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ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน 
 

 อาเซียนถือเป็นเมืองหลวงสินค้าข้าวแห่งหนึ่งของโลก โดยประชากรในอาเซียนรับประทานข้าวเป็น      
อาหารหลัก และข้าวถือเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในอาเซียนมีผลผลิตรวมกว่า 120 ล้านตันข้าวสาร         
ใช้บริโภคภายในภูมิภาคประมาณ 105 ล้านตันข้าวสารและมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 15 ล้านตันข้าวสาร       
โดยมีการค้าข้าวภายในอาเซียนประมาณ 4 - 5 ล้านตัน สำหรับผลผลิตส่วนที่ เหลือมีการส่งออกไปจำหน่าย        
นอกภูมิภาค ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวในอาเซียนมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศในกลุ่ม
อาเซียนหลายประเทศมีศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และส่งออกในอันดับต้นๆ ของโลก 
ในขณะที่หลายประเทศสามารถปลูกข้าวได้ปริมาณมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ              
ทำให้จำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ ่มเติม โดยสามารถแบ่งกลุ ่มจากประเทศผู ้ผลิตและผู ้ส่งออกข้าวในอาเซียน         
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  
 

สำหรับตลาดข้าวไทยในภูมิภาคอาเซียน สามารถแบ่งประเทศต่างๆ ออกเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายและ
ประเทศคู่แข่งสำคัญได ้ดังนี้ 

 
 
 

• ไทย
• เวียดนาม
• เมียนมา
• กัมพูชา
• สปป.ลาว

ผลิตข้าวได้มาก
และส่งออก

• สิงคโปร์
• บูรไน

ผลิตได้น้อย       
ต้องน าเข้า

• ฟิลิปปินส์
• อินโดนีเซีย
• มาเลเซีย

ผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
บริโภค

กลุ่มประเทศลูกค้าเป้าหมาย       กลุ่มประเทศคู่แข่ง

- สิงคโปร์                               - เวียดนาม

- มาเลเซีย                              - กัมพูชา

- อินโดนีเซีย                            - ลาว

- ฟิลิปปินส์                             - เมียนมา
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1. ภาพรวมสถานการณ์ 
 1.1 ภาพรวมสถานการณ์ผลผลิตอาเซียน 

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

63/64 
ผลผลิต 120.04 116.06 113.60 115.80 1.94 
สต็อก 13.43 14.74 14.21 14.71 3.52 

ที่มา: กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564 

• ในช่วงปี 2560/61 – 2562/63 อาเซียนมีผลผลิตข้าวเฉลี่ยปีละ 116.57 ล้านตันข้าวสาร สำหรับ      
ปีการผลิต 2563/64 คาดว่าอาเซียนจะมีผลผลิตข้าวรวม 115.80 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ           
ปีการผลิตก่อนที่มีปริมาณผลผลิต 113.60 ล้านตันข้าวสาร หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.94 สำหรับปริมาณสต็อกข้าว 
คาดว่าจะมีปริมาณรวม 14.71 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณ 14.21 ล้านตันข้าวสาร 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.52 
 

1.2 สถานการณ์การผลิตภายในประเทศ ความต้องการนำเข้าและการส่งออกแต่ละประเทศ  (ข้อมูลจาก สคต. ต่าง )ๆ 
(1) สถานการณ์การผลิต สรุปได้ดังนี้  

• อินโดนีเซีย ข้อมูลจาก Statistics Indonesia ระบุว่าในปี 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว 10.66 
ล้านเฮกตาร์ มีผลผลิตข้าวเปลือกแห้ง 54.59 ล้านตัน (ส่วนใหญ่ผลผลิตมาจากเกาะชวา) คิดเป็นปริมาณข้าวสาร 
31.29 ล้านตัน สำหรับการบริโภคภายในประเทศมีความต้องการ 2.5 ล้านตันต่อเดือน    

