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บทคัดยอ 

 

อุตสาหกรรมทางการเกษตรเปนอุตสาหกรรมท่ีท่ีมีความสําคัญสูงมาก ซึ่งสามารถสราง

มูลคาถึง 1.1% ของ GDP ขาวเปนหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญท่ีสุดของประเภทไทยท่ีมี

ความสําคัญท้ังในการบริโภคภายในประเทศและสงออกตางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2558) 

แมวาอุตสาหกรรมขาวจะเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศไทย แตแนวโนมการ

บริโภคขาวภายในประเทศ กลับมีแนวโนมลดลงในอนาคต โดยในอดีตไดลดลงแลว 1.27% เนื่องจาก

ราคาขาวท่ีสูงข้ึน และผูบริโภคมีตัวเลือกดานอาหารมากข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558) 

เมื่อพิจารณาศักยภาพในการผลิตและสงออกขาวของประเทศไทย ไดคนพบวาใน

ระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาอัตราการสงออกขาวของประเทศไทยไดมีความผันผวนข้ึนลงระหวาง 6-10 

ลานตัน ในขณะท่ีอุปสงคของตลาดโลกกลับเติบโตอยางสม่ําเสมอ (ธนาคารแหงประเทศไทย 2558)  

งานวิจัยชินนี้เปนการศึกษารูปแบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวภายในประเทศ

ไทยในเชิงลึก พรอมท้ังสํารวจความตองการของผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอุปทานและรวบรวม

ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนากลยุทธและรูปแบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาว ใหมีประสิทธิภาพ

และขีดความสามสามารถทางการแขงขันทัดเทียมระดับสากล พรอมท้ังพัฒนาใหสามารถตอบสนอง

ความตองการผูบริโภคกลุมตาง ๆ ดียิ่งข้ึน 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับสมาชิกในหวงโซอุปทาน ท้ังส้ิน 42 คน ท่ีมีบทบาท

แตกตางกัน ไดคนพบประเด็นและอุปสรรคสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมขาวไทย 4 ประเด็น คือ อุปทาน

ขาวสูงเกินไป การขาดแคลนนวัตกรรม ผลประโยชนสมาชิกท่ีขัดแยง และทัศนคติเชิงลบตอภาครัฐ 
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สงผลใหไมเกิดความรวมมือภายในหวงโซอุปทาน (Supply Chain Coordination) และผลผลิต ไม

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอปจจัยและแรงจูงใจของสมาชิกตาง ๆ ภายในหวงโซอุปทาน 

พรอมท้ังเสนอแบบจําลองของบทบาทสมาชิกในหวงโซอุปทาน เพื่อเปนตนแบบและแนวทางในการ

พัฒนาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวไทยในอนาคตเพื่อทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมขาวไทย, หวงโซอุปทาน, สมาชิกหวงโซอุปทาน, การบริหารหวงโซอุปทาน
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ABSTRACT 

 

The Thai rice industry is one of the most important industries for the Thai 

economy but in recent years the Thai rice industry has been in a decline due to 

oversupply and slumping rice prices. This has driven some farmers to switch to 

different agricultural products and has led to a decline in the total value of the 

industry. 

This research paper aims to address this issue by creating a holistic supply 

chain map of Thailand’s rice industry as well as uncover the motivational factors of 

each supply chain member and suggest methods of improvement. 

This study was conducted by in-depth interviews from 42 people, who 

represent different levels within the supply chain. 

This study has uncovered 4 main obstacles that have led to a decline 

within the rice industry from a supply chain perspective, which are an oversupply of 

rice within the supply chain, lack of innovation from supply chain members, lack of 

cooperation from supply chain members, and a negative attitude towards 

government’s role within the supply chain. 
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This research paper have proposed provisional methods of adjusting and 

improving the supply chain to create more value by adjust the supply chain map and 

improving responsibilities.   

 

Keywords: Supply Chain, Supply Chain Members, Supply Chain Management 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมขาวไทย 

อุตสาหกรรมทางการเกษตรเปนอุตสาหกรรมท่ีท่ีมีความสําคัญสูงมาก ซึ่งสามารถสราง

มูลคาถึง 1.1% ของ GDP ขาวเปนหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญท่ีสุดของประเภทไทยท่ีมี

ความสําคัญท้ังในการบริโภคภายในประเทศและสงออกตางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2558) 

ขาวเปนพืชผลท่ีมีความนิยมสูงมากในประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2557 มีความตองการ

ขาวสําหรับอุตสาหกรรมตาง ๆ สูงถึง 16.32 ลานตัน โดยขาวสารเปนหนึ่งในอาหารหลักท่ีผูบริโภค

ชาวไทยนิยมรับประทาน อีกท้ังผลผลิตจากขาวยังสามารถนําไปใชประโยชนในหลายอุตสาหกรรม 

เชน รําขาวสามารถนําไปทําอาหารสัตว หรือแกลบท่ีเหลือจากการสีขาวสามารถนําไปใชสรางพลังงาน 

เปนตน 

ขาวเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมการสงออกของประเทศไทย 

โดยประเทศไทยสามารถสงออกขาวในป พ.ศ. 2557 สูงถึง 10.3 ลานตันนับวาเปนผูนําดานการ

สงออกในตลาดโลกท่ีมีสวนแบงทางการตลาดสูงถึง 24.7% สามารถนับเปนมูลคาประมาณ 180,000 

ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศไทย 2558) 

สถานการณอุตสาหกรรมขาวไทยในปจจุบัน 

แมวาอุตสาหกรรมขาวจะเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศไทย แตแนวโนมการ

บริโภคขาวภายในประเทศ กลับมีแนวโนมลดลงในอนาคต โดยในอดีตไดลดลงแลว 1.27% เนื่องจาก

ราคาขาวท่ีสูงข้ึน และผูบริโภคมีตัวเลือกดานอาหารมากข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2558) 

นอกจากการบริโภคท่ีนอยลงแลว การผลิตขาวก็มีอัตราลดลงเชนเดียวกัน โดยมีสาเหตุ

เนื่องจากชาวนามีแรงจูงในการปลูกขาวตํ่าเพราะวามีกําไรนอย ซึ่งมาจากการท่ีตนทุนการผลิตสูงข้ึน

เรื่อย ๆ ในขณะท่ีราคาของขาวเปลือกกลับลดลง เพราะรัฐบาลไดยกเลิกการประกันราคาขาวทําให

ราคาขาวลดลงตามกลไกการตลาด  

ในปจจุบันราคาขายของขาวเปลือกแตละพันธุไดลดลงประมาณ 5-12% ทําใหมีชาวนา

หลายรายหันไปผลิตพืชท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา และมีหวงโซอุปทานท่ีมั่นคงและแนนอนกวา เชน ออย 

(พิทยา ฉิมพาลี 2558) 
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อุตสาหกรรมขาวไทย เมื่อเทียบกับภาพรวมระดับโลก 

เมื่อพิจารณาศักยภาพในการผลิตและสงออกขาวของประเทศไทย ไดคนพบวาใน

ระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาอัตราการสงออกขาวของประเทศไทยไดมีความผันผวนข้ึนลงระหวาง 6-10 

ลานตัน ในขณะท่ีอุปสงคของตลาดโลกกลับเติบโตอยางสม่ําเสมอ (ธนาคารแหงประเทศไทย 2558)  

ความผันผวนของการสงออกมีสาเหตุจากตนทุนและราคาขาวของประเทศไทยท่ีสูง 

เพราะการประกันราคาขาว โดยในปจจุบันไดยกเลิกแลว ทําใหการสงออกสูงข้ึน แตคาแรงของ

ประเทศไทยก็ยังสูงกวาคูแขงหลัก คือ อินเดียและเวียดนาม ถาหากมีการปรับปรุงหวงโซอุปทานจะมี

สวนชวยในการปฏิรูปโครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรมขาวใหสามารถแขงขันไดมากข้ึน 

ในปจจุบันผูบริโภคในตลาดขาวบางประเทศท่ีเจริญแลว เชน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

