสั้น ผลผลิตต่อไร่สูง ที่ตรงตามความต้องการของตลาด และได้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

4) ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (กรมการค้าภายใน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างการรับรู้และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์

ข้าวแปรรูป 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

แปรรูป 

2.2 สภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 
2.2.1 สภาวะแวดล้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ านวน 15 ส่วนราชการ (ภาพที่ 9) ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545, (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2546, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2556 ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 3 กลุ่ม 
และกลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจตามกฎกระทรวง จ านวน 1 กลุ่ม (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2565) ดังนี ้
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ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2565 
ภาพท่ี 9 โครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2560 – 2579) เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
ปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาค
การเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) 

เกษตรกรมั่นคง 
- พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ เกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmer เสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเช่ือมโยงเครือข่าย สถาบันเกษตรกรสู่ 
Smart Group และ Smart Enterprise สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ 

ภาคการเกษตรมั่งค่ัง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดย

ขับเคลื่อนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
รวมทั้งขยายบทบาทสู่ภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่ เกษตรสมัยใหม่ 4.0 ภายใต้ 
Thailand 4.0 

- พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรที่ทันสมัย ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
ภาคเอกชน รวมทั้งภาครัฐ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 

- ส่งเสริมการท า เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน 

- สร้างทุนทางปัญญาให้แก่บุคลากรและนักวิจัยภาครัฐให้เป็น Smart Officer และ 
Smart Researcher ตลอดจนเช่ือมโยงและบูรณาการการท างานของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยใช้กลไก
ประชารัฐ 

ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน 
- บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ SDGs และส่งเสริม

การท า การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท าการเกษตร 
- บริหารจัดการน้ าครบวงจร เพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการใช้น้ า

ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการท า
การเกษตร 

เป้าประสงค์ ให้เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (รายได้ประชาชาติต่อหัว
มากกว่า 13,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 390,000 บาท/คน โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย 
คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart 

Group, Smart Enterprise 
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบ

รองรับสังคมเกษตรสูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล โดย
ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้แบบองค์รวม 

2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง 
มุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต้ Thailand 4.0 
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรเข้าถึงและน าไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างทั่วถึง 
3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย

ข้อมูลในระดับโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

1) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับ SDGs (Sustainable 
Development Goals) 

2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

1) พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให้เป็น Smart officers และ Smart researchers 
2) เช่ือมโยงและบูรณาการการท างานของ หน่วยงานทุกภาคส่วนโดยกลไกประชารัฐ และ

ปรับระบบบริหารงานให้ทันสมัย 
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตรเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

2) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564 – 2570) 

มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้ 5 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและ
การแพทย ์พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมนุเวียน 
ซึ่งมีศักยภาพจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึน 1 ล้านล้านบาท จากฐานความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพ (Nature) วัฒนธรรม (Culture) และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Nurture) ภายใต้กลไก 
จตุภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตด ีรักษา
และฟื้นฟูฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และวัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ 
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ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องในทุก
ยุทธศาสตร์ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, 2565) 

3) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) 

“เกษตรอัจฉริยะ” เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการใช้เกษตรสมัยใหม่ เป็นหนึ่งใน
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งได้ช่ือว่าประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน จากข้อมูล
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561 พบว่าประชากรไทยท างานในภาคการเกษตรกว่า 27 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น
ประชากรกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า การเกษตรเป็นทั้งพื้นฐานและ
รากเหง้าของความเป็นไทย และอาจสามารถกล่าวได้ว่าการพัฒนาการเกษตรนั้น มีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม สภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 
อีกทั้งอายุเฉลี่ยที่เพิ่มมากข้ึนของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรใน
ปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทาการเกษตรเพิ่มมากข้ึน อย่างไร
ก็ตาม ในการพัฒนาทักษะการการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่จ าเป็นต้องใช้เวลา ส่งผลให้ยังไม่ประสบ 
ผลส าเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งนโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่ส่งผลให้องคาพยพของการพัฒนาการ
เกษตร จ าเป็นต้องพัฒนาไปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและจ านวนประชา
กรโลกที่ก าลังเพิ่มข้ึน การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการท าการเกษตรจึงมีความจ าเป็น กล่าวคือจ าเป็นต้อง
มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตหลากหลาย เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการผลิต เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะขาดแคลนแรงงาน ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และ
สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรของประเทศไทยในตลาดโลก ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลด
การใช้แรงงาน สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ก่อให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย 
1. เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย 

เพื่อตอบรับทิศทางการพัฒนาด้านเกษตรที่เปลี่ยนไป และเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งหวังที่จะปรับรูปแบบการเกษตรใน
ปัจจุบันให้มุ่งสู่การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) โดยการใช้ระบบการเกษตรแม่นยาที่ใช้
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เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตร ในขณะที่ประหยัดเวลา ลดแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต (ภาพที่ 10) พร้อมทั้ง
จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันของภาคการเกษตร และเป็นสถานที่
เรียนรู้การทาเกษตรอัจฉริยะของเกษตรกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทย
ในอนาคต 

 
ท่ีมา: คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2565 
ภาพท่ี 10 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย 

2. การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล 

รวมทั้งนโยบายการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวัง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีข้ึนด้วยการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร และจากสภาวะการขาดแคลนแรงงาน ภาคเกษตรในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอายุ
เฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งหวังที่จะปรับรูปแบบการเกษตรใน
ปัจจุบันสู่การเกษตร 4.0 โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรอัจฉริยะในอนาคต และ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ตามคาสั่งที่ 1289/2561 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 โดยมีหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกระบวนการ เช่น การจัดทาแปลงเรียนรู้
เกษตรอัจฉริยะ การจัดสัมมนาวิชาการด้าน Smart Agriculture และ Big Data การพัฒนาและจัดการ
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ระบบ Big Data ด้านการเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร การวิจัยและ
พัฒนาด้านอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ การวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ Remote Sensing ในการเกษตร 
และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการเกษตร ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตร
อัจฉริยะ ได้ดาเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะแล้ว 4 ครั้ง (ข้อมูลถึง เดือน
สิงหาคม 2562) และมีการประชุมคณะกรรมการย่อยเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา Big Data ด้าน
การเกษตรรวมทั้งหารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจฉริยะจากต่างประเทศ 

3. สถานการณ์และการสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของหน่วยงาน
พันธมิตร 

1) ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ในการ
ตรวจวัดสาหรับใช้ในงานเกษตรอัจฉริยะ มีการนาเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ในการ
ทาการเกษตรโดยมุ่งสู่เกษตรแม่นยา การวิเคราะห์ธาตุอาหารในแปลงและการใส่ปุ๋ยที่แม่นยา การพัฒนา
หุ่นยนต์ทางการเกษตร การทาเครื่องแยกคุณภาพกาแฟ การสร้างเซนเซอร์ และยูเอวีพร้อมกล้อง เพื่อใช้
ในการตรวจหาช้ันดินดาน และการเตือนภัย เป็นต้น 

2) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สนับสนุนให้เกษตรกรมี
โอกาสได้พบกับผู้ผลิตมากข้ึน โดยมีมาตรการส่งเสริมใน 3 รูปแบบ คือ (1) การให้คูปองกับเกษตรกร 
เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผลิตข้ึนโดยผู้ประกอบการที่ร่วมใน
โครงการ (๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ SME ที่มีการปรับปรุงระบบเดิมให้เข้าสู่ระบบดิจิตอล และ (3) 
ส่งเสริมการสรา้งกลุ่มลกูค้า เพื่อให้เกิดปริมาณในการใช้งาน (Volume) ซึ่งทาให้เกิดการให้บริการตามมา 
เกิดเป็นธุรกิจภาคบริการต่อไป 

3) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สนับสนุนโดยให้
ทุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการพัฒนาองค์กร รวมถึง
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ด้วย เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มคนที่จะใช้นวัตกรรม 

4) หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทน้าตาลมิตร
ผล จากัด และบริษัท สยามฟอเรสทรี จากัด มีการนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับใช้ โดยเน้นใน
การทาเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ โดยมีการปลูกพืชปุ๋ยสดบารุงดิน การใช้ Global Navigation 
Satellite System (GNSS) ควบคุมแนวว่ิงของรถแทรกเตอร์ การลดการไถพรวน การใช้เครื่องจักรกลใน
การตัดอ้อยสด โดยมุ่งให้การเผาอ้อยลดลงเหลือต่ากว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีการให้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินด้วย รวมทั้งการหาเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมมาใช้งาน และการ
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
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2.2.3 สภาวะแวดล้อมของกรมการข้าว 
กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภาระกิจตาม

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว 

2. ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธ์ุ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานข้าว 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธ์ุข้าว 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 
5. ด าเนนิการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุข้าว 
6. ส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าวการ

แปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว รวมทั้ง

อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับข้าว 
8. ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนาผู้ประกอบการด้านข้าว 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการข้าวหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
กรมการข้าวมีโครงสร้างหน่วยงาน (ภาพที่ 11) ประกอบด้วย 3 ส านัก 4 กอง 2 กลุ่ม 3 

หน่วยงานภายใน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าว (กรมการข้าว, 2565) ดังนี ้



29 

 
ท่ีมา: กรมการข้าว, 2562 
ภาพท่ี 11 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมการข้าว 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี ของกรมการข้าว พ.ศ. 2561-2580 
 กรมการข้าวได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนแม่บทประเด็น การเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 
(กรมการข้าว, 2562) 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

ชาวนาไทยมั่นคง ข้าวไทยมั่งค่ัง การผลิตข้าวไทยยั่งยืน 
โดยมีที่มาและความหมาย ดังนี ้

ชาวนาไทยมั่นคง หมายถึงชาวนาไทยมรายไดเพียงพอ พึ่งพาตนเองได้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตความเป็นอยู่ดีมีสุข การรวมกลุ่ม ของชาวนามีความเข้มแข็ง และชาวนา
มีความมั่นคงในอาชีพ 
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ข้าวไทยมั่งค่ัง หมายถึง ผลผลิตข้าวมีคุณค่าโภชนาการสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย (Best Quality) การแปรรูป อัตลักษณ์พื้นถ่ิน อัจฉริยะ มีมูลค่าสูง ได้รับความไว้วางใจ (Most 
Reliable) เป็นที่ต้องการมากทีสุ่ด (Highest Demand) มีคุณค่าสูง ท าให้การค้าข้าวของประเทศไทยมัง่ค่ัง 

การผลิตข้าวไทยยั่งยืน หมายถึง การผลิตข้าวมีคุณภาพสูง การผลิตข้าวสมดุลกับความ
ต้องการกระบวนการผลิตข้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการท านาได้อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 

1. เสนอแนะ จัดท านโยบาย และแผนการบริหารจัดการข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ 
และพัฒนาชาวนาให้พึ่งพาตนเองได้ อยู่ดีมีสุข 

2. วิจัย พัฒนาพันธ์ุข้าว เทคโนโลยีการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ให้ข้าวไทยสามารถ
แข่งขันได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ 

3. ผลิต และกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าว และส่งเสริม สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุของชุมชนและ
ภาคเอกชน ให้เพียงพอ ทั้งปริมาณและทันเวลากับความต้องต้องการ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และพัฒนาศักยภาพการและสร้างความ
เข้มแข็งให้ชาวนา 

5. ผลักดันส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 20 ปี ของกรมการข้าว พ.ศ. 2561-2580 มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560- 2579 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดบัมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ANALYSIS: SWOT ANALYSIS, 
TOWS MATRIX ANALYSIS, ETC.) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวไทย เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวทั้งภายในและภายนอก เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวไทย โดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ตลอดจนเพื่อ
ค้นหาศักยภาพ (Strengths) และจุดด้อย (Weaknesses) ของกรมการข้าว ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการผลิตข้าวไทยสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วน ามาประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว และก าหนดยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ ด้วย TOWS Matrix Analysis (ด ารง, 2563) ดังนี ้

2.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
สภาพแวดล้อมทางการผลิตข้าวไทย จะถูกวิเคราะห์หาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตข้าวของประเทศไทยด้วยเครื่องมือ PESTEL Analysis ทั้งปัจจัยระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ดังนี ้(ภาพที่ 12) 

 
ที่มา: www.thaiwinner.com, 2565 
ภาพที่ 12 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้ PESTEL Analysis 
 

1) ด้านการเมืองและความมั่นคง (Politics) 
การเมืองระหว่างประเทศ ประเทศมหาอ านาจได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย 

มีการแบ่งข้ัวอ านาจชัดเจนมากยิ่งข้ึน และใช้อ านาจการเมืองระหว่างประเทศในแต่ละด้าน เช่น 
เศรษฐกิจการค้า สังคมสิทธิมนุษยชน การทหาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เข้าแทรกแซงกิจการภายใน
ของแต่ละประเทศ และภูมิภาคทั่วโลก ประเทศไทยเองจะได้รับผลกระทบจากการแย่งชิงกันเป็นผู้น าของ
โลก การวางตัวของประเทศต้องอยู่ในลักษณะการสร้างสมดุลกับทุกฝ่าย มิฉะนั้นอาจจะเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ที่ถูกบังคับให้เลือกฝ่ายผ่านทางนโยบายเศรษฐกิจการค้า 

การเมืองในประเทศ รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทด้านการเกษตรในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ และขนาด
กลางในการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ระบบน้ าชลประทาน ระบบขนส่งซึ่งเป็นผลทางอ้อมจากการ

http://www.thaiwinner.com/
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ปรับปรุงสภาพถนน และสร้างถนนหรือการขนส่งทางรางในเส้นทางใหม่ทั้งในประเทศและเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรที่ประสบภัยทางธรรมชาติ มีมาตรการประกัน
รายได้สินค้าการเกษตร การสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะการรวมกลุ่มกันผลิตด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งต้น กลาง และปลายน้ า และการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า 

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) เป็นผลกระทบในภาพใหญ่ระดับโลก ภูมิภาค และ
ประเทศไทยเองจากการ (1) สงครามของประเทศรัสเซีย-ยูเครน ผลที่ตามมาท าให้ราคาเช้ือเพลิงมีการ
ปรับราคาสูงข้ึนเนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามันและก๊าซธรรมชาติรายส าคัญของโลก ซึ่ง
เช้ือเพลิงถือเป็นต้นทุนการผลิตที่ส าคัญอย่างมากในภาคการผลิต (2) สงครามการค้าที่รุนแรงของ
สหรัฐอเมริกา-จีนเป็นความขัดแย้งมาหายปีแล้วและยังคงมีต่อไปส่วนหนึ่งของปัญหาเป็นผลมาจากมิติ
ความมั่นคงแต่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการท าสงครามการค้า ซึ่งส่งผลให้ประเทศที่มีการค้าและการ
มาลงทุนของสองประเทศนี้ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันการค้า การตั้งก าแพงภาษี การใช้ข้ออ้าง
การผลิตที่เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม และ (3) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ท าลายระบบ
เศรษฐกิจไปทั่วโลก กระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว การลงทุนต้องหยุดชะงัก พฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและบริการเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ new normal และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีต้นทุนที่
สูงข้ึน ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ที่ยังไม่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและ
ไม่มีการกระจายตัวของรายได้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซ้ ายังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19 เข้าไปอีก นอกจากนี้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น ยังมีการปรับตัว
สูงข้ึนเป็นเท่าตัวจากสงครามของรัสเซีย-ยูเครน และสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกา-จีน ในด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนภาครัฐยังได้สนับสนุนเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมีนโยบายขยายเขต
เศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาคเพิ่มเติมอีกด้วย 

3) ด้านสังคม (Social) ในปี พ.ศ. 2544 - 2643 (ค.ศ.2001 - 2100) องค์การ
สหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพิ่มข้ึนของประชากร
ผู้สูงอายุโดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 12.3 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 
2563 แต่ภายหลังจากปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงานจะมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยเห็นผล
ชัดเจนในปี 2564 ที่อัตราการเกิดจะน้อยกว่าอัตราการตาย ซึ่งส่งผลให้ในอนาคตวัยแรงงานจะจ านวน
ลดลง และบางส่วนจะเป็นแรงงานสูงอายุ แนวโน้มขนาดของครอบครัวขนาดใหญ่ในชนบทจะปรับเปลี่ยน
มีขนาดเล็กลง การที่มีเยาวชน และผู้เข้าสู่วัยท างานอยู่ในกลุ่มอายุ (Generation) ในครอบครัว องค์กร 
และสังคม จะมีทักษะ แนวคิด และทัศนคติแตกต่างไปจากคนในสังคมเดิม ธุรกิจที่เกิดข้ึนก็ต้องมีการ
ปรับตัวรองรับการบริโภคของคนในกลุ่มอายุน้ี และกลุ่มผู้สูงวัยด้วย 

4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท าให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things) มี
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รูปแบบการสื่อสารเช่ือมโยงติดต่ออย่างไร้พรมแดน ส่งผลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้
ได้อย่างไร้ข้อจ ากัด การติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ผลิตทั้งการเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรอัจฉริยะมากยิ่งข้ึน และราคาของเทคโนโลยีถูกลง ชาวนาหรือ
ผู้ประกอบการเข้าถึงและน ามาใช้ได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายๆ ด้าน โดยปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ต่อเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตรสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง
พันธ์ุพืช สามารถท าได้อย่างจ าเพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบเดิม 

