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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาบัญชีสมดุลข้าวของจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการศึกษาวิถีตลาด การผลิต การนําเข้า    
ความต้องการใช้และส่งออกข้าว โครงสร้างการแปรรูปจังหวัดหนองบัวลําภู ผลผลิตปี 2559/60 ผลการศึกษา
พบว่า  

 วิถีตลาดข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภ ูผลผลิตจากเกษตรกร ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บข้าว

ไว้บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 53.69 จําหน่าย ร้อยละ 44.06 และทําพันธุ ์ ร้อยละ 2.25 โดยผลผลิตข้าวท่ี

จําหน่ายเกษตรกรจําหน่ายไปยัง พ่อค้าท้องท่ี ร้อยละ 3.19 พ่อค้าท้องถ่ิน ร้อยละ 32.44 สหกรณ์การเกษตร   

ร้อยละ 1.80 โรงสีข้าว ร้อยละ 34.98 เกษตรกรแปรรูปขายเอง ร้อยละ 0.23 และจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ ์ร้อยละ 0.14  

บัญชีสมดุลข้าวเปลือกจังหวัดหนองบัวลําภู (พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560)  ด้านอุปทาน (Supply)     

จะมีผลผลิตข้าวเปลือก จํานวน 238,115 ตัน มาจากข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรในจังหวัดผลิตได ้จํานวน 228,007 ตัน 

และนําเข้าข้าวเปลือกจากจังหวัดอ่ืน จํานวน 10,038 ตัน ด้านอุปสงค์ (Demand) มีความต้องการใช้

ข้าวเปลือกในจังหวัด จํานวน 314,233 ตัน โดยแยกเป็น เก็บไว้ใช้ทําเมล็ดพันธุ์ จํานวน 9,816 ตัน นําเข้าโรงสี

ในจังหวัด จํานวน   279,404  ตัน และส่งออกไปจังหวัดอ่ืน 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  

ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก แล้วบรรจุถุงขายหรือนํามาทําเป็นเครื่องดื่มบํารุงร่างกาย เช่น นมข้าวฮางงอก          

งาดําผสมข้าวกล้องงอก หรือทําแป้งขนมจีน แป้งทําขนม บางส่วนนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันรําข้าว หรือผลิตเป็น

เครื่องสําอาง เช่น มาร์กหน้า สบู ่แชมพู เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าข้าว 

ข้อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงส ีควรร่วมกันวางแผนการผลิตข้าว ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ือป้องกันปัญหาผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดและราคาข้าวตกต่ํา 

2. สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสม (N) ไปปลูกพืชอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม 
และให้ผลตอบแทนมากกว่า 

3. หาแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน และหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร       
4. ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบริหารจัดการ logistic ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  



ข 
 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม 
การบริหารจัดการน้ํา การบํารุงดิน การเก็บเก่ียว ตลอดถึงบรรจุภัณฑ์ 

6. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ข้าวเมล็ดพันธุ์ด ีและควรเปลี่ยนพันธุข้์าวทุก 2 ปี 
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน  GAP  และ GMP  
8. ส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนา เช่น ถ่ัวลิสง ปอเทือง ถ่ัวเขียว แตงโม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทํานา

เพ่ือเป็นการสลับดิน ปรับปรุงบํารุงดิน และเพ่ิมรายได้ในหน้าแล้ง  

 
 



ค 
 

คํานํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก อดีตปลูกเพ่ือการบริโภค  แต่เม่ือ

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขัน เป้าหมายในการผลิตจึงเปลี่ยนจากเพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นเพ่ือการค้า 

และคาดหวังท่ีจะเป็นครัวของโลก จึงทําการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากข้ึนโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของ

ตลาด ทําให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําส่งผลให้เกิดการขาดทุน ปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการ

ของตลาดและผู้บริโภค หรือ อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply > Demand) แนวทางท่ีจะสามารถแก้ปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต่ําได้ โดยการทําบัญชีสมดุลของสินค้าเกษตร คือ ต้องควบคุมปริมาณการผลิตไม่ให้มีมากเกิน

กว่าความต้องของตลาดและการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และหรือเพ่ิมความต้องการบริโภคให้

สอดคล้องกับปริมาณการผลิตท่ีมีมากข้ึน (เพ่ิมอุปสงค์ของสินค้า)  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 เห็นว่าการศึกษาบัญชีสมดุลสินค้าข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูจะเป็น

ประโยชน์ต่อเกษตรกร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาครัฐ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าว

แนวทางในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการข้าวจังหวัดหนองบัวลําภูได้อย่างสมดลุในต่อไป 

 

ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กันยายน 2559 
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12 วิถีตลาดข้าวเปลือกในจังหวัดหนองบัวลําภ ู      31 

13 โครงสร้างการแปรูปข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภ ู      34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของการศึกษา  

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งในอดีตปลูกเพ่ือการบริโภค    
แต่เม่ือประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขัน ข้าวของไทยเป็นท่ีต้องการของตลาดโลก สามารถส่งออกนํารายได ้ 
เข้าประเทศในลําดับต้น ๆ เป้าหมายในการผลิตจึงเปลี่ยนจากเพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นเพ่ือการค้า 
ประกอบกับไทยคาดหวังท่ีจะเป็นครัวของโลก จึงทําการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากข้ึนโดยไม่คํานึงถึง     
ความต้องการของตลาด ทําให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําส่งผลให้เกิดการขาดทุน รัฐบาลได้นํานโยบาย
และมาตรการ  ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ การประกันราคา การรับซื้อผลผลิต การรับจํานําผลผลิต เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร และใช้งบประมาณจํานวนในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เป็นการแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงจุดและใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให้ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ํา คือ ปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาดและผู้บริโภค หรือ อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply > 
Demand) นั่นเอง แนวทางท่ีจะสามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําได้ คือ ต้องควบคุมปริมาณการผลิต
ไม่ให้มีมากเกินกว่าความต้องของตลาดและการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และหรือเพ่ิมความ
ต้องการบริโภคให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตท่ีมีมากข้ึน (เพ่ิมอุปสงค์ของสินค้า) ท้ังนี้ การเพ่ิมความต้องการ
บริโภคสินค้าสามารถทําได้ โดยการเพ่ิมหรือการขยายตลาด แต่หากไม่มีการควบคุมปริมาณการผลิตให้
เหมาะสมกับความต้องการ ในท่ีสุดเม่ือความต้องการบริโภคถึงจุดอ่ิมตัวก็จะเกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา
เช่นเดิม ดังนั้น การควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดและการบริโภค จึงเป็นแนวทาง
ท่ีจะสามารถแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําได้อย่างยั่งยืน (สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552)  

จังหวัดหนองบัวลําภูปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59 มีพ้ืนปลูกข้าว 673,237  
ไร่ พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 647,958 ไร่ ผลผลิตรวม 206,904 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 307 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2557/58    
ท่ีมีพ้ืนปลูกข้าว 712,380ไร่  พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว  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 เกษตรกรจึงลดพ้ืนท่ีปลูกลง แต่ในปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า
ฝนจะดีกว่าปีท่ีผ่าน จึงคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกมากข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนตาม        
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกษตรกรปลูกข้าวตามสภาพดินฟ้าอากาศ โดยไม่คํานึงถึงความต้องการ   
ของตลาด มีแนวโน้มจะทําให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ําได ้

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 เห็นว่าการศึกษาบัญชีสมดุลสินค้าข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าว แนวทางในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการข้าวจังหวัด
หนองบัวลําภูได้อย่างสมดุลในต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา  

1.2.1 เพ่ือศึกษาวิถีตลาดข้าวและโครงสร้างการแปรรูปข้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู
1.2.2 เพ่ือจัดทําบัญชีสมดุลข้าวเปลือกในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

1.3.1 ศึกษาวิถีตลาดข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปในพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองบัวลําภ ู 

1.3.2. พยากรณ์ปริมาณข้าวด้านอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ปี 2559/60 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

1.3.3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคสินค้าข้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู
1.3.4. ระยะเวลาท่ีศึกษาระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2559 

1.4 วิธีการศึกษา  

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก 
(1) ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 ในจังหวัด

หนองบัวลําภู โดยวิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 60 ราย  
(2) สัมภาษณ์พ่อค้าผู้รวบรวมข้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(3) สัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรายงาน การศึกษา งานวิจัย 
เอกสารและตําราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์
ท่ัวไป ลักษณะการผลิตการตลาดข้าวนาปี วิถีการตลาดข้าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ   

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการพยากรณ์และวิเคราะห์ปริมาณข้าว
ด้านอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) และการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างง่าย ในรูปค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ของการผลิตข้าวนาป ีเพ่ือจัดทําบัญชีสมดุลข้าว 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ผลการศึกษาจะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าว แนวทางในการวางแผนการผลิตและการ
บริหารจัดการข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูได้อย่างสมดุลต่อไป 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสารและแนวคิดทฤษฎ ี

  
2.1 การตรวจเอกสาร 

วรัญญา  โอวาท (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ปริมาณการผลิต รายได้ต่อหัวของประชากร ราคาสินค้าชนิดอ่ืน ราคา
เชื้อเพลิง และราคาปุ๋ย ผลการศึกษาบอกได้ว่า ปริมาณผลผลิตข้าวเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ
มากท่ีสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตข้าวมีผลทําให้ราคาข้าวหอมมะลิเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน 

อรวรรณ  ศรีโสมพันธ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย   
โดยมีวัตถุประสงค์ข้อ 4 เพ่ือวิเคราะห์วิถีการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย และบทบาทของตลาดในการ
กําหนดคุณภาพของข้าวหอมมะล ิผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะออกสู่ตลาดมากท่ีสุดในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวราคาข้าวหอมมะลิท่ีเกษตรกรได้รับจะต่ําท่ีสุดในรอบป ี
และเม่ือเปรียบเทียบกับข้าวเจ้าท่ัวไป ข้าวหอมมะลิจะมีราคาสูงกว่าประมาณ 6,000 บาทต่อตัน หรือร้อยละ 
47.07 แต่การเปลี่ยนแปลงราคาจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาข้าวเจ้าอ่ืน ๆ โดยในตลาดข้าวหอมมะลิ
จะมีสถาบันทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน ระดับขายส่ง และระดับส่งออก วิถีการตลาด
และช่องทางการกระจายรวมท้ังพฤติกรรมการตลาดของสถาบันการตลาดแต่ละประเภทเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีตมาก เริ่มจากเกษตรกรท่ีจะขายข้าวทันทีหลังเก็บเก่ียว โดยไม่ได้เก็บไว้รอทยอยขายเม่ือจําเป็นหรือเม่ือ
ราคาข้าวเพ่ิมข้ึนเหมือนท่ีเคยปฏิบัติในอดีต สาเหตุเกิดจาก รูปแบบการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เกษตรกรใช้รถเก่ียวนวดในการเก็บเก่ียวซึ่งผลผลิตข้าวท่ีได้จะเป็นข้าวเปียกมีความชื้นสูง จาเป็นต้องขายทันที 
ในขณะท่ีสถานท่ีตากข้าวและแรงงานมีจากัด เกษตรกรส่วนใหญ่สูงวัย และผลจากโครงการรับจานาของรัฐบาล
ท่ีกําหนดช่วงเวลารับจานาไว้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับตลอดปี นอกจากนั้นทัศนะคติต่อการเลือก
สถานท่ีจาหน่ายข้าวหอมมะลิก็เปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรจะขายข้าวผ่านโรงสีมากท่ีสุด การขายข้าวผ่านพ่อค้า
รวบรวมท้องถ่ินท่ีเคยมีบทบาทมากในตลาดข้าวโดยเฉพาะตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิในอดีตลดลง สาเหตุ
เพราะการพัฒนาระบบการสื่อสารและคมนาคมท่ีทันสมัยและรวดเร็วข้ึน ทาให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลายมากข้ึน และผลพวงจากนโยบายรับจานาข้าวของรัฐบาลทาให้เกษตรกรนา
ข้าวไปขายให้กับท่าข้าวท่ีเป็นจุดรับจานาของโรงสีหรือนาไปขายท่ีโรงสีโดยตรง  