ไดเริ่มมีทัศนคติท่ีเปล่ียนไปตอขาว จากในอดีตท่ีเคยมองวาขาวเปน Commodity Product ท่ีตองให

ความสําคัญกับราคาและตนทุน ในปจจุบันเริ่มพัฒนาความตองการสําหรับขาวท่ีมีคุณภาพ เชน ขาว

หอมมะลิ 105 แตก็เผชิญกับการแขงขันจากขาวท่ีมีคุณภาพจากประเทศผูผลิตอื่น ๆ เชน ขาวญี่ปุน

และขาวบาสมาติ อุตสาหกรรมขาวไทยจึงตองปรับระบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาว

ภายในประเทศไทยใหดียิ่งข้ึนและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดโลก (สมพร อิศวิลา

นนท 2557) 

 

1.2 วัตถุประสงคงานวิจัย 

 

(1) เพื่อศึกษาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมขาวภายในประเทศไทย

ในเชิงลึกและเปนภาพรวม 

(2) เพื่อศึกษาความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตลอดหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมขาวไทย 

(3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาหวงโซอุปทาน เพื่อสรางมูลคาและความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 

งานวิจัยชินนี้เปนการศึกษารูปแบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวภายในประเทศ

ไทยในเชิงลึก พรอมท้ังสํารวจความตองการของผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอุปทานและรวบรวม

ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนากลยุทธและรูปแบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาว ใหมีประสิทธิภาพ
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และขีดความสามสามารถทางการแขงขันทัดเทียมระดับสากล พรอมท้ังพัฒนาใหสามารถตอบสนอง

ความตองการผูบริโภคกลุมตาง ๆ ดียิ่งข้ึน 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

(1) ประโยชนเชิงธุรกิจ ผลจากงานวิจัยช้ินนี้สามารถถูกนําไปศึกษาจากบุคคลและหนวย

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและผลผลิตจากสินคาเกษตร เพื่อพัฒนาธุรกิจใหมีระบบหวงโซ

อุปทานท่ีดียิ่งข้ึน พรอมท้ังสรางความเขาใจตอหนวยธุรกิจอื่นท่ีอยูคนละชวงของหัวโซอุปทานเดียวกัน 

(2) ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ งานวิจัยช้ินนี้สามารถถูกนําไปศึกษาโดยบุคลากรจากภาครัฐ 

เพื่อนําไปพัฒนานโยบายท่ีตรงกับความตองการของหนวยตาง ๆ ในหวงโซอุปทาน และสามารถเพื่อ

สรางความเขาใจของรากปญหาตาง ๆ 

(3) ประโยชนเชิงวิชาการ งานวิจัยช้ินนี้สามารถถูกศึกษาในเชิงวิชาการ เพื่อใชเปนฐาน

ในการตอยอดงานศึกษาทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ เชน งานวิจัยรูปแบบเดียวกันแตอยูในอุตสาหกรรมท่ี

แตกตางกัน งานวิจัยในอุตสาหกรรมเดียวกันแตศึกษาในเชิงลึกข้ึน หรือ นําไปประยุกตใชในการศึกษา

ประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกัน 

(4) ประโยชนเชิงพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต งานวิจัยช้ินนี้มีความเกี่ยวของกับการศึกษา

รูปแบบชองทางรายไดของชาวนา ซึ่งมักมีระดับรายไดนอย งานวิจัยช้ินนี้สามารถถูกนําไปประยุกตใช

เพื่อใหชาวนามีความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซอุปทานมากข้ึนต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยอาจนําไปสู

ชองทางการเพิ่มมูลคาผลผลิตและเพิ่มรายไดของเกษตรกร 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

 

นิยาม Supply Chain 

หวงโซอุปทาน หมายถึง กระบวนการและข้ันตอนของการเคล่ือนยาย บุคลากร ขอมูล 

ทรัพยากร สินคา ฯลฯ โดยจะครอบคลุมต้ังแตตนนํา คือ การจัดหาปจจัยการผลิต จนถึงปลายน้ํา คือ 

สินคาและบริการไปถึงมือผูบริโภค (Nagurney 2006) 

Supply Chain Management 

จากคํานิยามกอนหนา สามารถเห็นไดวาหวงโซอุปทานเปนส่ิงท่ีมีความเกี่ยวของในทุก

อุตสาหกรรม ทําใหการวิเคราะหหวงโซอุปทานและบริหารใหมีประสิทธิภาพกลายเปนปจจัยสู

ความสําเร็จท่ีสําคัญสําหรับทุอุตสาหกรรม ความสําคัญนี้ไดนําไปสูการพัฒนาหลักการ “จัดการหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain Management)” 

การจัดการหวงโซอุปทาน คือ “การออกแบบ วางแผน การปฏิบัติตามแผน การควบคุม 

และการประเมิน หวงโซอุปทาน” (APICS Dictionary 2016) 

องคกรและอุตสาหกรรมตาง ๆ มักมีเปาหมายท่ีแตกตางกัน ทําใหมีรูปแบบหรือ

แบบจําลอง (Model) หวงโซอุปทานท่ีแตกตางกัน บางอุตสาหกรรม เชน แฟช่ันอาจใหความสําคัญ

ดานความเร็วและความยืดหยุน ในขณะอุตสาหกรรมเหล็กอาจใหความสําคัญดานตนทุนและความ

แนนอนของปจจัยการผลิต ในการศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวจึงตองใหความสําคัญตอ

เปาหมายและความตองการของสมาชิกทุกฝายตลอดหวงโซอุปทานเพื่อระบุเปาหมายในการพัฒนา

หวงโซอุปทาน  

 

2.2 เคร่ืองมือในการวิเคราะหและปรับปรุงหวงโซอุปทาน 

 

การวิเคราะหหวงโซอุปทานจะทําใหสามารถเขาใจ การไหลเวียน (Flow) ของทรัพยากร

ในเชิงลึก สงผลใหสามารถระบุจุดออนในหวงโซอุปทาน เพื่อทําการแกไขปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขงขัน 



5 

 

กรอบทางความคิดสําหรับการวิเคราะหหวงโซอุปทานท่ีเปนท่ีนิยมมีท้ังหมด 2 แบบ คือ 

“องคประกอบของการบริหารหวงโซอุปทาน” ของ Lambert และ Cooper (2000) และ SCOR 

Mdel ของ Supply Chain Council 

Lambert และ Cooper (2000) กลาวไววาการจัดการหวงโซอุปทานจะตองเริ่มจากการ

เขาไจปจจัยพื้นฐานและองคประกอบของหวงโซอุปทานภายในอุตสาหกรรม โดยแบงไวเปน 2 ดาน

หลัก และ 9 ดานยอยดังแผนภาพตอไปนี้ 

  

ตารางท่ี 2.1 องคประกอบของการบริหารหวงโซอปุทาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบเชิงกายภาพและเทคนิค เปนองคประกอบท่ีจับตองไดอยางชัดเจน ทําให

ผูจัดการหวงโซอุปทานหลายราย มักมุงความสนใจในการปรับปรุงเฉพาะจุดนี้ 

องคประกอบเชิงพฤติกรรมและการบริหาร เปนองคประกอบท่ีจับตองยาก และอาจไม

ประจักษใหเห็นชัดเจนเทาองคประกอบเชิงกายภาพและเทคนิค แตถาหากองคประกอบเชิงพฤติกรรม

และการบริหาร ไมถูกปรับปรุงและดูแลใหสอดคลองกับหวงโซอุปทาน อาจทําใหหวงโซอุปทาน

สูญเสียโอกาสในการทํากําไรและความสามารถทางการแขงขัน 

Supply-Chain Operations Reference Model หรือ SCOR เปนแบบจําลองหวงโซ

อุปทานข้ันพื้นฐานท่ีถูกพัฒนาโดย APICS Supply Chain Council ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งใชเปน

องคประกอบของการบริหารหวงโซอุปทาน 

องคประกอบเชิงกายภาพและเทคนิค องคประกอบเชิงพฤติกรรมและการบริหาร 

-วิธีการวางแผนและควบคุม 

-การไหลเวียนของงาน และ

โครงสรางกิจกรรม 

-โครงสรางหนวยงาน 

-การส่ือสารและการไหลเวียนของ

ขอมูล 

-การไหลเวียนของสินคา 

 

