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ก

บทคัดย่อ
การศึ กษาบั ญ ชีส มดุล ข้ า วของจัง หวัด หนองบั ว ลํา ภู เป็ น การศึกษาวิถีต ลาด การผลิต การนํ า เข้ า
ความต้องการใช้และส่งออกข้าว โครงสร้างการแปรรูปจังหวัดหนองบัวลําภู ผลผลิตปี 2559/60 ผลการศึกษา
พบว่า
วิถีตลาดข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู ผลผลิตจากเกษตรกร ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บข้าว
ไว้บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 53.69 จําหน่าย ร้อยละ 44.06 และทําพันธุ์ ร้อยละ 2.25 โดยผลผลิตข้าวที่
จําหน่ายเกษตรกรจําหน่ายไปยัง พ่อค้าท้องที่ ร้อยละ 3.19 พ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 32.44 สหกรณ์การเกษตร
ร้อยละ 1.80 โรงสีข้าว ร้อยละ 34.98 เกษตรกรแปรรูปขายเอง ร้อยละ 0.23 และจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 0.14
บัญชีสมดุลข้าวเปลือกจังหวัดหนองบัวลําภู (พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560) ด้านอุปทาน (Supply)
จะมีผลผลิตข้าวเปลือก จํานวน 238,115 ตัน มาจากข้าวเปลือกที่เกษตรกรในจังหวัดผลิตได้ จํานวน 228,007 ตัน
และนําเข้าข้าวเปลือกจากจังหวัดอื่น จํานวน 10,038 ตัน ด้านอุปสงค์ (Demand) มีความต้องการใช้
ข้าวเปลือกในจังหวัด จํานวน 314,233 ตัน โดยแยกเป็น เก็บไว้ใช้ทําเมล็ดพันธุ์ จํานวน 9,816 ตัน นําเข้าโรงสี
ในจังหวัด จํานวน 279,404 ตัน และส่งออกไปจังหวัดอื่น ๆ จํานวน 25,012 ตัน ผลผลิตส่วนเกินหรือส่วนขาด
มีสต๊อคข้าวเปลือกยกมาเดือนพฤษภาคม 2559 เท่ากับ 82,001 ตัน ผลผลิตข้าว (Supply) จํานวน 238,115
ตัน ความต้องการใช้ในจังหวัด (Demand) จํานวน 25,012 ตัน ดังนั้นจังหวัดหนองบัวลําภู มีผลผลิตข้าวส่วนเกินในเดือน
ตุลาคม 2560 จํานวน 5,884 ตัน
โครงสร้างการแปรรูปข้าว ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่เก็บไว้บริโภคหรือหรือสีเป็นข้าวสารขาว ข้าวฮาง
ข้า วกล้อง ข้า วกล้องงอก แล้ว บรรจุถุงขายหรือนํา มาทํา เป็น เครื่องดื่มบํา รุงร่า งกาย เช่น นมข้า วฮางงอก
งาดําผสมข้าวกล้องงอก หรือทําแป้งขนมจีน แป้งทําขนม บางส่วนนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันรําข้าว หรือผลิตเป็น
เครื่องสําอาง เช่น มาร์กหน้า สบู่ แชมพู เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสี ควรร่วมกันวางแผนการผลิตข้าว ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดและราคาข้าวตกต่ํา
2. สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) ไปปลูกพืชอื่นที่มีความเหมาะสม
และให้ผลตอบแทนมากกว่า
3. หาแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร
4. ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบริหารจัดการ logistic ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ข
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
การบริหารจัดการน้ํา การบํารุงดิน การเก็บเกี่ยว ตลอดถึงบรรจุภัณฑ์
6. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ข้าวเมล็ดพันธุ์ดี และควรเปลี่ยนพันธุข์ ้าวทุก 2 ปี
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP และ GMP
8. ส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วลิสง ปอเทือง ถั่วเขียว แตงโม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทํานา
เพื่อเป็นการสลับดิน ปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มรายได้ในหน้าแล้ง

ค

คํานํา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก อดีตปลูกเพื่อการบริโภค แต่เมื่อ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขัน เป้าหมายในการผลิตจึงเปลี่ยนจากเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นเพื่อการค้า
และคาดหวังที่จะเป็นครัวของโลก จึงทําการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของ
ตลาด ทําให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําส่งผลให้เกิดการขาดทุน ปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค หรือ อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply > Demand) แนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ําได้ โดยการทําบัญชีสมดุลของสินค้าเกษตร คือ ต้องควบคุมปริมาณการผลิตไม่ให้มีมากเกิน
กว่าความต้องของตลาดและการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และหรือเพิ่มความต้องการบริโภคให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น (เพิ่มอุปสงค์ของสินค้า)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เห็นว่าการศึกษาบัญชีสมดุลสินค้าข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาครัฐ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าว
แนวทางในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการข้าวจังหวัดหนองบัวลําภูได้อย่างสมดุลในต่อไป
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กันยายน 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการศึกษา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งในอดีต ปลูกเพื่อการบริโภค
แต่เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขัน ข้าวของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก สามารถส่งออกนํารายได้
เข้า ประเทศในลํา ดับ ต้น ๆ เป้า หมายในการผลิต จึงเปลี่ย นจากเพื่อบริโ ภคภายในประเทศเป็น เพื่อการค้า
ประกอบกั บ ไทยคาดหวัง ที่ จ ะเป็ น ครั ว ของโลก จึ ง ทํ า การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ม ปริ ม าณให้ม ากขึ้ น โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง
ความต้องการของตลาด ทําให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําส่งผลให้เกิดการขาดทุน รัฐบาลได้นํานโยบาย
และมาตรการ ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ การประกันราคา การรับซื้อผลผลิต การรับจํานําผลผลิต เป็นต้น
ซึ่งเป็นการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร และใช้งบประมาณจํานวนในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เป็นการแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงจุดและใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ํา คือ ปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาดและผู้บริโภค หรือ อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply >
Demand) นั่นเอง แนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําได้ คือ ต้องควบคุมปริมาณการผลิต
ไม่ให้มีมากเกินกว่าความต้องของตลาดและการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และหรือเพิ่มความ
ต้องการบริโภคให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น (เพิ่มอุปสงค์ของสินค้า) ทั้งนี้ การเพิ่มความต้องการ
บริโภคสินค้าสามารถทําได้ โดยการเพิ่มหรือการขยายตลาด แต่หากไม่มีการควบคุมปริมาณการผลิตให้
เหมาะสมกับความต้องการ ในที่สุดเมื่อความต้องการบริโภคถึงจุดอิ่มตัวก็จะเกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา
เช่นเดิม ดังนั้น การควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดและการบริโภค จึงเป็นแนวทาง
ทีจ่ ะสามารถแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําได้อย่างยั่งยืน (สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552)
จังหวัดหนองบัวลําภูปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59 มีพื้นปลูกข้าว 673,237
ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 647,958 ไร่ ผลผลิตรวม 206,904 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 307 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2557/58
ที่มีพื้นปลูกข้าว 712,380ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 695,019ไร่ ผลผลิตรวม 223,804 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 314 กิโลกรัม
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.49 , 6.77 , 7.55 และ 2.23 ตามลําดับ สาเหตุของการลดลงเกิดจากปัญหาภัยแล้ง
ตั้งแต่ต้นปี 2557 ต่อเนื่องมาปี 2558 เกษตรกรจึงลดพื้นที่ปลูกลง แต่ในปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า
ฝนจะดี ก ว่ า ปี ที่ ผ่ า น จึ ง คาดการณ์ ว่ า เกษตรกรจะเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ลู ก มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต จะเพิ่ ม ขึ้ น ตาม
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกษตรกรปลูกข้าวตามสภาพดินฟ้าอากาศ โดยไม่คํานึงถึงความต้องการ
ของตลาด มีแนวโน้มจะทําให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ําได้
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เห็นว่าการศึกษาบัญชีสมดุลสินค้าข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้า ข้าว แนวทางในการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการข้าวจังหวัด
หนองบัวลําภูได้อย่างสมดุลในต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาวิถตี ลาดข้าวและโครงสร้างการแปรรูปข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
1.2.2 เพื่อจัดทําบัญชีสมดุลข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาวิถีตลาดข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลําภู
1.3.2. พยากรณ์ปริมาณข้าวด้านอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ปี 2559/60 ในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู
1.3.3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคสินค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
1.3.4. ระยะเวลาที่ศึกษาระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2559
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
(1) ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 ในจังหวัด
หนองบัวลําภู โดยวิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 60 ราย
(2) สัมภาษณ์พ่อค้าผู้รวบรวมข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
(3) สัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
2) ข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล ที่ได้จ ากการรายงาน การศึกษา งานวิจัย
เอกสารและตําราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์
ทั่วไป ลักษณะการผลิตการตลาดข้าวนาปี วิถีการตลาดข้าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการพยากรณ์และวิเคราะห์ปริมาณข้าว
ด้านอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) และการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างง่าย ในรูปค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ของการผลิตข้าวนาปี เพื่อจัดทําบัญชีสมดุลข้าว
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาจะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าว แนวทางในการวางแผนการผลิตและการ
บริหารจัดการข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูได้อย่างสมดุลต่อไป