• ฟิลิปปินส์ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) คาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรก        
ของ 2564 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) ฟิลิปปินส์จะมีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก 4.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 7.2 จากไตรมาสแรกของปี 2563 ที่มีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก 4.26 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าผลผลิต
ต่อเฮกตาร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.98 ตันต่อเฮกตาร์ จาก 3.88 ตันต่อเฮกตาร์ ในขณะที่ USDA คาดการณ์ว่า ในปี 
2563/64 จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 4.650 ล้านเฮกเตอร์ ผลผลิตข้าวประมาณ 12.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก         
ปี 2562/63 ที่มีปริมาณผลผลิต 11.93 ล้านตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.94 

• เมียนมา ในปี 2563/2564 เมียนมาวางแผนคาดการณ์ผลผลิตการปลูกข้าวนาปรัง (ข้าวที่ปลูก
นอกฤดูการทำนาปกติ) ประมาณ 6.1 ล้านเฮกตาร์ (MHa) โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 เมียนมาเก็บเกี่ยวได้                  
1 ล้านเฮกตาร์ (MHa) เฉลี่ยการเก็บเกี่ยวได้ข้าวนาปี (ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ) 99% และข้าวนาปรัง 
45% ซึ่งผลผลิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอและฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้  ปริมาณ
การผลิตข้าวของเมียนมามีมากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศและมีอุปทานส่วนเกินสำหรับการส่งออก 

• กัมพูชา มีพ้ืนทีเ่พาะปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดสำหรับทำเกษตรกรรมทั้งหมด
หรือกว่า 3 ล้านเฮกตาร์ ครอบคลุมพื้นที่ใน 25 จังหวัด โดยพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ ได้แก่ จังหวัดไพรแวง ตาแก้ว 
และพระตะบอง     

• เวียดนาม พื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาวปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 1.83 ล้านเฮคเตอร์ 
ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562-2563 และจากการสำรวจเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาว     
ปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 1.83 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื ่อเทียบกับช่วงปี 2562 -2563              
โดยภาคเหนือ 62.2 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 44.6 และภาคใต้ 1.76 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.8 
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• สปป.ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ เปิดเผยข้อมูลว่า การปลูกข้าวของ สปป.ลาว ปี 2562       
มีพื้นที่ทั้งหมด 947,995 เฮกตาร์ ผลผลิตรวมทั้งหมด 3,279,110 ตัน โดยแยกออกเป็นข้าวนาปรังจำนวน 
74,185 เฮกตาร์ ผลผลิตรวม 361,965 ตัน ข้าวนาปี จำนวน 780,255 เฮกตาร์ ผลผลิตรวม 2,732,450 
ตัน และข้าวไร่ จำนวน 93,555 เฮกตาร์ ผลผลิตรวม 184,695 ตัน  

• สิงคโปร์ ไม่มีการผลิตข้าว โดยพื้นที่สำหรับการทำเกษตรกรรมในสิงคโปร์มีเพียงร้อยละ 3 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งการเพาะปลูกจะเป็นสินค้าประเภทผักเพียงอย่างเดียว และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ 
การเลี้ยงปลา ไก่ไข่ กุ้ง และปู เท่านั้น สินค้าอาหารมากกว่าร้อยละ 90 จึงยังคงต้องพ่ึงพาการนำเข้าจากประเทศ
อื่นๆ โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารหลักของชาวสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าว 
Temasek Life Sciences Laboratory (TLL) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว โดยมีการศึกษาและพัฒนา
ข้าวกล้องสายพันธุ์หอมมะลิ เป็นพันธุ์แรกของสิงคโปร์โดยใช้ชื ่อว่า "Temasek Rice" ซ่ึงใช้เวลาในการพัฒนา     
และทดลองมากกว่า 8 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี เช่น ทนแล้ง ทนน้ำท่วม ทนต่อโรค
ศัตรูพืช ลำต้นเตี้ยแข็งแรง ทนต่อกระแสลมแรงได้ดีไม่ล้มง่าย รวมทั้งให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยไร่ละ 1 ตัน ซึ่งมากกว่า
ข้าวโดยทั่วไปถึง 4 เท่า 