แต่ก็ยังมีภัยคุกคามทางไซเบอร์เข้ามาเป็นปัญหาในการเจาะดึงข้อมูลของผู้ไม่หวังดี หรือก่อการ
ร้ายในรูปแบบใหม่ การสร้างอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นการท าลายความมั่นคงที่ส่งผลกระทบไปใน
หลายมิติทั้งการเมืองและสังคมที่สร้างข่าวปลอมก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคม ประเทศชาติ 
มิติเศรษฐกิจที่การโจรกรรมข้อมูลสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 

5) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การบริโภคสินค้าและบริการมีแนวโน้มให้
ความส าคัญกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) มี
ทิศทางการพัฒนาในระดับโลกที่จะปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากข้ึน สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ซึ่งได้เช่ือมโยงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ความร่วมมือจากการประชุม COP26 ที่ทุกประเทศเห็นความส าคัญต้องช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ในทุกภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร และการใช้ 
BCG model ในการเป็นเครื่องมือและแนวทางขับเคลื่อนในการลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ที่ตั้งของ
ประเทศไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธ์ุพืช สัตว์ รวมถึงพันธ์ุข้าวที่หลากหลายสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ในด้านเศรษฐกิจ 

6) ด้านกฎหมาย (Legal) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปภาคการเกษตร และ
ปรับปรุงกฎหมาย ปรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคการเกษตรของไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้มีการบูรณาการ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนให้เข้ามาร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบให้
ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีเศรษฐกิจเข็มแข็ง (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไทยด้วย PESTEL Analysis 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไทย 
ประเด็นที่เปน็โอกาส (O) ประเด็นที่เปน็อุปสรรค (T) 

1. ด้านการเมืองและ
ความม่ันคง 

O1 รัฐก าหนดให้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาของประเทศ 

O2 มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และ
นโยบายของรัฐสนับสนุน 

O3 รัฐมีนโยบายให้ความช่ วย เหลือ
ชาวนาผ่านมาตรการและโครงการ
ของรัฐ  

T1 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองใน
การบริหารจัดการข้าวในแต่ละรัฐบาล 

T2 ขาดการบูรณาการท างานระหว่างด้วยงาน
ด้านข้าวและชาวนาอย่างจริงจัง  

T3 การด าเนินนโยบายส าคัญผ่านลงมาในหลาย
โครงการที่มากเกินไป ซ้ าซ้อน ท าให้การ
แก้ปัญหาไม่เป็นรูปธรรม 

T4 ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยใน
การวิจัยและพัฒนาข้าว และชาวนาอย่าง
จริงจัง 

2. ด้านเศรษฐกิจ O4 ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ 

O5 ประชากรโลกยังมีความต้องการ
บริโภคข้าวไทยทั้งข้าวซ่ึงบริโภค
โดยตรง และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

T5 ภาวะหน้ีสินของชาวนา และต้นทุนการผลิต
ข้าวสูงรายได้ต่ า 

T6 ราคาพลังงาน และปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นท า
ให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย 

T7 ข้าวไทยมีราคาสูงเ ม่ือเทียบกับข้าวของ
ประเทศคู่แข่ง 

T8 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส่งผลให้
รูปแบบการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป 
และต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศสูงขึ้น 

๓. ด้านสังคม O6 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น 

O7 โครงสร้างประชากรโลกเข้ าสู่ วัย
ผู้สูงอายุ การบริโภคข้าวเน้นสินค้ามี
มาตรฐานความปลอดภัย 

T9 แรงงานในภาคการเกษตรขาดแคลน และ
ส่วนหน่ึงเป็นแรงงานสูงวัย 

T10 การผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ
การบริโภคตามช่วงวัย 

 
4. ด้านเทคโนโลยี O8 มี ก า รพั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  

O9 มีเครื่องจักรในการผลิตข้าวที่มีราคา
ถูกลง สามารถทดแทนแรงงานใน
การผลิตข้าวได้ 

T11 การเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวสมัยใหม่
ยังกระจุกตัว และบางส่วนยังไม่เป็นที่
ยอมรับ 

T12 เทคโนโลยีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการ
ผลิตมีราคาสูง เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้
จากการขายข้าวของชาวนา 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม O10 แนวโน้มผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
สินค้าที่ผลิตอย่างเป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

O11 ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมและมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อการปลูกข้าว 

T13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการระบาดของ
โรคแมลงศัตรูข้าว สร้างความเสียหายต่อ
การเพาะปลูกข้าว 

T14 พื้นที่การท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตนาน้ าฝน
ต้องอาศัยน้ าฝนในการปลูกข้าว ระบบ
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O12 นโยบายให้ความส าคัญการผลิต 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)  

O13 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจสีเขียวตามหลัก BCG 
Model  

ชลประทานไม่ครอบคลุมส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวตกต่ าลงทุกปี 

T15 การเกิดภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
และอุทกภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีผลการต่อการท านาของ
ชาวนา 

6. ด้านกฏหมาย O14 รัฐให้ความส าคัญต่อการปรับปรุง
กฎหมาย ในก ารปฏิ รู ป ภ า ค
การเกษตรและช่วยเหลือชาวนา 

T16 ไม่มีกฎหมายทที่ควบคุมก ากับดูแลการ
พัฒนาการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนา
โดยตรง 

2.3.2 การวิเคราะห์สภาพภายในกรมการข้าว 
การประเมินปัจจัยภายในของกรมการข้าว โดยใช้กรอบแนวคิด  McKinsey 7’S 

Framework ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธขององค์กร (Strategy) ระบบในการ
ด าเนินงานขององค์กร (System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร (Style) บุคลากร
ในองค์กร (Staff) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) และค่านิยมขององค์กร (Shared Value) 
ดังนี ้

1) โครงสร้างองค์กร (Structure) กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่กฎหมายให้อ านาจและ
ก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจน ในการศึกษาวิจัยพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้าน
ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าว พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนปฏิบัติการที่ส าคัญด้านการผลิตข้าวทั้งภายในและระหว่างประเทศ แต่โครงสร้างและการ
แบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นโครงสร้างเก่าซึ่งเดิมเน้นการปฏิบัติ
งานวิจัย พัฒนา และผลิตเมล็ดพันธ์ุซึ่งเป็นงานต้นน้ าของการผลิตข้าว แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไปงานด้านข้าวมีความเกี่ยวข้องหลากหลายมิติ กรมการข้าวเองนอกจากท างานตามภารกิจ
เดิมแล้ว ยังต้องท างานตามนโยบายที่เป็นงานคาบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นมากยิ่งข้ึน 
และด้วยโครงสร้างองค์กรและจ านวนบุคลากรที่มีท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิของ
งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 

2) กลยุทธขององค์กร (Strategy) กรมการข้าวมีแนวทางปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย และแผนปฏิบัติราชการของ
กรมการข้าว แต่ปัญหาที่ส าคัญคือ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน/โครงการไม่มี
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หรือมองเป้าหมายที่ชัดเจน การคัดกรองและติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพท าให้มีโครงการที่ต้องด าเนินการเป็นปริมาณงานที่มาก แต่
งานที่ปฏิบัติไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่คาดหวังไว้ และการสื่อสารถึงคนในองค์กรและภายนอกถึงงาน
ที่กรมการข้าวท าขาดความชัดเจนและต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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3) ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) กรมการข้าวมีการปฏิบัติงานภายใต้
ระบบราชการ ซึ่งระบุหน้าที่ การปฏิบัติงานความสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดหน่วยภายในกรม ทั้ง
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค แต่ระบบงานมีความไม่คล่องตัวจากปัญหาโครงสร้างองค์กรที่ไม่
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ 
ตามการปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้งานภารกิจหลักไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร เช่น งานวิจัยและพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธ์ุ เป็นต้น 

4) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร (Style) มีการแบ่งมอบอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการและท าการแทนอย่างชัดเจน การปกครองบังคับบัญชา และการก าหนดสายการ
บังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับช้ัน มีการมอบหมายการปฏิบัติงานชัดเจน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
แต่การมอบหมายงานเน้นให้ความส าคัญกับงานนโยบายมากเกินกว่างานตามภารกิจและไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างของหน่วยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เกิดเป็นรูปธรรมได้ทั้ง
งานตามภารกิจหลัก และงานนโยบายซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย 