บทที่ 2
การตรวจเอกสารและแนวคิดทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร
วรัญญา โอวาท (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ปริมาณการผลิต รายได้ต่อหัวของประชากร ราคาสินค้าชนิดอื่น ราคา
เชื้อเพลิง และราคาปุ๋ย ผลการศึกษาบอกได้ว่า ปริมาณผลผลิตข้าวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ
มากที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตข้าวมีผลทําให้ราคาข้าวหอมมะลิเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ข้อ 4 เพื่อวิเคราะห์วิถีการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย และบทบาทของตลาดในการ
กําหนดคุณภาพของข้าวหอมมะลิ ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรได้รับจะต่ําที่สุดในรอบปี
และเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเจ้าทั่วไป ข้าวหอมมะลิจะมีราคาสูงกว่าประมาณ 6,000 บาทต่อตัน หรือร้อยละ
47.07 แต่การเปลี่ยนแปลงราคาจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาข้าวเจ้าอื่น ๆ โดยในตลาดข้าวหอมมะลิ
จะมีสถาบันทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับขายส่ง และระดับส่งออก วิถีการตลาด
และช่องทางการกระจายรวมทั้งพฤติกรรมการตลาดของสถาบันการตลาดแต่ละประเภทเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีตมาก เริ่มจากเกษตรกรที่จะขายข้าวทันทีหลังเก็บเกี่ยว โดยไม่ได้เก็บไว้รอทยอยขายเมื่อจําเป็นหรือเมื่อ
ราคาข้าวเพิ่มขึ้นเหมือนที่เคยปฏิบัติในอดีต สาเหตุเกิดจาก รูปแบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
เกษตรกรใช้รถเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยวซึ่งผลผลิตข้าวที่ได้จะเป็นข้าวเปียกมีความชื้นสูง จาเป็นต้องขายทันที
ในขณะที่สถานที่ตากข้าวและแรงงานมีจากัด เกษตรกรส่วนใหญ่สูงวัย และผลจากโครงการรับจานาของรัฐบาล
ที่กําหนดช่วงเวลารับจานาไว้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับตลอดปี นอกจากนั้นทัศนะคติต่อการเลือก
สถานที่จาหน่ายข้าวหอมมะลิก็เปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรจะขายข้าวผ่านโรงสีมากที่สุด การขายข้าวผ่านพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่นที่เคยมีบทบาทมากในตลาดข้าวโดยเฉพาะตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิในอดีตลดลง สาเหตุ
เพราะการพัฒนาระบบการสื่อสารและคมนาคมที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น ทาให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น และผลพวงจากนโยบายรับจานาข้าวของรัฐบาลทาให้เกษตรกรนา
ข้าวไปขายให้กับท่าข้าวทีเ่ ป็นจุดรับจานาของโรงสีหรือนาไปขายที่โรงสีโดยตรง
ดังนั้น โรงสีกลายเป็นผู้มีบทบาทสําคัญทั้งต่อการรับซื้อข้าวในตลาดข้าวเปลือกและการกระจายผลผลิต
ข้าวหอมมะลิในตลาดข้าวสาร ข้าวหอมมะลิกว่าร้อยละ 50 ถูกส่งจากเกษตรกรผ่านโรงสี ซึ่งตลาดข้าวเปลือก
หอมมะลิเป็นตลาดที่ต้องแข่งขันในการรับซื้อสูงเพราะเกษตรกรสามารถผลิตได้เพียงครั้งเดียวทาให้อุปทาน
ข้าวหอมมะลิที่ออกมาแต่ละปีค่อนข้างจากัด ดังนั้นในปัจจุบันผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจะใช้
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กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถรับซื้อข้าวหอมมะลิได้ในจานวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับกําลังการผลิตของ
โรงสีที่มีมากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ไม่ใช่กลยุทธ์ด้านราคาจะเน้นกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ราคา ได้แก่ การตั้งโรงสี
หรือ จุดรับซื้อใกล้แหล่งผลิต การจ่ายค่านายหน้าให้กับรถรับจ้างบรรทุกข้าว การจ่ายเงินและกระบวนการรับ
ซื้อที่รวดเร็ว และการใช้ความช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนหรือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
2.2 แนวคิดการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร
แนวคิดการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรมีความใกล้เคียงกับการทําบัญชีสมดุลทางการเงินทั่วไปที่เรารู้จัก
กันในขณะที่บัญชีสมดุลทางการเงินเป็นการทําข้อมูลเกี่ยวกับ “รายรับและผลประโยชน์” เท่ากับ “รายจ่าย
และการเสียผลประโยชน์” หรือ “กําไร” เท่ากับ “ขาดทุน” ซึ่งเป็นการลงข้อมูลเป็นมูลค่าของเงินที่เกิดขึ้น
บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรเป็นการบันทึกปริมาณของสินค้าเกษตร และสามารถจัดทําได้ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด ด้านการบันทึกข้อมูลสามารถจัดทําเป็นได้ทั้งรายปีและรายเดือน
บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรช่วยในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ภาวะการผลิต การนําไปใช้ สต็อก
ราคาและการตลาดของสินค้าเกษตร ตลอดจนการประมาณการความต้องการและการใช้สินค้าเกษตรเหล่านี้
ทําให้รู้ปริมาณสินค้าเกษตรที่มีอยู่ภายในตลาดของประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงปริมาณของอาหารที่มีอยู่
(Food availability) ของโลก ปริมาณการบริโภคอาหารของคน และการเตรียมพร้อมสําหรับการผลิตอาหาร
เพื่อประชากรทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะสต็อกสินค้าเกษตรของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อระดับ
ราคาของสินค้าเกษตรได้ นอกจากนี้ การทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรยังช่วยให้มีการจัดทําสารสนเทศของสินค้า
เกษตรต่างๆ ทั้งในเรื่องของการผลิต อุปสงค์ อุปทาน ของประเทศอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นด้วย
ปีการตลาด (National Marketing Year) และปีการค้าสากล (International Trade Year)
ในขณะที่การจัดทําบัญชีสมดุลด้านอาหาร (Food balance sheet) ของแต่ละประเทศจะอยู่บนพื้นฐาน
ของปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) การจัดทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรแต่ละชนิดจะถูกกําหนดโดยปีการตลาด
(National Marketing Year) และ ปีการค้าสากล (International Trade Year) ซึ่งทั้ง 2 แบบจะมีช่วง
ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน แต่อาจเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า
เกษตร ประเทศ และฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิดของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ถ้าสินค้าเกษตรใดมีการ
ปลูกมากกว่า 1 รอบใน 1 ปีเพาะปลูก ให้เริ่มนับเดือนของการเก็บเกี่ยวของรอบการปลูกหลัก เช่น ข้าวปลูก 2
รอบ คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ดังนั้น ปีการตลาดของข้าวจึงเริ่มนับจากเดือนที่ข้าวนาปีเก็บเกี่ยวและเข้าสู่
ตลาด โดยการยึดถือกรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นกรอบเพื่อให้สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
สต็อกว่ามีความสมเหตุสมผลมากเพียงใด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 : ตัวอย่างปีการตลาดและปีการค้าสากล 4 สินค้าเกษตรหลักของโลก
สินค้าเกษตร
ปีการตลาด (NMY)
ข้าว (Rice)
สิงหาคม/กรกฎาคม
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (Maize)
มิถุนายน/พฤษภาคม
ถั่วเหลือง (Soybean)
กรกฎาคม/มิถุนายน
ข้าวสาลี (Wheat)
กรกฎาคม/มิถุนายน
ที่มา: Agricultural Marketing Information System (AMIS) (2558)

ปีการค้าสากล (ITY)
มกราคม/ธันวาคม
กรกฎาคม/มิถุนายน
ตุลาคม/กันยายน
กรกฎาคม/มิถุนายน

ปกติแล้วปีการตลาดของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนั้นจะเริ่มจากเดือนที่ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วเข้าสู่ตลาด
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเดือนที่ 2 ที่ผลผลิตเข้าสู่ตลาด เนื่องจากจะเป็นเดือนที่มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
เข้าสู่ตลาดมาก
ส่วนปีการค้าสากลถูกกําหนดขึ้นโดยดูภาพโดยรวมในหลายๆ ประเทศ เพื่อดูปริมาณผลผลิต การนําเข้าส่งออก และการใช้ในภาพรวมของโลก ว่ามีการใช้ในปริมาณมากน้อยเพียงใด
บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรนั้นมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านอุปทาน (Supply) และด้านการนําไปใช้
ประโยชน์ (Utilization) และต้องทําให้ตัวเลขทั้ง 2 ด้านนี้ให้สมดุลหรือเท่ากัน
อุปทาน (Supply) = การนําไปใช้ประโยชน์ (Utilization)
โดยที่ ด้านอุปทาน เป็นผลรวมของ
- สต็อกต้นปีหรือสต็อกที่ยกมาจากสต็อกปลายปีของปีที่แล้ว
- การผลิตสินค้าเกษตรในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
- การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
ดังสมการต่อไปนี้
อุปทาน = สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า
และ ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ เป็นผลรวมของ
- การใช้ภายในประเทศ เช่น การบริโภค ช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
- การส่งออกสินค้าจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
- ปริมาณสต็อกสินค้าเกษตรที่ยังเหลืออยู่ ณ ช่วงเดือนสุดท้ายของปีการตลาด อาจเรียกว่า
สต็อกปลายปีหรือปลายงวด และจะถูกยกยอดไปเป็นสต็อกต้นปีของปีต่อไป
สามารถเขียนสมการได้ดังนี้
การนําไปใช้ประโยชน์ = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี
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2.3 โครงสร้างบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร
โครงสร้างบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรนั้นมีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง แม้จะมีองค์ประกอบหลักเหมือนกัน
แต่องค์ประกอบย่อยนั้นอาจมีความแตกต่างกันไปตามสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าเกษตรนั้น ๆ รวมถึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดทําอีกด้วย
ผู้จัดทําสามารถเพิ่มเติมองค์ประกอบย่อยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 ได้ หากองค์ประกอบ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถแสดงภาพของด้านอุปทานและการนําไปใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2 : องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร
รายการ
อุปทาน
(Supply)

องค์ประกอบหลัก
สต็อกต้นปี/สต็อกต้นงวด
ปริมาณการผลิต
การนําเข้า

หน่วย: ตัน/พันตัน/ล้านตัน
องค์ประกอบย่อย

ผลผลิตในประเทศ/จังหวัด
ข้อมูลระดับประเทศ
- ข้อมูลการนําเข้าอย่างเป็นทางการ
- ข้ อ มู ล การนํ า เข้ า ที่ ไ ม่ มี ก ารบั น ทึ ก เช่ น การค้ า ชายแดน
การลักลอบนําเข้า
- ข้อมูลการช่วยเหลือทางด้านอาหาร (Food aid)
ข้อมูลระดับจังหวัด
- ข้อมูลการนําเข้าระหว่างจังหวัด
- ข้อมูลการค้าชายแดน
การนําไปใช้
การใช้ ป ระโยชน์ ภ ายในประเทศ - การบริโภคอาหาร, อาหารสําหรับนักท่องเที่ยว/ผู้อพยพ
ประโยชน์
(Domestic utilization)
- การใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
(Utilization)
- อัตราทําเมล็ดพันธุ์
- ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว
- การใช้ในภาคอุตสาหกรรม
- การเข้าโรงงานสกัดน้ํามัน (กรณี ถั่วเหลือง)
การส่งออก
ข้อมูลระดับประเทศ
- ข้อมูลการส่งออกอย่างเป็นทางการ
- ข้ อ มู ล การส่ ง ออกที่ ไ ม่ มี ก ารบั น ทึ ก เช่ น การค้ า ชายแดน
การลักลอบส่งออก
- ข้อมูลการช่วยเหลือทางด้านอาหาร (Food aid)
ข้อมูลระดับจังหวัด
- ข้อมูลการส่งออกระหว่างจังหวัด
- ข้อมูลการค้าชายแดน
สต็อกปลายปี/สต็อกปลายงวด
ที่มา: Agricultural Marketing Information System (AMIS) (2558)
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2.3.1 ตัวเศษเหลือ (Residual variable)
ต้องมี 1 องค์ป ระกอบที่ทํา หน้า ที่เ ป็น ตัว เศษเหลือ (Residual) และตัวแปรที่มักมีการใช้เ ป็น
Residual ในการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร คือ สต็อกปลายปีหรือสต็อกปลายงวด เนื่องจาก โดยปกติแล้วจะ
เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ดีหรือน่าเชื่อถือในการนํามาใช้
อุปทาน (Supply) = การนําไปใช้ประโยชน์ (Utilization)
อุปทาน = สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า
การนําไปใช้ประโยชน์ = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี
สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี
ดังนั้น...
สต็อกปลายปี = (สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า) – (การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า)

