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ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน 
 

 อำเซียนถือเป็นเมืองหลวงสินค้ำข้ำวแห่งหนึ่งของโลก โดยประชำกรในอำเซียนรับประทำนข้ำวเป็น      
อำหำรหลัก และข้ำวถือเป็นพืชที่มีกำรเพำะปลูกมำกที่สุดในอำเซียนมีผลผลิตรวมกว่ำ 120 ล้ำนตันข้ำวสำร         
ใช้บริโภคภำยในภูมิภำคประมำณ 105 ล้ำนตันข้ำวสำรและมีผลผลิตส่วนเกินประมำณ 15 ล้ำนตันข้ำวสำร       
โดยมีกำรค้ำข้ำวภำยในอำเซียนประมำณ 4 - 5 ล้ำนตัน ส ำหรับผลผลิตส่วนที่เหลือมีกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยนอก
ภูมิภำค ปัจจุบันสถำนกำรณ์ตลำดข้ำวในอำเซียนมีกำรแข่งขันที่รุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น โดยประเทศในกลุ่มอำเซียน             
หลำยประเทศมีศักยภำพในกำรผลิตข้ำวเพ่ือบริโภคภำยในประเทศ และส่งออกในอันดับต้นๆ ของโลก ในขณะที่
หลำยประเทศสำมำรถปลูกข้ำวได้ปริมำณมำก แต่ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ              
ท ำให้จ ำเป็นต้องน ำเข้ำข้ำวเพ่ิมเติม โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มจำกประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้ำวในอำเซียนออก        
ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  
 

ส ำหรับตลำดข้ำวไทยในภูมิภำคอำเซียน สำมำรถแบ่งประเทศต่ำงๆ ออกเป็นกลุ่มตลำดเป้ำหมำยและ
ประเทศคู่แข่งส ำคัญได ้ดังนี้ 

 
 
 

• ไทย
• เวียดนำม
• เมียนมำ
• กัมพูชำ
• สปป.ลำว

ผลิตข้าวได้มาก
และส่งออก

• สิงคโปร์
• บูรไน

ผลิตได้น้อย       
ต้องน าเข้า

• ฟิลิปปินส์
• อินโดนีเซีย
• มำเลเซีย

ผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
บริโภค

กลุ่มประเทศลูกค้าเป้าหมาย       กลุ่มประเทศคู่แข่ง

- สิงคโปร์                               - เวียดนำม

- มำเลเซีย                              - กัมพูชำ

- อินโดนีเซีย                            - ลำว

- ฟิลิปปินส์                             - เมียนมำ
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1. ภาพรวมสถานการณ์ 
 1.1 ภาพรวมสถานการณ์ผลผลิตอาเซียน 

   หน่วย:ล้ำนตันข้ำวสำร 
 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 % 62/63 

63/64 
ผลผลิต 120.04 116.06 112.49 116.21 3.31 
สต็อก 13.59 15.19 13.73 13.70 -0.22 

ที่มำ: กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ณ เดือนมิถุนำยน 2563 

 ในช่วงปี 2560/61 – 2562/63 อำเซียนมีผลผลิตข้ำวเฉลี่ยปีละ 116.20 ล้ำนตันข้ำวสำร ส ำหรับ      
ปีกำรผลิต 2563/64 คำดว่ำอำเซียนจะมีผลผลิตข้ำวรวม 116.21 ล้ำนตันข้ำวสำร เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีกำร
ผลิตก่อนที่มีปริมำณผลผลิต 112.49 ล้ำนตันข้ำวสำร หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.31 ส ำหรับสต็อกข้ำว คำดว่ำ         
จะมีปริมำณ 13.70 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมำณ 13.73 ล้ำนตันข้ำวสำร หรือลดลง     
ร้อยละ 0.22 
 

1.2 สถานการณ์การผลิตภายในประเทศ ความต้องการน าเข้าและการส่งออกแต่ละประเทศ  (ข้อมูลจาก สคต. 
ต่าง )ๆ 

(1) สถำนกำรณ์กำรผลิต สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 มาเลเซีย FAO คำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวของมำเลเซียในปี 2562 จะมีปริมำณอยู่ในเกณฑ์ค่ำเฉลี่ย

หรืออยู่ที่ 2.8 ล้ำนตัน  เนื่องจำกพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปี 2561 และผลผลิตข้ำวจะอยู่ใน
ระดับปกติ ส ำหรับกำรน ำเข้ำข้ำวของมำเลเซียในปี 2562  คำดว่ำจะอยู่ที่ 1.1 ล้ำนตัน สูงกว่ำระดับกำรน ำเข้ำ
เฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 8 
  ส ำหรับกำรน ำเข้ำธัญพืชโดยรวม (รวมข้ำว) จะอยู่ที่ 6.6 ล้ำนตัน สูงกว่ำระดับกำรน ำเข้ำเฉลี่ย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6  โดยส่วนใหญ่เป็นข้ำวโพด (Maize) ซึ่งมีปริมำณน ำเข้ำ 3.8 ล้ำนตัน  ข้ำวสำลี 1.8 
ล้ำนตัน ซึ่งมีปริมำณน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคขนมปังและเบเกอรี่ในประเทศ
มำเลเซียที่เพ่ิมมำกข้ึน   