5) บุคลากรในองค์กร (Staff) บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของต าแหน่งตนเอง รู้หน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ถึงแม้อัตราก าลังของกรมการข้าวจะมีไม่เพียงพอ
กับภารกิจของกรมที่ต้องรับผิดชอบพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเป้นพื้นที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ และ
ครัวเรือนชาวนาที่เป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ในอาชีพเกษตรกรรม กรอบอัตราก าลังที่มีอยู่น้อยนี้ยังมีปัญหา
ภายในอีกคือ การบรรจุข้าราชการใหม่ที่ช้าไม่ทันต่อการฝึกสอนงาน เพราะมีช่องว่างของอายุและช่วงวัย
ของบุคลากรที่มาก ท าให้บุคลากรเมื่อเข้ามาท างานจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่เต็มที่ บุคลากรเดิมที่มี
ก็ทยอยเกษียณอายุราชการไป และขาดขวัญก าลังใจในการท างานจากความไม่มีโอกาสเติบโตในสาย
อาชีพ เช่น เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นต้น 

6) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของต าแหน่งตนเอง เช่น นักวิจัยมีความทุ่มเทในงานวิจัยที่ตนเองท าและคิดค้น
ท างานใหม่ๆ ที่จะน ามาแก้ปัญหา หรือเจ้าหน้าที่ด้านผลิตเมล็ดพันธ์ุมีทักษะ และมาตรฐานในการผลิต
เมล็ดพันธ์ุเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบอาวุโสในการสอนงานทั้งงานวิจัย งาน
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่าที่ทรัพยากรจะเอื้ออ านวย ทั้งนี้การสั่งสมความรู้ทักษะยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ท าให้การเรียนรู้แล้วน าไปใช้ยังไม่เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) 
กรมการข้าว มีค่านิยมขององค์กร “RICE” 
R = Responsibility  หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
I = Integrity   หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม ท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
C = Credibility   หมายถึง มีความน่าเช่ือถือ 
E = Excellence   หมายถึง เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไทยด้วย McKinsey 7’S 
Framework 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไทย 
ประเด็นที่เปน็จดุแข็ง (S) ประเด็นที่เปน็จดุอ่อน (W) 

1. โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

S1 เป็นองค์กรที่กฎหมายให้อ านาจและ
ก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนที่เก่ียวข้อง
กับข้าว 

S2 มีหน่วยงานในการก าหนดแผนและ
ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

W1 หน้าที่ด าเนินงานบางส่วนเป็นของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือการ
ด าเนินงานของภาคเอกชน 

W2 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้ง
ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างการ
ท างานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

W3 อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในการวิจัย
และพัฒนา การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่
เพียงพอ และไม่ทันสมัย 

2. กลยุทธของ
องค์กร (Strategy) 

S3 มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และ
แผนปฏิบัติราชการรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

W4 การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

W5 ขาดการกลั่นกรอง ประมวล วิเคราะห์ 
ข้อเสนอแผนงานอย่างจริงจัง ท าให้มี
แผนงาน/โครงการจ านวนมาก 

W6 การติดตามและประเมินผลนโยบายและ
โครงการส าคัญ ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็น
รูปธรรม 

W7 ขาดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึง
งานที่หน่วยงานท าให้คนในองค์กรและ
ภายนอกรับทราบอย่างต่อเน่ือง 

3. ระบบในการ
ด าเนินงานของ
องค์กร (System) 

S4 มีระบบการปฏิบัติงานที่ระบุหน้าที่ 
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กรของกรมการข้าวที่มี
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

W8 การปฏิบัติงานตามภารกิจไม่สอดคล้อง
กับหน้าที่ของหน่วยงาน 

W9 ยังใช้วิธีการเชื่อมโยง การปฏิบัติงาน
แบบเดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง 

4. ลักษณะแบบ
แผนหรือพฤติกรรม
ของผู้บริหารองค์กร 
(Style) 

S5 มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่ง
การและท าการแทนอย่างชัดเจน การ
ปกครองบังคับบัญชาและการก าหนด
สายการบังคับบัญชาเป็นไป
ตามล าดับชั้น มีการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานชัดเจน ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค 

W10 การมอบหมายงานนโยบายของกรมการ
ข้าวไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของแต่
ละหน่วย และตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรกรมการข้าว 
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5. บุคลากรใน
องค์กร (Staff) 

S6 บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของต าแหน่ง
ตนเอง 

W11 อัตราก าลังของกรมการข้าวมีจ านวน
น้อย เม่ือเทียบกับงานในความ
รับผิดชอบของกรม 

W12 บุคลากรกรมการข้าวขาดแรงจูงใจจาก
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

W13 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุมากและขาด
ความต่อเน่ืองในการบรรจุข้าราชการ
ใหม่มาทดแทนได้ทันเวลาโดยเฉพาะ
นักวิจัยที่ต้องมีระยะเวลาการสร้างเสริม
องค์ความรู้ 

W14 บุคลากรในส่วนภูมิภาค มีจ านวนน้อย 
แต่ต้องท าภารกิจงานนโยบายจ านวน
มาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก  

6. ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร (Skill)  

S7 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของต าแหน่ง
ตนเอง 

W15 บุคลากรกรมการข้าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน หรือ
การก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง 

7. ค่านิยมของ
องค์กร (Shared 
Value) 

S8 มีการก าหนดค่านิยมอย่างชัดเจน W16 ค่านิยมของกรมการข้าวเป็นยังเพียง
ข้อความหรือประโยค ที่ขาดการน าไปสร้าง
การรับรู้และร่วมกันท าให้เกิดผลอย่างจริงจัง 
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2.3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 

 
ท่ีมา: ethosdebate, 2565 
ภาพท่ี 13 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์การผลิตข้าวไทย 

 ปัจจัยเชิงบวก ปัจจัยเชิงลบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 เป็นองค์กรที่กฎหมายให้อ านาจและก าหนดหน้าที่

ไว้ชัดเจนที่เก่ียวข้องกับข้าว 
S2 มีหน่วยงานในการก าหนดแผนและปฏิบัติงาน ทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
S3 มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติ

ราชการรองรับการปฏิบัติงาน 
S4 มีระบบการปฏิบัติงานที่ระบุหน้าที่ การปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของกรมการ
ข้าวที่มีหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

W1 หน้าที่ด าเนินงานบางส่วนเป็นของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ
การด าเนินงานของภาคเอกชน 

W2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้งตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมี
โครงสร้างการท างานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

W3 อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ 
และไม่ทันสมัย 

W4 การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W5 ขาดการกลั่นกรอง ประมวล วิเคราะห์ ข้อเสนอแผนงานอย่าง

จริงจัง ท าให้มีแผนงาน/โครงการจ านวนมาก 
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S5 มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการและท า
การแทนอย่างชัดเจน การปกครองบังคับบัญชา
และการก าหนดสายการบังคับบัญชาเป็นไป
ตามล าดับชั้น มีการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ชัดเจน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

S6 บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของต าแหน่งตนเอง 

S7 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของต าแหน่งตนเอง 

S8 มีการก าหนดค่านิยมอย่างชัดเจน 

W6 การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการส าคัญ ยังไม่
ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม 

W7 ขาดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงงานที่หน่วยงานท าให้คน
ในองค์กรและภายนอกรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

W8 การปฏิบัติงานตามภารกิจไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของหน่วยงาน 
W9 ยังใช้วิธีการเชื่อมโยง การปฏิบัติงานแบบเดิมไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง 
W10 การมอบหมายงานนโยบายของกรมการข้าวไม่สอดคล้องกับ

ภารกิจหลักของแต่ละหน่วย และตรงกับความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรกรมการข้าว 

W11 อัตราก าลังของกรมการข้าวมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับงานใน
ความรับผิดชอบของกรม 

W12 บุคลากรกรมการข้าวขาดแรงจูงใจจากความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

W13 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุมากและขาดความต่อเนื่องในการบรรจุ
ข้าราชการใหม่มาทดแทนได้ทันเวลาโดยเฉพาะนักวิจัยที่ต้องมี
ระยะเวลาการสร้างเสริมองค์ความรู้ 

W14 บุคลากรในส่วนภูมิภาค มีจ านวนน้อย แต่ต้องท าภารกิจงาน
นโยบายจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก  

W15 บุคลากรกรมการข้าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน หรือ
การก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง 

W16 ค่านิยมของกรมการข้าวเป็นยังเพียงข้อความหรือประโยค ที่ขาด
การน าไปสร้างการรับรู้และร่วมกันท าให้เกิดผลอย่างจริงจัง 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1 รัฐก าหนดให้เร่ืองการเกษตรเป็นสิ่งส าคัญในการ

พัฒนาของประเทศ 
O2 มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐ

สนับสนุน 
O3 รัฐมีนโยบายให้ความช่วยเหลือชาวนาผ่ าน

มาตรการและโครงการของรัฐ  
O4 ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
O5 ประชากรโลกยังมีความต้องการบริโภคข้าวไทยทั้ง

ข้าวซ่ึงบริโภคโดยตรง และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
O6 ประชากรโลกเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริโภค

อาหารเพ่ิมขึ้น 
O7 โครงสร้างประชากรโลกเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การ

บริ โภคข้ าวเน้นสินค้ ามีมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

T1 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองในการบริหารจัดการ
ข้าวในแต่ละรัฐบาล 

T2 ขาดการบูรณาการท างานระหว่างด้วยงานด้านข้าวและชาวนา
อย่างจริงจัง  

T3 การด าเนินนโยบายส าคัญผ่านลงมาในหลายโครงการที่มากเกินไป 
ซ้ าซ้อน ท าให้การแก้ปัญหาไม่เป็นรูปธรรม 

T4 ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยในการวิจัยและพัฒนา
ข้าว และชาวนาอย่างจริงจัง 

T5 ภาวะหนี้สินของชาวนา และต้นทุนการผลิตข้าวสูงรายได้ต่ า 
T6 ราคาพลังงาน และปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตสูง

ตามไปด้วย 
T7 ข้าวไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับข้าวของประเทศคู่แข่ง 
T8 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส่งผลให้รูปแบบการบริโภคอาหาร

เปลี่ยนแปลงไป และต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศสูงขึ้น 
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O8 มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  

O9 มี เครื่ องจักรในการผลิตข้าวที่มี ราคาถูกลง 
สามารถทดแทนแรงงานในการผลิตข้าวได้ 

O10 แนวโน้มผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสินค้าที่ผลิต
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

O11 ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและมี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อการปลูกข้าว 

O12 นโยบายให้ความส าคัญการผลิต ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

O13 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสี
เขียวตามหลัก BCG Model  

O14 รัฐให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงกฎหมายใน
การปฏิรูปภาคการเกษตรและช่วยเหลือชาวนา 

T9 แรงงานในภาคการเกษตรขาดแคลน และส่วนหนึ่งเป็นแรงงานสูง
วัย 

T10 การผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการบริโภคตามช่วงวัย 
T11 การเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวสมัยใหม่ยังกระจุกตัว และ

บางส่วนยังไม่เป็นที่ยอมรับ 
T12 เทคโนโลยีซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตมีราคาสูง เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายข้าวของชาวนา 
T13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง

และการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว สร้างความเสียหายต่อการ
เพาะปลูกข้าว 

T14 พ้ืนที่การท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตนาน้ าฝนต้องอาศัยน้ าฝนใน
การปลูกข้าว ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวตกต่ าลงทุกปี 

T15 การเกิดภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง และอุทกภัย และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลการต่อการท านาของชาวนา 

T16 ไม่มีกฎหมายทที่ควบคุมก ากับดูแลการพัฒนาการผลิตข้าวและ
การพัฒนาชาวนาโดยตรง 

 
2.3.5 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

1) การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบวิเคราะห์เพื่อหาค่าถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอกและ

ภายใน และส่งต่อให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการของกรมการข้าว ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรระดับ
ช านาญการข้ึนไป จ านวน 20 ท่าน เพื่อให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรายประเด็น โดยก าหนดให้คะแนนถ่วง
น้ าหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 

จากประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ของกรมการข้าว เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านการเมือง  (Politic) 
ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ด้านสังคม (Social) และด้าน
กฎหมาย (Legal) (ตารางที่ 4) 

ส าหรับประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ของกรมการข้าว เรียงล าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ระบบการปฏิบัติงาน
ขององค์กร (System)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills)  
ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กร (Style)  บุคลากรในองค์กร (Staff) และค่านิยมของ
องค์กร (Shared Values) (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 4 ค่าน้ าหนักของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

 
คนที ่

 
ปัจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

P: Politics 0.15 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 
E: Economics 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.24 
S: Social 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
T: Technology 0.25 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 
E: Environment 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.15 0.16 
L: Legal 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

ตารางท่ี 5 ค่าน้ าหนักของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

 
คนที ่

 
ปัจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

S1: Structure 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 0.20 0.15 0.15 
S2: Strategy 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.15 0.25 0.15 0.25 0.15 0.20 0.25 0.15 0.15 0.15 0.20 
S3: System 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.25 0.25 0.20 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.19 
S4: Style 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.12 
S5: Staff 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.12 
S6: Skills 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 
S7: Shared Values 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 
น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 



43 

2) การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์นักวิชาการเกษตรระดับช านาญการข้ึนไป จ านวน 20 คน เพื่อให้

ประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมการข้าว โดยให้เป็นล าดับคะแนนจาก “0” 
หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน จนถึง “5” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 6 และ 7 

ตารางท่ี 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

P: Politic 4.70 O1 4.15 T1 
4.75 O2 4.30 T2 
4.65 O3 4.50 T3 

  3.90 T4 
E: Economics 4.85 O4 3.75 T5 

4.60 O5 4.55 T6 
  3.75 T7 
  3.75 T8 

S: Social 4.55 O6 3.80 T9 
4.70 O7 3.30 T10 

T: Technology 4.85 O8 3.75 T11 
4.85 O9 3.70 T12 

E: Environment 4.95 O10 4.75 T13 
4.80 O11 4.65 T14 
4.75 O12 4.70 T15 
4.80 O13   

L: Law 3.70 O14 3.20 T16 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.68  4.03  
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ตารางท่ี 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 
S1: Structure 4.90 S1 4.25 W1 

4.75 S2 4.80 W2 
  4.30 W3 

S2: Strategy 4.80 S3 4.30 W4 
  4.70 W5 
  4.20 W6 
  4.30 W7 

S3: System 4.35 S4 6.60 W8 
  4.35 W9 

S4: Style 4.70 S5 4.60 W10 
S5: Staff 4.75 S6 4.10 W11 

  4.20 W12 
  4.15 W13 
  4.05 W14 

S6: Skills 4.80 S7 3.90 W15 
S7: Shared Values 4.10 S8 3.90 W16 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.64  4.29  

จากตารางที่ 6 และ 7 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า มีผลกระทบต่อ
การผลิตข้าวของไทย โดยปัจจัยเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มี
จ านวนเป็นบวก ( + ) และปัจจัยเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มี
จ านวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวม
เฉลี่ย +4.68 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.03 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาส +0.65 ในขณะที่ ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.64 คะแนน และปัจจัย
ที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.29 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.35 

3) ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 6 และ 7 โดยค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อความส าเร็จของการผลิตข้าวไทย โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการ
ผลิตข้าวไทยรุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะถูกน าไปใช้ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวไทยต่อไป ซึ่งมีผลดังตารางที่ 8 และ 9 
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ตารางท่ี 8 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยสภาวะ

แวดล้อมภายนอก 
ค่า

น้ าหนกั 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน
ถ่วง

น้ าหนกั 
Opportunities Threats Opportunities Threats 

(2) (3) (2) x (1) (3) x (1) 
P: Politics 0.18 4.70 4.21 0.85 0.76 0.09 
E: Economics 0.24 4.73 3.95 1.12 0.94 0.18 
S: Social 0.15 4.63 3.55 0.69 0.53 0.16 
T: Technology 0.17 4.85 3.73 0.84 0.64 0.19 
E: Environment 0.16 4.83 4.70 0.77 0.75 0.02 
L: Legal 0.10 3.70 3.20 0.37 0.32 0.05 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.64 -3.94 +0.70 

 
ตารางท่ี 9 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมภายใน 

ค่า
น้ าหนกั 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน
ถ่วง

น้ าหนกั 
Strengths Weaknesses Strengths Weaknesses 

(2) (3) (2) x (1) (3) x (1) 
S1: Structure 0.15 4.83 4.45 0.71 0.66 0.06 
S2: Strategy 0.20 4.80 4.38 0.94 0.85 0.08 
S3: System 0.19 4.35 4.48 0.80 0.83 -0.02 
S4: Style 0.12 4.70 4.60 0.55 0.54 0.01 
S5: Staff 0.12 4.75 4.13 0.58 0.51 0.08 
S6: Skills 0.13 4.80 3.90 0.60 0.49 0.11 
S7: Shared Values 0.11 4.10 3.90 0.44 0.42 0.02 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.63 -4.29 +0.34 

 
จากตารางที่ 8 และ 9 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่เป็นจุด

แข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.63 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.29 คะแนน ซึ่ง
สรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยทีเ่ป็นจดุแข็ง +0.34 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย 
+4.64 คะแนน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.94 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นโอกาส 
+ 0.70 คะแนน 
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4) การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว 
เมื่อน าเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วงน้ าหนัก

คะแนนแล้ว มาระบุต าแหน่งลงบนกราฟเรดาร์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ก็จะได้ต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กรโดยใช้ TOWS Matrix Analysis ซึ่งสามารถแบ่ง
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็นสถานภาพ 4 ลักษณะตามต าแหน่งที่ปรากฏบนกราฟ ดังนี้ 