แต่วิธีการดังกล่า วนี้ ควรมีข้อมูล หรือการประมาณการสต็อกต้นปีที่ดี มีห ลักการและมีความ
น่าเชื่อถือสําหรับข้อมูลในอดีต ถ้าหากไม่มีตัวเลขดังกล่าว ผู้จัดทําสามารถประมาณการการเปลี่ยนแปลงทาง
สต็อก (Stock changes) ได้
ดังสมการต่อไปนี.้ ..
สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี
(ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า) – (การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า) = (สต็อกปลายปี – สต็อกต้นปี)
(ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า) – (การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า) = ปริมาณสต็อกที่เปลี่ยนแปลงไป

2.3.2 องค์ประกอบอื่นๆ
การคํานวณองค์ประกอบบางอย่างในบัญชีสมดุลการเกษตรจะมีที่มาจากการสํารวจเก็บข้อมูล
การหาจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น งานวิจัย บทความ นโยบาย ข่าว ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และ
การใช้สูตรคํานวณ โดยนอกเหนือจากองค์ประกอบหลัก ดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว บัญชีสมดุลสินค้าเกษตร
ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะมาส่งเสริมให้การกรอกข้อมูลนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1) การผลิต เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว และผลผลิตต่อไร่
(1) การผลิต
ข้อมูลปริมาณการผลิตที่นํามาใช้นั้นมักมาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยตรง การใช้ข้อมูล
จากหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมและมีความน่าเชื่อถือ หรือมาจากการคํานวณตามสูตร ดังนี้
ปริมาณการผลิต = เนื้อที่เก็บเกี่ยว * ผลผลิตต่อไร่
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ในกรณีที่พืชชนิดนั้นมีการปลูกหลายครั้งในรอบ 12 เดือน (รอบ 1 ปีการตลาด) การคํานวณ
จะแตกต่างจากในกรณีปกติ โดย คํานวณโดยใช้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละรอบการเพาะปลูกเลย เช่น มีการปลูก
พืช 3 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน
เพาะปลูกครั้งที่ 1 :
เพาะปลูกครั้งที่ 2 :
เพาะปลูกครั้งที่ 3 :

ปริมาณผลผลิต 1 = เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1 * ผลผลิตต่อไร่ 1
ปริมาณผลผลิต 2 = เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2 * ผลผลิตต่อไร่ 2
ปริมาณผลผลิต 3 = เนื้อที่เก็บเกี่ยว 3 * ผลผลิตต่อไร่ 3

ปริมาณผลผลิตรวม = ปริมาณผลผลิต1 + ปริมาณผลผลิต2 + ปริมาณผลผลิต3
(2) เนื้อที่
โดยทั่วไปแล้ว การเก็บข้อมูลเนื้อที่มักจะเป็นข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก และมักใช้วิธีการลง
พื้นที่สํารวจข้อมูล การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม บางครั้งเนื้อที่จะหมายถึงเนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื่องจากสามารถวัด
ปริมาณผลผลิต ที่แ ท้จ ริง ได้ โดยเฉพาะช่ ว งเวลาที่เ กิด ภั ย พิบัติทางธรรมชาติ ภัย แล้ง หรือเหตุก ารณ์อื่น ๆ
ที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างปริมาณ
ผลผลิตที่คํานวณจากเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวได้ ดังนั้น ตัวแปรที่ควรเป็นตัวกําหนดผลผลิตต่อไร่หรือ
ปริมาณการผลิตของสินค้าเกษตร ควรจะเป็นเนื้อที่เก็บเกี่ย ว ซึ่งจะทํา ให้ได้ปริมาณการผลิตที่แท้จริง และ
ข้อควรระวังคือเนื้อที่เก็บเกี่ยวจะต้องมีขนาดเล็กกว่าเนื้อที่เพาะปลูก
(3) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (Yield)
นอกจากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะส่งผลต่อรายได้ที่เราได้รับว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วในทาง
กลับกันก็จะสะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วยด้วย เพราะถ้าผลผลิตสูงขึ้น ต้นทุนต่อกิโลกรัมก็จะต่ําลง การคํานวณ
ผลผลิตต่อไร่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างและวิธีการที่ผู้จัดทําข้อมูลเลือกใช้ ในบางประเทศ
มีการประมาณการผลผลิตต่อไร่โดยการเก็บตัวอย่างในช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว แต่วิธีการนี้มีแนวโน้มทําให้
ข้อมูลที่ได้นั้นมีค่าสูงเกินความเป็นจริง แหล่งข้อมูลของผลผลิตต่อไร่นั้นสามารถติดต่อได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพยากรณ์ในอนาคตไว้
2) การค้าระหว่างประเทศ : การนําเข้าและการส่งออก
เมื่อผู้จัดทําต้องการใส่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการนําเข้าและการส่งออกลงในบัญชี
สมดุล สินค้า เกษตร การกรอกข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลการค้า ตามช่วงระยะเวลาของปีการตลาด เช่น
ปีการตลาดของสินค้าข้าวของประเทศไทยนั้นอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมปีต่อไป ดังนั้น ข้อมูล
การนําเข้าและการส่งออกจึงต้องเป็นผลรวมรายเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหากต้องการดูเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ด้วย จะอ้างอิงการรวบรวมข้อมูลโดยในปีการตลาดสากล (International Trade Year) ซึ่งจะ
เป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกประเทศ และมีระยะเวลา 12 เดือนเช่นเดียวกับปีการตลาด แต่แตกต่างกันในแต่ละ
รายสินค้า คํานิยามของปีการตลาดสากล
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ข้อมูลการค้าระหว่า งประเทศควรมีการรวมทั้งเรื่องของการค้าและการช่วยเหลือทางด้า น
อาหาร (Food aid) ด้วย และส่วนใหญ่นั้นข้อมูลส่วนนี้ (Trade flows) จะมาจากกรมศุลกากร กระทรวง
พาณิชย์ และอาจจะไม่รวมความช่วยเหลือด้านอาหารก็ได้ เนื่องจากไม่มีการระบุไว้และมักจะเป็นปริมาณไม่
มาก การบริจาคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของเงินช่วยเหลือมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือด้านอาหารก็
มีความสําคัญ โดยเฉพาะในประเทศหรือในบริเวณที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และแหล่งข้อมูลด้านความ
ช่วยเหลือทางด้านอาหารสามารถหาได้จาก World Food Programme (WFP)
ในบางประเทศที่มีการค้าขายในแนวชายแดนหรือชายฝั่ง มีโอกาสที่จะมีสินค้าเกษตรเข้ามาใน
ประเทศตามชายแดนโดยไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นหลักเป็นฐาน ซึ่งสามารถประเมินได้ยาก แต่ถ้าเข้ามาใน
ปริมาณมากๆ จะส่งผลกระทบต่ออุปทานของประเทศนั้นๆ โดยตรง ดังนั้น ถ้าหากสามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้
ก็จะช่วยให้ข้อมูลทางด้านการนําเข้าและส่งออกมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบตัวเลขการนําเข้าและส่งออกเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูล ผู้จัดทําสามารถตรวจสอบข้อมูลการนําเข้าและส่งออกได้จากประเทศคู่ค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ไม่มีตัวเลขหายไป
3) สต็อกคงเหลือ: สต็อกต้นปีและสต็อกปลายปี
ในการจัดทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรนั้น สต็อกคือส่วนที่เหลือของสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มีการ
บริ โ ภคหรือนํา ไปใช้ และสามารถยกยอดไปยังปี ต่อไปได้ ในแต่ ล ะปีการตลาดจะมีส ต็อ กสิน ค้า เกษตรอยู่
2 ลักษณะ คือ สต็อกต้นปี (เมื่อเริ่มปีการตลาด) และสต็อกปลายปี (เมื่อสิ้นสุดปีการตลาด) และปริมาณสต็อก
ปลายปีจะถูกยกยอดไปเป็นสต็อกต้นปีของปีการตลาดปีต่อไป
ตารางที่ 3 : การลงตัวเลขสต็อกในบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร กรณี ข้าวของไทย
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4) การนําไปใช้
ด้านของการนําไปใช้ส ามารถแบ่งได้เ ป็น การนําไปใช้ภายในประเทศและการส่งออกซึ่งมี
แหล่งข้อมูลที่ชัดเจนจากกรมศุลกากร แต่ในส่วนของการนําไปใช้ภายในประเทศนั้นไม่ค่อยจะมีฐานข้อมูล
สนับสนุน นอกเสียจากการประมาณการ โดยเน้นการนําไปใช้ในด้านต่างๆ ของประเทศหรือพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหัวข้อ
ย่อยนั้น ขึ้น อยู่กับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด เนื่องจากมีการนําไปใช้ที่แตกต่างกัน และองค์ประกอบด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์นั้น แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : องค์ประกอบด้านการนําไปใช้ประโยชน์ (Utilization)

(1) การบริโภคอาหาร (Food use)
การนําสินค้าเกษตรไปใช้เป็นอาหารของประชากรภายในจังหวัด และสามารถคํานวณ
จากสูตร
การบริโภคอาหารของประชากรภายในจังหวัด = อัตราการบริโภคต่อคนต่อปี * จํานวนประชากร
โดยอัตราการบริโภคอาหารต่อคนต่อปี ในที่นี้ หมายถึง อาหารที่ประชากรรับ ประทาน
โดยตรง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายในครัวเรือน และการรับประทานอาหารนอกครัวเรือน เช่น ร้านอาหาร
ทั่วไป โรงอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ทํางาน และร้านอาหารข้างทาง เป็นต้น และสามารถรวมไปถึง
เศษอาหารที่เหลือทิ้งในครัวเรือนด้วย และในบางกรณี รวมถึงการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวหรือผู้อพยพ
เนื่องจากสถานการณ์รุนแรง อย่างไรก็ตาม การบริโภคอาหารของประชากรในประเทศนั้นยังมีความแตกต่าง
เนื่อ งจากพื้น ที่ที่อ าศัย ระหว่า งเมื องกั บ พื้น ที่ช นบทหรือ ในพื้ น ที่ห่ า งไกล และระดับ รายได้ ซึ่ งจะส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการบริโ ภคที่แตกต่า งกันไป ดังนั้น หากต้องการคํานวณหรือประมาณการอัต ราการบริโ ภคของ
ประชากร (ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้) ผู้จัดทําควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ไว้ด้วย
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ข้อมูลอัต ราการบริโ ภคนี้สามารถหาได้จ ากการสํารวจจากหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อง ได้แก่
สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
นอกจากแหล่งข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้จัดทําสามารถหาข้อมูลได้จากงานวิจัยและบทความของสถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษา เป็นต้น
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของข้าว
- เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นหมี่ที่ทําจากข้าว - เค้กข้าว
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของข้าวสาลี
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมปัง

ทั้งนี้ ผู้จัดทําอาจมีการเก็บข้อมูลการบริโภคของประชากรภายในประเทศไว้อยู่แล้ว ซึ่ง
สามารถนํามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยสูตรเบื้องต้นคํานวณ
(2) การใช้เป็นอาหารสัตว์ (Feed use)
จํานวนของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยตรง หรือที่เข้าสู่อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เพื่อนําไปเป็นอาหารสัตว์แปรรูป ส่วนใหญ่นั้นใช้สําหรับปศุสัตว์
หากสินค้าเกษตรชนิดใดที่ไม่มีการใช้เป็นอาหารสัตว์โดยตรง สามารถใส่เลข 0 ลงในช่องได้เลย
สําหรับการพยากรณ์อัตราการใช้อาหารสัตว์ในปีต่อไป สามารถหาได้จาก
การใช้เป็นอาหารสัตว์ = จํานวนปศุสัตว์ * อัตราการใช้อาหารสัตว์ต่อตัว
(3) การใช้ทําเมล็ดพันธุ์ (Seed)
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ (Seeding rate) ในการผลิตต่อพื้นที่
เมล็ดพันธุ์ = อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ * เนื้อที่เพาะปลูกของปีการตลาดต่อไป
(4) ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest losses)
ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต โดยเริ่มต้นนับจากขั้นตอนระหว่างขนออกมาจากพื้นที่เพาะปลูก
การขนส่ง การแปรรูป และการเก็บรักษาในโกดังสินค้าเกษตร จนถึงมือผู้บริโภค (up to family’s door)
ดังนั้น ถ้า หากเกิด อุทกภัย และส่งผลกระทบต่อพืช ผลที่อยู่ในไร่น า จะไม่ถือเป็น ความ
เสียหายหลังการเก็บเกี่ยว ในขณะผลผลิตที่เก็บไว้ในโกดังแล้วได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยจะถือเป็น
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ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว และความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวนั้นไม่รวมเศษอาหารที่ทิ้งในครัวเรือน
ซึ่งมักจะรวมอยู่ในอัตราการบริโภคต่อหัวต่อปีอยู่แล้ว
ผู้จัดทําสามารถประมาณการโดยการหาข้อมูลจากบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา
สัดส่วนหรือร้อยละที่มีความเป็นไปได้ เช่น การหาค่าความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้สูตรดังนี้
ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้น = ร้อยละความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว * อุปทาน
รวม
ข้อควรระวัง
1) ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในบางกรณีหรือบางประเทศได้มีการหักความเสียหายหลัง
การเก็บเกี่ยวบางส่วนแล้ว เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะฉะนั้น การประมาณการค่าความเสียหายหลัง
การเก็บเกี่ยวในกรณีดังกล่าวจึงควรมีระดับลดหลั่นลงมา
2) ความเสีย หายหลั ง การเก็บ เกี่ ย วนั้ น เปลี่ ย นแปลงไปทุ ก ปีแ ละแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ
ประเทศ ขึ้น อยู่กั บ ปั จ จัย หลายๆ ปั จ จัย เช่ น สภาพภู มิอ ากาศและภู มิป ระเทศ สถานการณ์ภั ย พิบั ติท าง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น การเกิดโรคระบาดและแมลง
(5) การใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food industrial uses)
นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแล้ว สินค้าเกษตรยังสามารถนํามาแปรรูปสินค้าที่ไม่ใช่
อาหาร เมื่ออ้างอิงถึงหลักของการใช้ ในภาคอุต สาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารแล้ว ผู้จัดทําจึงไม่ควรนําผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปมารวมในองค์ประกอบนี้
การใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร ประกอบด้วย 1) พลังงานชีวมวล (Biofuel) เช่น
เอทานอล ไบโอดีเซล หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ เป็นต้น 2) แป้งที่รับประทานไม่ได้ (Non-edible starch) เช่น
เครื่องสําอาง เป็นต้น 3) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Liquors) เช่น ไวน์ เบียร์ เหล้าหมัก และเหล้ากลั่น เป็นต้น
(6) การใช้อื่นๆ (Other)
กรณีที่มีการใช้ที่นอกเหนือประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้ว หัวข้อ “การใช้อื่นๆ” นี้จึงเป็นอีก 1
ตัว ช่ว ยที่ทํา ให้บัญชีสมดุล สินค้าเกษตรสมบูรณ์ขึ้น ได้ หากว่าบัญชีส มดุลสินค้าเกษตรเกิด อุป ทานส่ว นเกิน
(Excess supply) แล้ว และผู้จัดทําคิดว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆ ด้านข้อมูลและวิเคราะห์แล้วว่าข้อมูลอุปทาน
ส่วนเกินนี้ไม่สามารถระบุได้ว่านําไปใช้ในด้านในหรือไม่สามารถนําไปใส่เป็นสต็อกปลายปีได้ ผู้จัดทําสามารถนํา
ข้อมูลอุปทานส่วนเกินนี้ใส่ในช่อง “การใช้อื่นๆ” เพื่อให้อุปทานส่วนเกินนั้นหายไป
2.4 วิถีตลาดและช่องทางการกระจายสินค้า
วิถีตลาดข้าว (Marketing Margin) หมายถึง ช่องทางการไหลหรือการกระจายสินค้าข้าวจากเกษตรกร
ผ่านผู้ทําหน้าที่ทางการตลาด ในระดับต่างๆ เพื่อไปยังผู้บริโภค เพื่อให้รู้ว่าสินค้าข้าวที่ไหลผ่านตลาดในระดับ
ต่า งๆ มีพ่อค้า คนกลางและผู้ทํา หน้า ที่ทางการตลาดเกี่ย งข้องกัน อย่า งไร มีพ่อค้า คนกลางประเภทใดบ้า ง
มีจํานวนมากน้อยเพียงใด นอกนี้การศึกษาการทําหน้าที่การตลาดของพ่อค้าคนกลางจะสะท้อนถึงอํานาจทาง
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การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าในระดับต่างๆ ว่ามีการแข่งขันมากน้อยเพียงใด (สนง.คณะกรรมการกํากับ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2550)
ภาพที่ 1 : กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในตลาดข้าวเปลือก

โดยการวิเคราะห์วิธีการตลาดมีเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ
1. ปริมาณสินค้าที่เริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มแรกมีปริมาณเท่ากับ 100 และปริมาณ
สินค้าที่ไปถึงผู้ผลิตปลายทาง ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือกลุ่มผู้บริโภคคนสุดท้ายทุกคนรวมกันเท่ากับ 100 เช่นกัน
2. ปริมาณสินค้าที่ไหลภายในตลาดที่ทาการศึกษาจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ในช่วงปี
เดียวกัน หรือช่วงปีการเพาะปลูกเดียวกัน ซึ่งการศึกษาวิถีการตลาดและช่องทางการกระจายข้าวนาปีครั้งนี้ใช้
ข้อมูลปีเพาะปลูก 2558/59 (พฤษภาคม 2558 – เมษายน 2559)
การหาร้อยละการไหลเวียนของปริมาณสินค้าในตลาด ณ จุดผลิตสินค้า มีดังนี้
% Vis = Vis * 100Vi
โดยที่
% Vis = ร้อยละของปริมาณการไหลของข้าวที่ออกจากจุด i ไปขายที่จุด s
Vis = ปริมาณข้าวที่ไหลออกจากจุดรวบรวมที่ศึกษาที่จุด i ไปจุดขายสินค้าที่จุด s
Vi = ปริมาณข้าวทั้งหมดที่ไหลเข้ามารวมที่จุดรวบรวมสินค้าที่ศึกษาที่จุด i

บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
3.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดหนองบัวลําภู
3.1.1 ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดหนองบัวลําภูมีพื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 608 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (กรุงเทพมหานคร สีคิ้ว- ชัยภูม-ิ ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลําภู) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี
ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ติดต่อกับจังหวัดเลย

ภาพที่ 2 : แผนที่จังหวัดหนองบัวลําภู
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3.1.2 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิป ระเทศจะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายและลูกรัง
3.1.3 การปกครองและประชากร
1) การปกครอง จังหวัดหนองบัวลําภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อําเภอ 55 ตําบล 687 หมู่บ้าน
2) การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด หนองบั ว ลํ า ภู 1 แห่ ง
เทศบาลเทศนคร 1 แห่ง เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 1 แห่ง เทศบาลตําบล 24 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล
42 แห่ง
3) ประชากร จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองบัวลําภู
มีประชากรทั้งสิ้น 509,701 คน เป็นชาย 255,592 คน หรือร้อยละ 50.15 เป็นหญิง 245,109 คน หรือ
ร้อยละ 49.85 ความหนาแน่นของประชากรทั้งจังหวัดเท่ากับ 132.08 คน ต่อตารางกิโลเมตร
3.1.4 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นหากปีใดประสบ
ปัญหาฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรมักได้รับผลกระทบทําให้ต้องออกไปหางานทําต่างถิ่น
3.1.5 ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) แบบ Top down ในปี 2556 จังหวัด
หนองบัวลําภู มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 20,730 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GRP )
43,385 บาท
3.1.6 การคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสาร
1) การคมนาคมและขนส่ง จังหวัดหนองบัวลําภูมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ได้เฉพาะทาง
รถยนต์เท่านั้น และภายในจังหวัดมีถนนเชื่อมระหว่างอําเภอต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล
2) การสื่อสาร จังหวัดหนองบัวลําภู มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขรวม 7 แห่ง และสํานักงานโทรศัพท์
พื้นฐาน 1 แห่ง จํานวนไปรษณีย์และองค์การโทรศัพท์ตามความหนาแน่นของประชากรข้างต้น ไปรษณีย์และ
องค์การโทรศัพท์ ถือว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐาน ที่เป็นรัฐวิสาหกิจมีการให้บริการกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ
แต่ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคู่แข่งสําคัญของไปรษณีย์และ
โทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน
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3.1.7 การสาธารณูปโภค
1) การประปา จังหวัดหนองบัวลําภูในปี พ.ศ.2558 ผลิตน้ําได้ทั้งสิ้น 3,532,152 ลูกบาตรเมตร
และปริมาณน้ําที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ 2,474,025 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 70.04 ของปริมาณที่ผลิตทั้งหมด
2) การไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 255,557,183 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ไฟฟ้าในประเภทที่อยู่อาศัย ร้อยละ 49.94 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาเป็น
สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม ร้อยละ 46.26 และสถานที่ราชการ/ที่สาธารณะ ร้อยละ 3.81
3.1.8 การศึกษา
การศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู ในปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 362 แห่ง มีห้องเรียน
3,349 ห้อง จํานวนครู 3,730 คน และนักเรียน 74,618 คน คิดเป็นอัตราส่วน นักเรียน 21 คน ต่อครู 1 คน
และนักเรียน 19 คน ต่อ 1 ห้องเรียน มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 7 แห่ง
3.1.9 การสาธารณสุข
จังหวัด หนองบัวลําภู มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับ ผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ จํานวน 7 แห่ง (ประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 6 แห่ง เอกชน 1 แห่ง) มีสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากร 1 : 5,931 คน (คิดจากจํานวนแพทย์ที่อยู่ ในโรงพยาบาลของรั ฐเท่านั้น) จังหวัดหนองบัวลําภู
ควรมีแพทย์ตามเกณฑ์ FTE (Full Time Equivalence) จํานวน 153 คน แต่มีอยู่จริง จํานวน 86 คน จึงมี
ส่วนขาดอีกจํานวน 67 คน
3.1.10 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นดินร่วนปนทราย หน้าดิน
ค่อนข้างตื้น ชั้นล่างเป็นดินเหนียว ดินลูกรัง มีการระบายน้ําค่อนข้างเร็วพบอยู่ในเขตอําเภอศรีบุญเรือง โนนสัง
และเมือง ส่วนชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรายชั้นล่างเป็นดินลูกรัง พบอยู่ในเขตอําเภอสุวรรณคูหา นอกจากนี้ยัง
พบการชะล้างพังทลายของดินที่อําเภอนากลาง นาวัง และสุวรรณคูหา
2) ทรัพยากรป่า จังหวัดหนองบัวลําภูมีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งสิ้น 1,521,499 ไร่ โดยทั่วไปเป็นป่า
โปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด มีจํานวน
6 ป่า และกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จํานวนประมาณ 1,208,811 ไร่ ซึ่งถูกบุกรุกทําลาย 13 ไร่
6 งาน คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าอนุรักษ์และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวม 312,675 ไร่ คิดเป็น 13% ของพื้นที่
จังหวัดแผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดหนองบัวลําภู
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3) แหล่งน้ําธรรมชาติ โดยแบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ําหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
2 ลุ่มน้ํา คือ
เขตลุ่ ม น้ํ า ชี ป ระกอบด้ ว ยลุ่ ม น้ํ า สาขา ได้ แ ก่ ลุ่ ม น้ํ า ลํ า พะเนี ย ง ลุ่ ม น้ํ า พวย ลุ่ ม น้ํ า พอง
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง และอําเภอนากลางบางส่วน
เขตลุ่ ม น้ํ า โขง ประกอบด้ ว ยลุ่ ม น้ํ า สาขา ได้ แ ก่ ลุ่ ม น้ํ า ห้ ว ยโมง และลุ่ ม น้ํ า ห้ ว ยหลวง
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขต อําเภอเมือง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนากลางบางส่วน
นอกจากนี้ยังมีบึงและหนองน้ําธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ในตอนล่างของจังหวัดโดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอโนนสัง
3.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
3.2.1 ครัวเรือนเกษตรและพื้นที่ถือครองการเกษตร
ตารางที่ 5: ครัวเรือนเกษตรและพื้นที่ถือครองการเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
ครัวเรือนเกษตรและพื้นที่ถือครอง
- ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน)
- ขนาดครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน)
- ประชากรแรงงานเกษตร (คน)
- ขนาดพื้นที่ถือครอง (ไร่/ครัวเรือน)