 อินโดนีเซีย ในปี 2562 มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้ำว 10.66 ล้ำนเฮกตำร์ มีผลผลิตข้ำวเปลือกแห้ง      
54.59 ล้ำนตัน (ส่วนใหญ่ผลผลิตมำจำกเกำะชวำ) คิดเป็นปริมำณข้ำวสำร 31.29 ล้ำนตัน ส ำหรับกำรบริโภค
ภำยในประเทศมีควำมต้องกำร 2.5 ล้ำนตันต่อเดือน   

 ฟิลิปปินส์ ในปี 2563/64 คำดว่ำจะมีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำว 4.45 ล้ำนเฮกเตอร์ ผลผลิตข้ำว
ประมำณ 11 ล้ำนตัน ลดลงจำกป ี2562/63 ที่มีปริมำณผลผลิต 11.40 ล้ำนตัน หรือลดลงร้อยละ 3.51 และ
คำดว่ำจะมีกำรบริโภคข้ำวภำยในประเทศ 14.30 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2562/63 ที่มีปริมำณกำรบริโภค 
14.20 ล้ำนตัน หรือเพ่ิมข้ึน 0.70 ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีกำรบริโภคข้ำวประมำณ 36,000 ตันต่อวัน 

 เมียนมา มีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวประมำณ 44.38 ล้ำนไร่ คำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวในปี 2561/62   
จะมีปริมำณ 13.40 ล้ำนตันเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560/61 ซึ่งมีผลผลิต 13.20 ล้ำนตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 
เนื่องจำกรำคำข้ำวที่ปรับตัวสูงขึ้นจูงใจให้เกษตรกรหันมำปลูกข้ำวมำกขึ้น รวมทั้งปัจจัยกำรใช้เมล็ดพันธุ์และ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่มีคุณภำพสูงขึ้น โดยกำรผลิตข้ำวในปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.4 
เมื่อเปรียบเทียบจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ปริมำณกำรผลิตข้ำวของเมียนมำมีมำกเกินเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ โดยมีอุปทำนส่วนเกินส ำหรับกำรส่งออกด้วย ดังนั้น จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำ
สินค้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมอำจมีกำรน ำเข้ำข้ำวชนิดพิเศษท่ีเมียนมำไม่สำมำรถปลูกได้เป็นบำงกรณี 
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 กัมพูชา มีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดหรือกว่ำ 3 ล้ำนเฮกตำร์ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 25 จังหวัด โดยพื้นที่เพำะปลูกส ำคัญ ได้แก่ จังหวัดไพรแวง ตำแก้ว และพระตะบอง     

 เวียดนาม ในช่วงมกรำคม – พฤษภำคม 2563 เวียดนำมมีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวในช่วงฤดูหนำว 
2562/ฤดูใบไม้ผลิ  2563  3.0 ล้ำนเฮคเตอร์  ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของ                    
ปี 2561/2562 โดยภำคเหนือมีพ้ืนที่เพำะปลูก 1.1 ล้ำนเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.8 และภำคใต้ 1.9 ล้ำน     
เฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 3.9 ทั้งนี้ ภำคใต้ของเวียดนำมมีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวในช่วงฤดูร้อน – ฤดูใบไม้ร่วง 2563         
773.2 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 ส ำหรับกำรเก็บเกี่ยวข้ำว
ในช่วงฤดูหนำว 2562/ฤดูใบไม้ผลิ 2563 ในภำคใต้ได้ 1.9 ล้ำนเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2561/2562 ทั้งนี้ คำดว่ำผลผลิตต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 6,730 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพ่ิมข้ึน 
30 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ ผลผลิตรวมอยู่ที่ 13.44 ล้ำนตัน ลดลง 464.2 พันตัน 

 สปป.ลาว กำรปลูกข้ำวนำแซงทั่วประเทศทั่วประเทศในปี 2563 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 89,041 เฮกตำร์ 
เท่ำกับร้อยละ 99 ของแผนกำรที่วำงไว้ ซึ่งแบ่งเป็นพ้ืนที่ในภำคใต้ร้อยละ 11.1 ภำคกลำง ร้อยละ 96 และ
ภำคเหนือร้อยละ 91 สำเหตุของกำรปลูกข้ำวนำแซงล่ำช้ำในปีนี้ เนื่องจำกสภำพอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะ
ภำคเหนือที่มีอำกำศหนำวเย็น กำรให้งบประมำณในกำรซ่อมบ ำรุงระบบชลประทำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ   
ที่ล่ำช้ำอย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรลดรำคำไฟฟ้ำและรำคำน้ ำมันท ำให้เกษตรกรต้องสูบน้ ำจำกบ่อให้เพียงพอต่อ
กำรปลูกข้ำวนำแซง  

 (2) สถำนกำรณ์น ำเข้ำข้ำวกลุ่มประเทศอำเซียนที่น ำเข้ำเป็นหลัก ได้แก่ 
 การน าเข้า แหล่งน าเข้าส าคัญ 
สิงคโปร์ ในปี 2563 (ม.ค.- พ.ค.) น ำเข้ำข้ำวปริมำณ 202,916 ตัน มูลค่ำ 158.05 