ดังนั้น โรงสีกลายเป็นผู้มีบทบาทสําคัญท้ังต่อการรับซื้อข้าวในตลาดข้าวเปลือกและการกระจายผลผลิต
ข้าวหอมมะลิในตลาดข้าวสาร ข้าวหอมมะลิกว่าร้อยละ 50 ถูกส่งจากเกษตรกรผ่านโรงสี ซึ่งตลาดข้าวเปลือก
หอมมะลิเป็นตลาดท่ีต้องแข่งขันในการรับซื้อสูงเพราะเกษตรกรสามารถผลิตได้เพียงครั้งเดียวทาให้อุปทาน 
ข้าวหอมมะลิท่ีออกมาแต่ละปีค่อนข้างจากัด ดังนั้นในปัจจุบันผู้ประกอบการท่ีรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจะใช้
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กลยุทธ์การตลาดเพ่ือให้สามารถรับซื้อข้าวหอมมะลิได้ในจานวนมาก เพ่ือให้สอดคล้องกับกําลังการผลิตของ
โรงสีท่ีมีมากข้ึน โดยกลยุทธ์ท่ีใช้ส่วนใหญ่ไม่ใช่กลยุทธ์ด้านราคาจะเน้นกลยุทธ์ท่ีไม่ใช่ราคา ได้แก่ การตั้งโรงสี
หรือ จุดรับซื้อใกล้แหล่งผลิต การจ่ายค่านายหน้าให้กับรถรับจ้างบรรทุกข้าว การจ่ายเงินและกระบวนการรับ
ซื้อท่ีรวดเร็ว และการใช้ความช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนหรือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 

2.2 แนวคิดการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร 

แนวคิดการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรมีความใกล้เคียงกับการทําบัญชีสมดุลทางการเงินท่ัวไปท่ีเรารู้จัก
กันในขณะท่ีบัญชีสมดุลทางการเงินเป็นการทําข้อมูลเก่ียวกับ “รายรับและผลประโยชน์” เท่ากับ “รายจ่าย
และการเสียผลประโยชน์” หรือ “กําไร” เท่ากับ “ขาดทุน” ซึ่งเป็นการลงข้อมูลเป็นมูลค่าของเงินท่ีเกิดข้ึน 
บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรเป็นการบันทึกปริมาณของสินค้าเกษตร และสามารถจัดทําได้ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด ด้านการบันทึกข้อมูลสามารถจัดทําเป็นได้ท้ังรายปีและรายเดือน 

บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรช่วยในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ภาวะการผลิต การนําไปใช้  สต็อก 
ราคาและการตลาดของสินค้าเกษตร ตลอดจนการประมาณการความต้องการและการใช้สินค้าเกษตรเหล่านี ้
ทําให้รู้ปริมาณสินค้าเกษตรท่ีมีอยู่ภายในตลาดของประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงปริมาณของอาหารท่ีมีอยู่ 
(Food availability) ของโลก ปริมาณการบริโภคอาหารของคน และการเตรียมพร้อมสําหรับการผลิตอาหาร
เพ่ือประชากรท่ัวท้ังโลก โดยเฉพาะสต็อกสินค้าเกษตรของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อระดับ
ราคาของสินค้าเกษตรได้ นอกจากนี้ การทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรยังช่วยให้มีการจัดทําสารสนเทศของสินค้า
เกษตรต่างๆ ท้ังในเรื่องของการผลิต อุปสงค์ อุปทาน ของประเทศอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งข้ึนด้วย 

ปีการตลาด (National Marketing Year) และปีการค้าสากล (International Trade Year) 

ในขณะท่ีการจัดทําบัญชีสมดุลด้านอาหาร (Food balance sheet) ของแต่ละประเทศจะอยู่บนพ้ืนฐาน
ของปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) การจัดทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรแต่ละชนิดจะถูกกําหนดโดยปีการตลาด 
(National Marketing Year) และ ปีการค้าสากล (International Trade Year) ซึ่งท้ัง 2 แบบจะมีช่วง
ระยะเวลาท้ังหมด 12 เดือน แต่อาจเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ข้ึนอยู่กับชนิดของสินค้า
เกษตร ประเทศ และฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิดของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ถ้าสินค้าเกษตรใดมีการ
ปลูกมากกว่า 1 รอบใน 1 ปีเพาะปลูก ให้เริ่มนับเดือนของการเก็บเก่ียวของรอบการปลูกหลัก เช่น ข้าวปลูก 2 
รอบ คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ดังนั้น ปีการตลาดของข้าวจึงเริ่มนับจากเดือนท่ีข้าวนาปีเก็บเก่ียวและเข้าสู่
ตลาด โดยการยึดถือกรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นกรอบเพ่ือให้สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
สต็อกว่ามีความสมเหตุสมผลมากเพียงใด ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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      ตารางท่ี 1 : ตัวอย่างปีการตลาดและปีการค้าสากล 4 สินค้าเกษตรหลักของโลก 
สินค้าเกษตร ปีการตลาด (NMY) ปีการค้าสากล (ITY) 
ข้าว (Rice) สิงหาคม/กรกฎาคม มกราคม/ธันวาคม 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (Maize) มิถุนายน/พฤษภาคม กรกฎาคม/มิถุนายน 
ถ่ัวเหลือง (Soybean) กรกฎาคม/มิถุนายน ตุลาคม/กันยายน 
ข้าวสาลี (Wheat) กรกฎาคม/มิถุนายน กรกฎาคม/มิถุนายน 

    ท่ีมา: Agricultural Marketing Information System (AMIS) (2558) 

ปกติแล้วปีการตลาดของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนั้นจะเริ่มจากเดือนท่ีผลผลิตเก็บเก่ียวแล้วเข้าสู่ตลาด 
โดยส่วนใหญมั่กจะเป็นเดือนท่ี 2 ท่ีผลผลิตเข้าสู่ตลาด เนื่องจากจะเป็นเดือนท่ีมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
เข้าสู่ตลาดมาก  

ส่วนปีการค้าสากลถูกกําหนดข้ึนโดยดูภาพโดยรวมในหลายๆ ประเทศ เพ่ือดูปริมาณผลผลิต การนําเข้า-
ส่งออก และการใช้ในภาพรวมของโลก ว่ามีการใช้ในปริมาณมากน้อยเพียงใด  

บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรนั้นมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านอุปทาน (Supply) และด้านการนําไปใช้
ประโยชน์ (Utilization) และต้องทําให้ตัวเลขท้ัง 2 ด้านนี้ให้สมดุลหรือเท่ากัน 

อุปทาน (Supply) = การนําไปใช้ประโยชน์ (Utilization) 

 โดยท่ี ด้านอุปทาน เป็นผลรวมของ 
  - สต็อกต้นปีหรือสต็อกท่ียกมาจากสต็อกปลายปีของปีท่ีแล้ว 
  - การผลิตสินค้าเกษตรในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด 
  - การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด 

 ดังสมการต่อไปนี ้

อุปทาน = สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า 

 และ ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ เป็นผลรวมของ 
  - การใช้ภายในประเทศ เช่น การบริโภค ช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด 

- การส่งออกสินค้าจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด 
- ปริมาณสต็อกสินค้าเกษตรท่ียังเหลืออยู่ ณ ช่วงเดือนสุดท้ายของปีการตลาด อาจเรียกว่า 

สต็อกปลายปีหรือปลายงวด และจะถูกยกยอดไปเป็นสต็อกต้นปีของปีต่อไป 

สามารถเขียนสมการได้ดังนี ้

การนําไปใช้ประโยชน์ =  การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี 
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2.3 โครงสร้างบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร 

โครงสร้างบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรนั้นมีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง แม้จะมีองค์ประกอบหลักเหมือนกัน 
แต่องค์ประกอบย่อยนั้นอาจมีความแตกต่างกันไปตามสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ซึ่งข้ึนอยู่กับโครงสร้าง ห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าเกษตรนั้น ๆ รวมถึงข้ึนอยู่กับการพิจารณาและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดทําอีกด้วย 
ผู้จัดทําสามารถเพ่ิมเติมองค์ประกอบย่อยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีปรากฏอยู่ในตารางท่ี 2 ได้ หากองค์ประกอบ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถแสดงภาพของด้านอุปทานและการนําไปใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ตารางท่ี 2 : องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร 
หน่วย: ตัน/พันตัน/ลา้นตัน 

รายการ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

อุปทาน 
(Supply) 

สต็อกต้นป/ีสต็อกต้นงวด   
ปริมาณการผลิต ผลผลิตในประเทศ/จังหวัด 
การนําเข้า ข้อมูลระดับประเทศ 

- ข้อมูลการนําเข้าอย่างเป็นทางการ 
- ข้อมูลการนําเข้าท่ีไม่มีการบันทึก เช่น การค้าชายแดน       
การลักลอบนําเข้า 
- ข้อมูลการช่วยเหลือทางด้านอาหาร (Food aid) 
ข้อมูลระดับจังหวัด 
- ข้อมูลการนําเข้าระหว่างจังหวัด 
- ข้อมูลการค้าชายแดน 

การนําไปใช้
ประโยชน์
(Utilization) 

การใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 
(Domestic utilization) 

- การบริโภคอาหาร, อาหารสําหรับนักท่องเท่ียว/ผู้อพยพ 
- การใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
- อัตราทําเมล็ดพันธ์ุ 
- ความเสียหายหลังการเก็บเก่ียว 
- การใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
- การเข้าโรงงานสกัดน้ํามัน (กรณี ถ่ัวเหลือง) 

การส่งออก ข้อมูลระดับประเทศ 
- ข้อมูลการส่งออกอย่างเป็นทางการ 
- ข้อมูลการส่งออกท่ีไม่มีการบันทึก เช่น การค้าชายแดน      
การลักลอบส่งออก 
- ข้อมูลการช่วยเหลือทางด้านอาหาร (Food aid) 
ข้อมูลระดับจังหวัด  
- ข้อมูลการส่งออกระหว่างจังหวัด 
- ข้อมูลการค้าชายแดน 

สต็อกปลายป/ีสต็อกปลายงวด    
ท่ีมา: Agricultural Marketing Information System (AMIS) (2558) 
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2.3.1 ตัวเศษเหลือ (Residual variable) 

ต้องมี 1 องค์ประกอบท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวเศษเหลือ (Residual) และตัวแปรท่ีมักมีการใช้เป็น 
Residual ในการทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร คือ สต็อกปลายปีหรือสต็อกปลายงวด เนื่องจาก โดยปกติแล้วจะ
เป็นองค์ประกอบท่ีไม่มีข้อมูลตัวเลขท่ีดีหรือน่าเชื่อถือในการนํามาใช ้

                

                                อุปทาน = สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า 

                     การนําไปใช้ประโยชน์ = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายป ี

  สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายป ี

ดังนั้น...  