 (2) ตารางประมาณการผลผลิตข้าวรายประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ข้อมูลจาก USDA) 
 

ประเทศ 2561/62 2562/63 2563/64 % 62/63 - 
63/64 

อินโดนีเซีย 34.20 34.70 35.20 1.44 
เวียดนาม 27.34 27.10 27.10 - 
ไทย 20.34 17.66 18.83 6.63 
เมียนมา 13.20 12.70 12.60 -0.79 
ฟิลิปปินส์ 11.73 11.93 12.40 3.94 
กัมพูชา 5.74 5.74 5.84 1.74 

    ที่มา: กระทรวงเกษตรของสหรฐัฯ (USDA) เดือนเมษายน 2564/ไมม่ีข้อมูลสำหรับประเทศบรไูนและ สิงคโปร์ (ไมผ่ลิตข้าว) 
และไม่ปรากฎข้อมูลสำหรับ สปป.ลาว และมาเลเซีย 

 (3) สถานการณ์นำเข้าข้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่นำเข้าเป็นหลัก ได้แก่ 
ประเทศ การนำเข้า แหล่งนำเข้าสำคัญ 

สิงคโปร์ ปี 2564 (เดือน ม.ค.-มี.ค.) นำเข้าข้าวปริมาณ 87,164 ตัน มูลค่า 60.70 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 5.60 และร้อยละ 10.56 ตามลำดับ โดยนำเข้าจากอินเดียเป็น
อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 40.06 รองลงมาได้แก่ ไทย (ร้อยละ 26.97) และ
เวียดนาม (ร้อยละ 25.64) 

อินเดีย ไทย และ
เวียดนาม 

มาเลเซีย ปี 2564 (ม.ค. – ก.พ.) นำเข้าข้าวปริมาณ 1.28 แสนตัน มูลค่า 62.35      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน        
ร้อยละ 21.11 และร้อยละ 20.73 ตามลำดับ โดยนำเข้าจากอินเดียมากเป็น
อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมาได้แก่ ปากีสถาน (ร้อยละ 15.24) 
และ เวียดนาม  (ร้อยละ 10.88)  

อินเดีย ปากีสถาน และ 
เวียดนาม 
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ประเทศ การนำเข้า แหล่งนำเข้าสำคัญ 
อินโดนีเซีย ปี 2564 (เดือนมกราคม) นำเข้าข้าวปริมาณ 23,868 ตัน มูลค่า 9.15        

ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของ             
ปี 2563 ร้อยละ 65.75 และร้อยละ 70.27 ตามลำดับ โดยนำเข้าจาก
ปากีสถาน มากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 88.82 รองลงมาได้แก่ อินเดีย 
(ร้อยละ 11.16) และจีน (ร้อยละ 0.02) 

ปากีสถาน อินเดียและ
จีน 

ฟิลิปปินส์ ปี 2564 (เดือนมกราคม) นำเข้าข้าวปริมาณ 322,145 ตัน มูลค่า 
130.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 55.75 และ 86.47 ตามลำดับ โดยนำเข้า   
จากเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 92.59 รองลงมาได้แก่ 
เมียนมา (ร้อยละ 4.09) และไทย (ร้อยละ 3.00)  

เวียดนาม เมียนมา 
และไทย  

สปป.ลาว* ปี 2563 สปป.ลาว นำเข้าข้าวมูลค่ารวม 37.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
โดยนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 22.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 60.28 รองลงมาได ้แก่ เว ียดนาม มูลค่า 13.83           
ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 37.37  

ไทย เวียดนาม และ 
จีน 

ที่มา: Global Trade Atlas และ * ข้อมูลจาก สคต.  