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมำณและมูลค่ำเพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 58.65 และ 70.52 ตำมล ำดับ โดยไทยมีส่วนแบ่งตลำดเป็น     
อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 38.27 รองลงมำได้แก่ อินเดีย (ร้อยละ 27.63) 
และเวียดนำม (ร้อยละ 19.40) 

ไทย อินเดีย และ
เวียดนำม 

มำเลเซีย ในปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) น ำเข้ำข้ำวปริมำณ 271,942 ตัน มูลค่ำ 125.98 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมำณและมูลค่ำเพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 25.21 และร้อยละ 24.53 ตำมล ำดับ โดยเวียดนำมมีส่วนแบ่งตลำด
เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 48.18 รองลงมำได้แก่ อินเดีย (ร้อยละ 13.38) 
และไทย (ร้อยละ 12.28) 

เวียดนำม อินเดีย และ 
ไทย 

อินโดนีเซีย ในปี 2563 (ม.ค. – เม.ย.) น ำเข้ำข้ำวปริมำณ 68,884 ตัน มูลค่ำ 39.38 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมำณและมูลค่ำลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 44.87 และ 22.60 ตำมล ำดับ โดยปำกีสถำนมีส่วนแบ่งตลำดเป็น
อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองลงมำได้แก่ ไทย (ร้อยละ 28.26) และ
เมียนมำ (ร้อยละ 20.69) 

ปำกีสถำน ไทย และ
เมียนมำ 

ฟิลิปปินส์ ในปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) น ำเข้ำข้ำวปริมำณ 568,552 ตัน มูลค่ำ 
196.18 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมำณและมูลค่ำลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 46.65 และ 49.63 ตำมล ำดับ โดยเวียดนำมมีส่วน
แบ่งตลำดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 83.69 รองลงมำได้แก่ เมียนมำ 
(ร้อยละ 10.75) และไทย (ร้อยละ 5.54) 

เวียดนำม เมียนมำ 
และ ไทย 
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 การน าเข้า แหล่งน าเข้าส าคัญ 
สปป.ลำว ในปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) น ำเข้ำข้ำวมูลค่ำ 9.37 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดย

น ำเข้ำจำกเวียดนำมมำกเป็นอันดับ 1 มูลค่ำ 7.31 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิด
เป็นร้อยละ 78.01 รองลงมำได้แก่ ไทย มูลค่ำ 1.54 แสนเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นร้อยละ 16.38 และสหรัฐฯ มูลค่ำ 4.12 แสนเหรียญสหรัฐฯ คิด
เป็นร้อยละ 4.40 

เวียดนำม ไทย สหรัฐฯ 
จีน เมียนมำ 

ที่มำ: Global Trade Atlas และข้อมูลจำก สคต. ต่ำงๆ  

(3) สถำนกำรณ์ส่งออกข้ำวกลุ่มประเทศหลักในอำเซียนที่มีกำรส่งออกข้ำว ได้แก่  
ประเทศ การส่งออก ตลาดส่งออกส าคัญ 
เวียดนำม ปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) ส่งออกข้ำวปริมำณรวม 3.091 ล้ำนตัน มูลค่ำ 

(FOB) 1.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมำณและมูลค่ำเพ่ิมขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.2 และ 26.8 ตำมล ำดับ โดยฟิลิปปินส์เป็น
ตลำดส่งออกอันดับ 1 มูลค่ำ 598.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ รองลงมำได้แก่ 
จีน มูลค่ำ 257.4 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และมำเลเซีย มูลค่ำ 124.5 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ   

ฟิลิปปินส์ จีน มำเลเซีย 
กำนำ และโกตดิวัวร์ 

ไทย ปี 2563 (ม.ค.- เม.ย.) ส่งออกข้ำวปริมำณรวม 2.11 ล้ำนตัน มูลค่ำ
ส่งออก 1,356 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมำณและมูลค่ำลดลงจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.15 และ 15.89 ตำมล ำดับ โดยไทยเป็นผู้
ส่งออกข้ำวอันดับ 2 ของโลก รองจำกอินเดีย 

สหรัฐอเมริกำ แอฟริกำใต้    
แองโกลำ โมซัมบิก และ
ญี่ปุ่น 

เมียนมำ ในปี 2563 (ม.ค.- เม.ย.) ส่งออกข้ำวมูลค่ำรวม 190.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.1 โดยตลำดส่งออกส ำคัญ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย โกตดิวัวร์ ฮ่องกง เป็นต้น ทั้งนี้ สหพันธ์ข้ำวเมียนมำ หรือ 
Myanmar Rice Federation (MRF) เปิดเผยว่ำ ในช่วงต้นปีงบประมำณ 
2019-20 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 10 ม.ค. 63 เมียนมำส่งออกข้ำวสำร
และปลำยข้ำวหักกว่ำ 980,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 280 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นกำรส่งออกข้ำวสำร (Rice) ปริมำณ 684,000 ตัน และ
ปลำยข้ำวหัก (Broken rice) ปริมำณกว่ำ 302,000 ตัน 