-วิธีการบริหาร 

-อํานาจและการนํา 

-โครงสรางจัดการความเส่ียงและ

การใหรางวัล 

-วัฒนธรรมและทัศนคติ 
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ตนแบบในการศึกษาและประเมินหวงโซอุปทานต้ังแตระดับผูผลิตปจจัยการผลิตจนถึงการสงมอบ

สินคาและบริการใหแกผูบริโภค 

กิจกรรมหลักท่ีสามารถเกิดข้ึนในหวงโซอุปทานตามแบบจําลอง SCOR สามารถแบงได

เปน 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 2.1 แบบจําลอง SCOR  

 

- วางแผน (Plan) กระบวนการวางแผนหวงโซอุปทาน ตามอุปสงคผูบริโภค 

- จัดหา (Source) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน 

- ผลิต (Make) กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการลงมือปฏิบัติและการผลิต 

- ขนสง (Deliver) กระบวนการจัดเก็บและขนสงสินคาใหถึงผูบริโภค 

- รับคืน (Return) กระบวนการไหลเวียนแบบยอนกลับตามหวงโซอุปทาน 

- ติดตาม (Enable) กระบวนการติดตามขอมูล ทรัพยากร และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ภายใตกรอบแนวความคิด SCOR กระบวนการศึกษาหวงโซอุปทานสามารถแบงไดเปน 

4 ระดับการศึกษาดังนี้ 

ระดับ 1 เปนการนิยามกระบวนการหลักในหวงโซอุปทาน โดยมีพื้นฐานจาก 6 ดาน

สําคัญของ SCOR ท่ีกลาวถึงในสวนกอนหนา 

ระดับ 2 จะเกี่ยวของกับการนิยามกระบวนการใหชัดเจนและเจาะจงยิ่งข้ึนโดยมีพื้นฐาน

จากกระบวนการยอยท้ัง 26 ของ SCOR 

Plan

Source

Make

Deliver

Return

Enable
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ระดับ 3 จะเกี่ยวของกับการแยกกระบวนการหลักจากระดับ 2 เปนองคประกอบสําคัญ

สําหรับความสําเร็จ เชน การออกแบบการวัดผล (KPI) หรือการมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practices) 

เมื่อสามารถเขาใจหวงโซอุปทานไดอยางลึกซึ้ง พรอมท้ังมีแนวทางการปรุงจึงมีระดับ 4 

คือ การนําไปปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาหวงโซอุปทานใหดีข้ึน 

สามารถเปรียบเทียบกรอบทางความคิดท้ัง 2 แบบไดดังตาราง 

 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบแบบจําลองการวิเคราะหหวงโซอุปทาน 

 องคประกอบของการบริหารหวง

โซอุปทาน 

SCOR Model 

จุดเดน - วิเคราะหองคประกอบท่ีเปนไปได

แบบละเอียด ท้ังในเชิงรูปธรรมและ

นามธรรม 

- มีการกําหนดระดับช้ันกิจกรรม 

และการแบงระดับความสําคัญ 

จุดดอย - ขาดความลึกซึ้งในเชิงการแบง

ระดับช้ันกองกิจกรรม คือ ไมคอยมี

การกําหนดความสําคัญ 

- ไมคอยมีการกลาวถึงองคประกอบ

เชิงนามธรรม 

 

  จากการเปรียบเทียบแบบจําลองท้ังสอบแบบสามารถเห็นไดวา ท้ัง 2 แบบมีจุดเดนท่ี

แตกตางกัน อยางไรก็ตาม SCOR Model มีความเหมาะสมในการใชในงานวิจัยนี้มากกวาเนื่องจากมี

การแบงลําดับความสําคัญของกิจกรรม และมีการวิเคราะหในเชิงลึก ในสวนขององคประกอบของการ

บริหารหวงโซอุปทาน จะนําองคประกอบเชิงนามธรรมมาพิจารณาประกอบกับ SCOR Model 

บางสวนเพื่อสรางแบบจําลองหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวท่ีมีความสมบูรณแบบ 
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2.3 หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวไทยในปจจุบัน 

 

ในปจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับหวงโซอุตสาหกรรมขาวและหวงโซอุปทานหลายช้ิน เชน 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (สนั่น เถาชารี

และระพีพันธ ปตาคะโส 2555) โครงการศึกษาแนวทางการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสของ

สินคาเกษตร (นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 2553) การพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานของขาวหอมมะลิ

อินทรียในประเทศไทย (ทํานอง ชิดชอบ และคณะ 2557) ฯลฯ สามารถสังเคราะหงานวิจัยและสรุป

เปนแบบจําลองหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวแบบเบ้ืองตนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แบบจําลองหวงโซอุปทานขาวข้ันพื้นฐาน 

 

ระดับช้ันท่ี 1 (Tier 1) ประกอบดวย เกษตรกร ท่ีมีหนาท่ีปลูกขาว (ผลิต) มีการปลูก

พันธุขาวท่ีหลากหลาย เชน ขาวเหนียว ขาวหอมมะลิ ขาวเจา ขาวสังขหยด ฯลฯ โดยจะตองรักษา

คุณภาพขาวใหเปนไปตามมาตรฐานการซื้อขายขาว มิฉะนั้นรายไดตอตันอาจลดลง 

ระดับช้ันท่ี 2 (Tier 2) ประกอบดวย พอคาคนกลาง สหกรณ และหนวยงานภาครัฐ มี

หนาท่ีรวบรวมขาวท่ีถูกปลูกโดยเกษตรกร เพื่อขนยายและกระจายขาวไปสูระดับช้ันถัดไป มีบทบาท

ในการอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกร พรอมท้ังลดภาระของโรงสีในการติดตอกับเกษตรกรหลาย

ราย อยางไรก็ตามมีเกษตรกรบางสวนไมขายขาวผาน ระดับช้ันท่ี 2 แลวเลือกขายโรงสีโดยตรง 

ระดับช้ันท่ี 3 (Tier 3) ประกอบดวย โรงสี มีหนาท่ีแปรรูปขาวเปลือกใหเปนขาวสารผาน

การสีขาว โดยจะมีผลผลิตตกคางจากกระบวนการสี เชน รําและแกลบ ซึ่งสามารถจําหนายแก

เกษตรกร สหกรณ 

พอคาคนกลาง 

หนวยงานรัฐ 

โรงสี 

หยง 

ผูสงออก 

ผูคาสงภายใน 

ประเทศ 

ผูบริโภค 

Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 
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อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในลําดับถัดไป โดยโรงสีขนาดใหญอาจจัดจําหนายแกผูแปรรูปในลําดับช้ันถัดไป

โดยตรง แตโรงสีขนาดยอยอาจจัดจําหนายผานพอคาคนกลาง เชน หยง 

ระดับช้ันท่ี 4 (Tier 4) ประกอบดวย ผูสงออก และผูคาสงภายในประเทศ มีหนาท่ีแปร

รูปและบรรจุขาวใหมีความเหมาะสมตอการบริโภค กอนกระจายผานชองทางการจัดจําหนายใหเขาถึง

ผูบริโภค 

ระดับช้ันท่ี 5 (Tier 5) คือ ผูบริโภค ท่ีเลือกบริโภคตราสินคา พันธุขาว ปริมาณขาว และ

ชองทางการจัดจําหนายท่ีตรงกับความตองการสวนตัว 

อยางไรก็ตามสามารถเห็นไดวาเมื่อพิจารณาตามหลักแบบจําลอง SCOR จะพบวา

แผนภาพหวงโซอุปทานนี้ ยังไมสามารถอธิบายการไหลเวียนของสินคาและทรัพยากรตลอดหวงโซ

อุปทานไดดีนัก เนื่องจากแบบจําลองหวงโซอุปทานนี้อยูในระดับ 1 ถึง ระดับ 2 ทําใหไมไดมีการ

กระจายกิจกรรมโดยละเอียด เชน ขาวท่ีผานการสีกระจายสูอุตสาหกรรมใดบาง หรือชองทางการจัด