1. S-O (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง ให้ก าหนดยุทธศาสตร์
เชิงรุก ต้องรักษาความเป็นความพร้อมสูงให้ยืนยงต่อไป และพัฒนางานต่อยอด 

2. W-O (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน หากแก้ปัญหาจุดอ่อนของ
องค์กรได ้จะน าไปสู่สภาพที่เอื้อและแข็ง องค์กรมีความพร้อมสูงได้ ให้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 

3. S-T (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ภายนอก
องค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอก
เป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่สภาพ
ที่เอื้อและแข็งได ้ให้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 

4. W-T (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอื้อภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้าง
สูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึง
อาจข้ันแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรับ 
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ภาพท่ี 14 กราฟประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว 

จากภาพที่ 14 ท าให้เห็นว่าองค์กรมีปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรที่เป็นจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อนพอสมควร และปัจจัยภายนอกมีโอกาสที่มากกว่าอุปสรรคค่อนข้างมาก ท าให้เมื่อ
พิจารณาจากกราฟแล้วพบว่า กรมการข้าวอยู่ในสถานภาพที่ 1 ให้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก 

2.3.6 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นการจัดกลุ่มกลยุทธ์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วย

วิธีการ TOWS Matrix Analysis โดยการน าจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
(SWOT Analysis) มาท าการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 15) 
ดังนี ้
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ท่ีมา: www.dailytech.in.th/tows-matrix, 2565 
ภาพท่ี 15 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยการใช้ TOWS Matrix Analysis 
 

1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunity) 
ซึ่งก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อไดเ้ปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดีเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์
เชิงรุก 

2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threat) ซึ่ง
เป็นการน าจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยง
อุปสรรค 

3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในที่ เป็นจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็นโอกาส 
(Opportunity) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพื่อมาปิดจุดอ่อนขององค์กร หรือท าให้
จุดอ่อนนั้นลดลง 
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4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threat) 
เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ การป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ลงไปจากเดิม 

จากการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว พบว่า อยู่ในยุทธศาสตร์เชิง
รุก (S-O Strategy) ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการหรือ WAYs จะใช้ TOWS Matrix Analysis 
เป็นเครื่องมือในการก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ ๕ อันดับมา
วิเคราะห์ และถึงแม้กรมการข้าวจะอยู่ในต าแหน่งยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) ก็ตาม แต่เห็นควรที่
จะต้องจัดท ายุทธศาสตร์ให้ครบคลุมทุกด้านเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกเป็นหลัก ท าให้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 4 
ประเด็น 4 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์ ดังนี้ (ตารางที่ 10) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 (ยุทธศาสตร์เชิงรุก) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ชาวนามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตข้าวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนและต้นทุนที่ลดลง 

กลยุทธ์ท่ี 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน 
ศพก.ด้านข้าวทั่วประเทศ 

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
เครื่องจักรกลการเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับรองผลผลิตข้าวที่ผลิตด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (GAP, Organic และอื่นๆ) 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างระบบการผลิตและเช่ือมโยงการตลาดข้าวตลอดห่วงโช่อุปทาน ระหว่าง
ชาวนาและผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ยุทธศาสตร์ป้องกัน) สร้างเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ 
เป้าประสงค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีช่่วยในการผลติข้าวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ท่ี 1 การวิจัยนวัตกรรมด้านพันธ์ุและเทคโนโลยีผลิตข้าวแบบมุ่งเป้าเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้งเตือนและพยากรณ์ภูมิอากาศ
เกษตรให้ชาวนาได้น าไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อลดความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร 

เป้าประสงค์ องค์กรด าเนินงาน และติดตามประเมินผลของแผนงาน/โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดท าระบบและทบทวนที่มีประสทิธิภาพในการท าขอเสนอแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านเกษตร 4.0 และเศรษฐกิจสีเขียว 

กลยุทธ์ท่ี 2 มีระบบการติดตาม ประเมินผล และนิเทศน์งานตามภารกิจของหน่วยงานย่อย
ทั้งในระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 (ยุทธศาสตร์เชิงรับ) บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนา 

เป้าประสงค์ บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างการบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และชาวนา 
กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานและลดการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ไม่จ าเป็นโดย

ยึดถือภารกิจของหน่วยในระดับกรม ส านัก/กอง และศูนย์ฯ 
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ตารางท่ี 10 SWOT Analysis และ TOWS Matrix Analysis ของกรมการข้าว 

แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทย
ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์: ชาวนาไทยผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์: 
1) เพ่ิมขีดความสามารถของชาวนาในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
2) เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวจากการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
3) การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

ปัจจยัภายนอก 
Opportunity 
O10 แนวโน้มผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสินค้าที่ผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
O4 ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
O8 มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
O9 มีเครื่องจักรในการผลิตข้าวที่มีราคาถูกลง สามารถทดแทนแรงงานในการผลิต

ข้าวได้ 
O11 ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ต่อการปลูกข้าว 
O13 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียวตามหลัก BCG Model 

Threat 
T13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการระบาด

ของโรคแมลงศัตรูข้าว สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูก 
T15 การเกิดภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง และอุทกภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีผลการต่อการท านาของชาวนา 
T14 พ้ืนที่การท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตนาน้ าฝนต้องอาศัยน้ าฝนในการปลูกข้าว ระบบ

ชลประทานไม่ครอบคลุมส่งผลให้ผลผลิตข้าวตกต่ าลงทุกปี 
T6 ราคาพลังงาน และปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
T3 การด าเนินนโยบายส าคัญผ่านลงมาในหลายโครงการที่มากเกินไป ซ้ าซ้อน ท าให้

การแก้ปัญหาไม่เป็นรูปธรรม 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

Strength 
S1 เป็นองค์กรที่กฎหมายให้อ านาจและก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนที่เก่ียวข้องกับข้าว 
S3 มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการรองรับการปฏิบัติงาน  
S7 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของต าแหน่ง

ตนเอง 
S2 มีหน่วยงานในการก าหนดแผนและปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
S6 บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน 

ศพก.ด้านข้าวทั่วประเทศ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน

เครื่องจักรกลการเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรับรองผลผลิตข้าวที่ผลิตด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (GAP, Organic และอ่ืนๆ) 
4. สร้างระบบการผลิตและเช่ือมโยงการตลาดข้าวตลอดห่วงโช่อุปทาน ระหว่าง

ชาวนาและผู้ประกอบการ บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) 
1. การวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุ์และเทคโนโลยีผลิตข้าวแบบมุ่งเป้าเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
2. สนับสนุนการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้งเตือนและพยากรณ์ภูมิอากาศ

เกษตรให้ชาวนาได้น าไปใช้ในการผลิตข้าวเพ่ือลดความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

Weakness 
W2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้งตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างการ

ท างานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
W5 ขาดการกลั่นกรอง ประมวล วิเคราะห์ ข้อเสนอแผนงานอย่างจริงจัง ท าให้มี

แผนงาน/โครงการจ านวนมาก 
W8 การปฏิบัติงานตามภารกิจไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของหน่วยงาน 
W10 การมอบหมายงานนโยบายของกรมการข้าวไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

แต่ละหน่วย และตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรกรมการข้าว 
W9 ยังใช้วิธีการเชื่อมโยง การปฏิบัติงานแบบเดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) 
1. จัดท าระบบและทบทวนที่มีประสิทธิภาพในการท าขอเสนอแผนงาน /

โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านเกษตร 4.0 และ
เศรษฐกิจสีเขียว 

2. มีระบบการติดตาม ประเมินผล และนิเทศน์งานตามภารกิจของหน่วยงาน
ย่อยทั้งในระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) 
1. สร้างการบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และชาวนา 
2. ปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานและลดการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ไม่จ าเป็น

โดยยึดถือภารกิจของหน่วยในระดับกรม ส านัก/กอง และศูนย์ฯ  
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บทท่ี 3 

แผนขององค์กร 
 

3.1 แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 

เป็นแผนปฏิบัติราชการที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ 
ประเด็นการเกษตร ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์
ข้าวไทย แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี ของกรมการข้าว และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
กรมการข้าวอีกด้วย 
 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END: วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ประกอบไปด้วยเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ (End) กลยุทธ์ในการด าเนินการ (Ways) และมาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Means) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.1 กรมการข้าว 
วิสัยทัศน์ 

ข้าวไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตชาวนาเข้มแข็ง 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว 
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร 
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว 
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว 

 
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย

เทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ 
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ชาวนาไทยผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 

1. ชาวนามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนและต้นทุนที่ลดลง 

2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตข้าวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

3. องค์กรด าเนินงาน และติดตามประเมินผลของแผนงาน/โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนา 

 