(4) สถานการณ์ส่งออกข้าวกลุ่มประเทศหลักในอาเซียนที่มีการส่งออกข้าว ได้แก่  
ประเทศ การส่งออก ตลาดส่งออกสำคัญ 
เวียดนาม* ปี 2564 (เดือนมกราคม) ส่งออกข้าวปริมาณ 347,774 ตัน มูลค่า 

191.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 12.4 และร้อยละ 0.6 ตามลำดับ โดยฟิลิปปินส์เป็น
ตลาดส่งออกอันดับ 1 ปริมาณ 169,871 ตัน รองลงมาได้แก่ จีน 57,849
ตัน และกานา 39,341 แสนตัน 

ฟิล ิปปินส ์ จ ีน กานา 
มาเลเซีย และโกตดิวัวร์ 

เมียนมา* ปี 2563 เมียนมาส่งออกมูลค่า 921.54 ล้านเหรียยสหรัฐฯ ลดลงจาก      
ปี 2562 ที่มีมูลค่าการส่งออก 1,244.40 หรือลดลงร้อยละ 25.94   

จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  

กัมพูชา* ในปี 2563 (ม.ค.- พ.ย.) ส่งออกข้าวไปยัง 63 ประเทศทั ่วโลก รวม 
601,405 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออก
ไปจีนมากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 234,940 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39.09 
รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป ปริมาณ 188,436 ตัน (ร้อยละ 31.35) และ
อาเซียนปริมาณ 78,208 ตัน (ร้อยละ 13.01) โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออก
ข้าวหอมปริมาณ 481,123 ตัน และข้าวขาวปริมาณ 113,703 ตัน  

จีน สหภาพยุโรป และ
อาเซียน 

ไทย ปี 2564 (เดือน ม.ค.-มี.ค.) ส่งออกข้าวปริมาณรวม 1.13 ล้านตัน มูลค่า
ส่งออก 721.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงจาก      
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.88 และ 20.71 ตามลำดับ  
 

สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้    
จีน แคเมอรูน และญี่ปุ่น 

ที่มา: Global Trade Atlas และ* ข้อมูลจาก สคต. ต่างๆ 
 
 



ประจำเดือนเมษายน 2564 
 

 5  
 

 1.2 ตลาดและแนวโน้มการบริโภค                                                                                                                    
           หน่วย: ล้านตันข้าวสาร  

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

บริโภค 102.32 102.98 103.84 103.97 0.13 
    ที่มา: กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) เดือนเมษายน 2564 

• ในปี 2560/61 – 2562/63 อาเซียนมีการบริโภคข้าวภายในภูมิภาคเฉลี่ย 103.05 ล้านตันต่อปี 
สำหรับในปี 2563/64 คาดว่าอาเซียนจะมีการบริโภคข้าว 103.97 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณ 
103.84 ล้านตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.13 เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น 

• ข้าวถือเป็นอาหารหลักสำคัญของประชากรในภูมิภาคอาเซียนที่มีการบริโภคในลักษณะทั้งอาหารหลัก     
ที่เป็นอาหารคาวและอาหารว่างจำพวกขนมต่างๆ โดยทุกประเทศในอาเซียนมีการปลูกข้าวเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรหลัก (ยกเว้นสิงคโปร์ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกและรัฐบาลควบคุมพ้ืนที่ทำการเกษตรเพียงร้อยละ 3 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดเพ่ือเพาะปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ เลี้ยงสัตว์ แต่ไม่มีการเพาะปลูกข้าว) สำหรับประเทศที่สามารถปลูกข้าวได้
มากแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังจำเป็นต้องพ่ึงพาการนำเข้า
ข้าวจากต่างประเทศ อีกทั้งประชากรในประเทศเหล่านี้มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจากการขยายตัวของ
ประชากรในประเทศ รวมถึงแรงงานต่างถ่ิน ส่งผลให้แนวโน้มการนำเข้าข้าวจะมากเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

• นอกจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการที่ทำให้มูลค่าการนำเข้าข้าวโดยเฉพาะ
ตลาดพรีเมียมจะเพิ่มขึ้นในอนาคต คือรายได้ต่อหัวของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะความเป็นเมือง รวมถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้การเจาะตลาดข้าวคุณภาพดีของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิไทย      
ข้าวอินทรีย์ รวมถึงข้าวสีและข้าวเพื่อสุขภาพชนิดอื่น ๆ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง 
สามารถทำการตลาดได้ง่ายขึ้น  

• ในส่วนของประเทศคู่แข่งผู้ผลิตข้าว เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมา มีแนวโน้มการส่งออก   
ข้าวเพิ่มมากขึ้นและมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศค่อนข้างน้อย แม้ว่าจะมีความต้องการข้าวพรีเมียมจาก
ต่างประเทศในกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือกลุ่ม Expat อยู่บ้าง  

2. โอกาส อปุสรรค และความท้าทาย 

โอกาส อุปสรรค/ความท้าทาย 
คุณภาพและรสชาติของข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาด
อาเซียน 

ข้าวไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งสำคัญ 
เช่น เวียดนาม และเมียนมา เป็นต้น  

ไทยเป็นเจ้าตลาดข้าวในอาเซียนมาอย่างยาวนาน การแข่งขันในตลาดข้าวมีความรุนแรงมากขึ้น  
ร ้านอาหารไทยในอาเซ ียนมีจำนวนเพิ ่มข ึ ้นและ           
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

มีการแอบอ้างใช ้ช ื ่อข้าวไทยไปใช้ก ับข้าวที ่ ไม ่ ได ้มี
แหล่งกำเนิดจากประเทศไทย 

ผู้บริโภคในอาเซียนมีรายได้สูงขึ้น ทำให้มีกำลังซื้อและ
มีความพิถีพิถันในการเลือกซ้ือข้าวมากข้ึน  

กฎระเบียบการนำเข้าในบางประเทศค่อนข้างเข้มงวด 
โดยเฉพาะประเทศท่ีสามารถปลูกข้าวได้  

ผู ้บริโภคมีแนวโน้มเลือกบริโภคข้าวที ่ดีต่อสุขภาพ    
มากขึ้น 

หลายประเทศในอาเซียนเริ่มมีนโยบายพ่ึงพาตนเองใน
เรื่องอาหาร เช่น มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เป็นต้น  
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โอกาส อุปสรรค/ความท้าทาย 
บางประเทศม ีการนำเข ้ าข ้ าว เพ ื ่ อ นำไปใช ้ ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่างๆ  

ปัจจุบันการส่งออกข้าวไทยประสบปัญหาเรื่องตู้คอน
เทนเนอร์ขาดแคลนและค่าระวางเรือเพ่ิมขึ้น  

 
3. กลยุทธ์เจาะตลาดและแผนงานผลักดัน 

3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม In-store promotion ทั้ง Online และ Offline 
ร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/โมเดิร์นเทรด/ร้านค้าต่างๆ หรือกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand Week 
และ Top Thai Brand รวมถึงการเจาะตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพและข้าวไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  

3.2 เน้นการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย 
รวมทั้งการประชาพันธ์ข้าวไทยชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิไทยและมีราคาต่ำกว่า เช่น ข้าวขาว         
ข้าวหอมไทย เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคหันมาซื้อข้าวไทยมากข้ึน  

3.3 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์บริโภคข้าวไทย เพ่ือให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3.4 ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai Select และส่งเสริมให้ร้านอาหารไทย       

ใช้ข้าวไทยสในการเสริฟ์ลูกค้าและข้าวไทนเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารไทยเมนูต่างๆ  
3.5 ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึง Youtuber และ

รายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น 
3.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยต่างๆ ทั้งประเภทอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร 