จําหนายหลักมีอะไรบาง อีกท้ังยังมีบางสวนท่ีขาดหาย เชน ผลผลิตตกคางจากการสีขาว เชน แกลบ

และรํา มีการเคล่ือนยายอยางไรตามหวงโซอุปทาน 

กลาวไดวาการศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวในภาพกวาง จะสามารถชวย

สรางความเขาใจตออุตสาหกรรมขาวในภาพรวมมากข้ึน ทําใหสามารถใชเปนพื้นฐานในการตอยอด

แนวคิดเพื่อพัฒนาหวงโซอุปทาน เชน งานวิจัย New Opportunities in Operations Research to 

Improve Pork Supply Chain Efficiency (Rodriguez et al. 2013) ท่ีคนพบกรอบแนวความคิด

สําหรับการตัดสินใจสําหรับสมาชิกในหวงโซอุปทานเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน หรือ 

งานวิ จัย Indonesian Rice Supply Chain Analysis and Supplier Selection Model (Surjasa 

et al. 2013) ท่ีไดคนพบแนวทางการปรับปรุงหวงโซอุปทานขาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผานการ

ออกแบบกรอบแนวความคิดสําหรับการคัดเลือกผูจัดหาปจจัยการผลิต 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 คําถามงานวิจัย 

 

คําถามงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวในเชิง

ลึกเพื่อหาแนวทางพัฒนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพใหสมาชิกหวงโซอุปทานมีแรงจูงใจและพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหทัดเทียมระดับสากล โดยมีประเด็นคําถาม ดังตอไปนี้ 

RQ1 แผนภาพหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวภายในประเทศไทย แบบเชิงลึกมี

ลักษณะอยางไร 

RQ2 อะไรคือปจจัยและแรงจูงใจของสมาชิกสําคัญในหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมขาวในประเทศไทย 

RQ3 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวในอนาคตควรเปนอยางไร 

 

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

กรอบแนวความคิดสําหรับการตอบคําถามวิจัยจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 กรอบ

ทางการวิจัยการไหลเวียน (Flow) ภายในหวงโซอุปทาน และ สวนท่ี 2 กรอบทางการวิจัยสําหรับการ

วิจัยแนวคิดเชิงลึกของสมาชิกหวงโซอุปทาน 

สวนท่ี 1 กรอบทางการวิจัยการไหลเวียน (Flow) ภายในหวงโซอุปทาน จะมุงเนน

การศึกษาการไหลเวียนของ ขอมูล ผลผลิต และทรัพยากรภายในหวงโซอุปทาน เพื่อเขาใจการ

เคล่ือนยายของปจจัยการผลิตและผลผลิตตาง ๆ ตลอดกระบวนการผลิตต้ังแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา

 

Resources

Goods

Information Supply Chain 

Mapping 

ภาพท่ี 3.1 กรอบทางการวิจัยเพื่อทํา Supply Chain Mapping  
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สวนท่ี 2 กรอบทางการวิจัยสําหรับการวิจัยแนวคิดเชิงลึกของสมาชิกหวงโซอุปทาน เปน

การวิจัยปจจัยแรงจูงใจ (Motivational Factors) และความตองการในปจจุบัน (Current Needs) 

ของสมาชิกหวงโซอุปทานในปจจุบัน เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงและสรางความสอดคลองภายใน

หวงโซอุปทาน (Supply Chain Coordination) 

 

3.3 การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 

งานวิจัยหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวไทยนี้ ใชกลุมตัวอยางคือ สมาชิกหวงโซอุปทาน 

(Actual Supply Chain Members) และผูเช่ียวชาญอุตสาหกรรมขาว (Experts) เพื่อทราบความ

คิดเห็นและขอเท็จจริงของหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา แบงเปนท้ังหมด 

4 กลุม ดังนี้ 

1. เกษตรกร เปนหนึ่งในผูมีสวนไดเสียท่ีสําคัญเนื่องจากเปนตนน้ําในการผลิตขาว และ

เปนหนึ่งในสมาชิกสําคัญท่ีมีบทบาทในการกําหนดราคาขาว โดยเกษตรกรเปนหนึ่งในอาชีพหลักของ

ประชาชนไทยทําใหมีจํานวนมาก โดยใน พ.ศ. 2556 มีผูถือครองท่ีดินการเกษตรสูงถึง 5.9 ลานราย 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2557) 

2. พอคาคนกลาง เปนหนึ่งในผูมีบทบาทสําคัญในหวงโซอุปทานขาว เนื่องจากเปนผูมี

บทบาทรวบรวมและเคล่ือนขาวใหไหลเวียนในหวงโซอุปทานอยางราบรื่น 

3. ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม เปนตัวแทนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากขาวเปลือก มีความสําคัญเนื่องจากเปนผูผลิตสินคา (Finished Goods) กอนสงตอ

ใหแกผูบริโภค 

4. ผูเช่ียวชาญ เปนตัวแทนบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและความรูเกี่ยวกับหวง

โซอุปทานขาวในวงกวางและในเชิงลึก 
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สามารถสรุปจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 42 คน ดังตาราง 

ตารางท่ี 3.1 สรุปการเลือกกลุมตัวอยาง  

ลําดับ กลุม จํานวน (คน) การเลือกกลุมตัวอยาง 
S1 เกษตรกร (ท้ังส้ิน) 25 Random 
S1.1 - เกษตรกรจากภาคเหนือ -5- Random 
S1.2 - เกษตรกรจากภาคกลาง -7- Random 
S1.3 - เกษตรกรจากภาคใต -5- Random 
S1.4 - เกษตรกรจากภาคอีสาน -8- Random 
S2 พอคาคนกลาง 5 Random 
S3 ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 7 Judgement 
S4 ผูเช่ียวชาญ 5 Judgement 

 

3.4 การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 

การศึกษานี้จะเปนในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผานการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยางท่ีกลาวถึงในสวนกอนหนา โดยการสัมภาษณ

จะเปนในรูปแบบมีโครงสรางกึ่งหนึ่ง (Semi-Structure Interview) ในรูปแบบคําถามปลายเปด 

(Open-Ended Questions) โดยจะเตรียมประเด็นสัมภาษณไวลวงหนาบางสวนและถามเพิ่มเติมใน

ประเด็นท่ีนาสนใจ โดยประเด็นท่ีเตรียมลวงหนามีดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1: ถามเกี่ยวกับการไหลเวียนของขาว ขอมูล และทรัพยากร 

ประเด็นท่ี 2: ถามเกี่ยวกับทัศนคติตอหวงโซอุปทานขาวในปจจุบัน 

ประเด็นท่ี 3: ถามเกี่ยวกับทัศนคติตอหวงโซอุปทานขาวในอนาคต 

ประเด็นท่ี 4: ถามเกี่ยวกับความตองการของกิจการตนเองและปจจัยท่ีใหความสําคัญใน

การประกอบธุรกิจ 

ประเด็นท่ี 5: ถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีควรปรับปรุงภายในหวงโซอุปทานขาวไทย 
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3.5 การรวบรวมขอมูล 

 

การรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้จะทําใน 2 รูปแบบ คือ การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และ

ขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

ขอมูลปฐมภูมิ จะรวบรวมผานการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) บุคคลท่ี

กลาวถึงในสวนกลุมตัวอยางและการสังเกตการณ (Observation) กิจการของสมาชิกในหวงโซอุปทาน 

ขอมูลทุติยภูมิ จะศึกษาผานเอกสารตีพิมพท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย เชน ขอมูลสถิติ 

รายงาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ พรอมท้ังศึกษาบทสัมภาษณท่ีสมาชิกหวงโซอุปทานเคยใหแกส่ือ 

เพื่อประกอบการเก็บขอมูลปฐมภูมิ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลดิบท่ีเก็บไดจากกระบวนการวิจัยจะใชกระบวนการวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อยอยขอมูลดิบและจับกลุมหัวขอตามข้ันตอนวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) แลวจึงจัดทําขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยจะสังเคราะหเฉพาะ

แกนสําคัญเพื่อจัดแผนภาพหวงโซอุปทาน สรุปปจจัยสําคัญของสมาชิกหวงโซอุปทาน และจัด

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหวงโซอุปทาน 
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บทท่ี 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

  จากการเก็บขอมูลรูปแบบสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนสมาชิก

หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมขาวของประเทศไทย ท้ังส้ิน 42 คน สามารถแบงผลการศึกษาเปน 2 

หัวขอหลัก ดังนี้ 

  4.1 รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

  4.2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

 

4.1 รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

 

การศึกษานี้จะเปนในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผาน

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง 42 คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดผูใหสัมภาษณ  

ลําดับ ช่ือ หนวยงาน 
ตัวแทนเกษตรกร 

S1-S5 เกษตรกรภาคเหนือ - 
S6-S12 เกษตรกรภาคกลาง - 
S13-S17 เกษตรกรภาคใต - 
S18-S25 เกษตรกรภาคอีสาน - 

ตัวแทนพอคาคนกลาง 
S26-S30 พอคาคนกลาง - 

ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 
S31 คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร บริษัท อุตสาหกรรมแปงไทย จํากัด 
S32 คุณสุรชัย ชัยชนะสิทธิการ บริษัท ขาว ซี.พี. จํากัด 
S33 คุณวัลลภ พิชญพงศา สมาคมผูสงออกขาวไทย 
S34 คุณบุญธรรม อรามศิริวัฒน สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 
S35 คุณวัลลภ มานะธัญญา บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด 
S36 คุณอภิชาต เอี่ยมบาง บริษัท เบทาโกร ฟูดส จํากัด 
S37 คุณอนุรัตน โควคาสัย บริษัท พรานทะเล มารเก็ตต้ิง 

จํากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดผูใหสัมภาษณ (ตอ) 

ตัวแทนผูเช่ียวชาญ 
S38 คุณปรินดา ศรีรัตนะ กรมสงเสริมการเกษตร 
S39 คุณทานตะวัน วรรธนะวลัญช กรมการขาว 
S40 คุณปองวดี จรังรัตน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
S41 คุณอัญชลี อุไรกุล สํานักพัฒนาวิจัยการเกษตร 
S42 ดร.อัจฉราพร ณ ลําปาง เนินพลับ ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 

 

4.2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกแบงเปน 2 หมวดยอยคือ การไหลเวียนของขาวและทรัพยากร

ตลอดหวงโซอุปทาน และ แรงจูงใจของสมาชิกในหวงโซอุปทาน 

การไหลเวียนของขาวและทรัพยากรตลอดหวงโซอุปทาน 

จากการสัมภาษณเชิงลึกจากสมาชิกในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาว ทําให

สามารถสรุปแผนภาพหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทย 

แหลงเมล็ดพันธ

เกษตรกร

คนกลาง

โรงสี

รําขาวขาวหัก ขาวทอน และปลายขาวตนขาวและขาวหัก แกลบ

คนกลาง

อุตสาหกรรม

ขาวสารบรรจุถุง

อุตสาหกรรม

อาหารพรอมทาน

อุตสาหกรรม

ขนม

อุตสาหกรรม

แปง

อุตสาหกรรม

เสน

อุตสาหกรรม

เคร่ืองด่ืม

อุตสาหกรรม

น้ํามันรําขาว

กากรํา อุตสาหกรรม

อาหารสัตว

อุตสาหกรรม

พลังงาน

ชองทางการจัดจําหนายแบบเปนทางการ ชองทางการจัดจําหนายแบบไมเปนทางการ

หางคาปลีกขนาด

ใหญ

ซุปเปอรมารเก็ต

ขนาดยอม
รานสะดวกซื้อ

รานขายขาวสาร

โดยเฉพาะ

รานขายของชํา 

และตลาดนัด

ผูบริโภค

สงออก

การไหลเวียนขาวเปลือก

การไหลเวียนผลิตผลจากขาว
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กระบวนการไหลเวียนของขาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) เกษตรกร ถือเปนสมาชิกตนน้ําของหวงโซอุปทาน โดยเกษตรกรจะมีบทบาทในการ

ผลิตขาวเปลือก 

เกษตรกรจะสรรหาเมล็ดพันธุสวนใหญจากการเก็บเกี่ยวขาวในปกอน และมีบางสวนท่ี

ไดรับจากหนวยงานภายนอก เชน หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานผลิตเมล็ดพันธุเอกชน 

ภายหลังการเก็บเกี่ยวขาว เกษตรกรจะเก็บขาวเปลือกบางสวนไวเปนเมล็ดพันธุและ

บริโภคเอง แลวนําขาวท่ีเหลือไปขาย เชน วิสาหกิจชุมชนท่ีชวยสรางอํานาจตอรองแกเกษตรกร คน

กลางท่ีอํานวยความสะดวกในการรวบรวมขาวเปลือก ขายแกโรงสีโดยตรง ฯลฯ 

(2) โรงสี ถือเปนสมาชิกถัดมาท่ีมีบทบาทสําคัญในการแปรรูปขาวเปลือกใหกลายเปน

ผลิตผลขาวเปลือก 

โรงสีจะเริ่มจากการประเมินคุณภาพขาวเปลือกท่ีไดรับ แลวจึงคอยนําเขาสูกระบวนการ

สีขาว ทําใหเกิดผลผลิต 3 อยาง คือ ขาวสาร รํา และแกลบ 

ขาวสาร เปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการสีขาว ถาหากสีแคเปลือก (แกลบ) ก็จะไดรับขาว

กลอง ท่ีเปนขาวสารท่ีมีรําลอมรอบ แตถาสีรําออก ก็จะไดขาวขาวหรือขาวขัดสี 

อยางไรก็ตามกระบวนการสีขาวไมสามารถรักษาคุณภาพขาวสารทุกเม็ดจึงมีการแบง

ขาวสารเปนหมวดยอย 4 หมวด คือ ตนขาวท่ีเปนขาวเต็มเม็ด ขาวหักท่ีเปนขาวเกือบเต็มเม็ด ขาว

ทอนและขาวหักท่ีมีขนาดเล็ก โดยขาวสารแตละรูปแบบจะถูกนําไปใชประโยชนแตกตางกัน 

ตอมาผลิตผลขาวเปลือกจึงเคล่ือนยายไปหาสมาชิกถัดไปในหวงโซอุปทาน คือ 

เคล่ือนยายไปหาอุตสาหกรรมโดยตรงหรือผานคนกลาง หรือเคล่ือนยายไปหาผูบริโภคผานชอง

ทางการจัดจําหนายท่ีไมเปนทางการและการสงออก 

(3) อุตสาหกรรม เปนสมาชิกท่ีมีบทบาทในการแปรรูปและเพิ่มมูลคาใหแกผลิตผล

ขาวเปลือก โดยตนแบบหวงโซอุปทานนี้จะกลาวถึงเฉพาะอุตสาหกรรมหลักท่ีรับผิดชอบเคล่ือนยาย

ผลิตผลขาวเปลือกสวนใหญ ดังนี้ 

- อุตสาหกรรมขาวสาร จะมี 2 กลุมหลัก คือ กลุมขาวสารบรรจุถุง และกลุมอาหาร

พรอมทาน โดยกลุมนี้จะเนนขาวสารแบบเต็มเม็ด จึงรับเฉพาะตนขาวและอาจมีขาวหักผสมเล็กนอย

ตามท่ีกฎหมายอนุโลม 

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากขาวสาร เปนกลุมอุสาหกรรมท่ีผลิตผลิตภัณฑจากขาวสาร

ท่ีสามารถใชขาวแบบไมเต็มเม็ด คือ ขาวหัก ขาวทอน และปลายขาว โดยจะแบงเปน 5 กลุมหลัก คือ 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมแปง อุตสาหกรรมเสน อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม และอุตสาหกรรม

ขนม โดยปริมาณขาวสารท่ีแตละอุตสาหกรรมใชจะลดลงตามลําดับ 
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- อุตสาหกรรมวัตถุคงเหลือจากการสีขาว จะเปนอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบวัสดุตกคาง

จากกระบวนการสีขาว ซึ่งจะประกอบดวยรําและแกลบ โดยจะไหลเวียนไป 3 กลุมหลัก คือ 

อุตสาหกรรมน้ํามันรําขาวท่ีผิตน้ํามันจากรําขาว อุตสาหกรรมพลังงานท่ีสรางพลังงานชีวมวลจาก

แกลบ และอุตสาหกรรมอาหารสัตวท่ีใชรํา แกลบ และกากรําท่ีตกคางจากการผลิตน้ํามันรําขาว 

นําไปใชปูพื้นฟารมและผลิตอาหารสัตว 

(4) การจัดจําหนาย เกี่ยวของกับเคล่ือนยายผลผลิตขาวเปลือกใหผูบริโภคสามารถ

เขาถึงไดโดยสะดวก โดยจะแบงเปนชองทางการจัดจําหนายแบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ 

ชองทางการจัดจําหนายแบบไมเปนทางการเปนชองทางการจัดจําหนายท่ีผูบริโภคสวน

ใหญเลือกใช โดยมีอัตราสวนใกลเคียงกันระหวางรานขายขาวสารโดยเฉพาะ และรานขายของชําและ

ตลาดนัด 

ชองทางการจัดจําหนายแบบเปนทางการ เปนรูปแบบอันดับรองท่ีผูบริโภคเลือกใช โดย

ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อขาวจากรานคาปลีก 

แรงจูงใจของสมาชิกในหวงโซอุปทาน สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 สรุปบทบาทและแรงจูงใจสมาชิกหวงโซอุปทาน  

บทบาท สมาชิก แรงจูงใจและปจจัยสําคัญ 
ผลิตขาว เกษตรกร - ปจจัยท่ีเกษตรกรใหความสําคัญสูงมาก คือ รายได โดย 

เกษตรกรมีทัศนคติวาการปลูกขาวเปนเครื่องมือในการ
สรางรายไดแบบหนึ่ง ถาราคาขาวไมดีก็พรอมปลูกพืชชนิด
อื่น อยางไรก็ตามมีเกษตรกรบางสวนท่ีคํานึงถึงตนทุนใน
ก า ร เ ป ล่ี ย น  ( Switching Cost)  เ ช น เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
ประสบการณ องคกรท่ีตนเขารวม (เชนสหกรณ) ทําใหไม
สามารถเปล่ียนพืชท่ีเพาะปลูกสงผลใหขาดแคลนรายได 
 
- ปจจัยท่ีเกษตรกรใชในการเลือกพันธุขาว คือ สภาพภูมิ
ประเทศ คุณภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ปริมาณแสงท่ีคาด
วาจะมีและความสามารถในการเขาถึงเมล็ดพันธุ เนื่องจาก 
เกษตรกรไดกลาวไววา อุปทานเมล็ดพันธุคุณภาพดีจาก
ภาคเอกชนไมพอตออุปทานของเกษตรกร เพราะเมล็ด
พันธุท่ีเหลือจากการเก็บเกี่ยวมีความเส่ียงวา อาจมีการ
กลายพันธุ จึงอยากไดของเอกชนมากกวา 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปบทบาทและแรงจูงใจสมาชิกหวงโซอุปทาน (ตอ)  

บทบาท สมาชิก แรงจูงใจและปจจัยสําคัญ 
  - ปจจัยท่ีเกษตรพิจารณาในการเลือกชองทางจัดจําหนาย 

คือ ความเช่ือมั่น ความสะดวก และอํานาจตอรอง โดย
บริ เวณท่ีมี เกษตรกรหนาแนน จะทําให เกิดสหกรณ
การเกษตรซึ่งเกษตรกรจะไวใจวาจะใหราคาท่ียุติธรรม
มากกวาการขายโรงสีหรือคนกลางโดยตรง 

แปรรูป
ขาวเปลือก 

โรงสี - เนื่องจากโรงสีมีหนา ท่ีเปนเสมือนคนกลางระหวาง
เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ป จ จัย ท่ี โ ร ง สี ให
ความสําคัญคือ คุณภาพขาว เนื่องจากขาวท่ีมีคุณภาพสูง 
และความช้ืนในระดับเหมาะสมจะสามารถลดการหักของ
ขาว ทําใหสามารถขายตอในราคาสูง  
  อยางไรก็ตามโรงสีขนาดใหญมักไดเปรียบโรงสีขนาดยอม 
เนื่องจากมีกําลังการผลิตสูงกวา มีเครื่องมือในการวัด
คุณภาพขาว และสามารถเขาถึงแหลงขาวเปลือกอยาง
หลากหลาย 

อุตสาหกรรม ขาวถุง - อุตสาหกรรมข าว ถุ ง  เป นอุ ตสาหกรรม ท่ีต อ ง ให
ความสําคัญแกความตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก 
เนื่องจากผูบริโภคมีรสนิยมท่ีหลากหลาย และตัวเลือกขาว
ก็หลากหลายเชนเดียวกัน กลุมนี้จึงใหความสําคัญแกพันธุ
ขาว และระดับคุณภาพ 
   โดยผูผลิตขาวถุงบางราย ยังเปนกลุมท่ีขยายตัวไปทํา
หนาท่ีอื่นในหวงโซอุปทาน เชน เปดโรงสีของตนเอง เพื่อ
ลดตนทุนการผลิต และควบคุมคุณภาพตลอดหวงโซ
อุปทาน 

 สงออก - ผูสงออกสามารถแบงเปนสองกลุม คือ ขาวราคาถูก และ
ขาวคุณภาพ 
   โดยผูบริโภคในตางประเทศท่ียังไมสามารถแยกแยะ
คุณภาพขาวหรือไมมีกําลังซื้อก็จะสนใจเฉพาะราคา ทําใหผู
สงออกกลุมนี้ตองแขงขันดานราคาและตนทุนจากคูแขง
ประเทศอื่น ท่ีมีตนทุนการผลิต ตํ่า เชน อินเดีย  และ
เวียดนาม 
   ในบางกรณีอาจเปล่ียนช่ือและตราสินคาเพื่อขายใหถูก
กวาปกติ 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปบทบาทและแรงจูงใจสมาชิกหวงโซอุปทาน (ตอ)  

บทบาท สมาชิก แรงจูงใจและปจจัยสําคัญ 
  ในขณะท่ีอีกกลุม คือ ขาวคุณภาพ จะใหความสําคัญแก

แหลงขาว พันธุขาว และคุณภาพขาว ผูสงออกกลุมนี้จึง
ตองใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพขาว การส่ือสาร
กับผูบริโภค และการไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ตางประเทศ เนื่องจากกลุมประเทศผูบริโภคขาวคุณภาพ 
มักเปนประเทศท่ีเขมงวดดานการนําเขา และผูบริโภคจะ
ไวใจการรับรองจากหนวยงานตาง ๆ 

 แปงและเสน - ในข้ันตนจะใหความสําคัญกับพันธุขาว เนื่องจากขาวบาง
สายพันธุ เชน ขาวหอมมะลิ ท่ีจะเละและไมเกาะติดกันจน
แปรรูปไมได หรือหาขาวเกาท่ีมีความแข็ง 
   บางทีขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตเพราะโรงสีไมคอยคัด
แยกพันธุขาวและขาวใหมมักนุมเกินไป ตองนําไปผสมขาว
เกากอน 

 อาหารสัตว - อุตสาหกรรมอาหารสัตวใหความสําคัญแกสารอาหาร
สําหรับสัตวและราคา โดยจะพิจารณาวาสัตวจําเปนตอง
ไดรับสารอาหารอะไรบาง ในปริมาณเทาไหร แลวจึงคอย
พิจารณาวาในหมวดนั้นมีสินคาอะไรบาง ในราคาเทาไหร 
(ในปจจุบันขาวยัง เปนตัวเลือกท่ีดีกวาอยางอื่น เชน 
ขาวโพด) 
 
- อีกปจจัยท่ีใหความสําคัญ คือ ความสะดวกในการใช เชน 
รําขาวสามารถใชไดทันที ในขณะท่ีปลายขาวตองไปโมกอน
เพื่อกําจัดส่ิงเจอปน อีกท้ังยังมีอายุการเก็บรักษาเพราะรํา
ขาวมีไขมันทําใหเหม็นหืนเร็วกวาผลผลิตขาวเปลือกอื่น ๆ 