         สต็อกปลายปี = (สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า) – (การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า) 

แต่วิธีการดังกล่าวนี้ ควรมีข้อมูลหรือการประมาณการสต็อกต้นปีท่ีดี มีหลักการและมีความ
น่าเชื่อถือสําหรับข้อมูลในอดีต ถ้าหากไม่มีตัวเลขดังกล่าว ผู้จัดทําสามารถประมาณการการเปลี่ยนแปลงทาง
สต็อก (Stock changes) ได ้

ดังสมการต่อไปนี.้.. 

    สต็อกต้นปี + ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า + สต็อกปลายปี 

    (ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า) – (การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า) = (สต็อกปลายปี – สต็อกต้นปี) 

    (ปริมาณการผลิต + การนําเข้าสินค้า) – (การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า) = ปริมาณสต็อกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.3.2 องค์ประกอบอ่ืนๆ 

การคํานวณองค์ประกอบบางอย่างในบัญชีสมดุลการเกษตรจะมีท่ีมาจากการสํารวจเก็บข้อมูล 
การหาจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น งานวิจัย บทความ นโยบาย ข่าว ท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ และ   
การใช้สูตรคํานวณ โดยนอกเหนือจากองค์ประกอบหลัก ดังท่ีได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว บัญชีสมดุลสินค้าเกษตร
ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะมาส่งเสริมให้การกรอกข้อมูลนั้นสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

1) การผลิต เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว และผลผลิตต่อไร ่

(1) การผลิต  
ข้อมูลปริมาณการผลิตท่ีนํามาใช้นั้นมักมาจากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลโดยตรง การใช้ข้อมูล

จากหน่วยงานท่ีมีการเก็บรวบรวมและมีความน่าเชื่อถือ หรือมาจากการคํานวณตามสูตร ดังนี ้

 ปริมาณการผลิต = เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว * ผลผลิตต่อไร ่

อุปทาน (Supply) = การนําไปใช้ประโยชน์ (Utilization) 
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ในกรณีท่ีพืชชนิดนั้นมีการปลูกหลายครั้งในรอบ 12 เดือน (รอบ 1 ปีการตลาด) การคํานวณ    
จะแตกต่างจากในกรณีปกติ โดย คํานวณโดยใช้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละรอบการเพาะปลูกเลย เช่น มีการปลูก
พืช 3 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน 

 เพาะปลูกครั้งท่ี 1  :  ปริมาณผลผลิต 1 = เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 1 * ผลผลิตต่อไร ่1 
 เพาะปลูกครั้งท่ี 2  :  ปริมาณผลผลิต 2 = เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 2 * ผลผลิตต่อไร ่2 
 เพาะปลูกครั้งท่ี 3  : ปริมาณผลผลิต 3 = เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3 * ผลผลิตต่อไร ่3 

 

(2) เนื้อท่ี 
โดยท่ัวไปแล้ว การเก็บข้อมูลเนื้อท่ีมักจะเป็นข้อมูลเนื้อท่ีเพาะปลูก และมักใช้วิธีการลง

พ้ืนท่ีสํารวจข้อมูล การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม บางครั้งเนื้อท่ีจะหมายถึงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว เนื่องจากสามารถวัด
ปริมาณผลผลิตท่ีแท้จริงได้ โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ          
ท่ีมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างปริมาณ
ผลผลิตท่ีคํานวณจากเนื้อท่ีเพาะปลูกและเนื้อท่ีเก็บเก่ียวได้ ดงันั้น ตัวแปรท่ีควรเป็นตัวกําหนดผลผลิตต่อไร่หรือ
ปริมาณการผลิตของสินค้าเกษตร ควรจะเป็นเนื้อท่ีเก็บเก่ียว ซึ่งจะทําให้ได้ปริมาณการผลิตท่ีแท้จริง และ     
ข้อควรระวังคือเนื้อท่ีเก็บเก่ียวจะต้องมีขนาดเล็กกว่าเนื้อท่ีเพาะปลูก   

(3) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ่(Yield) 
นอกจากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะส่งผลต่อรายได้ท่ีเราได้รับว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วในทาง

กลับกันก็จะสะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วยด้วย เพราะถ้าผลผลิตสูงข้ึน ต้นทุนต่อกิโลกรัมก็จะต่ําลง การคํานวณ
ผลผลิตต่อไร่จะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างและวิธีการท่ีผู้จัดทําข้อมูลเลือกใช้ ในบางประเทศ  
มีการประมาณการผลผลิตต่อไร่โดยการเก็บตัวอย่างในช่วงระยะเวลาเก็บเก่ียว แต่วิธีการนี้มีแนวโน้มทําให้
ข้อมูลท่ีได้นั้นมีค่าสูงเกินความเป็นจริง แหล่งข้อมูลของผลผลิตต่อไร่นั้นสามารถติดต่อได้จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพยากรณ์ในอนาคตไว ้

2) การค้าระหว่างประเทศ : การนําเข้าและการส่งออก 

เม่ือผู้จัดทําต้องการใส่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ท้ังการนําเข้าและการส่งออกลงในบัญชี
สมดุลสินค้าเกษตร การกรอกข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลการค้าตามช่วงระยะเวลาของปีการตลาด เช่น         
ปีการตลาดของสินค้าข้าวของประเทศไทยนั้นอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมปีต่อไป ดังนั้น ข้อมูล
การนําเข้าและการส่งออกจึงต้องเป็นผลรวมรายเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหากต้องการดูเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ด้วย จะอ้างอิงการรวบรวมข้อมูลโดยในปีการตลาดสากล (International Trade Year) ซึ่งจะ
เป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกประเทศ และมีระยะเวลา 12 เดือนเช่นเดียวกับปีการตลาด แต่แตกต่างกันในแต่ละ
รายสินค้า คํานิยามของปีการตลาดสากล 

ปริมาณผลผลิตรวม = ปริมาณผลผลิต1 + ปริมาณผลผลิต2 + ปริมาณผลผลิต3 
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ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศควรมีการรวมท้ังเรื่องของการค้าและการช่วยเหลือทางด้าน
อาหาร (Food aid) ด้วย และส่วนใหญ่นั้นข้อมูลส่วนนี้ (Trade flows) จะมาจากกรมศุลกากร กระทรวง
พาณิชย์ และอาจจะไม่รวมความช่วยเหลือด้านอาหารก็ได้ เนื่องจากไม่มีการระบุไว้และมักจะเป็นปริมาณไม่
มาก การบริจาคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของเงินช่วยเหลือมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือด้านอาหารก็
มีความสําคัญ โดยเฉพาะในประเทศหรือในบริเวณท่ีมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน และแหล่งข้อมูลด้านความ
ช่วยเหลือทางด้านอาหารสามารถหาได้จาก World Food Programme (WFP) 

ในบางประเทศท่ีมีการค้าขายในแนวชายแดนหรือชายฝั่ง มีโอกาสท่ีจะมีสินค้าเกษตรเข้ามาใน
ประเทศตามชายแดนโดยไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นหลักเป็นฐาน ซึ่งสามารถประเมินได้ยาก แต่ถ้าเข้ามาใน
ปริมาณมากๆ จะส่งผลกระทบต่ออุปทานของประเทศนั้นๆ โดยตรง ดังนั้น ถ้าหากสามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ 
ก็จะช่วยให้ข้อมูลทางด้านการนําเข้าและส่งออกมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบตัวเลขการนําเข้าและส่งออกเพ่ิมเติมเพ่ือความถูกต้องของ
ข้อมูล ผู้จัดทําสามารถตรวจสอบข้อมูลการนําเข้าและส่งออกได้จากประเทศคู่ค้า เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ไม่มีตัวเลขหายไป 

3) สต็อกคงเหลือ: สต็อกต้นปีและสต็อกปลายปี 
ในการจัดทําบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรนั้น สต็อกคือส่วนท่ีเหลือของสินค้าเกษตรท่ีไม่ได้มีการ

บริโภคหรือนําไปใช้ และสามารถยกยอดไปยังปีต่อไปได้ ในแต่ละปีการตลาดจะมีสต็อกสินค้าเกษตรอยู ่        
2 ลักษณะ คือ สต็อกต้นปี (เม่ือเริ่มปีการตลาด) และสต็อกปลายปี (เม่ือสิ้นสุดปีการตลาด) และปริมาณสต็อก
ปลายปีจะถูกยกยอดไปเป็นสต็อกต้นปีของปีการตลาดปีต่อไป 

ตารางท่ี 3 : การลงตัวเลขสต็อกในบัญชีสมดุลสินค้าเกษตร กรณี ข้าวของไทย 
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4) การนําไปใช้ 

ด้านของการนําไปใช้สามารถแบ่งได้เป็น การนําไปใช้ภายในประเทศและการส่งออกซึ่งมี
แหล่งข้อมูลท่ีชัดเจนจากกรมศุลกากร แต่ในส่วนของการนําไปใช้ภายในประเทศนั้นไม่ค่อยจะมีฐานข้อมูล
สนับสนุน นอกเสียจากการประมาณการ โดยเน้นการนําไปใช้ในด้านต่างๆ ของประเทศหรือพ้ืนท่ีนั้นๆ ซึ่งหัวข้อ
ย่อยนั้นข้ึนอยู่กับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด เนื่องจากมีการนําไปใช้ท่ีแตกต่างกัน และองค์ประกอบด้านการ
นําไปใช้ประโยชน์นั้น แสดงในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 : องค์ประกอบด้านการนําไปใช้ประโยชน์ (Utilization)    

 
                    

(1) การบริโภคอาหาร (Food use) 

การนําสินค้าเกษตรไปใช้เป็นอาหารของประชากรภายในจังหวัด และสามารถคํานวณ  
จากสูตร 

 

 