(Non-Food) เช่น ขนมขบเคี้ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมันรำข้าว น้ำนมข้าว เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และ
เวชภัณฑ์ เป็นต้น ทีส่ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวไทยและช่วยเพ่ิมโอกาสช่องทางในการจำหน่าย 

3.7 ร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการนำเข้าข้าวในประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญ เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เพ่ือให้มีการเจรจาซื้อข้าวจากไทย เมื่อมีความต้องการข้าวในประเทศ รวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือด้านการค้าข้าว/การส่งออกข้าวกับประเทศผู้ผลิตข้าวสำคัญ เช่น เวียดนาม กัมพูชา เพ่ือเพ่ิมอำนาจต่อรอง
และไม่ตัดราคาขายระหว่างกัน 
 

4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (อาทิ GSP FTAs การเมือง การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ ฯลฯ) 
4.1 ไทยจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภาพในการผลิตข้าวในประเทศ โดยการพัฒนาระบบชลประทาน โครงสร้าง

พ้ืนฐานทางการเกษตร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเพาะปลูกข้าว เพ่ือให้มีต้นทุนต่ำลงและสามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้ รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ    
ของตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวขาวพ้ืนนุ่มที่เป็นที่นิยมในตลาดฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพ่ิมมากข้ึน 

4.2 การนำเข้าข้าวในสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยกฎหมาย Price Control (Rice) 1990 และ Price Control Act 
(Chapter244) ซึ่งออกโดย Ministry of Trade and Industry โดยผู้นำเข้าข้าวในสิงคโปร์จะต้องเป็นบริษัท      
ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์เท่านั้น และผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บสต๊อกข้าวในสิงคโปร์       
Rice Stockpile Scheme (RSS) ภายใต้กฎหมาย Price Control (Rice) 1990 

4.3 ปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียให้สิทธิแก่ BERNAS เป็นผู ้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศแต่เพียงผู ้เดียวและ         
การนำเข้าข้าวต้องดำเนินการผ่านทางเรือเท่านั้น โดยกำหนดจุดนำเข้าทางเรือ 11 แห่ง 

4.4 อินโดนีเซียกำหนดระเบียบกระทรวงการค้า ให้การนำเข้าข้าวขาวเพื่อการทั่วไป ดำเนินการโดย BULOG 
หรือ National Logistic Supply Organization ของอินโดนีเซียเท่านั้น ภายหลังจากได้รับคำรับรองการนำเข้า 
(Import Recommendation) จากกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ส่วนข้าวหักเพื่อนำมาใช้
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ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำเข้าโดยผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้นำเข้าประเภท API-P (เป็นการนำเข้า
เพ่ือผลิตสินค้า) เท่านั้น 

4.5 ฟิลิปปินส์ได้บังคับใช้กฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าว Rice Tariffication Bill Rice แทนนโยบายการจำกัด
การนำเข้าข้าวเชิงปริมาณ (Quantitative Restrictions – QR) ทั ้งนี ้ คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยทำให้     
อัตราเงินเฟ้อลดต่ำลง โดยได้กำหนดให้ข้าวที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศในอาเซียนต้องเสียภาษีนำเข้า ในอัตรา        
ร้อยละ 35 ส่วนข้าวที่นำเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 50 

