
ความตองการและการริเริ่ม

ชดุโครงการวิจัยพฒันาและนําใชเกษตรแมนยํา

โดย

ชิษณุชา บุดดาบุญ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรขาว กรมการขาว

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมลีลาวดี 

ศูนยประชุมและแสดงสนิคานานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 



กรมอุตฯุ

หน่วยงา

นอืนๆ ที

เกยีวข้อง

มหาวิทยาลั

ย

เชียงใหม่

กรมส่งเสริม

การเกษตร

กรม

ชลประทาน

GISTDA

ศูนยว์ิจัยข้าว

ในพนืที

ศูนยเ์มล็ด

พันธุข้์าวใน

พนืที

กอง/สาํนัก/

สวช

อธิยดี และ รอง

อธิบดี กรมการ

ขา้ว ทงั ๒ ท่านสนย และ ศสส

จดัทาํนโยบายและ

ยทุธศาสตรข์า้ว

ปฏิบตัิและเสนอแนะ

แนวทางการพฒันา 

ส่งเสรมิระบบการผลิต

ขา้ว

รายงายผลการ

ปฏิบตัิงานทงังาน

ตามภาระกิจและ

งานตามนโยบาย

งานนโยบาย

งานวิจยัและ

พฒันาขา้ว

งานดา้น

เมล็ดพนัธุ์

ขา้ว

ขอ้มลูพืนทีปลกูขา้ว

ขอ้มลูดา้นการจดัการผลิตขา้ว

ขอ้มลูพนัธุข์า้ว

ขอ้มลูภมิูอากาศ

ขอ้มลูภยัพิบตัิ

ขอ้มลูดินและความเหมาะสม

ขอ้มลูปรมิาณนาํ

ขอ้มลูปรมิาณและคณุภาพ

ขา้ว ราคาและการตลาด

ขอ้มลูผลการปฏิบติงานตามภาระกิจ

ขอ้มลูผลการปฏิบติงานตามนโยบาย

ความเป็นอยู่ทดีขึีนของ

เกษตรกรภายใต้สงิแวดล้อมทดีี

ข้อมูลหน่วยงานทเีกยีวข้องและเป้าหมายสนับสนุนภาระกจิกรมการข้าว



แผนงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

๑.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๗๓๖.๓๐

๒. แผนงานพืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ๑๙๓.๐๒

๓. แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ๑,๖๙๗.๐๗

๔. แผนงานยทุธศาสตร์การวิจยัและพฒันานวตักรรม ๒๓๗.๐๐

๕. แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสงัคม ๔๐.๑๒

๖. แผนงานบูรณาการขบัเคลือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ๒๒.๕๒

๗. แผนงานบูรณาการพฒันาพืนทีระดบัภาค ๗๔.๑๔

๘. แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๗๔.๔๓

รวม ๓,๐๘๔.๖๙

แผนงานและงบประมาณกรมการขา้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ: เมลด็พนัธ์ุข้าวคุณภาพดีจํานวน ๘๐,๐๐๐ ตัน 



บุคลากรกรมการขาว

เกษตรกร/กลุม

เกษตรกร

นิเวศการผลิตขาว
ผลผลิตด/ีมีคุณภาพ

เกษตรกร/

กลุมเกษตรเขมแข็ง
เช่ือมโยงตลาด

ผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคา

งบบุคลากรภาครัฐ

(746.3 ลบ.)

แผนงานวจิัยและพัฒนาวตักรรม

(237.0 ลบ.)

แผนงานพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

(74.1 ลบ.)

แผนงานเกษตรสรางมูลคา

(1697.1 ลบ.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

(74.4 ลบ.)

แผนเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

(193.02  ลบ.)

แผนงานขับเคลื่อนแกไข

ปญหาชายแดนใต

(22.5 ลบ.)

แผนการเสริมสรางพลงัทางสังคม

(40.2  ลบ.)

ดําเนินงานภายใต 8 แผนงาน 2 ผลผลิต 21โครงการ งบประมาณ 3,084.6850 ลานบาท

ชาวนาผลติขาวอยางมีประสทิธภิาพ ผลผลติไดมาตรฐาน รายไดเพ่ิมข้ึน มีความเขมแขง็

พ่ึงพาตนเองได ความเปนอยูดขีึ้น ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องคประกอบของระบบ

และเปาหมายภาระกิจ

แผนงานและ

งบประมาณ
ดําเนินการภายใต

การบูรณาการ

องคประกอบของระบบเปาหมายภาระกิจแผนงานและงบประมาณ กรมการขาว 

ปงบประมาณ 2563 (รอการพิจารณา วาระ 2 และ 3)