โดยอัตราการบริโภคอาหารต่อคนต่อปีในท่ีนี้ หมายถึง อาหารท่ีประชากรรับประทาน
โดยตรง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายในครัวเรือน และการรับประทานอาหารนอกครัวเรือน เช่น ร้านอาหาร
ท่ัวไป โรงอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีทํางาน และร้านอาหารข้างทาง เป็นต้น และสามารถรวมไปถึง
เศษอาหารท่ีเหลือท้ิงในครัวเรือนด้วย และในบางกรณี รวมถึงการบริโภคอาหารของนักท่องเท่ียวหรือผู้อพยพ
เนื่องจากสถานการณ์รุนแรง อย่างไรก็ตาม การบริโภคอาหารของประชากรในประเทศนั้นยังมีความแตกต่าง
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีอาศัยระหว่างเมืองกับพ้ืนท่ีชนบทหรือในพ้ืนท่ีห่างไกล และระดับรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้น หากต้องการคํานวณหรือประมาณการอัตราการบริโภคของ
ประชากร (ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อมูลได)้ ผู้จัดทําควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ไว้ด้วย 

การบริโภคอาหารของประชากรภายในจังหวัด = อัตราการบริโภคต่อคนต่อปี * จํานวนประชากร 
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ข้อมูลอัตราการบริโภคนี้สามารถหาได้จากการสํารวจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
นอกจากแหล่งข้อมูลท่ีได้กล่าวมาแล้ว ผู้จัดทําสามารถหาข้อมูลได้จากงานวิจัยและบทความของสถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้ ผู้จัดทําอาจมีการเก็บข้อมูลการบริโภคของประชากรภายในประเทศไว้อยู่แล้ว ซึ่ง
สามารถนํามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยสูตรเบื้องต้นคํานวณ 

(2) การใช้เป็นอาหารสัตว์ (Feed use) 

จํานวนของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเพ่ือเป็นอาหารสัตว์โดยตรง หรือท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เพ่ือนําไปเป็นอาหารสัตว์แปรรูป ส่วนใหญ่นั้นใช้สําหรับปศุสัตว ์ 

หากสินค้าเกษตรชนิดใดท่ีไม่มีการใช้เป็นอาหารสัตว์โดยตรง สามารถใส่เลข 0 ลงในช่องได้เลย 
สําหรับการพยากรณ์อัตราการใช้อาหารสัตว์ในปีต่อไป สามารถหาได้จาก 

 

(3) การใช้ทําเมล็ดพันธุ ์(Seed) 

อัตราการใช้เมล็ดพันธุ ์(Seeding rate) ในการผลิตต่อพ้ืนท่ี 

 

(4) ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest losses) 

ความเสียหายหลังการเก็บเก่ียว หมายถึง กิจกรรมใดๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิตและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผลผลิต โดยเริ่มต้นนับจากข้ันตอนระหว่างขนออกมาจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
การขนส่ง การแปรรูป และการเก็บรักษาในโกดังสินค้าเกษตร จนถึงมือผู้บริโภค (up to family’s door)  

ดังนั้น ถ้าหากเกิดอุทกภัยและส่งผลกระทบต่อพืชผลท่ีอยู่ในไร่นา จะไม่ถือเป็นความ
เสียหายหลังการเก็บเก่ียว ในขณะผลผลิตท่ีเก็บไว้ในโกดังแล้วได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยจะถือเป็น

ตวัอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของข้าว  
- เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นหมี่ท่ีทําจากข้าว   - เค้กข้าว 

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของข้าวสาลี  
- บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป   - ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมปัง 

เมล็ดพันธุ์ = อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ * เนื้อท่ีเพาะปลูกของปีการตลาดต่อไป 

การใช้เป็นอาหารสัตว์ = จํานวนปศุสัตว์ * อัตราการใช้อาหารสัตว์ต่อตัว 
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ความเสียหายหลังการเก็บเก่ียว และความเสียหายหลังการเก็บเก่ียวนั้นไม่รวมเศษอาหารท่ีท้ิงในครัวเรือน      
ซึ่งมักจะรวมอยู่ในอัตราการบริโภคต่อหัวต่อปีอยู่แล้ว  

ผู้จัดทําสามารถประมาณการโดยการหาข้อมูลจากบทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหา
สัดส่วนหรือร้อยละท่ีมีความเป็นไปได้ เช่น การหาค่าความเสียหายหลังการเก็บเก่ียว โดยใช้สูตรดังนี ้

 

ข้อควรระวัง 

1) ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในบางกรณีหรือบางประเทศได้มีการหักความเสียหายหลัง
การเก็บเก่ียวบางส่วนแล้ว เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะฉะนั้น การประมาณการค่าความเสียหายหลัง
การเก็บเก่ียวในกรณีดังกล่าวจึงควรมีระดับลดหลั่นลงมา 

2) ความเสียหายหลังการเก็บเก่ียวนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกปีและแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆ ปัจจัย เช่น สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน การเกิดโรคระบาดและแมลง  

(5) การใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-food industrial uses) 
นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแล้ว สินค้าเกษตรยังสามารถนํามาแปรรูปสินค้าท่ีไม่ใช่

อาหาร เม่ืออ้างอิงถึงหลักของการใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่อาหารแล้ว ผู้จัดทําจึงไม่ควรนําผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปมารวมในองค์ประกอบนี้  

การใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่อาหาร ประกอบด้วย 1) พลังงานชีวมวล (Biofuel) เช่น   
เอทานอล ไบโอดีเซล หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เป็นต้น 2) แป้งท่ีรับประทานไม่ได้ (Non-edible starch) เช่น 
เครื่องสําอาง เป็นต้น 3) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Liquors) เช่น ไวน ์เบียร ์เหล้าหมัก และเหล้ากลั่น เป็นต้น 

(6) การใช้อ่ืนๆ (Other) 
กรณีท่ีมีการใช้ท่ีนอกเหนือประเด็นท่ีได้กล่าวไปแล้ว หัวข้อ “การใช้อ่ืนๆ” นี้จึงเป็นอีก 1 

ตัวช่วยท่ีทําให้บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรสมบูรณ์ข้ึนได้ หากว่าบัญชีสมดุลสินค้าเกษตรเกิดอุปทานส่วนเกิน 
(Excess supply) แล้ว และผู้จัดทําคิดว่าไม่มีความผิดพลาดใดๆ ด้านข้อมูลและวิเคราะห์แล้วว่าข้อมูลอุปทาน
ส่วนเกินนี้ไม่สามารถระบุได้ว่านําไปใช้ในด้านในหรือไม่สามารถนําไปใส่เป็นสต็อกปลายปีได้ ผู้จัดทําสามารถนํา
ข้อมูลอุปทานส่วนเกินนี้ใส่ในช่อง “การใช้อ่ืนๆ” เพ่ือให้อุปทานส่วนเกินนั้นหายไป 

2.4 วิถีตลาดและช่องทางการกระจายสินค้า 

วิถีตลาดข้าว (Marketing Margin) หมายถึง ช่องทางการไหลหรือการกระจายสินค้าข้าวจากเกษตรกร
ผ่านผู้ทําหน้าท่ีทางการตลาด ในระดับต่างๆ เพ่ือไปยังผู้บริโภค เพ่ือให้รู้ว่าสินค้าข้าวท่ีไหลผ่านตลาดในระดับ
ต่างๆ มีพ่อค้าคนกลางและผู้ทําหน้าท่ีทางการตลาดเก่ียงข้องกันอย่างไร มีพ่อค้าคนกลางประเภทใดบ้าง        
มีจํานวนมากน้อยเพียงใด นอกนี้การศึกษาการทําหน้าท่ีการตลาดของพ่อค้าคนกลางจะสะท้อนถึงอํานาจทาง

ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเกิดข้ึน = ร้อยละความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว * อุปทาน
รวม
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การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าในระดับต่างๆ ว่ามีการแข่งขันมากน้อยเพียงใด (สนง.คณะกรรมการกํากับ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2550) 

ภาพท่ี 1 : กลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องในตลาดข้าวเปลือก 

 

 

 

 

 

 
  

โดยการวิเคราะห์วิธีการตลาดมีเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ  
1. ปริมาณสินค้าท่ีเริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกหรือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มแรกมีปริมาณเท่ากับ 100 และปริมาณ

สินค้าท่ีไปถึงผู้ผลิตปลายทาง ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือกลุ่มผู้บริโภคคนสุดท้ายทุกคนรวมกันเท่ากับ 100 เช่นกัน  
2. ปริมาณสินค้าท่ีไหลภายในตลาดท่ีทาการศึกษาจะต้องเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ในช่วงปี

เดียวกัน หรือช่วงปีการเพาะปลูกเดียวกัน ซึ่งการศึกษาวิถีการตลาดและช่องทางการกระจายข้าวนาปีครั้งนี้ใช้
ข้อมูลปีเพาะปลูก 2558/59 (พฤษภาคม 2558 – เมษายน 2559)  

การหาร้อยละการไหลเวียนของปริมาณสินค้าในตลาด ณ จุดผลิตสินค้า มีดังนี้  
 
 
 

โดยท่ี  
% Vis = ร้อยละของปริมาณการไหลของข้าวท่ีออกจากจุด i ไปขายท่ีจุด s  
   Vis = ปริมาณข้าวท่ีไหลออกจากจุดรวบรวมท่ีศึกษาท่ีจุด i ไปจุดขายสินค้าท่ีจุด s  

    Vi = ปริมาณข้าวท้ังหมดท่ีไหลเข้ามารวมท่ีจุดรวบรวมสินค้าท่ีศึกษาท่ีจุด i 

% Vis  = Vis * 100Vi  
 



บทที่ 3 

ข้อมูลทั่วไป 

 

3.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

3.1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

จังหวัดหนองบัวลําภูมีพ้ืนท่ีประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  608  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  228 (กรุงเทพมหานคร - 

สีค้ิว- ชัยภูมิ- ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลําภ)ู  มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

  ทิศเหนือ            ติดต่อกับจังหวัดอุดรธาน ี
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดเลย  
 
            ภาพท่ี 2 : แผนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู
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3.1.2 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศจะเป็นท่ีราบสูง ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร      

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินทรายและลูกรัง    

3.1.3 การปกครองและประชากร 

1) การปกครอง จังหวัดหนองบัวลําภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อําเภอ 55 ตําบล 687 หมู่บ้าน   
2) การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 1 แห่ง 

เทศบาลเทศนคร 1 แห่ง เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 1 แห่ง เทศบาลตําบล 24 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 
42 แห่ง   

3) ประชากร จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เม่ือสิ้นปี พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองบัวลําภ ู    

มีประชากรท้ังสิ้น  509,701 คน  เป็นชาย  255,592 คน  หรือร้อยละ 50.15 เป็นหญิง  245,109 คน  หรือ

ร้อยละ 49.85  ความหนาแน่นของประชากรท้ังจังหวัดเท่ากับ  132.08 คน ต่อตารางกิโลเมตร  

3.1.4 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืช

เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นหากปีใดประสบ

ปัญหาฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรมักได้รับผลกระทบทําให้ต้องออกไปหางานทําต่างถ่ิน 

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 มีท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลขรวม 7 แห่ง และสํานักงานโทรศัพท์

พ้ืนฐาน 1 แห่ง จํานวนไปรษณีย์และองค์การโทรศัพท์ตามความหนาแน่นของประชากรข้างต้น ไปรษณีย์และ