4.6 รัฐบาลเมียนมาได้ออกประกาศอนุญาตให้ต่างชาติสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าข้าวและสินค้า         
โภคภัณฑ์ได้ เพ่ือกระตุ้นภาคการส่งออกและการผลิตสินค้าดังกล่าว ดังนั้น เมียนมาอาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญ
ของไทยในการส่งออกสินค้าข้าว เนื ่องจากเป็นสินค้าเป้าหมายที่ รัฐบาลเมียนมาให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้เมียนมาเริ่มหันมามุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ปัจจุบันเมียนมาไม่อนุญาต
ให้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้เป็นการทั่วไป โดยหากจะประสงค์จะนำเข้าข้าวต้องมีการขออนุญาตเป็นรายกรณี 
โดยกระทรวงพาณิชย์เมียนมาจะขอความเห็นไปยัง Myanmar Rice Federation ซ่ึงโดยทั่วไปจะไม่เห็นชอบให้มีการ
นำเข้าในเชิงพาณิยช์เพื่อทำการค้า แต่จะอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะข้าวชนิดพิเศษที่เมียนมาไม่สามารถปลูกได้ เช่น    
ข้าวญี่ปุ่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรือนำข้าวเพ่ือใช้เป็นรายกรณี เช่น ข้าวสำหรับใช้ในร้านอาหารต่างประเทศ 

4.7 ประเทศผู้ผลิตข้าวสำคัญในภูมิภาค เช่น เวียดนามและกัมพูชา มีแนวโน้มในการส่งเสริมการตลาดข้าว    
และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยข้าวไทยมีความเสี่ยง     
ที่จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งดังกล่าวมากข้ึนในอนาคต  

4.8 เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการส่งออกข้าว หันมามุ่งเน้นการผลิตข้าวคุณภาพมากขึ้น 
โดยเน้นการพัฒนาพันธุ์ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับกับความต้องการของแต่ละตลาด ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมกับการผล ิตข ้าวไปเพาะปลูกพ ืชชน ิดอ ื ่นท ี ่ม ีม ูลค ่าทางเศรษฐก ิจ เพ ิ ่มข ึ ้น รวมทั ้ งส ่งเสริม 
การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าวเวียดนามและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเจาะตลาดข้าวคุณภาพสูง  เช่น สหภาพ
ยุโรป สหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิมข้าวเวียดนาม 
ทั ้งนี ้  การปรับเปลี ่ยนแนวทางการผลิตและการส่งออกดังกล่าว จะทำให้เว ียดนามเข้ามาแข่งในตลาด 
ที่มีความทับซ้อนกับตลาดข้าวไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เวียดนามจะมีความได้เปรียบจากสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามความตกลงการค้าเสรีของเวียดนามกับสหภาพยุโรป (EVFTA) และสหราชอาณาจักร (UKVFTA)  
แต่เวียดนามยังต้องพัฒนามาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื ่อตอบสนองความต้องการของตลาดที ่มีความต้องการด้านคุณภาพและ  
ความปลอดภัยของอาหารอย่างสูง 
5. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์เคลื่อนไหวสำคัญอ่ืนๆ   
• เวียดนาม สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดว่าในปี 2564 เวียดนามจะยังสามารถส่งออกข้าวได้ดี  

เนื่องจากตลาดส่งออกสำคัญเช่น ฟิลิปปินส์และแอฟริกายังคงมีการเซ็นสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนาม ในขณะที่ อีก
หลายประเทศ    มีความต้องการข้าวหอมและข้าวเหนียวอย่างมาก นอกจากนั้น ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและ
พหุภาคีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ อาทิ เช่น ความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EVFTA) และ 
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษ - เวียดนาม (UKVFTA) สร้างข้อได้เปรียบจากสิทธิพิเศษทางภาษีทำให้      
ข้าวเวียดนามสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอ่ืนได้มากข้ึน  
• เมียนมา จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมาที่สภาบริหารแห่งรัฐได้เข้ามาควบคุม     

การบริหารตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 ทำให้เกิดการประท้วงและการหยุดงานทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ      
ที ่มียอดลดลงทำให้กำลังซื้อของผู ้บริโภคเมียนมาลดลง นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมามีมาตรการควบคุมการ         
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แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้การค้าชายแดนไทย-เมียนมา สามารถขนส่งสินค้าผ่านทางจุด
ผ่านแดน ได้แก่ จ.เชียงราย จ. ตาก จ.กาญจนบุรีจ.ประจวบฯ และ จ.ระนอง  
• สิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอีกครั้ง เนื่องจากเริ่ม