ผูแ้ทนกรมการขา้วในจงัหวดั



พืนทีรับผดิชอบงานวจิยัและ

พฒันาขา้วของศูนยวิ์จยัขา้ว



พืนทีรับผดิชอบเมลด็พนัธุ์ขา้ว

ของศูนยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว



พืนทีรับผดิชอบงานตาม

นโยบายของศูนยว์จิยัขา้วและ

ศูนยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว



พ้ืนท่ีปลูกขาวกลุมพันธุตางๆของประเทศไทย

ภาค ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมปทมุ ขา้วเจา้ ขา้วเหนยีว ขา้วตลาด
เฉพาะ รวม

ภาคเหนอื  
2,895,448 431,319 7,477,769 2,738,442 65,669 13,608,647 

ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื

22,341,76
9 2,456   490,454 13,413,39

4 510,734 36,758,807 

ภาคกลาง  
1,253,721 1,126,615 5,446,922 20,562 58,224 7,906,044 

ภาคใต้  9,954 87,738 599,219 167 29,080 726,158 

รวมทงัประเทศ 26,500,89
2 1,648,128 14,014,36

4 
16,172,56

5 663,707 58,999,656 

นาปี

ทมีา: ประกาศพนืทรีอบท ี1 ปี 62/63

หนว่ย : ไร่



พ้ืนท่ีปลูกขาวกลุมพันธุตางๆของประเทศไทย

ทมีา: ประมาณการจากประกาศพนืทรีอบท ี2 ปี 
61/62

ขา้วหอมปทมุ ขา้วเจา้ ขา้วเหนยีว ขา้วตลาดเฉพาะ รวม

ภาคเหนอื 108,892 3,757,951 414,215 4,219 4,285,277 

ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 12,525 828,224 628,630 - 1,469,379 

ภาคกลาง 666,819 4,682,699 550 13,531 5,363,599 

ภาคใต้ 38,304 204,726 - - 243,030 

รวมทงัประเทศ 826,540 9,473,600 1,043,395 17,750 11,361,285 

นาปรัง

หนว่ย : ไร่



พื้นที่ปลกูขาว

ที่ยังไมไดเก็บเกี่ยว 

ณ วันที่ ๗ พย. ๖๒



พื้นที่ปลกูขาว

ที่ประสบอุทกภัย

ปลายเดือนสิงหาคมถึง

เดือนกันยายน ๒๕๖๒



แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร

กระทรวงพาณิชย กําหนดอุปสงค ๓๒.๔๘ ลานตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดอุปทาน ๓๔.๑๕ ลานตัน

พ้ืนที่การผลิต  รอบที่ ๑ จํานวน ๕๘.๙๙ ลานไร ผลผลิต ๒๕.๔๗ ลานตัน

รอบที่ ๒ จํานวน ๑๓.๘๐ ลานไร ผลผลิต ๙.๑๔ ลานตัน  



พ้ืนท่ีปลูขาวไดรับความเสียหาย

ภัยแลง จํานวน     ๓.๘๔   ลานไร

ภัยน้ําทวม จํานวน    ๓.๑๐  ลานไร

โรคไหมคอรวง  จํานวน  ๐.๕๕  ลานไร

รวม ๖.๔๙  ลานไร 

การผลิตขาวนาปรัง
พ้ืนที่ปลูกขาวรอบที่ ๒ ในแขตชลประทาน จํานวน    ๒.๓๑   ลานไร

พ้ืนที่ปลกูขาวรอบท่ี ๒ นอกแขตชลประทาน จาํนวน   ๒.๒๓   ลานไร

รวม ๔.๕๔   ลานไร











ภาค ครัวเรือน แปลง พนืท ี(ไร่)

เหนือ ๑,๐๑๒,๒๓๐ ๑,๙๙๔,๘๖๐ ๑๔,๐๐๙,๓๘๖

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒,๙๗๖,๘๙๒ ๕,๕๓๑,๕๕๘ ๓๘,๔๔๓,๐๗๘

กลาง ๑๕๙,๑๕๐ ๓๕๗,๑๙๓ ๓,๓๙๐,๐๖๘

ตะวนัตก ๑๓๓,๒๔๖ ๒๙๒,๕๔๔ ๒,๑๐๔,๕๒๕

ตะวนัออก ๑๑๒,๒๗๐ ๑๗๖,๒๐๗ ๒,๐๑๓๒๘๗

ใต้ ๓๓,๕๐๖ ๖๑,๗๖๔ ๒๕๓,๒๐๗

รวมทงัประเทศ ๔,๔๒๕,๒๖๗ ๘,๔๑๔,๑๒๖ ๖๐,๒๑๓,๖๕๐

จํานวนครัวเรือน แปลงและพืน้ที่ปลกูขาว ฤดูนาป ๒๕๖๒/๖๓

เฉลยี

ต่อครอบครัว ๑๓.๖ ไร่

ต่อแปลง ๗.๒   ไร่





ปญหารอการแกไขอีกมากครับ