2557
55,937
5
196,792
28

2558
56,603
5
207,730
24

3.2.2 พื้นที่ความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่ปลูกข้าวแบ่งตามระดับความเหมาะสมของกรมพัฒนาที่ดิน 4 ระดับ โดยแยกเป็นพื้นที่
S1 = 7,043 ไร่ S2 = 705,983 ไร่ S3 = 319,909 และ N = 1,150,027 ไร่
ตารางที่ 6: พื้นที่ความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดหนองบัวลําภู
พืน้ ที่ความเหมาะสมปลูกข้าว
อ.เมืองหนองบั วลําภู
อ.ศรีบุญเรือง
อ.สุวรรณคูหา
อ.โนนสัง
อ.นากลาง
อ.นาวัง
จ.หนองบัวลําภู

S1
1,166
3,070
2,807
7,043

ระดับความเหมาะสม
S2
S3
228,575
13,130
184,472
119,560
53,428
28,781
136,940
33,971
84,148
121,808
18,420
2,658
705,983
319,909

N
356,554
251,668
221,453
92,892
139,282
88,178
1,150,027
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3.2.3 พื้นที่ปลูกข้าวจริง ตามระดับความเมาะสม จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่ปลูกข้าวจริงแบ่งตามระดับความเหมาะสม 4 ระดับ คือ S1 = 3,199 ไร่ S2 = 346,381 ไร่
S3 = 132,849 และ N = 223,927 ไร่
ตารางที่ 7 : พื้นที่ปลูกข้าวจริง ตามระดับความเมาะสม จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่ปลูกข้าวจริง
อ.เมืองหนองบัวลําภู
อ.ศรีบุญเรือง
อ.สุวรรณคูหา
อ.โนนสัง
อ.นากลาง
อ.นาวัง
จ.หนองบัวลําภู

S1
530
1,741
928
3,199

ระดับความเหมาะสม
S2
S3
109,663
5,571
96,517
44,911
29,783
7,247
62,824
17,141
40,973
57,623
6,622
356
346,381
132,849

ภาพที่ 3: แผนทีค่ วามเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว จังหวัดหนองบัวลําภู

N
67,344
44,273
55,136
17,804
28,896
10,474
223,927
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3.2.4 สถานการณ์น้ํา
แหล่งน้ําที่ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลําภูใช้เพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ําผิวดิน
ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ํา ลําห้วย หนองน้ํา สระน้ํา ฝาย คลองส่งน้ําชลประทาน และสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
1) แหล่งน้ําชลประทาน
แหล่งน้ําชลประทานจังหวัดหนองบัวลําภู จะรับน้ําจากลุ่มน้ําห้วยหลวงและเขื่อนห้วยหลวงเป็น
แหล่งกักเก็บน้ําที่สําคัญของจังหวัด โดยในปี 2557 มีพื้นที่รับน้ํา74,718 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีพื้นที่
71,568 ไร่
ตารางที่ 8: พื้นที่ชลประทานที่สร้างเสร็จของจังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัด
หนองบัวลําภู (ไร่)

2554
59,568

2555
71,568

2557
74,718

2) น้ําฝน
(1) ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตก
ในปี 2558 จังหวัดหนองบัวลําภู มีจํานวนวันฝนตก 118 วัน มากกว่าปี 2557 ซึ่งมีจํานวน
วันฝนตกอยู่ที่ 106 วัน ในขณะที่ป ริมาณน้ํา ฝนโดยรวม มี 1,101.10 มิลลิเมตร เพิ่มจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่
1,088.80 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ําทําการเกษตรมากกว่าปีก่อน และคาดว่าปี 2559 จะมีปริมาณน้ํามากกว่า
ปี 2558
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ตารางที่ 9 : ปริมาณฝนตกและจํานวนวันฝนตก
จังหวัด หนองบัวลํา ภู
ปริมาณฝนตก วันฝนตก ปริมาณฝนตก วันฝนตก ปริมาณฝนตก วันฝนตก ปริมาณฝนตก วันฝนตก
เดื อน
(มม.)
(วัน)
(มม.)
(วัน)
(มม.)
(วัน)
(มม.)
(วัน)
2556
2557
2558
2559
ม.ค.
5.40
2
0.10
1
23.70
6
ก.พ.
1.00
1
88.80
7
มี .ค.
32.80
5
10.20
5
11.20
3
1.80
1
เม.ย.
26.60
3
182.60
9
19.50
8
45.40
5
พ.ค.
242.00
16
129.30
13
70.10
13
216.50
17
มิ .ย.
181.00
20
133.70
17
96.30
12
167.80
16
ก.ค.
319.00
22
181.60
20
226.90
22
150.60
23
ส.ค.
191.00
17
279.00
22
161.10
20
235.10
17
ก.ย.
196.00
22
97.20
13
186.20
18
ต.ค.
68.50
8
25.90
4
192.70
9
พ.ย.
2.40
1
49.30
3
47.70
4
ธ.ค.
84.40
2
0.50
1
รวมทั้งปี
1,350.10 119.00
1,088.80 106.00
1,101.10 118.00
840.90 85.00
ที่ม า : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาพที่ 4 : กราฟแสดงปริมาณน้ําฝน
มิลลิเมตร

ปริมาณน้ําฝน

350
300
250
200

2556

150

2557

100

2558

50

2559

-

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่มา : อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ภาพที่ 5 : กราฟแสดงจํานวนวันฝนตก

จํานวนวันฝนตก

วัน
25
20
15

2556

10

2557

5

2558
2559

-

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่มา : อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3.3 สถานการณ์การผลิตข้าว
ชาวจังหวัดหนองบัวลําภู นิยมปลูกและบริโภค “ข้าวเหนียว” เป็นอาหารหลัก มาเป็นเวลาช้านานดังที่เห็น
ในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งมีฟอสซิลของสัตว์ต่าง ๆ กว่าร้อยล้านปี รวมถึงเมล็ดข้าวเหนียวที่กลายเป็นหินซึ่ง
เหล่านี้ล้วนแสดงได้ว่าชาวจังหวัดหนองบัว ลําภูเป็นท้องถิ่นที่มีข้าวเหนียว และกินข้า วเหนียวมาตั้งแต่สมัย
โบราณกาล มีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว ร้อยละ 83.46 ของข้าวที่ปลูกในจังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่เป็นข้าว
เหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวจังหวัดหนองบัวลําภูปลูกเพื่อรับประทานกันมาเป็นเวลาช้านาน เปิบมือกินกับอาหาร
พื้นบ้าน ตําบักหุ่ง อาหารอีสาน ลาบ ก้อย พร้อมหน้าครอบครัว ม่วนซื่น ด้วยข้าวเหนียวที่ปลูกเอง ซึ่งเมื่อ
นํามานึ่ง จะมีกลิ่นหอมละมุน อ่อน นุ่ม เก็บไว้ได้นานในภาชนะที่ปิดสนิท เรียกว่ากล่องข้าว หรือ กระติ๊บข้าวช่วย
รักษาข้าวที่นึ่งแล้ว ไม่บูดง่าย ไม่แข็งกระด้าง โดยส่วนใหญ่ เกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภูนิยมปลูกข้าวพันธุ์
กข 6 ที่คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม จึงทําให้มีการเรียกขานชื่อข้าวเหนียวว่า “ราชินีข้าวเหนียว”
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3.3.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต
1) ข้าวนาปี
ปี 2559 จังหวัดหนองบัวลําภู คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 688,469 ไร่ พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 673,387 ไร่ ผลผลิตรวม 215,253 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 313 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีพื้นที่ปลูก
ข้าว 673,237 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 647,958 ไร่ ผลผลิตรวม 206,904 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 307 กิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 2.26 , 3.92 , 4.04 และ 1.95 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 : เนื้อทีเ่ พาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปี จังหวัดหนองบัวลําภู
ปี

พื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต

ผลผลิตต่อไร่

(ไร่)

(ไร่)

(ตัน)

(กก.)