พบการติดเชื้อในชุมชนประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  8 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 
ทั้งนี้ มาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่จะนำมาใช้ เช่น การพบปะสังสรรค์และไปเยี่ยมญาติ
อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5 คน การทำงานในออฟฟิศอนุญาตไม่เกิน 50% ของจำนวนพนักงานการบังคับใช้
มาตรการเว้นระยะห่างในห้างสรรพสินค้า สถานที่ทางศาสนา (ระยะห่างเป็น 1 คน ต่อ 10 ตารางเมตร) การงดจัด
กิจกรรมทางสังคมและการลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น พิธีทางศาสนา การแสดงดนตรีสด 
พิธีมงคลสมรส เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีการปรับมาตรการควบคุมการเข้าประเทศและการกักตัว      
ของผู้เดินทางมาจากประเทศอยู่สม่ำเสมอตามสถานการณ์ 
• ฟิลิปปินส์ นาง Cynthia Villar ประธานคณะกรรมธิการวุฒิสภาด้านการเกษตรและอาหารระบุว่า กฎหมาย

เปิดเสรีนำเข้าข้าว หรือ The Rice Tariffication Law ที่บังคับใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีพบว่าดำเนินไปด้วยดี
และประสบความสำเร็จในการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศและเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี       
ที่มีการจัดสรรเข้ากองทุน RCEF ปีละ 1 หมื่นล้านเปโซ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการปรับปรุงและ     
เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรชาวนาให้สามารถแข่งขันในการผลิตข้าว ทั้งนี้ ในปี 2563 พบว่าผลผลิตข้าว            
ของฟิลิปปินส์เพ่ิมข้ึน  อยู่ที่ 19.4 ล้านตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 จากปี 2562 ที่มีผลผลิตอยู่ที่ 18.81 ล้านตัน 
ซึ่งผลผลิตที่เพ่ิมดังกล่าวเทียบเท่ากับระดับความเพียงพอของข้าวที่ร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ทั้งหมด 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 ประเทศในกลุ ่มอาเซียนเป็นทั ้งคู ่แข่งและคู ่ค้าของตลาดข้าวไทย และยังเป็นตลาดที ่มีศักยภาพ        
เนื่องจากจำนวนประชากรที่มีมากถึงกว่า 600 ล้านคน และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ข้าวพรีเมียมในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งประชากรมีกำลังซื้อสูง หรือในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งมีกลุ่มผู้มีรายได้สูง 
โดยข้าวและอาหารไทยถือเป็นอาหารระดับพรีเมียมและสามารถผลักดันการจำหน่ายข้าวในกลุ่มร้านอาหารไทย 
โรงแรมหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมได้ หรืออาจพิจารณาเจาะตลาดข้าวประเภทอื ่นๆ นอกจาก               
ข้าวหอมมะลิไทย เนื่องจากไทยมีข้าวหลายสายพันธุ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย 
 อย่างไรก็ดี หลายประเทศในภูมิภาค เช่น เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา มีแนวโน้มที่จะปลูกข้าวสำหรับ          
การส่งออกเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นคู่แข่งของไทยในอนาคต ไทยจึงจำเป็นต้องวางตำแหน่งทางการตลาดของ      
ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และนำเสนอข้าวคุณภาพดีและข้าวเพื่อสุขภาพ
ชนิดใหม่ๆ รวมทั้งข้าวอินทรีย์ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู ้บริโภคมองเห็นความแตกต่างระหว่างข้าวไทยกับข้าวจาก    
ประเทศอื่นๆ การสร้างอัตลักษณ์ของข้าวไทยในตลาดอาเซียน จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยกรมฯ ควรร่วมมือ  
กับกรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผล       
ที่เป็นรูปธรรมทีช่ัดเจน  

------------------------------------------------------------------ 
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