อินโดนีเซีย โกตดิวัวร์ 
ฮ่องกง สิงคโปร์  

กัมพูชำ ในปี 2563 (ม.ค.- พ.ค.) ส่งออกข้ำวไปยัง 57 ประเทศทั่วโลก รวม 
356,097 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยส่งออกไปสหภำพยุโรปมำกเป็นอันดับ 1 ปริมำณ 122,010 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 34.26 รองลงมำได้แก่ จีน ปริมำณ 119,833 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
33.65 และกำบองปริมำณ 20,119 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกข้ำว
หอมรวมปริมำณ 289,287 ตัน และข้ำวขำวปริมำณ 62,779 ตัน  

สหภำพยุโรป จีน 
กำบอง  

 

ที่มำ: Global Trade Atlas และข้อมูลจำก สคต. ต่ำงๆ  
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(4) ตำรำงประมำณกำรผลผลิตข้ำวของประเทศในภูมิภำคอำเซียน (ข้อมูลจำก USDA) 
 2561/62 2562/63 2563/64 % 62/63 - 

63/64 
อินโดนีเซีย 34.20 33.50 34.90 4.18 
เวียดนาม 27.34 27.37 27.20 -0.62 
ไทย 20.34 18.00 20.40 13.33 
เมียนมา 13.20 12.70 13.10 3.15 
ฟิลิปปินส์ 11.73 11.40 11.00 -3.51 
กัมพูชา 5.74 5.74 5.78 0.70 

    ที่มำ: กระทรวงเกษตรของสหรฐัฯ (USDA) เดือนมิถุนำยน 2563/ไม่มีข้อมลูส ำหรับประเทศบรูไนและ สิงคโปร์ (ไมผ่ลิตข้ำว)
และไม่ปรำกฎข้อมูลส ำหรับ สปป.ลำว และมำเลเซีย 

 1.2 ตลาดและแนวโน้มการบริโภค                                                                                                                    
       หน่วย: ล้ำนตันข้ำวสำร  

 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 % 62/63 - 
63/64 

บริโภค 102.32 102.68 102.04 102.82 0.76 
   ที่มำ: กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) เดือนมิถุนำยน 2563 

 ในปี 2560/61 – 2562/63 อำเซียนมีกำรบริโภคข้ำวภำยในภูมิภำคเฉลี่ย 102.35 ล้ำนตันต่อปี 
ส ำหรับในปี 2563/64 คำดว่ำอำเซียนจะมีกำรบริโภคข้ำวปริมำณ 102.82 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ         
ปีก่อนที่มีปริมำณ 102.04 ล้ำนตันหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.76 เนื่องจำกแนวโน้มกำรขยำยตัวของจ ำนวนประชำกร
ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 ข้ำวถือเป็นอำหำรหลักส ำคัญของประชำกรในภูมิภำคอำเซียนที่มีกำรบริโภคในลักษณะทั้งอำหำรหลัก     
ที่เป็นอำหำรคำวและอำหำรว่ำงจ ำพวกขนมต่ำงๆ โดยทุกประเทศในอำเซียนมีกำรปลูกข้ำวเป็นอุตสำหกรรม
กำรเกษตรหลัก (ยกเว้นสิงคโปร์ที่มีพ้ืนที่เพำะปลูกและรัฐบำลควบคุมพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรเพียงร้อยละ 3 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดเพ่ือเพำะปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ เลี้ยงสัตว์ แต่ไม่มีกำรเพำะปลูกข้ำว) ส ำหรับประเทศที่สำมำรถปลูกข้ำวได้
มำกแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังจ ำเป็นต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำ
ข้ำวจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งประชำกรในประเทศเหล่ำนี้มีอัตรำกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องทั้งจำกกำรขยำยตัวของ
ประชำกรในประเทศ รวมถึงแรงงำนต่ำงถ่ิน ส่งผลให้แนวโน้มกำรน ำเข้ำข้ำวจะมำกเพ่ิมข้ึนในอนำคต  

 นอกจำกจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ปัจจัยส ำคัญอีกประกำรที่ท ำให้มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโดยเฉพำะ
ตลำดพรีเมียมจะเพ่ิมขึ้นในอนำคต คือรำยได้ต่อหัวของประชำกรที่เพ่ิมสูงขึ้น ภำวะควำมเป็นเมือง รวมถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่หันมำใส่ใจต่อสุขภำพมำกขึ้น ซึ่งท ำให้กำรเจำะตลำดข้ำวคุณภำพดีของไทย เช่น ข้ำวหอมมะลิไทย      
ข้ำวอินทรีย์ รวมถึงข้ำวสีและข้ำวเพ่ือสุขภำพชนิดอ่ืน ๆ อำทิ ข้ำวไรซ์เบอร์รี่ ข้ำวหอมนิล ข้ำวหอมมะลิแดง 
สำมำรถท ำกำรตลำดได้ง่ำยขึ้น  

 ในส่วนของประเทศคู่แข่งผู้ผลิตข้ำว เช่น กัมพูชำ ลำว เวียดนำม และเมียนมำ มีแนวโน้มกำรส่งออก   
ข้ำวเพ่ิมมำกขึ้นและมีกำรน ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศค่อนข้ำงน้อย แม้ว่ำจะมีควำมต้องกำรข้ำวพรีเมียมจำก
ต่ำงประเทศในกลุ่มผู้มีรำยได้สูงหรือกลุ่ม Expat อยู่บ้ำง  
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2. โอกาส อปุสรรค และความท้าทาย 