องค์การโทรศัพท์ ถือว่าเป็นบริการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจมีการให้บริการกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ   

แต่ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และการสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคู่แข่งสําคัญของไปรษณีย์และ

โทรศัพท์ข้ันพ้ืนฐาน 
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3.1.7 การสาธารณูปโภค 

1) การประปา จังหวัดหนองบัวลําภูในปี พ.ศ.2558 ผลิตน้ําได้ท้ังสิ้น 3,532,152 ลูกบาตรเมตร 
และปรมิาณน้ําท่ีจ่ายให้แก่ผู้ใช้ 2,474,025 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 70.04 ของปริมาณท่ีผลิตท้ังหมด  

2) การไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท้ังสิ้น 255,557,183 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ไฟฟ้าในประเภทท่ีอยู่อาศัย ร้อยละ 49.94 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าท้ังหมด รองลงมาเป็น
สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม ร้อยละ 46.26 และสถานท่ีราชการ/ท่ีสาธารณะ ร้อยละ 3.81  

  
3.1.8 การศึกษา 

การศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู ในปีการศึกษา 2558   มีโรงเรียนท้ังสิ้น 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 

จังหวัดหนองบัวลําภู มีจํานวนโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยท่ีมารับบริการท้ังภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ จํานวน  7 แห่ง (ประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน  6 แห่ง เอกชน 1 แห่ง) มีสัดส่วน

แพทย์ต่อประชากร 1 : 5,931 คน (คิดจากจํานวนแพทย์ท่ีอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) จังหวัดหนองบัวลําภ ู         

ควรมีแพทย์ตามเกณฑ์ FTE (Full Time Equivalence) จํานวน 153 คน แต่มีอยู่จริง จํานวน 86 คน จึงมี

ส่วนขาดอีกจํานวน 67 คน 

3.1.10 ทรัพยากรธรรมชาติ   

1) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดินส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นดินร่วนปนทราย หน้าดิน

ค่อนข้างตื้น ชั้นล่างเป็นดินเหนียว ดินลูกรัง มีการระบายน้ําค่อนข้างเร็วพบอยู่ในเขตอําเภอศรีบุญเรือง โนนสัง 

และเมือง ส่วนชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรายชั้นล่างเป็นดินลูกรัง พบอยู่ในเขตอําเภอสุวรรณคูหา นอกจากนี้ยัง

พบการชะล้างพังทลายของดินท่ีอําเภอนากลาง นาวัง และสุวรรณคูหา 

  2) ทรัพยากรป่า จังหวัดหนองบัวลําภูมีพ้ืนท่ีป่าไม้ รวมท้ังสิ้น 1,521,499 ไร่ โดยท่ัวไปเป็นป่า

โปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด มีจํานวน 

6 ป่า และกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน จํานวนประมาณ 1,208,811 ไร่ ซึ่งถูกบุกรุกทําลาย 13 ไร่ 

6 งาน คงเหลือพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีเป็นป่าอนุรักษ์และพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ รวม 312,675 ไร่ คิดเป็น 13% ของพ้ืนท่ี

จังหวัดแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป่าไม้ของจังหวัดหนองบัวลําภู  
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3)  แหล่งน้ําธรรมชาติ โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีลุ่มน้ําหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย       
2  ลุ่มน้ํา คือ 

 เขตลุ่มน้ําชีประกอบด้วยลุ่มน้ําสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ําลําพะเนียง ลุ่มน้ําพวย ลุ่มน้ําพอง          
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง และอําเภอนากลางบางส่วน 

  เขตลุ่มน้ําโขง ประกอบด้วยลุ่มน้ําสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ําห้วยโมง และลุ่มน้ําห้วยหลวง             
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต อําเภอเมือง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนากลางบางส่วน 

 นอกจากนี้ยังมีบึงและหนองน้ําธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ในตอนล่างของจังหวัดโดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอโนนสัง  

3.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

3.2.1 ครัวเรือนเกษตรและพื้นท่ีถือครองการเกษตร 

  ตารางท่ี 5:  ครัวเรือนเกษตรและพื้นท่ีถือครองการเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 

ครัวเรือนเกษตรและพื้นท่ีถือครอง 2557 2558 
 - ครัวเรือนเกษตรท้ังหมด (ครัวเรือน) 55,937 56,603 

   - ขนาดครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน) 5 5 
   - ประชากรแรงงานเกษตร (คน) 196,792 207,730 
   - ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง  (ไร/่ครัวเรือน) 28 24 

 

3.2.2 พื้นท่ีความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดหนองบัวลําภ ู

พ้ืนท่ีปลูกข้าวแบ่งตามระดับความเหมาะสมของกรมพัฒนาท่ีดิน 4 ระดับ โดยแยกเป็นพ้ืนท่ี      

S1 = 7,043 ไร่   S2 = 705,983 ไร่   S3 = 319,909   และ N = 1,150,027 ไร่ 

ตารางท่ี 6:  พื้นท่ีความเหมาะสมปลูกข้าว จังหวัดหนองบัวลําภู

S1 S2 S3 N
อ.เมืองหนองบัวลําภู 1,166             228,575            13,130              356,554            

อ.ศรีบุญเรือง -                184,472            119,560            251,668            
อ.สุวรรณคูหา 3,070             53,428              28,781              221,453            

อ.โนนสัง -                136,940            33,971              92,892              
อ.นากลาง -                84,148              121,808            139,282            

อ.นาวัง 2,807             18,420              2,658               88,178              

จ.หนองบัวลําภู 7,043         705,983        319,909        1,150,027      

พืน้ที่ความเหมาะสมปลูกข้าว
ระดับความเหมาะสม
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3.2.3 พื้นท่ีปลูกข้าวจริง ตามระดับความเมาะสม จังหวัดหนองบัวลําภู 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวจริงแบ่งตามระดับความเหมาะสม 4 ระดับ คือ  S1 = 3,199 ไร่   S2 = 346,381 ไร่   

S3 = 132,849   และ N = 223,927 ไร ่

ตารางท่ี 7 :  พื้นท่ีปลูกข้าวจริง ตามระดับความเมาะสม จังหวัดหนองบัวลําภ ู

S1 S2 S3 N

อ.เมืองหนองบัวลําภู 530            109,663      5,571          67,344        

อ.ศรีบุญเรือง -            96,517        44,911        44,273        

อ.สุวรรณคูหา 1,741          29,783        7,247          55,136        

อ.โนนสัง -            62,824        17,141        17,804        

อ.นากลาง -            40,973        57,623        28,896        

อ.นาวัง 928            6,622          356            10,474        

จ.หนองบัวลําภู 3,199         346,381      132,849      223,927      

พ้ืนท่ีปลูกข้าวจริง
ระดับความเหมาะสม

 
 

ภาพท่ี 3: แผนท่ีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว จังหวัดหนองบัวลําภู 
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 3.2.4 สถานการณ์น้ํา 

แหล่งน้ําท่ีประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลําภูใช้เพ่ือการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ําผิวดิน
ตามธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึน เช่น อ่างเก็บน้ํา ลําห้วย หนองน้ํา สระน้ํา ฝาย คลองส่งน้ําชลประทาน และสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า เป็นต้น  

1) แหล่งน้ําชลประทาน 

แหล่งน้ําชลประทานจังหวัดหนองบัวลําภู จะรับน้ําจากลุ่มน้ําห้วยหลวงและเข่ือนห้วยหลวงเป็น

แหล่งกักเก็บน้ําท่ีสําคัญของจังหวัด โดยในปี 2557 มีพ้ืนท่ีรับน้ํา74,718 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555  ท่ีมีพ้ืนท่ี 

71,568 ไร่  

ตารางท่ี 8:  พื้นท่ีชลประทานท่ีสร้างเสร็จของจังหวัดหนองบัวลําภ ู

จังหวัด 2554 2555 2557 
หนองบัวลําภ ู (ไร)่ 59,568 71,568 74,718 

 

2) น้ําฝน  

(1) ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตก 

ในปี 2558 จังหวัดหนองบวัลําภู มีจํานวนวันฝนตก 118 วัน มากกว่าปี 2557 ซึ่งมีจํานวน

วันฝนตกอยู่ท่ี 106 วัน ในขณะท่ีปริมาณน้ําฝนโดยรวม มี 1,101.10 มิลลิเมตร เพ่ิมจากปี 2557 ซึ่งอยู่ท่ี 

1,088.80 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ําทําการเกษตรมากกว่าปีก่อน และคาดว่าปี 2559 จะมีปริมาณน้ํามากกว่า   

ปี 2558 
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ตารางท่ี 9 : ปริมาณฝนตกและจํานวนวันฝนตก   

ปริมาณฝนตก วันฝนตก ปริมาณฝนตก วันฝนตก ปริมาณฝนตก วันฝนตก ปริมาณฝนตก วันฝนตก

(มม.) (วัน) (มม.) (วัน) (มม.) (วัน) (มม.) (วัน)

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    

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 จังหวัดหนองบัวลําภู

เดือน

2556 2557 2558 2559

 

ภาพท่ี 4 :  กราฟแสดงปริมาณน้ําฝน 
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ปริมาณน้ําฝน
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ท่ีมา : อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

มิลลิเมตร 
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ภาพท่ี 5 :  กราฟแสดงจํานวนวันฝนตก  

 
 

3.3 สถานการณก์ารผลิตข้าว 

ชาวจังหวัดหนองบัวลําภู นิยมปลูกและบริโภค “ข้าวเหนียว” เป็นอาหารหลัก มาเป็นเวลาช้านานดังท่ีเห็น
ในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งมีฟอสซิลของสัตว์ต่าง ๆ กว่าร้อยล้านปี  รวมถึงเมล็ดข้าวเหนียวท่ีกลายเป็นหินซึ่ง
เหล่านี้ล้วนแสดงได้ว่าชาวจังหวัดหนองบัวลําภูเป็นท้องถ่ินท่ีมีข้าวเหนียว และกินข้าวเหนียวมาตั้งแต่สมัย
โบราณกาล  มีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเหนียว ร้อยละ  83.46 ของข้าวท่ีปลูกในจังหวัดหนองบัวลําภู ส่วนใหญ่เป็นข้าว
เหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองท่ีชาวจังหวัดหนองบัวลําภูปลูกเพ่ือรับประทานกันมาเป็นเวลาช้านาน เปิบมือกินกับอาหาร
พ้ืนบ้าน ตําบักหุ่ง อาหารอีสาน ลาบ ก้อย พร้อมหน้าครอบครัว  ม่วนซื่น ด้วยข้าวเหนียวท่ีปลูกเอง ซึ่งเม่ือ
นํามานึ่ง จะมีกลิ่นหอมละมุน  อ่อน  นุ่ม  เก็บไว้ได้นานในภาชนะท่ีปิดสนิท เรียกว่ากล่องข้าว หรือ กระติ๊บข้าวช่วย
รักษาข้าวท่ีนึ่งแล้ว ไม่บูดง่าย ไม่แข็งกระด้าง โดยส่วนใหญ่ เกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภูนิยมปลูกข้าวพันธุ์  
กข 6 ท่ีคุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม จึงทําให้มีการเรียกขานชื่อข้าวเหนียวว่า “ราชินีข้าวเหนียว” 
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ท่ีมา : อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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3.3.1 พื้นท่ีปลูกและผลผลิต 