3.3 แนวทางในการด าเนินการ (Ways: กลยุทธ์) 
แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 
ประเด็น 4 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ชาวนามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตข้าวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนและต้นทุนที่ลดลง 

กลยุทธ์ท่ี 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน 
ศพก.ด้านข้าวทั่วประเทศ 

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
เครื่องจักรกลการเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับรองผลผลิตข้าวที่ผลิตด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (GAP, Organic และอื่นๆ) 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างระบบการผลิตและเช่ือมโยงการตลาดข้าวตลอดห่วงโช่อุปทาน ระหว่าง
ชาวนาและผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 



54 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

เป้าประสงค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีช่่วยในการผลติข้าวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การวิจัยนวัตกรรมด้านพันธ์ุและเทคโนโลยีผลิตข้าวแบบมุ่งเป้าเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้งเตือนและพยากรณ์ภูมิอากาศ
เกษตรให้ชาวนาได้น าไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อลดความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร 

เป้าประสงค์ องค์กรด าเนินงาน และติดตามประเมินผลของแผนงาน/โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดท าระบบและทบทวนที่มีประสทิธิภาพในการท าขอเสนอแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านเกษตร 4.0 และเศรษฐกิจสีเขียว 

กลยุทธ์ท่ี 2 มีระบบการติดตาม ประเมินผล และนิเทศน์งานตามภารกิจของหน่วยงานย่อย
ทั้งในระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนา 

เป้าประสงค์ บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างการบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และชาวนา 
กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานและลดการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ไม่จ าเป็นโดย

ยึดถือภารกิจของหน่วยในระดับกรม ส านัก/กอง และศูนย์ฯ 
 

3.4 มาตรการ/ เครื่องมือ /ปัจ จัยที่ เกี่ยวข้อง  (MEANs) (แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/…..) 

จากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าว
ไทยด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และ
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการฯ ท าการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของประเด็น
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องสนับสนุนการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมกับแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในรูปแบบแผนงาน โครงการ และมาตรการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ชาวนามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนและต้นทุนที่ลดลง 
กลยุทธ์ท่ี 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน ศพก.ด้านข้าวทั่วประเทศ 

แผนงานที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 1. จ านวนไร่ (พันไร่) ของพ้ืนที่ที่ใช้การผลิตข้าวดว้ยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
2. ร้อยละผลผลิตข้าวเพ้ิมขึ้น/ต้นทุนลดลง (10/10) 

10 
5/5 

100 
8/8 

200 
10/10 

500 
10/10 

1,000 
10/10 

กข. ศมข. ศวข. 
กสก. 

2. แปลงนาต้นแบบที่มีการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 1. จ านวนแปลงต้นแบบ 
2. ร้อยละผลผลิตข้าวเพ้ิมขึ้น/ต้นทุนลดลง (10/10) 

500 
5/5 

1,000 
8/8 

1,500 
10/10 

2,000 
10/10 

2,500 
10/10 

กข. ศมข. ศวข. 
กสก. 

แผนงานที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 1. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม 

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 
300 
80 

300 
80 

300 
80 

300 
80 

300 
80 

กข. ศมข. ศวข. 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระบบ
การเกษตรแปลงใหญ่/ศพก./ศูนย์ข้าวชุมชน 

1. จ านวนชาวนาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

1,000 
80 

2,000 
80 

4,000 
80 

8,000 
80 

16,000 
80 

กข. ศมข. ศวข. 
กสก. 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 
แผนงานที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. สนบัสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ จ านวนเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ 500 1,000 1,500 2,000 2,500 กข. ศมข. ศวข. 
กสก. ธกส. 

2. ติดตามและประเมินผลการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ร้อยละการจัดหาตรงกับความต้องการและทันเวลา 80 90 100 100 100 กข. ศมข. ศวข. 
แผนงานที่ 2 สร้างผู้ประกอบการรับจ้างในการผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ 
1. การถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนผู้ประกอบการรับจ้างที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

100 
80 

200 
80 

400 
80 

400 
80 

400 
80 

กข. ศมข. ศวข. 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการรับจ้างในแปลงผลิตข้าว 1. จ านวนผู้ใช้ระบบ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 

200 
80 

400 
85 

800 
90 

1,600 
95 

3,200 
95 

กข. ศมข. ศวข. 
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กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับรองผลผลิตข้าวที่ผลิตด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP, Organic และอื่นๆ) 
แผนงานที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรับรองระบบการผลิตข้าว 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดท าและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอัจฉริยะ 1. จ านวนผู้ใช้ระบบ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 

100 
80 

200 
85 

300 
90 

400 
95 

500 
95 

กข. ศมข. ศวข. 

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอัจฉริยะ 1. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

กข. ศมข. ศวข. 

แผนงานที่ 2 ตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการผลิตข้าว 
1. เพ่ิมศักภาพเจ้าหน้าในระบบตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการ
ผลิตข้าว 

1. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

กข. ศมข. ศวข. 

2. ถ่ายทอดความรู้การจัดท าแปลงผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนชาวนาที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

1,000 
80 

2,000 
80 

4,000 
80 

8,000 
80 

16,000 
80 

กข. ศมข. ศวข. 
กสก. 

 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างระบบการผลิตและเช่ือมโยงการตลาดข้าวตลอดห่วงโช่อุปทาน ระหว่างชาวนาและผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิตและตลาดข้าวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดท าและพัฒนาระบบเช่ือมโยงการผลิตและตลาดขา้วบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 

1. จ านวนผู้ใช้ระบบ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 

50 
80 

100 
85 

150 
90 

200 
95 

250 
95 

กข. ศมข. ศวข. 

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบเช่ือมโยงการผลิตและตลาดข้าวบนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 

1. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

กข. ศมข. ศวข. 

แผนงานที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและตลาดข้าวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว BCG Model 
1. พัฒนาความร่วมมือผลิตและจ าหน่ายข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกที่มีการซ้ือขาย (พันตัน) 5 10 20 40 80 กข. ศมข. ศวข. 

กสก. 
2. ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและตลาดขา้วบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจสีเขียว 
BCG Model 

1. จ านวนการประชุม 
2. ร้อยละความส าเร็จที่ชาวนาสามารถขายข้าวภายใต้โครงการได้ 

5 
80 

5 
85 

5 
90 

5 
95 

5 
95 

กข. ศมข. ศวข. 
กสก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
เป้าประสงค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตข้าวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ท่ี 1 การวิจัยนวัตกรรมด้านพันธ์ุและเทคโนโลยีผลิตข้าวแบบมุ่งเป้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
แผนงานที่ 1 การวิจัยนวัตกรรมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. การวิจัยนวัตกรรมการผลิตข้าวในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

1. จ านวนองค์ความรู ้
2. จ านวนต้นแบบเทคโนโลย ี

3 3 3 3 3 
3 

กวข. ศวข. 
สวช. 

2. การวิจัยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตข้าว และ Carbon 
& Water footprint  

1. จ านวนองค์ความรู ้
2. จ านวนเทคโนโลยตี้นแบบ 

3 3 3 3 3 
3 

กวข. ศวข. 
สวช. 

แผนงานที่ 2 การวิจัยนวัตกรรมการผลิตข้าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

1. การวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 1. จ านวนองค์ความรู ้
2. จ านวนพันธุ์ข้าว 

3 3 3 3 3 
3 

กวข. ศวข. 
สวช. 

2. การวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีผลิตข้าวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ 

1. จ านวนองค์ความรู ้
2. จ านวนเทคโนโลยตี้นแบบ 

3 3 3 3 3 
3 

กวข. ศวข. 
สวช. 
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กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้งเตือนและพยากรณ์ภูมิอากาศเกษตรให้ชาวนาได้น าไปใช้ในการผลิตข้าวเพื่อลดความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

แผนงานที่ 1 ระบบเตือนภัยและพยาการณ์เพื่อลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตือนภัยและพยากรณ์ 1. จ านวนผู้ใช้ระบบ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 

1,000 
80 

2,000 
85 

4,000 
90 

8,000 
95 

16,000 
95 

ศสส. กวข. 
ศวข. สวช. 

2. แปลงติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางการเกษตร จ านวนข้อมูลจากแปลงที่น าเข้าระบบ 50 50 50 50 50 กวข. ศวข. 
สวช. 

3. อบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้ง
เตือนและพยากรณ์ในการผลิตข้าวเพ่ือลดความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

1. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

50 
80 

กวข. ศวข. 
ศมข. สวช. 

4. จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ 

จ านวนของชุดอุปกรณ์ 100     ศสส. ศวข. 
ศมข. สวช. 