2555

880,323

621,582

231,529

263

2556

742,950

737,010

232,792

313

2557

712,380

695,019

223,804

314

2558

673,237

647,958

206,904

307

2559

688,469

673,387

215,253

313

2.26

3.92

4.04

1.95

% ( + / -)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาพที่ 6 : กราฟแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปี จังหวัดหนองบัวลําภู
กราฟแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปี จังหวัดหนองบัวลําภู
1,000,000

880,323
742,950

800,000
600,000
400,000

621,582
231,529

200,000
-

737,010

712,380
695,019

673,237

688,469

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

647,958

673,387

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)

232,792

223,804

206,904

215,253

263

313

314

307

313

2555

2556

2557

2558

2559

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
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2) ข้าวนาปรัง
ปี 2559 จังหวัดหนองบัวลําภู คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 12,920 ไร่ พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 12,597 ไร่ ผลผลิตรวม 6,576 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 509 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่มีพื้นที่ปลูกข้าว
15,776 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 15,421 ไร่ ผลผลิตรวม 8,069 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 511 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ
2.26 , 3.92 , 4.04 และ 1.95 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปรัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ปี

พื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต

ผลผลิตต่อไร่

(ไร่)

(ไร่)

(ตัน)

(กก.)

2555

48,533

47,685

27,409

565

2556

32,527

32,182

17,345

533

2557

35,045

34,691

18,341

523

2558

15,776

15,421

8,069

511

2559

12,920

12,597

6,576

509

% (+/-)

-18.10

-18.31

-18.50

-0.39

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาพที่ 7 : กราฟแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าว จังหวัดหนองบัวลําภู
กราฟแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปรัง จังหวัดหนองบัวลําภู
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

48,533
47,685
32,527
32,182

ผลผลิตรวม (ตัน)

15,776
17,345

2555

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

34,691

27,409

565

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

35,045

533
2556

18,341
523
2557

15,421
511 8,069
2558

509

12,920
12,597
6,576

2559

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
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3.3.2 พันธุข์ ้าวที่ปลูกในจังหวัดหนองบัว
พันธุข์ ้าวที่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภูนิยมปลูก มี 3 ชนิด คือ
1) พันธุ์ข้าว กข.6
2) พันธุ์ข้าว กข.15
3) พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
โดยเกษตรกรจะใช้พันธุ์ข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 7.24 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวเป็น
2 ส่ว น คือ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้เอง และซื้อจากแหล่งต่า ง ๆ ได้แก่ ศูน ย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสี
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด เป็นต้น โดยเกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เอง เฉลี่ย 7.63 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส่วนพันธ์ข้าวที่ซื้อ จะใช้ในปริมาณน้อยกว่า เฉลี่ย 6.84 กิโลกรัมต่อไร่
3.3.3 ปริมาณความต้องการใช้น้ําในการปลูกข้าว
ปริมาณน้ําที่ใช้ปลูกข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู แบ่งตามฤดูการผลิต โดยฤดูปลูกข้าวนาปี จะใช้
น้ํา 1,196.68 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ สําหรับฤดูปลูกข้าวนาปรัง จะใช้น้ํา 2,210.31 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ตารางที่ 12 : ปริมาณความต้องการใช้น้ําชลประทานในการปลูกข้าว
ลูกบาศเมตรต่อไร่

เดือน

ปริมาณใช้น้ํา

ฤดู

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข้าวนาปรัง

537.7 453.2 514.2 509.3 196

ข้าวนาปี

0

ที่มา: กรมชลประทาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม
2,210.31

0 6.45 260.6 135.6 110.2 423.7 257 3.13 1,196.68
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3.4 สถานการณ์การตลาด
3.4.1 แหล่งรับซื้อข้าว
แหล่งรับซื้อข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูที่เป็นแหล่งใหญ่ มี 4 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 13 : แหล่งรับซื้อข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูที่เป็นแหล่งใหญ่ๆ มี 4 ที่ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อโรงสี
1 บริษัท ศรีไทยใหม่
การเกษตร จํากัด
2 บริษัท ศรีไทยใหม่
การเกษตร จํากัด
3 สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาด
4 บริษัท ไทยพิพัฒน์
จํากัด

ที่ตั้ง
กําลังการผลิตเต็ม
กําลังการผลิตจริง
ต.หนองบัว อ.เมือง ข้าวหอมมะลิ 300 ตัน/วัน ข้าวหอมมะลิ 300 ตัน/วัน
ข้าวเหนียว 200 ตัน
จ.หนองบัวลําภู
ข้าวเหนียว 200 ตัน
อ.เมือง
80 ตัน/วัน
50 ตัน/วัน
จ.หนองบัวลําภู
อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู
อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู

ภาพที่ 8 : ภาพโรงสีและจุดรวบรวมข้าวแหล่งใหญ่
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3.4.2 สถานการณ์ราคาข้าว
(1) ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ปี 2559 ราคาข้า วที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในจังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม)
ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % เฉลี่ย 11,044 บาทต่อตัน ลดลดจากปี 2558 ที่มีราคา
13,146 บาทต่อตัน
ตารางที่ 14 : ราคารายเดือน ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100% ตั้งแต่ปี 2555- 2559
ราคารายเดื อน : ข้ าวเปลือกเจ้านาปีพั นธุ์ ข าวดอกมะลิ105ชนิด 100 %
ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
2555 16,433 16,030 15,767 15,278 15,406 14,956 14,788 14,964 15,318 15,194
2556 15,669 15,593 15,489 16,080 15,325 15,755 15,326 15,217 15,379 15,107
2557 14,846 14,575 14,400 14,263 14,069 13,730 13,756 13,925 13,865 13,625
2558 13,344 13,325 13,288 13,142 13,142 13,117 13,170 13,203 13,163 13,163
2559 11,224 11,008 11,094 10,850 11,242 11,300 11,324 11,405
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ปี

พ.ย.
14,508
15,068
13,594
13,036

ภาพที่ 9 : กราฟแสดงราคารายเดือนข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100% จังหวัดหนองบัวลําภู
บาท/ตัน

ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 %

17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000

2555
2556
2557
2558
2559

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ธ.ค.
14,480
14,800
13,440
12,662

เฉลี่ย
15,260
15,401
14,007
13,146
11,181
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(2) ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความชื้น 14-15 %
ปี 2559 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในจังหวัดอุดร ปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม)
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ความชื้น 14-15% เฉลี่ย 12,900 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีราคา
12,143 บาทต่อตัน
ตารางที่ 15 : ราคารายเดือน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความชื้น 14-15 % ตั้งแต่ปี 2555- 2559
ราคารายเดื อน : ข้ าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ด ยาวความชื้ น 14-15%
ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2555 14,511 13,943 13,660 13,405 13,898 13,499 13,045 12,716 12,865
2556 13,830 13,778 13,473 13,497 13,547 13,954 13,987 13,983 14,239
2557 13,575 13,329 13,295 13,213 13,069 12,660 12,719 12,825 12,798
2558 12,294 12,297 12,216 11,939 11,939 11,914 11,945 11,990 12,373
2559 11,562 11,598 11,746 12,388 13,431 14,184 14,123 14,169
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ปี

ต.ค.
12,917
13,743
12,691
12,373

พ.ย.
12,225
14,044
12,660
12,402

ธ.ค.
12,317
13,600
12,363
12,035

ภาพที่ 10 : กราฟแสดงราคารายเดือนข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความชื้น 14 -15 % จังหวัดหนองบัวลําภู
บาท/ตัน

ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความชื้น 14 - 15 %

15,000
14,000
13,000

2555

12,000

2556

11,000
10,000

2557

9,000

2558

8,000

2559

7,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เฉลี่ย
13,250
13,806
12,933
12,143
12,900
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(3) ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น 14-15 %
ปี 2559 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในจังหวัดอุดร ปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม)
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14-15% เฉลี่ย 9,412 บาทต่อตัน ลดลดจากปี 2558 ที่มีราคา 9,788
บาทต่อตัน
ตารางที่ 16 : ราคารายเดือน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น 14-15 % ตั้งแต่ปี 2555- 2559
ราคารายเดื อน : ข้ าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ด สั้นความชื้ น 14-15%

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เฉลี่ย

2555 13,441 12,092 11,628 11,141 11,045

10,580 10,260 10,020 10,187

2556 11,232 11,452 11,778 12,003 11,947

11,797 11,919 12,286 13,170 12,983 13,358 12,708 12,219

2557 12,238 11,921 11,883 11,892 11,600

11,067 10,933 10,967 10,807 10,167 10,050

2558

9,823

9,787

9,786

9,765

9,765

2559

9,033

8,891

8,855

8,881

9,487

9,765

9,807

9,833

9,833

9,915 10,092 10,093 10,874

9,833

9,833

9,880 11,117
9,627

10,003 10,051 10,097

9,412

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ภาพที่ 11 : กราฟแสดงราคารายเดือนข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น 14 -15 % จังหวัดหนองบัวลําภู
บาท/ตัน

ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น 14 - 15 %

14,000
13,000
12,000

2555

11,000

2556

10,000

2557

9,000

2558

8,000

2559

7,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9,788

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาบัญชีสมดุลข้าวของจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการศึกษา วิถีตลาดข้าว การผลิต การนําเข้า
ความต้องการใช้ การส่งออกข้า ว โครงสร้า งการแปรรูป ข้า วของจังหวัด หนองบัว ลํา ภู ผลผลิต ปี 2559/60
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าวแนวทางในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการสินค้าข้า ว
จังหวัดหนองบัวลําภู ได้อย่างสมดุล ผลการศึกษา ดังนี้
4.1 วิถีตลาดข้าว
วิธีการตลาดข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตข้าวนาปีและ
ข้าวนาปรัง โดยผลผลิตข้าวเปลือกส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บข้าวไว้เพื่อบริโภค จ่ายเป็นค่านวดข้าว ที่เหลือจึง
จํ า หน่ า ยให้ กั บ พ่ อ ค้ า ในท้ อ งถิ่ น สถาบั น เกษตรกร และโรงสี ข้ า ว โดยโรงสี ข้ า วจะแปรรู ป เป็ น ข้ า วสาร
เพื่อจําหน่ายให้ผู้บริโภคในพื้นที่ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
การผลิตข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูทั้ง 6 อําเภอ แบ่งเป็นข้าวเหนียว ร้อยละ 83.46 และข้าวเจ้าร้อยละ
16.54 โดยผลผลิตจากเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน
มากที่สุด ร้อยละ 53.69 รองลงมา ได้แก่ จําหน่าย ร้อยละ 44.06 และทําพันธุ์ ร้อยละ 2.25
ปริ มาณผลผลิ ตข้ า วในจั งหวั ด หนองบั วลํ า ภู ที่ เกษตรกรผลิ ต ได้ นั้ น เกษตรกรจะนํ า ผลผลิ ตไปขายใน
6 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 = พ่อค้าท้องที่ หมายถึง ผู้ให้เช่าที่นา ผู้ประกอบการรถนวด ฉางรับซื้อข้าวขนาดเล็กที่มี
ที่ตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ
ช่องทางที่ 2 = พ่อค้าท้องถิ่น หมายถึง ฉางรับซื้อข้าวขนาดใหญ่ ที่มีที่ตั้งอยู่ตามอําเภอต่างๆ
ช่องทางที่ 3 = สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์การเกษตรทั้งในจังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัด
ใกล้เคียง
ช่องทางที่ 4 = โรงสีข้าว หมายถึง โรงสีข้าวที่แปรรูปเป็นข้าวสารหรือผลิตภัณฑ์ข้าวอื่นในจังหวัด
หนองบัวลําภูหรือจังหวัดใกล้เคียง
ช่องทางที่ 5 = เกษตรกรแปรรูปขายเอง หมายถึง เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภูแปรรูปข้าวเปลือก
เป็นข้าวสารหรือเครื่องดื่มแล้วทําการจําหน่ายเองโดยตรงให้กลับผู้บริโภค
ช่องทางที่ 6 = ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หมายถึง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ที่ส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
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วิถีตลาดข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู มีรายละเอียดตามช่องทางการจําหน่าย ดังนี้
ช่องทางที่ 1 พ่อค้าท้องที่ ร้อยละ 3.19 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของพ่อค้าท้องที่ ร้อยละ 3.19
มาจากผลผลิต ที่เ กษตรกรจ่า ยเป็น ค่า รถนวดข้า ว โดยในพื้นที่คิด ในอัต รา 100 กระสอบ จ่า ยเป็น ค่า นวด
4 กระสอบ และการนําผลผลิตข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าที่นา และพ่อค้าท้องที่ขายข้าวเปลือกต่อไปยังพ่อค้าท้องถิ่นใน
จังหวัด และขายไปยังโรงสีในจังหวัดใกล้เคียง
ช่องทางที่ 2 พ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 32.44 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของพ่อค้าท้องถิ่นร้อยละ
32.08 มาจากผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร ร้อยละ 31.20 และมากจากพ่อค้าท้องที่ ร้อย 1.24 โดยพ่อค้า
ท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกส่งขายต่อไปยังโรงสีในจังหวัด ร้อยละ 26.18 และขายไปยังโรงสีในจังหวัด
ใกล้เคียง ร้อยละ 6.26
ช่องทางที่ 3 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 1.80 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตร
ร้อยละ 1.80 มาจากปริม าณผลผลิ ต ข้ า วเปลือ กของเกษตรกรทั้ง หมด โดยสหกรณ์ การเกษตรในจัง หวั ด
หนองบัวลําภูส่งขายข้าวเปลือกไปยังโรงสีในจังหวัดหนองบัวลําภู ร้อยละ 1.30 และส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสี
จังหวัดใกล้เคียงร้อยละ 0.50
ช่องทางที่ 4 โรงสีข้าว ร้อยละ 34.98 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของโรงสีในจังหวัดหนองบัวลําภู
ร้อยละ 34.98 มาจากปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของพ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 29.74 ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก
ของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู ร้อยละ 8.57 และปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดหนองบัวลําภู ร้อยละ 1.49 โดยโรงสีในจังหวัดจะรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกดังกล่าวเพื่อแปรรูปเป็น
น้ํามันรําข้าว ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวกล้องงอกชนิดบดละเอียดและชนิดหยาบเพื่อทําโจ๊ก โดยผลผลิตที่แปรรูป
ทั้งหมดส่งขายไปยังตลาดในจังหวัดหนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย นครราชสีมา กรุงเทพฯ
พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สงขลา รวมถึงขายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร์
ช่องทางที่ 5 เกษตรกรแปรรูปขายเอง ร้อยละ 0.23 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร ร้อยละ
0.23 จะนําแปรรูปเป็นข้าวสารหรือเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวฮาง ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก โดยเกษตรกรจะบรรจุ
ขายถุงละ 1 กิโลกรัม หรือบรรจุเป็นห่อเล็กเพื่อทําเป็นเครื่องดื่มได้แก่ นมข้าวฮางงอก งาดําผสมข้าวกล้องงอก
และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสําอาง ได้แก่ สบู่ ยาสระผม โลชั่น มาร์กหน้า เป็นต้น แล้วขายในจังหวัด
หนองบัวลําภู กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
ช่องทางที่ 6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 0.14 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร ร้อยละ 0.14
จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตของกรมข้าว โดยผลผลิตทั้งหมดจะส่งขายไปยังศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี
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ภาพที่ 12 : วิถีตลาดข้าวเปลือกในจังหวัดหนองบัวลําภู
จ.หนองบัวลําภู

ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
1.95 %

พ่อค้าท้องที่
3.19 %

สหกรณ์การเกษตร อุดรธานี
0.13 %

พ่อค้าท้องถิ่น
32.44 %

ข้าวเปลือก 100.00 %
กิน
53.69 %
ทําพันธุ์
2.25 %
ขาย
40.87 %
-ขาย
40.87 %
-อื่นๆ
3.19 %

โรงสีข้าว อุดรธานี
8.34 %

โรงสีข้าว
34.98 %

34.98 %

จีน สิงคโปร์
ภาคอีสาน ใต้
กทม. จังหวัดอื่นๆ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวอุดรธานี
0.14 %

เกษตรกรแปรรูป
0.23 %
สหกรณ์การเกษตร
1.80 %

0.50 %

โรงสีข้าวขอนแก่น
0.50 %

ข้าวเปลือก
แปรรูป

ที่มา : การสํารวจ

4.2 บัญชีสมดุลข้าวเปลือก
การจัดทําบัญชีสมดุลประกอบด้วย อุป ทาน Supply (สต๊อคต้นปี + ผลผลิต ในจังหวัด + ผลผลิต
นํา เข้ า ) เท่ า กั บ อุ ป สงค์ Demand (การใช้ ใ นจั ง หวั ด +ส่ ง ออก+สต๊ อ คปลายปี ) โดยจะพิ จ ารณาการผลิ ต
ข้าวเปลือกจังหวัดหนองบัวลําภู ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560 ดังนี้
1) ผลผลิตข้าวเปลือก (Supply) ประกอบด้วย
(1) ผลผลิตข้าวเปลือกของจังหวัด หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกที่เกษตรกรในจังหวัดผลิตได้
(2) นําเข้า/ซื้อ ข้าวเปลือกของจังหวัด หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกจากจังหวัดอื่นที่นําเข้า (ซื้อ)
มาในจังหวัดตนเอง
2) ความต้องการใช้ข้าวเปลือก (Demand) ประกอบด้วย
(1) การใช้ข้าวเปลือกในจังหวัด แบ่งเป็น
1. ข้ า วเปลื อ กที่ เ ก็ บ ไว้ ใช้ ทํ า เมล็ ด พั น ธุ์ หมายถึ ง ผลผลิ ต ข้ า วเปลื อ กทั้ งหมดของจั ง หวั ด
(ผลิตเอง + นําเข้า) ที่เกษตรกรในจังหวัดเก็บไว้ใช้ทําพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป
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2. ข้ าวเปลื อกที่ เข้ าโรงสี เพื่ อสี แปรสภาพ หมายถึ ง ผลผลิ ตข้ าวเปลื อกทั้ งหมดของจั งหวั ด
(ผลิตเอง +นําเข้า) ที่ขายให้พ่อค้า/โรงสีในจังหวัด เพื่อสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร
(2) ส่งออก/ขาย ข้าวเปลือกของจังหวัด หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งหมดของจังหวัด (ผลิตเอง +
นําเข้า) ที่ส่งออก/ขาย ไปจังหวัดอื่น
4.2.1 บัญชีสมดุลข้าวเปลือกด้านอุปทาน (Supply)
บัญชีสมดุลข้าวเปลือกด้านอุปทาน ช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560 คาดว่าจะมี
ผลผลิตข้าวเปลือกในจังหวัดหนองบัวลําภู รวมจํานวน 238,115 ตัน มาจากผลผลิตข้าวเปลือกที่เกษตรกรใน
จังหวัดหนองบัวลําภูผลิตได้ จํานวน 228,007 ตัน และนําเข้าข้าวเปลือกจากจังหวัดอื่น จํานวน 10,038 ตัน
4.2.2 บัญชีสมดุลข้าวด้านอุปสงค์ (Demand)
บัญ ชี ส มดุ ล ข้ า วเปลือ กด้ า นอุ ป สงค์ ช่ว งเดือ น พฤษภาคม 2559 - ตุ ล าคม 2560 จั ง หวั ด
หนองบัวลําภูมีความต้องการใช้ข้าวเปลือกในจังหวัดจํานวน 314,233 ตัน แยกเป็น เกษตรกรเก็บผลผลิต
ข้าวเปลือกไว้ใช้ทําเมล็ดพันธุ์ จํานวน 9,816 ตัน เป็นผลผลิตข้าวที่เกษตรกรนําเข้าโรงสีในจังหวัด (จําหน่าย
บริโภค จ่ายค่ารถนวด ค่าเช่าทีนา) จํานวน 279,404 ตัน และเป็นผลผลิตข้าวเปลือกที่เกษตรกรส่งออกไป
จังหวัดอื่น ๆ (จําหน่าย จ่ายค่ารถนวด ค่าเช่าทีนา) จํานวน 25,012 ตัน โดยพฤติกรรมของเกษตรกรจะทยอย
จําหน่ายข้าวเปลือกตามความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในครัวเรือน โดยจะจําหน่ายมากใน 2 ช่วง คือ เดือน
พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นข้าวสดต้องรีบจําหน่ายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและจ่ายเป็นค่ารถนวดข้าว โดยส่วน
ใหญ่จะจ่ายเป็นผลผลิตข้าวในการนวด 100 กระสอบ จ่ายเป็นข้าว 1 กระสอบ และอีกช่วงคือเดือน พฤษภาคม
เนื่องจากต้องนําเงินมาลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตในทํานาฤดูการใหม่ โดยจําหน่ายให้พ่อค้า ฉางข้าว โรงสีข้าวใน
จังหวัด และมีเกษตรในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดบางส่วนส่งออกข้าวเปลือกไปจําหน่ายยังจังหวัดขอนแก่น
อุดรธานี หรือกรุงเทพฯ เนื่องจากได้ราคาสูงกว่าราคาขายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
4.2.3 ผลผลิตส่วนเกิน/ส่วนขาด
บัญชีส มดุลข้าวเปลือก ช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560 จังหวัดหนองบัวลํา ภู
มีสต๊อคข้าวเปลือกยกมาในเดือนพฤษภาคม 2559 เท่ากับ 82, 001 ตัน บวกด้วย ผลผลิตข้าว (Supply)
จํานวน 238,115 ตัน หักด้วย ความต้องกาใช้ ในจังหวัด (Demand) จํานวน 25,012 ตัน จังหวัดหนองบัวลําภู
มีผลผลิตข้าวส่วนเกินในเดือน ตุลาคม 2560 จํานวน 5,884 ตัน
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ตารางที่ 17: บัญชีสมดุลการข้าวเปลือก จังหวัดหนองบัวลําภู (พฤษภาคม 2559-ตุลาคม 2560)