1) ข้าวนาปี 

ปี 2559 จังหวัดหนองบัวลําภู คาดการณ์ว่าจะมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาป ี 688,469 ไร่  พ้ืนท่ีเก็บ

เก่ียว  673,387 ไร่  ผลผลิตรวม 215,253 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 313 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูก

ข้าว 673,237 ไร่ พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 647,958 ไร่ ผลผลิตรวม  206,904 ตัน  ผลผลิตต่อไร่ 307 กิโลกรัม คิดเป็น

ร้อยละ  2.26 , 3.92 , 4.04  และ 1.95  ตามลําดับ   

ตารางท่ี 10 : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร ่ข้าวนาปี จังหวัดหนองบัวลําภ ู

   

พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

(ไร)่ (ไร)่ (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              

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี

 
 

ภาพท่ี 6 : กราฟแสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตข้าวนาปี จังหวัดหนองบัวลําภู  
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กราฟแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลติข้าวนาปี จังหวัดหนองบัวลําภู 

พื้นที่เพาะปลกู (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)



23 
 

2) ข้าวนาปรัง 

ปี 2559 จังหวัดหนองบัวลําภู คาดการณ์ว่าจะมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรัง  12,920 ไร่  พ้ืนท่ีเก็บ

เก่ียว 12,597 ไร่  ผลผลิตรวม 6,576 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 509 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกข้าว 

15,776 ไร่ พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว  15,421 ไร่  ผลผลิตรวม 8,069 ตัน  ผลผลติต่อไร่ 511 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ  

2.26 , 3.92 , 4.04  และ  1.95   ตามลําดับ   

ตารางท่ี 11 : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปรัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

  

พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 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 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี

 
 

ภาพท่ี 7 : กราฟแสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตข้าว จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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กราฟแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลติข้าวนาปรัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

พื้นที่เพาะปลกู (ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
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3.3.2 พันธุข้์าวท่ีปลูกในจังหวัดหนองบัว 

พันธุข้์าวท่ีเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภูนิยมปลูก มี 3 ชนิด  คือ   

1) พันธุ์ข้าว กข.6 

2) พันธุ์ข้าว กข.15 

3) พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

โดยเกษตรกรจะใช้พันธุ์ข้าวเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.24 กิโลกรัมต่อไร่  โดยแบ่งแหล่งท่ีมาของพันธุ์ข้าวเป็น  

2 ส่วน คือ  พันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้เอง และซื้อจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสี  

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด เป็นต้น โดยเกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรเก็บไว้เอง เฉลี่ย 7.63 กิโลกรัม

ต่อไร่ ส่วนพันธ์ข้าวท่ีซ้ือ จะใช้ในปริมาณน้อยกว่า เฉลี่ย 6.84 กิโลกรัมต่อไร่  

 

3.3.3 ปริมาณความต้องการใช้น้ําในการปลูกข้าว 

         ปริมาณน้ําท่ีใช้ปลูกข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู แบ่งตามฤดูการผลิต โดยฤดูปลูกข้าวนาปี จะใช้

น้ํา 1,196.68 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  สําหรับฤดูปลูกข้าวนาปรัง จะใช้น้ํา 2,210.31 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่   

ตารางท่ี 12 : ปริมาณความต้องการใช้น้ําชลประทานในการปลูกข้าว      

ลูกบาศเมตรต่อไร่

เดือน

ฤดู ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข้าวนาปรัง 537.7 453.2 514.2 509.3 196 0 0 0 0 0 0 2,210.31  

ข้าวนาปี 0 0 0 0 0 6.45 260.6 135.6 110.2 423.7 257 3.13 1,196.68  

ท่ีมา: กรมชลประทาน

รวม
ปริมาณใช้นํ้า
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3.4 สถานการณ์การตลาด 

3.4.1 แหล่งรับซ้ือข้าว 

แหล่งรับซื้อข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีเป็นแหล่งใหญ่ มี 4 แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 : แหล่งรับซ้ือข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีเป็นแหล่งใหญ่ๆ  มี 4 ท่ี ดังนี ้

ลําดับ ช่ือโรงสี ท่ีตั้ง กําลังการผลิตเต็ม กําลังการผลิตจริง 
1 บริษัท ศรีไทยใหม่

การเกษตร จํากัด 
ต.หนองบัว อ.เมือง  
จ.หนองบัวลําภ ู

ข้าวหอมมะลิ 300 ตัน/วัน 
ข้าวเหนียว 200 ตัน 

ข้าวหอมมะลิ 300 ตัน/วัน 
ข้าวเหนียว 200 ตัน 

2 บริษัท ศรีไทยใหม่
การเกษตร จํากัด 

อ.เมือง  
จ.หนองบัวลําภ ู

80 ตัน/วัน 50 ตัน/วัน 

3 สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาด  

อ.เมือง  
จ.หนองบัวลําภ ู

- - 

4 บริษัท ไทยพิพัฒน์ 
จํากัด 

อ.เมือง  
จ.หนองบัวลําภ ู

- - 

 

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

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

ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะล1ิ05 ชนิด 100 %

2555

2556

2557

2558

2559

3.4.2 สถานการณ์ราคาข้าว       

(1) ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 

ปี 2559  ราคาข้าวท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในจังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม) 

ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % เฉลี่ย 11,044 บาทต่อตัน ลดลดจากปี 2558 ท่ีมีราคา 

13,146 บาทต่อตัน   

ตารางท่ี 14 : ราคารายเดือน ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100% ตั้งแต่ปี 2555- 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.
2555   16,433   16,030   15,767   15,278   15,406   14,956   14,788   14,964   15,318   15,194   14,508   14,480 15,260  

2556   15,669   15,593   15,489   16,080   15,325   15,755   15,326   15,217   15,379   15,107   15,068   14,800 15,401  

2557   14,846   14,575   14,400   14,263   14,069   13,730   13,756   13,925   13,865   13,625   13,594   13,440 14,007  

2558   13,344   13,325   13,288   13,142   13,142   13,117   13,170   13,203   13,163   13,163   13,036   12,662 13,146  

2559   11,224   11,008   11,094   10,850   11,242   11,300   11,324   11,405 11,181  

ปี
ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธ์ุขาวดอกมะล1ิ05ชนิด 100 %

เฉล่ีย

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3   

 
ภาพท่ี 9 : กราฟแสดงราคารายเดอืนข้าวเปลือกเจา้นาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100% จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 

 

บาท/ตัน 
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  (2) ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความชื้น 14-15 % 

ปี 2559  ราคาข้าวท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในจงัหวัดอุดร ปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม) 

ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ความชื้น 14-15% เฉลี่ย 12,900 บาทต่อตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีราคา 

12,143 บาทต่อตัน   

ตารางท่ี 15 : ราคารายเดือน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความช้ืน 14-15 % ตั้งแต่ปี 2555- 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.

2555   14,511   13,943   13,660   13,405   13,898   13,499   13,045   12,716   12,865   12,917   12,225   12,317 13,250  

2556   13,830   13,778   13,473   13,497   13,547   13,954   13,987   13,983   14,239   13,743   14,044   13,600 13,806  

2557   13,575   13,329   13,295   13,213   13,069   12,660   12,719   12,825   12,798   12,691   12,660   12,363 12,933  

2558   12,294   12,297   12,216   11,939   11,939   11,914   11,945   11,990   12,373   12,373   12,402   12,035 12,143  

2559   11,562   11,598   11,746   12,388   13,431   14,184   14,123   14,169 12,900  

ปี
ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความช้ืน 14-15%

เฉล่ีย

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3   

 

ภาพท่ี 10 : กราฟแสดงราคารายเดือนข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความช้ืน 14 -15 % จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 

 

 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

11,000 

12,000 

13,000 

14,000 

15,000 

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

ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวความช้ืน 14 - 15 %

2555

2556

2557

2558

2559

บาท/ตัน 
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(3) ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น 14-15 % 

ปี 2559  ราคาข้าวท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในจงัหวัดอุดร ปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม)

ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14-15% เฉลี่ย 9,412 บาทต่อตัน ลดลดจากปี 2558 ท่ีมีราคา 9,788 

บาทต่อตัน   

ตารางท่ี 16 : ราคารายเดือน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความช้ืน 14-15 % ตั้งแต่ปี 2555- 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.

2555  13,441  12,092  11,628  11,141  11,045   10,580  10,260  10,020  10,187    9,915  10,092  10,093 10,874 

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    9,880 11,117 

2558    9,823    9,787    9,786    9,765    9,765     9,765    9,807    9,833    9,833    9,833    9,833    9,627 9,788   

2559    9,033    8,891    8,855    8,881    9,487   10,003  10,051  10,097 9,412   

ปี
ราคารายเดือน :  ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความช้ืน 14-15%

เฉลี่ย

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3   

ภาพท่ี 11 : กราฟแสดงราคารายเดือนข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความช้ืน 14 -15 % จังหวัดหนองบัวลําภ ู
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13,000 

14,000 

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

ราคารายเดือน : ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความช้ืน 14 - 15 %

2555

2556

2557

2558

2559

บาท/ตัน 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาบัญชีสมดุลข้าวของจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการศึกษา วิถีตลาดข้าว การผลิต การนําเข้า 

ความต้องการใช้ การส่งออกข้าว โครงสร้างการแปรรูปข้าวของจังหวัดหนองบัวลําภู ผลผลิตปี 2559/60      

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าวแนวทางในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการสินค้าข้าว

จังหวัดหนองบัวลําภ ูได้อย่างสมดุล ผลการศึกษา ดังนี ้

4.1 วิถีตลาดข้าว 

วิธีการตลาดข้าวจังหวัดหนองบัวลําภ ูคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตข้าวนาปีและ

ข้าวนาปรัง โดยผลผลิตข้าวเปลือกส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บข้าวไว้เพ่ือบริโภค จ่ายเป็นค่านวดข้าว ท่ีเหลือจึง

จําหน่ายให้กับพ่อค้าในท้องถ่ิน สถาบันเกษตรกร และโรงสีข้าว  โดยโรงสีข้าวจะแปรรูปเป็นข้าวสาร          

เพ่ือจําหน่ายให้ผู้บริโภคในพ้ืนท่ีในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ  

การผลิตข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูท้ัง 6 อําเภอ แบ่งเป็นข้าวเหนียว ร้อยละ 83.46 และข้าวเจ้าร้อยละ 

16.54 โดยผลผลิตจากเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน

มากท่ีสุด ร้อยละ 53.69 รองลงมา ได้แก่ จําหน่าย ร้อยละ 44.06 และทําพันธุ์ ร้อยละ 2.25 

ปริมาณผลผลิตข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีเกษตรกรผลิตได้นั้น เกษตรกรจะนําผลผลิตไปขายใน          