แผนงานที่ 2 เผยแพร่เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ 

1. เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้งเตือนและ
พยากรณ์ในการผลิตข้าวเพ่ือลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

1. จ านวนสื่อวีดิทัศน์การใช้งานระบบ 
2. จ านวนผู้รับข่าวสารและติดตาม 

1 
2,000 

 
4,000 

1 
8,000 

 
16,000 

 
32,000 

กวข. ศสส. 
ศวข. ศมข. 
สวช. 

2. ถ่ายทอดวธิีใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศในการแจ้งเตือนและ
พยากรณ์ในการผลิตข้าวเพ่ือลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

1. จ านวนชาวนาที่เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านมาตรฐานการประเมิน 

1,000 
80 

2,000 
80 

4,000 
80 

8,000 
80 

16,000 
80 

กวข. ศสส. 
ศวข. ศมข. 
สวช. 

 
 
 
 
 



60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ องค์กรด าเนินงาน และติดตามประเมินผลของแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดท าระบบและทบทวนที่มีประสิทธิภาพในการท าขอเสนอแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านเกษตร 4.0 และเศรษฐกิจสีเขียว 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการจัดท าข้อเสนอและทบทวนแผนงาน/โครงการ 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. สร้างระบบการจัดท าข้อเสนอและทบทวนแผนงาน/โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวนโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับงบประมาณ 80 85 90 95 95 สนย. 

2. ประชุมจัดท าข้อเสนอและทบทวนแผนงาน/โครงการ จ านวนครั้งการประชุม 5 5 5 5 5 สนย. 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

1. สร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการทีด่ าเนินงานตามวตัถุประสงค์ 80 85 90 95 95 สนย. 

2. ประชุมติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ จ านวนครั้งการประชุม 5 5 5 5 5 สนย. 

 
กลยุทธ์ท่ี 2 มีระบบการติดตาม ประเมินผล และนิเทศน์งานตามภารกิจของหน่วยงานย่อยทั้งในระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการการติดตามและประเมินผลระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. สร้างระบบการการติดตามและประเมินผลระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของคะแนนที่หน่วยงานผ่านการประเมิน 80 85 90 95 95 กข. 

2. ประชุมจัดท าข้อเสนอและทบทวนแผนงาน/โครงการ จ านวนครั้งการประชุม 5 5 5 5 5 กข. 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการนิเทศงานระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

1. สร้างระบบการนิเทศงานระดับส านัก/กอง และศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละของคะแนนที่หน่วยงานผ่านการประเมิน 80 85 90 95 95 กข. 
2. ประชุมนิเทศงานระดับส านัก/กอง และศูนยฯ์ ที่มีประสิทธิภาพ จ านวนครั้งการประชุม 5 5 5 5 5 กข. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนา 
เป้าประสงค์ บูรณาการด าเนินงานร่วมภาครัฐ เอกชน และชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างการบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวนา 
แผนงานที่ 1 การบูรณาการด าเนินงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และชาวนา 

มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. บูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอกของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าวในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการทีด่ าเนินงานตามวตัถุประสงค์ 80 85 90 95 95 กข. ศวข. ศมข. สวช.  

2. สร้างจุดเช่ือมโยงการประสานงานของภาครัฐ เอกชน และชาวนา ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 80 85 90 95 95 ศวข. ศมข. สวช. 

แผนงานที่ 2 ประชาสัมพันธ์บทบาทและผลงานของกรมการข้าว 

1. ชี้แจงผ่านการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกรมการข้าวในพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ 

จ านวนครั้งทีด่ าเนินการ 50 50 50 50 50 ศวข. ศมข. สวช. 

2. ให้บริการทั้งภายในที่ตั้งและภายนอกที่มีการขอความร่วมมือร่วมจัด
งานที่เก่ียวข้องกับข้าว 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ 80 85 90 95 95 ศวข. ศมข. สวช. 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานและลดการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ไม่จ าเป็นโดยยึดถือภารกิจของหน่วยในระดับกรม ส านัก/กอง และศูนย์ฯ 
แผนงานที่ 1 อัตลักษณ์ของกรมการข้าว 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินการปี หน่วยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. การแสดงบทบาทที่ชัดเจนของผู้บริหารผ่านการด าเนินงานตามภารกิจ
ของกรมการข้าว 

ร้อยละค าสั่งการปฏิบัติงานที่ตรงตามภารกิจของหน่วยและเจ้าหน้าที่ 80 85 90 95 95 กข. 

2. สร้างการรับรู้บทบาทและหน้าที่ตามภารกิจของกรมการข้าวที่ชดัเจนให้
เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก 

ร้อยละการปฏิบัติงานที่ตรงตามภารกิจได้ส าเร็จ 80 85 90 95 95 กข. 

แผนงานที่ 2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

1. สื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและผลงานกรมการข้าวที่ส่งผลกระทบใน
ภาพกว้าง 

ร้อยละการรับรู้บทบาทตามภารกิจ 80 85 90 95 95 กข. 

2. น าเสนอผลงานเด่นตามภารกิจของกรม/ส านัก/กอง/ศมข./ศวข./สวช. 
ประจ าปี 

1. จ านวนผลงานเด่นแต่ละหน่วยงาน 
2. ร้อยละการรับรู้บทบาทตามภารกิจ 

2 
80 

2 
85 

4 
90 

5 
95 

5 
95 

กข. 
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3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 
ภาพท่ี 16 แผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าว

ไทยด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) 
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บทท่ี 4 

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน าแผนฯ ไปใช้ 

แผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ด้านการขับเคลื่อนการผลิตข้าวไทยด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนปฏิบัติราชการที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
20 ปี แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ข้าวไทย แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี ของกรมการ
ข้าว และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมการข้าว จะเห็นได้ว่า แผนปฏิบัติราชการฯ 
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในด้านหนึ่งของงานที่กรมการข้าวรับผิดชอบ
เท่านั้น ซึ่งจะมุ่งเน้นไปในเรื่องการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้เกษตรกรน าไปใช้แล้วมี
ผลผลิตเพิ่มข้ึน ต้นทุนลดลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างรู้คุณค่าเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จนั้น จะใช้การบริหารตาม
หลัก 4 M ดังนี้ 

1. Man : บุคลากร ต้องมีความเข้าใจแผนปฏิบัติราชการฯ ไปในทิศทางเดียวกันใน
ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้น และผู้ ปฏิบัติงาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารท าความเข้าใจทั้งจากบนลงล่าง และจากด้านล่างข้ึนไปด้านบนเพื่อให้คณะ
บุคคลที่ท างานร่วมกัน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการท างานไปได้ และมีกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในรู้แบบค าสั่งปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

2. Money : งบประมาณ การเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ 
มักมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณอยู่แล้วจ าเป็น ต้องจัดส าดับความส าคัญของโครงการและพิจารณา
ด าเนินงานแบบมุ่งเป้าในเรื่องหรือในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เช่น ประเด็นการขับเคลื่อการผลิตในภาค
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก และการเกิด PM2.5 ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนใน
การด าเนินการ หรือการพิจารณาด าเนินโครงการที่แก้ปัญหาในพื้นที่พิจารณาจากความส าเรจ็ของการ
แก้ปัญหาเป็นหลัก มากกว่าจ านวนพื้นที่ที่ได้ไปด าเนินงานแล้วซึ่งอาจไม่ได้มีปัญหาดังกล่าว เป็นต้น 

 3. Machine : กลไก/สิ่งสนับสนุน การสร้างและปรับปรุงระบบกลไกการ
บริหารภายในองค์กร และการให้บริการบุคคลภายนอกที่รวดเร็ว และกระชับสามารถแก้ปัญหาได้ทัน
ต่อสถานการณ์ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงกลไกการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ กระชับ ลดข้ันตอนที่ต้องใช้เวลาท างานที่มากลงจากเดิม รวมถึงปัจจัยที่สนับสุนให้งาน
ประสบความส าเร็จต้องมีเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบการสื่อสารออนไลน์ ระบบการ
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รายงานผลปฏิบัติงานออนไลน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร เป็นต้น หรืออาจจะเปน็
วอร์รูมติดตามสถานการณ์เป็นการเฉพาะ 

4. Management : การบริหาร ต้องมีระบบการสั่งงาน ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมกับทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ และแผนงาน/โครงการ หากพบว่า 
ส่วนใดด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาหรือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ต้องท าการยกเลิก และหา
วิธีด าเนินการใหม่เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป 

สรุปข้อเสนอแนะ การด าเนินงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จต้องเริ่มจากการเตรียม
ความพร้อมภายในองค์กร ทั้งบุคลากรให้เห็นถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ไปในทิศทาง
เดียวกัน และระบบกลไกสนับสนุนให้เพียงพอและพร้อมปฏิบัติงาน แล้วใช้การบริหารก าลังคน 
ทรัพยากร และงบประมาณที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวน
แผนปฏิบัติราชการฯ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และแผนปฏิบัติราชการฯ ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
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