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เติมความรู้...................................................

ข้าวเป็นพืชอาหารจานหลักของประชากรในเอเชีย 
ท�าให้เอเชยีเป็นแหล่งผลติและบรโิภคข้าวทีส่�าคญัของ
โลก ข้าวทีเ่พาะปลูกในภมูภิาคนีม้คีวามหลากหลายใน
พนัธกุรรมท้ังในด้านองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี 
ธาตุอาหารและสีสันของเมล็ดข้าวรวมถึงคุณสมบัติ
ของความหอม ความนุ่มอร่อยเม่ือหุงสุก เป็นต้น 
ท�าให้เกิดเป็นลักษณะของคุณสมบัติและคุณภาพน�า
ไปสู่คุณค่าและความจ�าเพาะของข้าวที่เพาะปลูกได้  
ข้าวหอมมะลิหรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของไทยก็
เป็นหนึง่ในข้าวทีม่คีณุค่าและลกัษณะจ�าเพาะในตวัของ
สินค้า โดยเฉพาะในเรื่องของความหอมและความนุ่ม

ข้าวหอมมะลิไทย
กําลังถูกท้าทายในตลาดส่งออก

สมพร อิศวิลานนท์ 1

1นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติและผู้ประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข้าวหอมมะลิของไทย

ข้าวหอมบาสมาติของอินเดีย
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 เดิมทีเราคิดว่าข้าวหอมที่มีขาย
กันในตลาดส่งออกนอกจากข้าวหอมมะลิ
ของไทยก็มีข้าวหอมบาสมาติของอินเดีย
เท่าน้ัน แต่ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวหอม
บาสมาติต่างก็ไม่ใช่สินค้าที่เป็นคู่แข่งกัน 
เพราะข้าวหอมทั้งสองชนิดนี้แม้จะอยู่ใน
กลุ่มของสินค้าข้าวหอมแต่มีความต่างกัน 
และไม่เป็นสินค้าทดแทนกนัในตลาดส่งออก 
ทั้งนี้เพราะข้าวหอมมะลิมีค่าอะไมโลส ต�่า
กว่าข้าวหอมบาสมาติ ท�าให้ข้าวหอมมะลิ
มีรสชาตินุ่มนวล จึงได้รับความนิยมจาก
กลุ่มผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกและใน
สหรัฐอเมริกา ส่วนข้าวบาสมาติเป็นข้าวที่
มีค่าอะไมโลส ระดับปานกลางและสูงกว่า
ค่าอไมโลสของข้าวหอมมะลไิทย  ท�าให้ข้าว
บาสมาติเมื่อหุงแล้วร่วนไม่นุ่มเหมือนข้าว
หอมมะลิ ได้รับความนิยมในเอเชียใต้และ
ในตะวนัออกกลาง ข้าวหอมทัง้สองชนดิจงึ
ต่างกนัทัง้ในลกัษณะของตวัสนิค้าข้าวและ
ลักษณะของการน�าไปปรุงเป็นอาหาร

การขยายตัวของความต้องการของ
ผู้บริโภคข้าวหอมมะลิทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงกว่าสามทศวรรษทีผ่่าน
มา ได้มผีลท�าให้ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิ
ไทยได้ขยายตวัออกไป อกีทัง้ยงัได้เป็นแรง
ขบัเคลือ่นให้เกดิการขยายตวัของพืน้ท่ีการ
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในไทย กล่าวคือ
พ้ืนทีเ่พาะปลกูข้าวหอมมะลแิละผลผลติได้
ขยายตัวของพื้นที่จากประมาณ 11ล้านไร่
ผลผลิต 2.82 ล้านตัน(ประมาณ 1.41 ล้าน
ตนัข้าวสาร)ในปี 2532 ขยับเพ่ิมขึน้เป็น 17 
ล้านไร่ผลผลติ 5.5 ล้านตนั(ประมาณ 2.75 
ล้านตันข้าวสาร) ในปี 2545 และได้ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านไร่ผลผลิต 9 ล้าน
ตัน (ประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร) ในปี 
2556 โดยมพีืน้ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้เกอืบเท่า
ตัวในสามทศวรรษที่ผ่านมา 

ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลไิทยเดมิที
จะอยูใ่นสงิคโปร์และฮ่องกงก่อนจะขยายตวั
ไปในตลาดสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง 
และอาฟรกิาใต้ ปรมิาณการส่งออกได้ขยาย