6 ช่องทาง คือ  

ช่องทางท่ี 1 = พ่อค้าท้องท่ี หมายถึง ผู้ให้เช่าท่ีนา ผู้ประกอบการรถนวด ฉางรับซื้อข้าวขนาดเล็กท่ีมี 

ท่ีตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ 

ช่องทางท่ี 2 = พ่อค้าท้องถ่ิน หมายถึง ฉางรับซื้อข้าวขนาดใหญ่ ท่ีมีท่ีตั้งอยู่ตามอําเภอต่างๆ  

ช่องทางท่ี 3 = สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์การเกษตรท้ังในจังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัด

ใกล้เคียง 

ช่องทางท่ี 4 = โรงสีข้าว หมายถึง โรงสีข้าวท่ีแปรรูปเป็นข้าวสารหรือผลิตภัณฑ์ข้าวอ่ืนในจังหวัด

หนองบัวลําภูหรือจังหวัดใกล้เคียง 

ช่องทางท่ี 5 = เกษตรกรแปรรูปขายเอง หมายถึง เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภูแปรรูปข้าวเปลือก

เป็นข้าวสารหรือเครื่องดื่มแล้วทําการจําหน่ายเองโดยตรงให้กลับผู้บริโภค 

ช่องทางท่ี 6 = ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หมายถึง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ท่ีส่งเสริมให้เกษตรกร

ผลิตข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 
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วิถีตลาดข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภ ูมีรายละเอียดตามช่องทางการจําหน่าย ดังนี้  

ช่องทางท่ี 1 พ่อค้าท้องท่ี ร้อยละ 3.19  >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของพ่อค้าท้องท่ี ร้อยละ 3.19 

มาจากผลผลิตท่ีเกษตรกรจ่ายเป็นค่ารถนวดข้าว โดยในพ้ืนท่ีคิดในอัตรา 100 กระสอบ จ่ายเป็นค่านวด         

4 กระสอบ และการนําผลผลิตข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีนา และพ่อค้าท้องท่ีขายข้าวเปลือกต่อไปยังพ่อค้าท้องถ่ินใน

จังหวัด และขายไปยังโรงสีในจังหวัดใกล้เคียง 

ช่องทางท่ี 2 พ่อค้าท้องถ่ิน ร้อยละ 32.44 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของพ่อค้าท้องถ่ินร้อยละ 

32.08 มาจากผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร ร้อยละ 31.20 และมากจากพ่อค้าท้องท่ี ร้อย 1.24 โดยพ่อค้า

ท้องถ่ินรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกส่งขายต่อไปยังโรงสีในจังหวัด ร้อยละ 26.18 และขายไปยังโรงสีในจังหวัด

ใกล้เคียง ร้อยละ 6.26 

ช่องทางท่ี 3 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 1.80 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตร 

ร้อยละ 1.80 มาจากปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรท้ังหมด โดยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

หนองบัวลําภูส่งขายข้าวเปลือกไปยังโรงสีในจังหวัดหนองบัวลําภู ร้อยละ 1.30 และส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสี

จังหวัดใกล้เคียงร้อยละ 0.50 

ช่องทางท่ี 4 โรงสีข้าว ร้อยละ 34.98 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของโรงสีในจังหวัดหนองบัวลําภู 

ร้อยละ 34.98 มาจากปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของพ่อค้าท้องถ่ิน ร้อยละ 29.74 ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก

ของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู ร้อยละ 8.57 และปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดหนองบัวลําภู ร้อยละ 1.49  โดยโรงสีในจังหวัดจะรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกดังกล่าวเพ่ือแปรรูปเป็น

น้ํามันรําข้าว ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวกล้องงอกชนิดบดละเอียดและชนิดหยาบเพ่ือทําโจ๊ก  โดยผลผลิตท่ีแปรรูป

ท้ังหมดส่งขายไปยังตลาดในจังหวัดหนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เลย นครราชสีมา กรุงเทพฯ 

พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สงขลา รวมถึงขายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร ์

ช่องทางท่ี 5 เกษตรกรแปรรูปขายเอง ร้อยละ 0.23 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร ร้อยละ 

0.23 จะนําแปรรูปเป็นข้าวสารหรือเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวฮาง ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก โดยเกษตรกรจะบรรจุ

ขายถุงละ 1 กิโลกรัม หรือบรรจุเป็นห่อเล็กเพ่ือทําเป็นเครื่องดื่มได้แก่ นมข้าวฮางงอก งาดําผสมข้าวกล้องงอก 

และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสําอาง ได้แก่ สบู่ ยาสระผม โลชั่น มาร์กหน้า เป็นต้น แล้วขายในจังหวัด

หนองบัวลําภู กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง  

ช่องทางท่ี 6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 0.14 >> ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร ร้อยละ 0.14  

จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตของกรมข้าว โดยผลผลิตท้ังหมดจะส่งขายไปยังศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธาน ี
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ภาพท่ี  12 :  วิถีตลาดข้าวเปลือกในจังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
      ท่ีมา : การสํารวจ 

 

4.2 บัญชีสมดุลข้าวเปลือก 

การจัดทําบัญชีสมดุลประกอบด้วย อุปทาน Supply (สต๊อคต้นปี + ผลผลิตในจังหวัด + ผลผลิต

นําเข้า) เท่ากับ อุปสงค์ Demand (การใช้ในจังหวัด+ส่งออก+สต๊อคปลายปี) โดยจะพิจารณาการผลิต

ข้าวเปลือกจังหวัดหนองบัวลําภู ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560 ดังนี ้

1) ผลผลิตข้าวเปลือก (Supply) ประกอบด้วย  

(1) ผลผลิตข้าวเปลือกของจังหวัด หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรในจังหวัดผลิตได ้

(2) นําเข้า/ซื้อ ข้าวเปลือกของจังหวัด หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกจากจังหวัดอ่ืนท่ีนําเข้า (ซื้อ)   

มาในจังหวัดตนเอง  

 2) ความต้องการใช้ข้าวเปลือก (Demand) ประกอบด้วย 

(1) การใช้ข้าวเปลือกในจังหวัด แบ่งเป็น 

1. ข้าวเปลือกท่ีเก็บไว้ใช้ทําเมล็ดพันธุ์  หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกท้ังหมดของจังหวัด         

(ผลิตเอง + นําเข้า) ท่ีเกษตรกรในจังหวัดเก็บไว้ใช้ทําพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป 

              ข้าวเปลือก
              แปรรูป

จ.หนองบัวลําภู ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

0.50 %

1.95 %

34.98 %

โรงสีข้าว อุดรธานี 
8.34 %

สหกรณ์การเกษตร อุดรธานี 
0.13 %

 จีน สิงคโปร์     
ภาคอีสาน ใต้

กทม. จังหวัดอ่ืนๆ

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ข้าวอุดรธานี 
0.14 %

โรงสีข้าวขอนแก่น 
0.50 %

สหกรณ์การเกษตร 
1.80 %

เกษตรกรแปรรูป 
0.23 %

โรงสีข้าว 
34.98 %

พ่อค้าท้องถิ่น 
32.44 %

 พ่อค้าท้องท่ี     
3.19 %

ข้าวเปลือก 100.00 %
กิน 53.69 %
ทําพันธ์ุ 2.25 %
ขาย 40.87 %
-ขาย 40.87 %
-อ่ืนๆ 3.19 %
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2. ข้าวเปลือกท่ีเข้าโรงสีเพ่ือสีแปรสภาพ หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกท้ังหมดของจังหวัด      

(ผลิตเอง +นําเข้า) ท่ีขายให้พ่อค้า/โรงสีในจังหวัด เพ่ือสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร 

(2) ส่งออก/ขาย ข้าวเปลือกของจังหวัด หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกท้ังหมดของจังหวัด (ผลิตเอง +

นําเข้า) ท่ีส่งออก/ขาย ไปจังหวัดอ่ืน  

4.2.1 บัญชีสมดุลข้าวเปลือกด้านอุปทาน (Supply) 

บัญชีสมดุลข้าวเปลือกด้านอุปทาน ช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560  คาดว่าจะมี

ผลผลิตข้าวเปลือกในจังหวัดหนองบัวลําภู รวมจํานวน 238,115 ตัน มาจากผลผลิตข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรใน

จังหวัดหนองบัวลําภูผลิตได้ จํานวน 228,007 ตัน และนําเข้าข้าวเปลือกจากจังหวัดอ่ืน จํานวน 10,038 ตัน   

4.2.2 บัญชีสมดุลข้าวด้านอุปสงค์ (Demand) 

บัญชีสมดุลข้าวเปลือกด้านอุปสงค์ ช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560 จังหวัด

หนองบัวลําภูมีความต้องการใช้ข้าวเปลือกในจังหวัดจํานวน 314,233 ตัน แยกเป็น เกษตรกรเก็บผลผลิต

ข้าวเปลือกไว้ใช้ทําเมล็ดพันธุ์ จํานวน 9,816 ตัน  เป็นผลผลิตข้าวท่ีเกษตรกรนําเข้าโรงสีในจังหวัด (จําหน่าย 

บริโภค จ่ายค่ารถนวด ค่าเช่าทีนา) จํานวน 279,404 ตัน และเป็นผลผลิตข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรส่งออกไป

จังหวัดอ่ืน ๆ (จําหน่าย จ่ายค่ารถนวด ค่าเช่าทีนา) จํานวน 25,012 ตัน โดยพฤติกรรมของเกษตรกรจะทยอย

จําหน่ายข้าวเปลือกตามความจําเป็นท่ีต้องใช้จ่ายเงินในครัวเรือน โดยจะจําหน่ายมากใน 2 ช่วง คือ เดือน 

พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นข้าวสดต้องรีบจําหน่ายหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตและจ่ายเป็นค่ารถนวดข้าว โดยส่วน

ใหญ่จะจ่ายเป็นผลผลิตข้าวในการนวด 100 กระสอบ จ่ายเป็นข้าว 1 กระสอบ และอีกช่วงคือเดือน พฤษภาคม 

เนื่องจากต้องนําเงินมาลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตในทํานาฤดูการใหม่ โดยจําหน่ายให้พ่อค้า  ฉางข้าว  โรงสีข้าวใน

จังหวัด และมีเกษตรในพ้ืนท่ีรอยต่อของจังหวัดบางส่วนส่งออกข้าวเปลือกไปจําหน่ายยังจังหวัดขอนแก่น 

อุดรธานี หรือกรุงเทพฯ เนื่องจากได้ราคาสูงกว่าราคาขายในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู

4.2.3  ผลผลิตส่วนเกิน/ส่วนขาด 

บัญชีสมดุลข้าวเปลือก ช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560  จังหวัดหนองบัวลําภู

มีสต๊อคข้าวเปลือกยกมาในเดือนพฤษภาคม 2559  เท่ากับ 82, 001 ตัน บวกด้วย ผลผลิตข้าว (Supply) 

จํานวน 238,115 ตัน หักด้วย ความต้องกาใช ้ในจังหวัด (Demand) จํานวน 25,012 ตัน จังหวัดหนองบัวลําภ ู       

