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การที่ขาวหอมมะลิมีแหลงผลิตจําเพาะในพื้นที่นานํ้าฝน 
มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 350-400 กิโลกรัมตอไร และรวมถึง
เปนขาวในกลุมของพันธุไวแสงที่ปลูกไดปละครั้ง ทําใหผลผลิต
ขาวหอมมะลิในแตละปจะมีประมาณไมเกิน 8 ลานตัน หรือถา
หากสเีปนขาวสารจะมปีรมิาณผลผลติขาวสารในรปูตนขาวและ
ขาวหักประมาณ  4.5 ลานตัน ในจํานวนนี้ประมาณวารอยละ 
40 สงออกไปยังตลาดตางประเทศ และผลจากการที่ขาวหอม
มะลมิทีัง้ความจาํเพาะในลกัษณะของผลผลิตและความจําเพาะ
ในลกัษณะของแหลงผลติยอมหมายถงึวาหากทาํใหอุปสงคขาว
หอมมะลทิัง้ในประเทศและตางประเทศขยายตัวมากขึน้ยอมจะ
สามารถดึงระดับราคาขาวชนิดนี้ใหเพิ่มสูงขึ้นไดเชนกัน

     โซอุปทาน
ขาวหอมมะลบิรรจถุงุ

เมื่อกลาวถึงขาวหอมมะลิ (หรือภาษาทางการเรียกขาวขาวดอกมะลิ105) เปนที่เขาใจในหมูคนไทยหรือ
ชาวตางประทศที่บริโภคขาวไดเปนอยางดีวา เปนขาวที่มีรสชาดดี ทั้งนี้เพราะขาวหอมมะลิมีองคประกอบของ
แปงขาวที่มีคาอะไมโรสตํ่าทําใหมีความนุมเม่ือหุงสุกและมีกล่ินหอม ซึ่งผูบริโภคใหคุณคากับลักษณะดังกลาว
เหนือกวาขาวสารเจาทั่วไป ทําใหขาวหอมมะลิไดรับการยกยองวาเปนขาวที่มีลักษณะจําเพาะของสินคา(niche 
product)ในตลาดการคาขาวทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
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การปลกูขาวหอมมะลใินภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืจะเริม่การเพาะปลกูในราว
ตนเดอืนพฤษภาคมไปจนถงึเดอืนสงิหาคม
ขึ้นอยูกับวาฤดูฝนมาเร็วหรือมาชา และ
จะไปเกบ็เกีย่วไดเกอืบพรอมๆกนัในราว
ปลายเดอืนพฤศจกิายนตอเดอืนธนัวาคม
ซ่ึงเปนชวงเขาสูตนฤดูหนาว ขาวหอมมะลิ
จงึมหีวงโซอปุทานทีแ่ตกตางไปจากขาว
พันธุไมไวตอชวงแสงทีม่กีารเพาะปลกูอยู
ในพื้นที่ชลประทานโดยทั่วไป 

 อีกทั้งเกษตรกรที่ปลูกขาวหอม
มะลิมีการทําเกษตรกึ่งวิถีชีวิต ถาเปน
รายเลก็ๆมเีนือ้ทีด่นิจาํกดักจ็ะปลกูไวกนิ
ไวใชในครวัเรอืน สวนทีม่ขีนาดของฟารม
ใหญหนอยก็จะปลูกไวขายแตก็ยังเก็บ
สวนหนึ่งไวบริโภคในครัวเรือน ลักษณะ
นี้จึงดูเหมือนเปนความชาญฉลาดของ
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืที่
มองเหน็ประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร
ของครวัเรอืนเปนสิง่สาํคญั และเกบ็ของดี
ไวบรโิภคแทนท่ีจะขายหมดแลวไปซือ้ของ
คุณภาพทีด่อยกวาจากตลาดมากนิมาใช 

ในระบบการปลูกขาวหอมมะลิ
ของเกษตรกรสวนใหญยงัคงอาศยัสภาพ
ธรรมชาติในกระบวนการเพาะปลูกเปน