โอกาส อุปสรรค/ความท้าทาย 
คุณภำพและรสชำติของข้ำวไทยเป็นที่ยอมรับในตลำด
อำเซียน 

รำคำข้ำวไทยสูงกว่ำรำคำข้ำวที่มำจำกตลำดอ่ืน เช่น 
เวียดนำม 

ไทยเป็นเจ้ำตลำดของข้ำวในอำเซียนมำอย่ำงยำวนำน กำรแข่งขันในตลำดข้ำวอำจมีควำมรุนแรงมำกขึ้น  
ร้ำนอำหำรไทยในอำเซียนมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  มีกำรใช้ชื่อของข้ำวไทยในกำรจ ำหน่ำยข้ำวประเภทอ่ืน ๆ  
ผู้บริโภคมีรำยได้สูงขึ้นและมีควำมพิถีพิถันในกำรเลือก
ซื้อข้ำว  

กฎระเบียบในบำงประเทศค่อนข้ำงเข้มงวด โดยเฉพำะ
ประเทศท่ีสำมำรถปลูกข้ำวได้  

ผู้บริโภคเลือกซ้ือข้ำวที่ดีต่อสุขภำพมำกขึ้น หลำยประเทศในอำเซียนเริ่มมีนโยบำยพึ่งพำตนเองใน
เรื่องอำหำร เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย  

บำงประเทศมีกำรน ำเข้ำข้ำวเพ่ือไปใช้ในอุตสำหกรรม
แปรรูปอำหำร 

ค่ำเงินบำทแข็งค่ำต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเงินสกุลอ่ืน  
ท ำให้ผู้ซื้อต้องซื้อข้ำวในรำคำที่สูงขึ้น  

 
3. กลยุทธ์เจาะตลาดและแผนงานผลักดัน 

3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม In-store promotion ทั้ง Online และ 
Offline ร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ/ซุปเปอร์มำร์เก็ต/โมเดิร์นเทรด/ร้ำนค้ำต่ำงๆ  หรือกิจกรรมงำนแสดงสินค้ำ 
Thailand Week รวมถึงกำรเจำะตลำดเมืองรองที่มีศักยภำพและข้ำวไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมำกนัก  

3.2 เน้นกำรประชำสัมพันธ์ข้ำวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยมำกขึ้นและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพข้ำวไทย 
รวมทั้งกำรประชำพันธ์ข้ำวไทยชนิดอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกข้ำวหอมมะลิไทยและมีรำคำต่ ำกว่ำ เช่น ข้ำวขำว         
ข้ำวหอมไทย เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกำสและเป็นทำงเลือกให้กับผู้บริโภคหันมำซื้อข้ำวไทยมำกข้ึน  

3.3 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโฆษณำ/ประชำสัมพันธ์/รณรงค์บริโภคข้ำวไทย เพ่ือให้ข้ำวไทยเป็นที่รู้จักมำกขึ้น 

3.4 ประชำสัมพันธ์ข้ำวไทยร่วมกับร้ำนอำหำรไทยที่ได้รับตรำ Thai Select และส่งเสริมให้ร้ำนอำหำรไทย       
ใช้ข้ำวไทยสในกำรเสริฟ์ลูกค้ำและข้ำวไทนเป็นวัตถุดิบในกำรปรุงอำหำรไทยเมนูต่ำงๆ  

3.5 ขยำยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ในช่องทำงออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ รวมถึง Youtuber และ
รำยกำรโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น 

3.6 ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวไทยต่ำงๆ ทั้งประเภทอำหำร (Food) และไม่ใช่อำหำร 
(Non-Food) เช่น ขนมขบเคี้ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ ำมันร ำข้ำว น้ ำนมข้ำว เครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว และ
เวชภัณฑ์ เป็นต้น ทีส่ำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับข้ำวไทยและช่วยเพ่ิมโอกำสช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย 

3.7 ร่วมมือกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้ำวไทยและสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรน ำเข้ำข้ำวในประเทศผู้น ำเข้ำข้ำวส ำคัญ เช่น มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เพ่ือให้มีกำรเจรจำซื้อข้ำวจำกไทย เมื่อมีควำมต้องกำรข้ำวในประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือด้ำนกำรค้ำข้ำว/กำรส่งออกข้ำวกับประเทศผู้ผลิตข้ำวส ำคัญ เช่น เวียดนำม กัมพูชำ เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจต่อรอง
และไม่ตัดรำคำขำยระหว่ำงกัน 
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4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (อาทิ GSP FTAs การเมือง การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ ฯลฯ) 

4.1 ไทยจ ำเป็นต้องพัฒนำผลิตภำพในกำรผลิตข้ำวในประเทศ โดยกำรพัฒนำระบบชลประทำน โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ ในกำรเพำะปลูกข้ำว เพ่ือให้มีต้นทุนต่ ำลงและสำมำรถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำคได้  