 น้ํามันรําขาว - อุตสาหกรรมน้ํามันรําขาวใหความสําคัญแกความสามารถ
ในการเขาถึงรําขาว เนื่องจากรําขาวเปนผลผลิตเหลือจาก
กระบวนการสีขาว ทําใหอุปทานมี จํากัดตามอุปสงค
อุตสาหกรรมขาวสาร 
   ในขณะท่ีอุปสงคสําหรับน้ํามันรําขาวเพิ่มข้ึน การเขาถึง
วัตถุดิบกลับยากข้ึน เนื่องจากมีจํากัด ตองแขงขันกับผูผลิต
รายอื่น และโรงสีบางแหงมีพฤติกรรมมักสงรําขาวไปสู
อุตสาหกรรมอาหารสัตวโดยตรง บางทีตองนําเขาจาก
ตางประเทศเพื่อชดเชยสวนท่ีขาด 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปบทบาทและแรงจูงใจสมาชิกหวงโซอุปทาน (ตอ)  

บทบาท สมาชิก แรงจูงใจและปจจัยสําคัญ 
ชองทางการ จัด
จําหนาย 

 - สวนใหญพูดถึงเฉพาะโมเดิรนเทรดท่ีใหความสําคัญกับ
สวนตางทางราคา (Margin) และการหมุนเวียนสินคา 
(Inventory Turnover) โดยภาคอุตสาหกรรมไดกลาววา
ปจจัยเหลานี้สงผลใหการวิจัยพัฒนาและผลิตสินคาใหมมี
ตนทุนท่ีสูง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก และการศึกษาขอมูลจากแหลง

ทุติยภูมิทําใหสามารถสรุปผลการวิจัยและประเด็นสําคัญเปน 2 หัวขอหลัก คือ ประเด็นและปญหาใน

หวงโซอุปทานขาวไทยในปจจุบัน และแนวทางการปรับปรุงหวงโซอุปทานในอนาคต ดังนี้ 

 

5.1 ประเด็นและปญหาในหวงโซอุปทานขาวไทยในปจจุบัน 

 

5.1.1 อุปทานขาวสูงเกินไปในตลาด 

จากโครงการจํานําขาว ความไมรวมมือของสมาชิกหวงโซอุปทาน และการขาดการ

วางแผน ทําใหในปจจุบันขาวสารในตลาดไทยมีเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบเชิงลบตอ

อุตสาหกรรมและหวงโซอุปทานขาวไทย ดังนี้ 

(1) มีตนทุนขาวสูง ทําใหการแขงขันในเวทีโลกทําไดลําบาก และการเก็บขาวเปน

ระยะเวลานานจะยิ่งสงผลใหคุณภาพขาวดอยลงและราคาท่ีจะขายไดยิ่งลดลงตาม 

(2) ขาดแคลนผลิตผลขาวอื่น ๆ เนื่องจากขาวสารเปนผลผลิตหลักของโรงสี ทําให

ในสภาวะท่ีขาวสารลนตลาด โรงสีก็จะชะลอการสีขาวเนื่องจากตองการรักษาคุณภาพขาวเปลือก ทํา

ให ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตผลจากขาวสารอื่น ๆ ขาดแคลนปจจัยทางการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 คอขวดของปจจัยการผลิต 

โรงสี

รําขาวขาวหัก ขาวทอน และปลายขาวตนขาวและขาวหัก แกลบ

คนกลาง

อุตสาหกรรม

ขาวสารบรรจุถุง

อุตสาหกรรม

อาหารพรอมทาน

อุตสาหกรรม

ขนม

อุตสาหกรรม

แปง

อุตสาหกรรม

เสน

อุตสาหกรรม

เคร่ืองด่ืม

อุตสาหกรรม

น้ํามันรําขาว

กากรํา อุตสาหกรรม

อาหารสัตว

อุตสาหกรรม

พลังงาน
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(3) ราคาขาวเปลือกตกตํ่า เกษตรกรมีสภาวะความเปนอยูท่ีลําบาก เนื่องจากราคา

ขาวเปลือกลดลงอยางกะทันหัน ในขณะท่ีตนทุนตาง ๆ ยังสูง เชน ปุย คาขนสง ยาฆาแมลง เมล็ดพันธุ 

ฯลฯ 

 

5.1.2 การขาดแคลนนวัตกรรมในหวงโซอุปทาน 

บุคคลท่ีสัมภาษณหลายกลุมไดกลาวไววาหวงโซอุปทานขาวในประเทศไทยขาด

แคลนประสิทธิภาพและนวัตกรรม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระดับสากล 

ในแงเมล็ดพันธุถือวาการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวยังไมเดินหนาเทาท่ีควร การ

เขาถึงเมล็ดพันธุคุณภาพดียังไมกระจายเทาท่ีควร และการรับรองพันธุขาวยังไมหลากหลาย ทําใหขาว

สายพันธุท่ีไมใชหอมมะลิ กข 105 มีระดับคุณภาพท่ีไมแนนอน 

กระบวนการผลิตขาวในบางจุดยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดของเสียในหวงโซ

อุปทาน เชน การรับซื้อขาวเปลือกของรายยอยอาจไมมีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพและกระบวนการสี

อาจขาดคุณภาพทําใหเกิดขาวหักเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลใหโรงสีสงตอภาระตนทุนท่ีสูงหรือ

ประสบภาวะสูญเสียกําไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2 การขาดแคลนวิทยาการท่ีดี 

 

5.1.3 ความขัดแยงทางผลประโยชนของสมาชิกในหวงโซอุปทาน 

ความรวมมือของสมาชิกในหวงโซอุปทาน (Supply Chain Coordination) เปน

หนึ่งในกิจกรรวมสําคัญของหวงโซอุปทานท่ีจะสงผลใหสมาชิกตลอดหวงโซอุปทานมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน และสามารถสรางมูลคาเพิ่ม 

แหลงเมล็ดพันธ

เกษตรกร

คนกลาง

โรงสี

รําขาวขาวหัก ขาวทอน และปลายขาวตนขาวและขาวหัก แกลบ

คนกลาง

ขาดแคลนเมล็ดพันธุ

ขาดแคลนวิทยาการ
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อยางไรก็ตาม หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทยมีสภาวะเปน

อิสระจากกัน (Independent) เปนอยางมากและมักใสใจเฉพาะผลประโยชนของหนวยตนเอง จึงทํา

ใหการรวมมือกันทําไดลําบาก เชน เกษตรกรเลือกปลูกสายพันธุขาวตามใจตนเอง เกษตรกรไมคอย

ไวใจโรงสีและพอคาคนกลาง โรงสีตองการขายผลผลิตขาวเปลือกอยางรวดเร็วทําใหในบางกรณีไมเกิด

การคัดแยกคุณภาพวัตถุดิบกอนขายแตผูประกอบการมีความตองการสําหรับปจจัยการผลิตไม

เหมือนกันจึงไมสามารถซื้อได การขาดแคลนผลผลิตขาวเปลือกทําใหอุตสาหกรรมท่ีตองการปจจัยการ

ผลิตแยงกัน 

อีกเหตุผลท่ีเกิดความขัดแยง เกิดจากอํานาจตอรองของสมาชิกหวงโซอุปทานท่ีไม

สมดุล ทําใหสมาชิกชวงปลายน้ําสามารถกดดันสมาชิกชวงตนน้ําได เชน ชองทางการจัดจําหนาย

กดดันอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมกดดันเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3 วงจรการกดดันสมาชิกหวงโซอุปทาน 

 

5.1.4 ทัศนคติท่ีมีตอรัฐบาล 

สมาชิกมีทัศนคติและความคาดหวังตอภาครัฐท่ีขัดแยงกันทําใหอาจไมใหความ

รวมมือเทาท่ีควรและทําใหรัฐดําเนินนโยบายไมสะดวก โดยรัฐบาลสามารถดําเนินนโยบายเกี่ยว