ที่มา : จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: * ผลผลิตส่วนเกิน/ส่วนขาด คํานวณจาก (1) ผลผลิต - (2) ความต้องการใช้
- หากค่าเป็น + หมายถึง ผลผลิตมีมากเกินความต้องการ (supply > demand)
- หากค่าเป็น - หมายถึง ผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการ (supply < demand)
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4.3 โครงสร้างการแปรรูปข้าว
โครงสร้ า งการแปรรู ป ข้ า วจั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู เริ่ ม จากเกษตรกรผลิ ต ข้ า วแล้ ว สี เ ป็ น ข้ า วเปลื อ ก
โดยผลผลิตข้าวส่วนใหญ่เก็บไว้บริโภคหรือหรือสีเป็นข้าวสารขาว ข้าวฮาง ข้าวกล้อง แล้วบรรจุถุงขาย หรือ
นํามาทําเป็นเครื่องดื่มบํารุงร่างกาย เช่น นมข้าวฮางงอก งาดําผสมข้าวกล้องงอก หรือทําแป้งขนมจีน แป้งทํา
ขนม บ้างนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันรําข้าว หรือผลิตเป็นเครื่องสําอาง เช่น มาร์กหน้า สบู่ แชมพู เพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าข้าว
ภาพที่ 13: โครงสร้างการแปรรูปข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู

4.4 ปัญหาจากการสํารวจ
4.4.1 ผลผลิตข้าวต่อไร่ต่ํา จากภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้มีข้าวเปลือกป้อนโรงสีลดลง
4.4.2 ต้นทุนสูง ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์
4.4.3 ผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพต่ํา เปอร์เซ็นต้นข้าวต่ํา
4.4.4 ข้าวปลอมปน
4.4.5 ราคาข้าวเปลือกในจังหวัดต่ํากว่าราคาข้าวต่างจังหวัด ทําให้เกษตรกรตัดสินใจขนข้าวไปขาย
ต่างจังหวัด โดยไม่คํานึงถึงค่าขนส่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม ทําให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิน้อยลง

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาบัญ ชี ส มดุ ล ข้า วของจั ง หวั ด หนองบัว ลํ า ภู เป็ น การศึ ก ษา วิ ถี ต ลาด การผลิ ต การนํา เข้ า
ความต้องการใช้ การส่งออกข้าว โครงสร้างการแปรรูปข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู ผลผลิตปี 2559/60 เพื่อใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สิ น ค้ า ข้ าว แนวทางในการวางแผนการผลิ ตและบริ หารจั ดการข้ าวจั งหวั ดหนองบั วลํ าภู
ได้อย่างสมดุล สรุปผลการศึกษา ดังนี้
5.1 วิถีตลาดข้าว
การผลิตข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูทั้ง 6 อําเภอ แบ่งเป็นข้าวเหนียว ร้อยละ 83.46 และข้าวเจ้าร้อยละ
16.54 โดยผลผลิตจากเกษตรกร ร้อยละ 100 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนมากที่สุด
ร้อยละ 53.69 จําหน่าย ร้อยละ 44.06 และทําพันธุ์ ร้อยละ 2.25 โดยผลผลิตข้าวที่จําหน่าย เกษตรกร
จําหน่ายไปยัง พ่อค้าท้องที่ ร้อยละ 3.19 พ่อค้าท้องถิ่น ร้อยละ 32.44 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 1.80 โรงสีข้าว
ร้อยละ 34.98 เกษตรกรแปรรูปขายเอง ร้อยละ 0.23 และจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ไปยังศูนย์เมล็ดพันธุจ์ ังหวัด
อุดรธานี ร้อยละ 0.14
5.2 บัญชีสมดุลข้าวเปลือก (พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560)
ด้านอุปทาน (Supply)

คาดว่าจังหวัดหนองบัว ลํา ภูจ ะมีผ ลผลิตข้าวเปลือกในจังหวัด จํา นวน

238,115 ตัน มาจาก ข้าวเปลือกทีเ่ กษตรกรในจังหวัดผลิตได้ จํานวน 228,007 ตัน และนําเข้าข้าวเปลือกจาก
จังหวัดอื่น จํานวน 10,038 ตัน
ด้ า นอุ ป สงค์ (Demand) จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู มี ค วามต้ อ งการใช้ ข้ า วเปลื อ กในจั ง หวั ด จํ า นวน
314,233 ตัน โดยแยกเป็น เก็บไว้ใช้ทําเมล็ดพันธุ์ จํานวน 9,816 ตัน นําเข้าโรงสีในจังหวัด จํานวน 279,404 ตัน
และส่งออกไปจังหวัดอื่น ๆ จํานวน 25,012 ตัน
ผลผลิตส่วนเกิน/ส่วนขาด จังหวัดหนองบัวมีสต๊อคข้าวเปลือกยกมาเดือนพฤษภาคม 2559 เท่ากับ
82,001 ตัน บวกด้ว ย ผลผลิตข้าว (Supply) จํานวน 238,115 ตัน หักด้ว ย ความต้องการใช้ ในจังหวัด
(Demand) จํานวน 25,012 ตัน จังหวัดหนองบัวลําภูมีผลผลิตข้าวส่วนเกินในเดือน ตุลาคม 2560 จํานวน
5,884 ตัน
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5.3 โครงสร้างการแปรรูปข้าว
การแปรรูปข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มจากเกษตรกรผลิตข้าวแล้วสีเป็นข้าวเปลือก โดยผลผลิตข้าว
ส่วนใหญ่เก็บ ไว้บ ริโภคหรือหรือสีเ ป็นข้าวสารขาว ข้าวฮาง ข้า วกล้อง แล้ว บรรจุถุงขาย หรือนํา มาทําเป็น
เครื่ องดื่มบํ า รุ งร่า งกาย เช่ น นมข้ า วฮางงอก งาดํ า ผสมข้ า วกล้อ งงอก หรื อทํ า แป้ งขนมจี น แป้ง ทํา ขนม
บ้างนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันรําข้าว หรือผลิตเป็นเครื่องสําอาง เช่น มาร์กหน้า สบู่ แชมพู เพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าข้าว
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสี ควรร่วมกันวางแผนการผลิตข้าว ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดและราคาข้าวตกต่ํา
5.4.2 ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) ไปปลูกพืชอื่นที่มี
ความเหมาะสม และให้ผลตอบแทนมากกว่า
5.4.3 ภาครั ฐ หาแหล่ง เงิน ทุน ในการปรับ เปลี่ย นไปปลูกพืช อื่น และหาตลาดรองรับ สิน ค้า เกษตร
5.4.4 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบริหารจัดการ logistic ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5.4.5 เพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิต ข้า วตลอดห่ ว งโซ่ อุป ทาน ได้ แก่ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่
เหมาะสม การบริหารจัดการน้ํา การบํารุงดิน การเก็บเกี่ยว ตลอดถึงบรรจุภัณฑ์
5.4.6 รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ข้าวเมล็ดพันธุ์ดี และควรเปลี่ยนพันธุข์ ้าวทุก 2 ปี
5.4.7 รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP และ GMP
5.4.8 รัฐส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วลิสง ปอเทือง ถั่วเขียว แตงโม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดู
ทํานาเพื่อเป็นการสลับดิน ปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มรายได้ในหน้าแล้ง
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ภาคผนวก
พันธุข์ ้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดหนองบัวลําภู

ภาคผนวก
พันธ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดหนองบัวลําภู

1. กข6 (RD6)

ชื่อพันธุ์

-

กข6 (RD6)

ชนิด

-

ข้าวเหนียว

-

ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์
โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 แล้วนํามาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนและ
สถานีทดลองข้าวพิมาย จากการคัดเลือกได้ข้าวเหนียวหลายสายพันธุ์
ในข้าวชั่วที่ 2 นําไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ตัวได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิต
สูงสุดคือ สายพันธุ์ KDML105´65-G2U-68-254 นับว่าเป็นข้าวพันธุ์ดี
พันธุ์แรกของประเทศไทย ที่ค้นคว้าได้โดยใช้วิธีชักนําพันธุ์พืชให้
เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี

ประวัติพันธุ์

การรับรองพันธุ์ ลักษณะประจําพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์
รับรอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520
- เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
-

เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ําตาล
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- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
- คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต

-

ประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

-

ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง

-

คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม
ลําต้นแข็งปานกลาง

-

ต้านทานโรคใบจุดสีน้ําตาล

-

คุณภาพการสีดี
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้

-

ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและแมลงบั่ว

ข้อควรระวัง

พื้นที่แนะนํา
- ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=11.htm
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2. กข15 (RD15)

ชื่อพันธุ์
ชนิด

-

กข15 (RD15)
ข้าวเจ้า

-

ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ โดย
ใช้รังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ในปี พ.ศ. 2508 แล้วนํามาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆ ใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ KDML
105´65G1U-45

ประวัติพันธุ์

การรับรองพันธุ์
ลักษณะประจํา
พันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์
รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521

-

เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร

-

ไวต่อช่วงแสง
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 10 พฤศจิกายน

-

ลําต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงทํามุมกับคอรวง รวงอยู่เหนือใบ ใบยาว
ค่อนข้างแคบ
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปลายบิดงอเล็กน้อย

-

ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์

-

เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา =7.5 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร

-

ปริมาณอมิโลส 14-17 %

-

คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม

-
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ผลผลิต

-

ประมาณ 560 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

-

ทนแล้งได้ดีพอสมควร

-

อายุเบา เก็บเกี่ยวได้เร็ว
คุณภาพการหุงต้ม นุ่ม มีกลิ่นหอม

-

คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง เรียวยาว

-

นวดง่าย
ต้านทานโรคใบจุดสีน้ําตาล

-

ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้

-

ไม่ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหนอนกอ

-

ล้มง่าย ฟางอ่อน เมล็ดร่วงง่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง

พื้นที่แนะนํา

ที่มา http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=115.htm
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3. ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ชื่อพันธุ์
ชนิด

-

ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)
ข้าวเจ้าหอม

ประวัติพันธุ์

-

การรับรองพันธุ์

-

ได้มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจ้าพนักงานข้าว รวบรวมจากอําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ.2493-2494 จํานวน 199 รวง แล้วนําไปคัดเลือก
แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่
สถานีทดลองข้าวโคกสําโรง แล้วปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 4-2-105
ซึ่งเลข 4 หมายถึง สถานที่เก็บรวงข้าว คืออําเภอบางคล้า เลข 2 หมายถึงพันธุ์
ทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 หมายถึง แถวหรือรวงที่ 105 จาก
จํานวน 199 รวง
คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจําพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
ลําต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทํามุมกับคอรวง
เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีฟาง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1..8 มิลลิเมตร
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- ปริมาณอมิโลส 12-17 %
- คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต
ลักษณะเด่น

- ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่
- ทนแล้งได้ดีพอสมควร
- เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
- คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
- ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

ข้อควรระวัง

- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบหงิก

พื้นที่แนะนํา

- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน

ที่มา เวปไซค์ http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=19.htm