4.2 กำรน ำเข้ำข้ำวในสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยกฎหมำย Price Control (Rice) 1990 และ Price Control Act 
(Chapter244) ซึ่งออกโดย Ministry of Trade and Industry โดยผู้น ำเข้ำข้ำวในสิงคโปร์จะต้องเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในสิงคโปร์เท่ำนั้น และผู้น ำเข้ำจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเรื่องกำรเก็บสต๊อกข้ำวในสิงคโปร์ Rice 
Stockpile Scheme (RSS) ภำยใตก้ฎหมำย Price Control (Rice) 1990 

4.3 ปัจจุบันรัฐบำลมำเลเซียให้สิทธิแก่ BERNAS เป็นผู้น ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศแต่เพียงผู้เดียวและ         
กำรน ำเข้ำข้ำวต้องด ำเนินกำรผ่ำนทำงเรือเท่ำนั้น โดยก ำหนดจุดน ำเข้ำทำงเรือ 11 แห่ง 

4.4 อินโดนีเซียก ำหนดระเบียบกระทรวงกำรค้ำ ให้กำรน ำเข้ำข้ำวขำวเพ่ือกำรทั่วไป ด ำเนินกำรโดย BULOG 
หรือ National Logistic Supply Organization ของอินโดนีเซียเท่ำนั้น ภำยหลังจำกได้รับค ำรับรองกำรน ำเข้ำ 
(Import Recommendation) จำกกระทรวงประสำนงำนด้ำนเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ส่วนข้ำวหักเพ่ือน ำมำใช้
ในอุตสำหกรรมอำหำร สำมำรถน ำเข้ำโดยผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเข้ำประเภท API-P (เป็นกำรน ำเข้ำ
เพ่ือผลิตสินค้ำ) เท่ำนั้น 

4.5 ฟิลิปปินส์มีกำรออกกฎหมำย Rice Tariffication Bill Rice ซึ่งเป็นกฎหมำยที่จะออกมำเพ่ือทดแทน
นโยบำยกำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำข้ำวเชิงปริมำณ (Quantitative Restrictions – QR) ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำว คำดว่ำ      
จะท ำให้อัตรำเงินเฟ้อลดต่ ำลง ทั้งนี้ ได้ก ำหนดให้ข้ำวที่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศในอำเซียน ต้องเสียภำษีน ำเข้ำ     
ร้อยละ 35 ส่วนข้ำวที่น ำเข้ำจำกประเทศอ่ืน ๆ ต้องเสียภำษีร้อยละ 50 

4.6 รัฐบำลเมียนมำได้ออกประกำศอนุญำตให้ต่ำงชำติสำมำรถด ำเนินธุรกิจส่งออกสินค้ำข้ำวและสินค้ำ         
โภคภัณฑ์ได้ เพ่ือกระตุ้นภำคกำรส่งออกและกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำว ดังนั้น เมียนมำอำจก้ำวขึ้นมำเป็นคู่แข่งส ำคัญ
ของไทยในกำรส่งออกสินค้ำข้ำว เนื่องจำกเป็นสินค้ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลเมียนมำให้กำรส่งเสริมอย่ำงเต็มที่ 
นอกจำกนี้เมียนมำเริ่มหันมำมุ่งเน้นกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวให้มีคุณภำพมำกข้ึน 

4.7 ประเทศผู้ผลิตข้ำวส ำคัญในภูมิภำค เช่น เวียดนำมและกัมพูชำ มีแนวโน้มในกำรส่งเสริมกำรตลำดข้ำว    
และกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงมำกขึ้น โดยข้ำวไทยมีควำมเสี่ยงที่จะ
สูญเสียส่วนแบ่งตลำดให้กับประเทศคู่แข่งดงักล่ำวมำกขึ้นในอนำคต  

4.8 ภำยหลังควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี เวียดนำม – สหภำพยุโรป หรือ EVFTA มีผลบังคับใช้ในวันที่              
1 กรกฏำคม 2563 จะท ำให้เวียดนำมมีควำมได้เปรียบในกำรส่งออกข้ำวไปยังตลำดสหภำพยุโรปมำกขึ้น และ
ภำยใต้ควำมตกลงดังกล่ำว สหภำพยุโรปให้โควตำภำษีกำรส่งออกข้ำวในอัตรำร้อยละ 0 แก่ข้ำวเวียดนำม ส ำหรับ 
ข้ำวขำว ปริมำณ 30,000 ตัน ข้ำวเปลือก ปริมำณ 20,000 ตัน (เทียบเท่ำข้ำวสำร 13,800 ตัน) และข้ำวหอม 
(fragrant rice) ปริมำณ 30 ,000 ตัน ส ำหรับข้ำวหัก (Broken Rice) อัตรำภำษีจะลดลงร้อยละ 50 ทันที          
ที่ควำมตกลงดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ และทะยอยลดลงภำยใน 5 ปี ซึ่งจะท ำให้ไทยมีควำมเสี่ยงที่สูญเสียส่วนแบ่ง
ตลำดข้ำวในสหภำพยุโรปบำงส่วนให้แก่เวียดนำม 
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5. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 มาเลเซีย หลังจำกท่ีรัฐบำลเวียดนำมได้ระงับกำรส่งออกข้ำวในช่วงต้นเดือนมีนำคม 2563 โดยจะไม่มีกำร