กับขาว 3 รูปแบบ คือ 

(1) เพิ่มรายได (Revenue Increase) เชน การประกันราคาขาว 

เกษตรกร

โรงสี

อุตสาหกรรม

ชองทางการจัด

จําหนาย

ผูบริโภค

ผูบริโภคใชชองแบบเปน

ทางการมากขึ้น

มีอํานาจตอรองจาก

ผูบริโภคมากขึ้น

เปนผูซ้ือรายใหญ

ปริมาณการขายตํ่า 

ตองพ่ึงโรงสีสําหรับรายได
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(2) ลดตนทุน (Cost Decrease) เชน การวิจัยแนวทางการเพาะปลูกท่ีใชตนทุน

นอยลง 

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity Increase) เชน การเพิ่มอุปทานน้ํา หรือ

วิจัยแนวทางลดปริมาณน้ําท่ีตองใชในการเพาะปลูก 

เกษตรกรสวนใหญมักตองการความชวยเหลือในรูปแบบเพิ่มรายได หรือเงินชดเชย

เพื่อลดตนทุนโดยตรง เนื่องจากสามารถเห็นผลไดในทันที แตนโยบายในรูปแบบดังกลาวไมสามารถ

เพิ่มมูลคาแกหวงโซอุปทานในภาพรวม ทางภาคอุตสาหกรรมจึงมีทัศนคติวาภาครัฐไมไดชวยตนมาก

นัก เนื่องจากการประกันราคาขาวทําใหมีตนทุนสูง ในขณะท่ีภาครัฐกลับกําหนดเพดานราคาสําหรับ

ผลิตภัณฑท่ีตนแปรรูป โดยภาคอุตสาหกรรมตองการใหรัฐวิจัยและพัฒนาแนวทางการเพิ่มมูลคาท่ีมี

ความยั่งยืนยิ่งข้ึน 

 

5.2 แนวทางการปรับปรุงหวงโซอุปทานในอนาคต 

 

จากการวิเคราะหขอมูลและอุปสรรคท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหสามารถ

สรุปแนวทางการปฏิรูปหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาว ดังนี้ 

 

5.2.1 สรางการไหลเวียนของขอมูลในหวงโซอุปทาน 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทยในปจจุบันขาดการรวมมือจากสมาชิกหวงโซ

อุปทาน ทําใหไมสามารถรวมกันวางแผนและกําหนดอุปทานท่ีเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกตลอด

หวงโซอุปทานสูญเสียโอกาสในการสรางกําไร 

ภาคอุตสาหกรรมจะเปนกลุมท่ีทราบอุปสงคการบริโภคผลิตภัณฑจากขาวดีท่ีสุด 

ทําใหถาสามารถต้ังระบบในการส่ือสารถึงเกษตรกรจะทําใหสรางมูลคาแกอุตสาหกรรมขาวอยางยั่งยืน 

เพราะในปจจุบันเกษตรกรไมแนใจวาควรปลูกอะไร จึงหันไปปลูกส่ิงท่ีคิดวาปกอน ๆ มีราคาดี จน

กลายเปนปลูกมากเกินไปและเกิดภาวะอุปทานเกิน (Oversupply) เชน ปจจุบันขาวเหนียวขาดตลาด

ทําใหราคาสูงข้ึน 

ปญหานี้สามารถแกไดผานการกําหนดอุปทานลวงหนา แลวใหเกษตรกรปลูกตาม 

อยางไรก็ตามเกษตรกรอาจไมใหความรวมมือจึงควรมีการจัดพื้นท่ีเพาะปลูก (Zoning) และอาจมี

นโยบายจูงใจจากภาครัฐและภาคเอกชน 

การวางแผนแบบนี้จะชวยลดพื้นท่ีท่ีมีผลิตภาพตํ่า และทําใหเกษตรกรสามารถขาย

ผลิตภัณฑในราคาสูงยิ่งข้ึน เชน ในปจจุบันเกษตรกรไมอยากปลูกขาวสีท่ีดีตอสุขภาพและมูลคาสูง
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เพราะไมมีตลาดรองรับท่ีเหมาะสม แตถาภาคอุตสาหกรรมมั่นใจในอุปทานก็จะสามารถทําการตลาด

ถึงผูบริโภคอยางเต็มท่ี 

นอกจากนี้การจัดพื้นท่ีการเพาะปลูกจะสงผลใหเกษตรกรปลูกพืชท่ีหลากหลาย

ยิ่งข้ึน ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 การพัฒนาการไหลเวียนขอมูล 

 

5.2.2 ยกระดับประสิทธิภาพภายในหวงโซอุปทาน 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทยในปจจุบันขาดแคลนการพัฒนา

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหหวงโซอุปทานลาหลังมาตรฐานสากล 

สมาชิกในหวงโซอุปทานควรนําประเทศอื่นเปนตัวอยางแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) ในการพัฒนานวัตกรรมหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม แลวปรับพื้นฐานตามความ

เหมาะสมของของตองการของประเทศไทย 

รัฐบาลและองคกรเอกชนควรลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุขาวให

เพียงพอตออุปทานของเกษตรกรพรอมท้ังวิจัยสายพันธุใหมท่ีตอบโจทยสภาพแวดลอมประเทศไทย 

เชน เมล็ดพันธุท่ีใชปริมาณน้ํานอยลง 

นอกจากนี้เกษตรกรควรเขาถึงแหลงความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกมากข้ึน โดยหนึ่ง

ในผูถูกสัมภาษณไดเสนอวารัฐควรจัดทําศูนยการเรียนรูออนไลน (E-learning) สําหรับเกษตรกรเพื่อมี

ความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกมากข้ึน แลวจึงนําไปลงทุนในเทคโนโลยีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับตน 
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ในสวนของโรงสีควรมีการนําเทคโนโลยีในการคัดกรองคุณภาพกอนซื้อขาวสาร 

และการคัดแยกหลังสี เพื่อประเมินคุณภาพแมนยําข้ึน ถาหากโรงสีขนาดยอยไมมีกําลังซื้อ อาจรวมมือ

กันลงทุนในเทคโนโลยีแลวใชรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5 การพัฒนาวิทยาการ 

 

5.2.3 บทบาทของภาครัฐ 

จากการสัมภาษณเชิงลึกคนพบวาผูประกอบการมีทัศนคติวาภาครัฐไมควรยื่นมือ

บิดเบือนกลไกทางการตลาดเพราะอาจสงผลแคระยะส้ันและอาจมีผลกระทบในระยะยาว แตภาครัฐ

ควรมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและกําหนดกรอบ 

บทบาทแรกท่ีรัฐควรมี คือ การกํากับอุตสาหกรรม เชน ในปจจุบันบทลงโทษ

สําหรับการขายขาวท่ีไมไดมาตรฐานคือการตักเตือน แลวเมื่อตักเตือนครบ 3 ครั้ง จึงโดนยึดใบรับรอง 

แตก็สามารถขายตอไปได ทางรัฐควรมีมาตรการควบคุมท่ีสูงข้ึน 

บทบาทท่ีสองของรัฐ คือ ควรมีสวนในการควบคุมและรับรองมาตรฐานขาว เพราะ

ในปจจุบันขาวท่ีไมใช กข 105 สวนใหญไมคอยมีการกํากับและรับรองโดยภาครัฐ ทําใหผูบริโภคไม

ไววางใจในการซื้อและผลิตภัณฑมีระดับคุณภาพท่ีไมแนนอน 

บทบาทสุดทาย คือ การพัฒนาหวงโซอุปทาน เชน การจัดหาความรูใหเกษตรกร 

การใหกูสําหรับการลงทุนในเทคโนโลยี การวิจัยพันธุขาว และการจูงใจสมาชิกในหวงโซอุปทานใหให

เกษตรกร

โรงสี

ภาคอุตสาหกรรม

ขาวเปลือก
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ความรวมมือ โดยสามารถใชการใหความรวมมือในนโยบายเปนเกณฑในการไดรับสิทธิประโยชนจาก

นโยบายรัฐ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6 บทบาทภาครัฐ 

 

รัฐบาล

ควบคุม
รับรอง

พัฒนา
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