สําคัญ โดยเฉพาะการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในแปลงนาที่ต่ําหรือเกือบจะไม
ใชเลยในกลุมเกษตรกรที่เพาะปลูกขาว
หอมมะลิ  ซึ่งหากเทียบกับเกษตรกรที่
ปลูกขาวเจาในพื้นที่ชลประทานทั่วไป
จะพบวามีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จาํนวนมาก  สาเหตขุองการไมใชสารเคมี
กาํจดัศัตรูพืชของเกษตรกรท่ีปลูกขาวหอม
มะลิ เปนเพราะมีการเพาะปลูกหรือทํา
นาปละครัง้  ทาํใหทีดิ่นในการเพาะปลกู
ไดรบัการพักตัวเปนเวลานานหลายเดือน  
การสะสมของโรคและแมลงจงึมนีอย แต
สําหรบัเกษตรกรทีเ่พาะปลูกขาวในพืน้ที่

ชลประทานมีระบบการเพาะปลกูหลาย
ครัง้ในรอบป ไมมีเวลาพกัดินความจาํเปน
ทีจ่ะตองใชสารเคมเีพือ่ปองกนัการกาํจดั
ศัตรูพืชจึงมีในอัตราสูงกวาเกษตรกรที่
ปลูกขาวหอมมะลิในที่นานํ้าฝน

นอกจากนี้หากเพิ่มการเพาะปลูก
ในรปูแบบเกษตรอนิทรยีเขามารวมดวย
อกีประเดน็หนึง่แลว ยิง่จะทาํใหขาวสาร
หอมมะลมิลีกัษณะของการเปนสนิคาพรี
เมีย่มเพ่ิมขึน้ไปอกีระดบัหนึง่  ซึง่ขณะนี้
ไดมเีกษตรกรในหลายพืน้ทีข่องภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน
ไดรับการรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย
จากสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ
(International Federation Organic 
Movement: IFOAM) มาตรฐานดัง
กลาวเปนมาตรฐานสากลทีส่หภาพยโุรป
ใหการยอมรับ สําหรับองคกรรับรอง
ในประเทศไทยเอง ก็มีเชน สํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียหรือมีชื่อยอ
วา มกท. และรวมถึงสํานักมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิดงันัน้ 
ในการเลือกซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุงผู
บริโภคจึงควรใหความสนใจกับลักษณะ
ของมาตรฐานสนิคาทีต่นเองจะซือ้หรอืมี
ความตองการเปนสําคัญ
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โซอุปทานขาวหอมมะลิบรรจุถุงผานชองทางรานคาสมัยใหม



181818181818

เ ติ ม ค ว า ม รู

การที่ขาวหอมมะลิมี
อุปทานของผลผลิตจํากัด
ในรอบป อีกทั้งเกษตรกร
จาํนวนหนึง่จะทยอยนาํขาว
เปลือกจากยุงฉางที่เก็บไว
ออกขายเมื่อตองการใชเงิน 
ทําใหการรวบรวมขาวหอม
มะลิของตลาดเอกชนยัง
สามารถทาํงานไดบาง แมจะ
ตองแขงขนัดานราคาทีส่งูกบั
โครงการรบัจาํนาํของรัฐท่ีให
ราคาสงูถงึตนัละ 20,000 บาท
ก็ตาม ทั้งนี้เพราะเกษตรกร
ท่ีขายขาวใหเอกชนแมจะได
ราคาตํา่กวาบาง แตจะไดรบั
เงนิสดในทนัทไีมตองรอเหมอืน
กบัการขายผานโครงการรบั
จาํนาํของรฐั ซึง่เกษตรกรไม

กนัวารานคาสมยัใหม (modern trade) 
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวรานคา
ประเภทน้ีมกัจะเนนใหความสะดวกสบาย
กับผูซือ้ในการเขาจบัจายซือ้สนิคาทีร่าน
คาสมัยใหมมากขึ้นทําใหตลาดการคา
ขาวสารหอมมะลขิายปลกีชนดิแบบตวง
หรอืตกัขายตามรานคาทีเ่ปนหองแถวได
ถดถอยลงเปนลาํดบั และขณะเดยีวกนัได
เปลีย่นแปลงการคาไปเปนขาวสารหอม
มะลบิรรจถุงุ ท่ีผูคนในเมอืงหลวงและรวม
ถงึชมุชนเมอืงในภมูภิาคตางๆ ไดใชชอง
ทางนี้ในการหาซื้อขาวสารสําหรับการ
บริโภคกันมากขึ้น  