ลงนำมในสัญญำขำยข้ำวฉบับใหม่ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนมีนำคม เพ่ือให้แน่ใจว่ำเวียดนำมจะมีข้ำวเพียงพอต่อกำร
บริโภคภำยในประเทศ รัฐบำลมำเลเซียได้ออกมำแถลงสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนว่ำมำเลเซียมีสต็อกข้ำว
เพียงพอส ำหรับกำรบริโภคในระยะเวลำ 2 เดือนครึ่ง จำกสต็อกข้ำวที่มีอยู่ในปัจจุบัน 500,000 ตัน ในขณะที่
ควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศอยู่ที่ประมำณ 200,000 ตันต่อเดือน  ทั้งนี้  BERNAS ผู้น ำเข้ำข้ำวรำยเดียว
ของมำเลเซียได้ท ำสัญญำซื้อข้ำวจำกเวียดนำมไว้จนถึงเดือนพฤษภำคม 2563  แล้วแม้ว่ำข้ำวจะมีรำคำสูงและ       
ในขั้นต่อไปมำเลเซียอำจจะพิจำรณำซื้อข้ำวจำกประเทศอ่ืน อำทิ ปำกีสถำน อินเดีย เมียนมำ และไทย 

 ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2563 หน่วยงำน PITC ได้จัดประมูลกำรน ำเข้ำข้ำวแบบ G to G ปริมำณ 
300,000 ตัน ผ่ำนระบบ Teleconference (zoom) โดยมีประเทศเข้ำร่วมเสนอขำย 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมำ 
เวียดนำม ไทย และอินเดีย โดยกรมกำรค้ำต่ำงประเทศในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนรัฐบำลไทยเข้ำร่วมกำรประมูล
ดังกล่ำว และต่อมำเมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 หน่วยงำน PITC ได้แจ้งผลกำรประเมินกำรเสนอรำคำขำย     
ต่อประเทศผู้เข้ำร่วมกำรประมูล (Bid Ranking of Qualified Bids)  ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2563 
กระทรวงกำรค้ำและอุตสำหกรรมฟิลิปปินส์ ออกมำระบุว่ำหน่วยงำน PITC จะยุติกำรด ำเนินกำรน ำเข้ำข้ำวแบบ       
G to G เนื่องจำกไม่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำข้ำวดังกล่ำวหลังจำกที่ รัฐบำลเวียดนำมได้ยกเลิกกำรห้ำมส่งออกข้ำว
ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2563 เป็นต้นมำ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ปริมำณสต็อกข้ำวในประเทศได้ 
นอกจำกนี้ เห็นว่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโดยผู้ค้ำเอกชนตำมปกติ จะท ำให้รัฐบำลมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีน ำเข้ำเพ่ิม
มำกขึ้น ซึ่งเงินภำษีน ำเข้ำข้ำวจะถูกใช้เพ่ือกองทุน RCEF ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมข้ำวในประเทศ 
อย่ำงไรก็ดี ตำมรำยงำนข่ำวก่อนหน้ำนี้ หน่วยงำน PITC ประสบปัญหำในกำรขอรับเงินงบประมำณในกำรจัดซื้อ
ข้ำวดังกล่ำวจำกกระทรวงงบประมำณและกำรจัดกำร (Department of Budget and Management: DBM) 

 สิงคโปร์ เมื่อเดือนมกรำคม 2563 รัฐบำลสิงคโปร์ได้มีกำรหำรือและขอควำมร่วมมือจำกซูเปอร์มำเก็ต       
รำยใหญ่ของสิงคโปร์สำมรำย ได้แก่ NTUC FairPrice ,  Sheng Siong และบริษัท Dairy Farm International 
ให้เพ่ิมปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวจำกประเทศผู้ส่งออกข้ำวรำยใหญ่ เช่น ไทย เวียดนำม อินเดีย เมียนมำ แ ละ            
จำกประเทศผู้ส่งออกรำยเล็กอ่ืนๆ โดยขณะนี้ NTUC FairPrice น ำเข้ำข้ำวจำกไทยปริมำณ 7,000 - 9,000 ตัน
ต่อสัปดำห์ ในขณะที่ Sheng Siong น ำเข้ำข้ำวปริมำณ 5,000 ตันต่อสัปดำห์ (น ำเข้ำมำกขึ้น 50% เมื่อเทียบกับ
ช่วงสถำนกำรณ์ปกติ) ทั้งนี้ ในช่วงเวลำนี้ ซูเปอร์มำร์เก็ตทั้งสำมรำยได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เรื่องกำรเก็บสต๊อกข้ำว Rice Stockpile Scheme (RSS) และข้ำวที่รัฐบำลได้ขอให้น ำเข้ำเพ่ิมเติมจะถูกน ำไปเก็บ
ที่ในสถำนที่ที่รัฐบำลจัดไว้ให้และรัฐบำลจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสถำนที่ ส ำหรับผู้น ำเข้ำข้ำวรำยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
เข้ำร่วมโครงกำรนี้ จะต้องปฏิบัติตำมรูปแบบ ภำยใต้ข้อก ำหนด Rice Stockpile Scheme (RSS) ตำมปกติ 