มีผลผลิตข้าวส่วนเกินในเดือน ตุลาคม 2560 จํานวน 5,884 ตนั 
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ตารางที่ 17:  บัญชีสมดุลการข้าวเปลือก จังหวัดหนองบัวลําภ ู(พฤษภาคม 2559-ตุลาคม 2560) 

 

ที่มา : จากการวิเคราะห ์
        หมายเหต:ุ     * ผลผลิตส่วนเกิน/ส่วนขาด คํานวณจาก (1) ผลผลิต - (2) ความต้องการใช้ 
       - หากค่าเป็น  + หมายถึง ผลผลิตมมีากเกินความต้องการ (supply > demand)  
     - หากค่าเป็น  -  หมายถึง ผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการ (supply < demand)
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4.3 โครงสร้างการแปรรูปข้าว 

โครงสร้างการแปรรูปข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มจากเกษตรกรผลิตข้าวแล้วสีเป็นข้าวเปลือก         

โดยผลผลิตข้าวส่วนใหญ่เก็บไว้บริโภคหรือหรือสีเป็นข้าวสารขาว ข้าวฮาง ข้าวกล้อง แล้วบรรจุถุงขาย หรือ

นํามาทําเป็นเครื่องดื่มบํารุงร่างกาย เช่น นมข้าวฮางงอก งาดําผสมข้าวกล้องงอก  หรือทําแป้งขนมจีน แป้งทํา

ขนม บ้างนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันรําข้าว หรือผลิตเป็นเครื่องสําอาง เช่น มาร์กหน้า สบู่ แชมพู เพ่ือสร้างมูลค่า

ให้กับสินค้าข้าว 

ภาพท่ี 13:  โครงสร้างการแปรรูปข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
 

 

 

 

 

 

 

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 โดยไม่คํานึงถึงค่าขนส่งท่ีต้องจ่ายเพ่ิม ทําให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิน้อยลง 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาบัญชีสมดุลข้าวของจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นการศึกษา วิถีตลาด การผลิต การนําเข้า      

ความต้องการใช้ การส่งออกข้าว โครงสร้างการแปรรูปข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู ผลผลิตปี 2559/60 เพ่ือใช้ใน

การวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าข้าว แนวทางในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการข้าวจังหวัดหนองบัวลําภ ู           

ได้อย่างสมดุล สรุปผลการศึกษา ดังนี ้

5.1 วิถีตลาดข้าว 

การผลิตข้าวในจังหวัดหนองบัวลําภูท้ัง 6 อําเภอ แบ่งเป็นข้าวเหนียว ร้อยละ 83.46 และข้าวเจ้าร้อยละ 

16.54 โดยผลผลิตจากเกษตรกร ร้อยละ 100 โดยเกษตรกรส่วนใหญจ่ะเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนมากท่ีสุด 

ร้อยละ 53.69 จําหน่าย ร้อยละ 44.06 และทําพันธุ์ ร้อยละ 2.25 โดยผลผลิตข้าวท่ีจําหน่าย เกษตรกร

จําหน่ายไปยัง พ่อค้าท้องท่ี ร้อยละ 3.19 พ่อค้าท้องถ่ิน ร้อยละ 32.44 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 1.80  โรงสีข้าว 

ร้อยละ 34.98 เกษตรกรแปรรูปขายเอง ร้อยละ 0.23 และจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ไปยังศูนย์เมล็ดพันธุจ์ังหวัด

อุดรธาน ีร้อยละ 0.14  

5.2 บัญชีสมดุลข้าวเปลือก (พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560)   

ด้านอุปทาน (Supply)  คาดว่าจังหวัดหนองบัวลําภูจะมีผลผลิตข้าวเปลือกในจังหวัด จํานวน 

238,115 ตัน มาจาก ข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรในจังหวัดผลิตได้ จํานวน 228,007 ตัน และนําเข้าข้าวเปลือกจาก

จังหวัดอ่ืน จํานวน 10,038 ตัน 

ด้านอุปสงค์ (Demand) จังหวัดหนองบัวลําภูมีความต้องการใช้ข้าวเปลือกในจังหวัด จํานวน 

314,233 ตัน โดยแยกเป็น เก็บไว้ใชทํ้าเมล็ดพันธุ์ จํานวน 9,816 ตัน นําเข้าโรงสีในจังหวัด จํานวน   279,404  ตัน 

และส่งออกไปจังหวัดอ่ืน ๆ จํานวน 25,012 ตัน 

ผลผลิตส่วนเกิน/ส่วนขาด  จังหวัดหนองบัวมีสต๊อคข้าวเปลือกยกมาเดือนพฤษภาคม 2559  เท่ากับ 

82,001 ตัน บวกด้วย ผลผลิตข้าว (Supply) จํานวน 238,115 ตัน หักด้วย ความต้องการใช้ในจังหวัด 

(Demand) จํานวน 25,012 ตัน จังหวัดหนองบัวลําภูมีผลผลิตข้าวส่วนเกินในเดือน ตุลาคม 2560 จํานวน 

5,884 ตัน 
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5.3 โครงสร้างการแปรรูปข้าว 

การแปรรูปข้าวจังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มจากเกษตรกรผลิตข้าวแล้วสีเป็นข้าวเปลือก  โดยผลผลิตข้าว

ส่วนใหญ่เก็บไว้บริโภคหรือหรือสีเป็นข้าวสารขาว ข้าวฮาง ข้าวกล้อง แล้วบรรจุถุงขาย หรือนํามาทําเป็น

เครื่องดื่มบํารุงร่างกาย เช่น นมข้าวฮางงอก งาดําผสมข้าวกล้องงอก  หรือทําแป้งขนมจีน แป้งทําขนม       

บา้งนํามาแปรรูปเป็นน้ํามันรําข้าว หรือผลิตเป็นเครื่องสําอาง เช่น มาร์กหน้า สบู่ แชมพู เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ

สินค้าข้าว 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงสี ควรร่วมกันวางแผนการผลิตข้าว ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพ่ือป้องกันปัญหาผลผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดและราคาข้าวตกต่ํา 

5.4.2 ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสม (N) ไปปลูกพืชอ่ืนท่ีมี
ความเหมาะสม และให้ผลตอบแทนมากกว่า 

5.4.3 ภาครัฐหาแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน และหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร      
5.4.4 ทุกภาคส่วนต้องรว่มมือกันบริหารจัดการ logistic ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
5.4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ี

เหมาะสม การบริหารจัดการน้ํา การบํารุงดิน การเก็บเก่ียว ตลอดถึงบรรจุภัณฑ์ 
5.4.6 รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรใชข้้าวเมล็ดพันธุ์ดี และควรเปลี่ยนพันธุข้์าวทุก 2 ป ี
5.4.7 รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน  GAP  และ GMP  
5.4.8 รัฐส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนา เช่น ถ่ัวลิสง ปอเทือง ถ่ัวเขียว แตงโม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤด ู

ทํานาเพ่ือเป็นการสลับดิน ปรับปรุงบํารุงดิน และเพ่ิมรายได้ในหน้าแล้ง  
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ภาคผนวก 

 

พันธุข้์าวที่นิยมปลูกในจังหวัดหนองบวัลําภ ู
 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

พันธ์ข้าวท่ีนิยมปลูกในจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

 

1. กข6 (RD6)  

 
 
  

ช่ือพันธุ์ - กข6 (RD6) 

ชนิด - ข้าวเหนียว 

ประวัติพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
  

ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ 
โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 แล้วนํามาปลูกคัดเลือกท่ีสถานีทดลองข้าวบางเขนและ
สถานีทดลองข้าวพิมาย จากการคัดเลือกได้ข้าวเหนียวหลายสายพันธุ์
ในข้าวชั่วท่ี 2 นําไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ตัวได้สายพันธุ์ท่ีให้ผลผลิต
สูงสุดคือ สายพันธุ์ KDML105´65-G2U-68-254 นับว่าเป็นข้าวพันธุ์ดี
พันธุ์แรกของประเทศไทย ท่ีค้นคว้าได้โดยใช้วิธีชักนําพันธุ์พืชให้
เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี 

การรับรองพันธุ์ 
 
- 
  

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์
รับรอง เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2520 

ลักษณะประจําพันธุ ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร 

  - ไวต่อช่วงแสง 

  - ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว 

  
- 
  
เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ําตาล 
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  - อายุเก็บเก่ียวประมาณ 21 พฤศจิกายน 

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห ์

  - 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 

ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ 

  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและแมลงบั่ว 

พื้นท่ีแนะนํา - ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

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

 
  

ช่ือพันธุ์ - กข15 (RD15) 

ชนิด  - ข้าวเจ้า 

ประวัติพันธุ์ 
 
 

- 
 
 
 
  

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

การรับรองพันธุ์ 
- 
 
  

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์
รับรอง เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2521 

ลักษณะประจํา
พันธุ ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร 

  - ไวต่อช่วงแสง 

  - อายุเก็บเก่ียวประมาณ 10 พฤศจิกายน 

  - 
ลําต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงทํามุมกับคอรวง รวงอยู่เหนือใบ ใบยาว 
ค่อนข้างแคบ 

  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปลายบิดงอเล็กน้อย 

  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห ์

  - 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 



42 
 

 

 

ผลผลิต - ประมาณ 560 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะเด่น - ทนแล้งได้ดีพอสมควร 

  - อายุเบา เก็บเก่ียวได้เร็ว 

  - คุณภาพการหุงต้ม นุ่ม มีกลิ่นหอม 

  - คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง เรียวยาว 

  - นวดง่าย 

  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ําตาล 

ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ 

  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหนอนกอ 

  - ล้มง่าย ฟางอ่อน เมล็ดร่วงง่าย 

พื้นท่ีแนะนํา - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ท่ีมา  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)  
 

 
  

ช่ือพันธุ์ - ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105) 

ชนิด - ข้าวเจ้าหอม 

ประวัติพันธุ์ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
  

ได้มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจ้าพนักงานข้าว รวบรวมจากอําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือ พ.ศ.2493-2494 จํานวน 199 รวง แล้วนําไปคัดเลือก
แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ท่ี
สถานีทดลองข้าวโคกสําโรง แล้วปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถ่ิน ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 4-2-105 
ซึ่งเลข 4 หมายถึง สถานท่ีเก็บรวงข้าว คืออําเภอบางคล้า เลข 2 หมายถึงพันธุ์
ทดสอบท่ี 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 หมายถึง แถวหรือรวงท่ี 105 จาก
จํานวน 199 รวง 

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2502 

 

ลักษณะประจําพันธุ ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร 

  - ไวต่อช่วงแสง 

  
- 
 
  

ลําต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทํามุมกับคอรวง 
เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว 

  - ข้าวเปลือกสีฟาง 

  - อายุเก็บเก่ียว 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 - ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะเด่น - ทนแล้งได้ดีพอสมควร 

  - เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี 

  - คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม 

  - ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม 

ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบหงิก 

  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ 

พื้นท่ีแนะนํา - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 

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

 