 ขาวสารหอมมะลิบรรจุถุงท่ี
วางจําหนายในรานคาสมัยใหมและใน
ซุปเปอรมารเก็ตจะมทีัง้ทีบ่รรจถุุงขนาด 
1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม
เปนตน เนื่องจากการแขงขันในตลาด
ขาวสารบรรจุถุงมีอยูสูง ผูประกอบการ
ตางก็พยายามสรางผลิตภัณฑโดยเนน
ความตางเรื่องคุณภาพ ความตางของ
แหลงผลิต  ความตางของกระบวนการ
ผลิตทีเ่ปนอนิทรียและไมเปนอนิทรยี  มา
เปนจุดในการสงเสริมการขาย พรอมๆ
กับการแขงขันทางดานราคา ในรูปแบบ
ของตราสนิคาตางๆ ทัง้นีก้ารทีม่ตีราสนิ
คาสําหรับขาวหอมมะลิบรรจุถุงจํานวน
มาก  อีกทั้งมีราคาขายที่แตกตางกันใน
แตละตราสนิคา ยอมหมายถงึวาอตัราสวน
ผสมของขาวหอมมะลบิรรจถุงุจะมทีัง้ที่
เปนขาวหอมมะลิ 100% และขาวหอม
มะลทิีม่เีนือ้ขาวหอมมะลเิปนองคประกอบ
ต่ํากวา100% การเลอืกซือ้ผลติภณัฑขาว
หอมมะลบิรรจถุุงใหไดคณุภาพขาวหอม
มะลิ 100% จึงเปนหนาที่ของผูบริโภค
ที่จะตองหาขอความรูใหครบถวน  กอน
ทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกซือ้วาจะซือ้สนิคาตรา
ไหนดี  

ตามแหลงผลติของอาํเภอหรอืของจงัหวดั  
สําหรบัขาวสารหอมมะลิอกีสวนหนึง่ทีโ่รง
สแีปรรปูแลว จะถกูสงตอไปยงัผูประกอบ
การขาวถุงเพื่อการทําความสะอาดอีก
ครั้งหนึ่งกอนที่จะทําการบรรจุใหกับผู
ประกอบการรานคา ดังนั้นจะเห็นวาที่
มาของวัตถุดิบขาวหอมมะลิบรรจุถุงจะ
มีที่มาจากตลาดขาวเปลือกของเอกชน 
มากกวาจะมาจากตลาดขาวเปลอืกภาย
ใตโครงการรับจํานําของรัฐ

ในชวงกวาสองทศวรรษที่ผาน
มา การพัฒนารูปแบบการคาปลีกที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการคาปลึกแบบ
ดัง้เดมิทีผู่ประกอบการรานคาปลกีมกัจะ
ตัง้รานจาํหนายอยูตามหองแถวรมิถนน
และหองแถวในตลาดสดทีเ่รยีกวารานโชว
หวย ไปสูการขยายตัวของการคาขายที่
มีลักษณะเปนหางสรรพสินคาทั้งขนาด
ใหญ รานคาประเภทซุปเปอรมารเก็ต 
และรวมถึงรานสะดวกซ้ือ ซ่ึงรวมเรียก

สามารถรอคอยไดเพราะมีความตองการ
ใชเงนิไปจบัจายใชสอยในครอบครวัรวม
ถึงการใชหนี้เงินกู เปนตน

ผูประกอบการขาวเปลอืกในตลาด
เอกชนในทีน่ีจ้ะมทีัง้ผูประกอบการทีเ่ปน
สหกรณการเกษตร ผูประกอบการโรง
สี ตลอดจนผูรวบรวมในทองถิ่นซึ่งจะมี
ตวัแทนเขาไปรบัซือ้ผลผลิตจากเกษตรกร 
อกีทัง้การดแูลรกัษาคณุภาพขาวเปลอืก
กจ็ะทําไดดีกวาขาวในโครงการรับจาํนาํ
ของรฐั ขาวเปลอืกท่ีรวบรวมไดจะถกูนํา
สงไปยงัโรงสทีัง้โรงสสีหกรณการเกษตร 
หรอืโรงสขีาวของเอกชน เมือ่มกีารแปรรปู
เปนขาวสารแลวก็จะเขาสูกระบวนการ
บรรจุถุง ในที่นี้ผูประกอบการขาวหอม
มะลิบรรจุถุงจะประกอบดวยโรงสีของ
สหกรณการเกษตรและโรงสีเอกชนบาง
แหง การทาํขาวสารบรรจถุงุของสหกรณ
การเกษตรมักจะจัดทําในรูปของของ
ผลิตภัณฑสินคาโอทอป วางจําหนาย

คุณสมบัติจําเพาะของขาวหอมมะลิที่ผูบริโภคควรรู

ขาวหอมมะลิบรรจุถุง