 เวียดนาม  
  ภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลำยลง เวียดนำมได้อนุญำตให้มีกำรส่งออก
ข้ำวได้ตำมปกติ ส่งผลให้สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในตลำดข้ำวโลกมีควำมรุนแรงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม USDA 
คำดกำรณ์ว่ำ ปริมำณกำรผลิตข้ำวโลกในปี 2563 อยู่ที่ 493.8 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 0.5 จำกปีก่อน ในขณะที่
ควำมต้องกำรบริโภคข้ำวอยู่ที่ 490.2 ล้ำนตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 โดยในปีนี้ ประเทศผู้น ำเข้ำข้ำวหลำยประเทศ        
ยังมีควำมต้องกำรน ำเข้ำข้ำว อำทิ ฟิลิปปินส์ มีควำมต้องกำรน ำเข้ำข้ำวประมำณ 300,000 ตัน มีกำรประมูลซื้อไป
แล้ว 105,000 ตัน เพ่ือรองรับควำมต้องกำรข้ำวในช่วงไตรมำสที่ 3 บังกลำเทศ ต้องกำรน ำเข้ำข้ำว 200,000 ตัน 
เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรช่วยเหลือประชำชนในกรณีเกิดสำธำรณภัย จีน ถึงแม้ว่ำจะมีกำรส ำรองอำหำรประเภท ข้ำว 
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ข้ำวโพด ข้ำวสำลี ร้อยละ 95 ตำมนโยบำย Food self – sufficiency แต่จีนยังอนุญำตให้มีกำรน ำเข้ำภำยใต้โควตำ
ภำษีได ้นอกจำกนี้ ยังมีควำมต้องกำรจำกอินโดนีเซีย และไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งควำมต้องกำรน ำเข้ำดังกล่ำว เป็นโอกำส
ส ำหรับผู้ส่งออกข้ำวไทย ประกอบกับในช่วงประมำณ 1 เดือนที่ผ่ำนมำ ภำยหลังเวียดนำมอนุญำตให้ส่งออกได้ปกติ 
รำคำข้ำวไทยได้ปรับตัวลดลงตำมปริมำณซัพพลำยข้ำวในตลำดโลก ท ำให้ข้ำวไทยสำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้ดีขึ้น   

 อินโดนีเซีย รัฐบำลอินโดนีเซียยืนยันควำมมั่นใจว่ำผลผลิตข้ำวในประเทศจะมีปริมำณเพียงพอ ส ำหรับควำม
ต้องกำรข้ำวในช่วงเดือนเทศกำล Idul Friti และช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 อินโดนีเซียจึงจะยังไม่        น ำเข้ำ
ข้ำว  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 ประเทศในกลุ่มอำเซียนเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้ำของตลำดข้ำวไทย และยังเป็นตลำดที่มีศักยภำพ        
เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่มีมำกถึงกว่ำ 600 ล้ำนคน และผู้บริโภคมีก ำลังซื้อสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
ข้ำวพรีเมียมในตลำดสิงคโปร์ ซึ่งประชำกรมีก ำลังซื้อสูง หรือในประเทศก ำลังพัฒนำอ่ืน ๆ ซึ่งมีกลุ่มผู้มีรำยได้สูง 
โดยข้ำวและอำหำรไทยถือเป็นอำหำรระดับพรีเมียมและสำมำรถผลักดันกำรจ ำหน่ำยข้ำวในกลุ่มร้ำนอำหำรไทย 
โรงแรมหรือซุปเปอร์มำร์เก็ตระดับพรีเมียมได้ หรืออำจพิจำรณำเจำะตลำดข้ำวประเภทอ่ืนๆ นอกจำก               
ข้ำวหอมมะลิไทย เนื่องจำกไทยมีข้ำวหลำยสำยพันธุ์ที่สำมำรถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่ำงหลำกหลำย 

 อย่ำงไรก็ดี หลำยประเทศในภูมิภำค เช่น เวียดนำม เมียนมำ กัมพูชำ มีแนวโน้มที่จะปลูกข้ำวส ำหรับ          
กำรส่งออกเพ่ิมมำกขึ้น และอำจเป็นคู่แข่งของไทยในอนำคต ไทยจึงจ ำเป็นต้องวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดของข้ำวไทย
และข้ำวหอมมะลิไทยให้ชัดเจนเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันได้ และน ำเสนอข้ำวคุณภำพดีและข้ำวเพ่ือสุขภำพชนิดใหม่ๆ 
รวมทั้งข้ำวอินทรีย์ เพ่ือเจำะตลำดกลุ่มผู้บริโภคท่ีหันมำใส่ใจกับสุขภำพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคมองเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้ำวไทยกับข้ำวจำกประเทศอ่ืนๆ กำรสร้ำง      
อัตลักษณ์ของข้ำวไทยในตลำดอำเซียน จึงถือเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก โดยกรมฯ ควรร่วมมือกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
ด ำเนินกำรพัฒนำและจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมทีช่ัดเจน  
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