ตวัอย่างรวดเรว็ในช่วงจากปี 2531 ถงึช่วงปี 
2550 กล่าวคือมีประมาณข้าวหอมมะลิส่ง
ออก 0.15 ล้านตันข้าวสารในปี 2531 ปรบั
เพิ่มมาเป็น 1.1 ล้านตันในปี 2541 และใน
อีก 10 ปีถัดมาได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 
ล้านตนั ในปี 2550 อย่างไรกต็าม หลงัจาก
ปี 2550 เป็นต้นมาการส่งออกข้าวหอมมะลิ
ของไทยได้เริ่มถดถอยลงเรื่อยมา จนเหลือ
เพียง 1.5 ล้านตันในปี 2556 

การที่ข้าวหอมมะลิไทยก�าลังจะถูก
ท้าทายในตลาดส่งออกน้ัน ด้านหน่ึงเป็น
เพราะข้าวหอมมะลิของไทยที่มีราคาค่อน
ข้างสูงในตลาดส่งออก ได้เป็นแรงจูงใจ
ให้ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งในการ
ผลิตและส่งออกข้าวอย่างเช่นเวียดนาม 
ได้พัฒนาพันธุ์ขาวหอมรวมถึงการน�าพันธุ์
ข้าวหอมของไทยไปขยายการเพาะปลกูใน

หลายพื้นที่แม้โดยใช้ชื่อว่า Jasmine Rice 
หรือ Thai Fragrant Rice เป็นต้น แม้ว่า
คณุภาพข้าวหอมมะลิทีป่ลกูในเวยีดนามจะ
มคีณุภาพความหอมน้อยกว่าข้าวหอมมะลิ
จากไทย แต่ก็มีรสนุ่มไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ
จากไทย เวียดนามได้ใช้กลยุทธ์ด้านราคา
เข้ามาแข่งขนัในตลาดส่งออกข้าวหอม โดย
ข้าวหอมของเวยีดนามนอกจากจะมกีารวาง
จ�าหน่ายในตลาดภายในประเทศเป็นการ
ทดแทนการน�าเข้าข้าวหอมมะลจิากไทยบาง
ส่วนเพราะขายในระดับราคาที่ต�่ากว่าแล้ว 
อกีทัง้ยงัส่งเป็นสนิค้าออกไปในตลาดการค้า
ทัง้ในเอเชยีและนอกเอเชยีในระดบัราคาที่
ต�่ากว่าข้าวหอมมะลิจากไทยเกือบเท่าตัว 
ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2554 ทั้งนี้เวียดนาม
สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิได้ในราคา
เพียงตันละ 671 ดอลล่าห์สหรัฐ2 ในขณะ

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

2 ราคาในเดือนพฤษภาคม 2557 จาก www.Oryza.com2 ราคาในเดือนพฤษภาคม 2557 จาก www.Oryza.com
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ทีร่าคาส่งออกข้าวหอมมะลจิากไทยในช่วง
เดียวกันอยู่ที่ราคาตันละ 1,180 ดอลล่าห์
สหรฐั ข้าวหอมมะลจิากเวยีดนามจงึเข้าไป
แทนทีต่ลาดข้าวหอมมะลจิากไทยในหลาย
ตลาดการค้าและท�าให้การส่งออกข้าวหอม
มะลิจากไทยลดลง ในขณะที่การส่งออก
ข้าวหอมของเวียดนามได้ขยายตัว โดยจะ
เห็นได้ว่า เวียดนามมีการส่งออกข้าวหอม
ในปี 2554 เพียง 0.47 ล้านตัน และได้เพิ่ม
ขึน้เป็น 0.90 ล้านตนัในปี 2556 ซ่ึงเพ่ิมขึน้
กว่า 1 เท่าตัวในช่วง 3 ปี

 ขณะเดียวกนั กมัพชูาทีเ่ป็นประเทศ

เพื่อนบ้านใกล้ชิดมีพรหมแดนติดกับไทย 
ซึ่งมีพันธุ์ของข้าวหอมที่ใกล้เคียงกับพันธุ์
ข้าวหอมมะลิของไทยอย่างมากเช่นพันธุ์
ข้าวหอมผกามะลิ (Phaka Malis) พันธุ์
ข้าวหอมผกาล�าดวน (Phaka Romdul) 
เป็นต้น กัมพูชาได้เห็นความแตกต่างของ
ราคาข้าวสารเจ้าทั่วไปกับข้าวหอมมะลิใน
ตลาดส่งออกที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มาก จึงให้การสนับสนุนกับการเพาะปลูก
ข้าวหอมเพราะหาตลาดส่งออกได้ง่ายกว่า 
การผลิตข้าวหอมของกัมพูชาจึงได้ขยาย
ตัวออกไป อีกทั้งเมื่อสองปีที่ผ่านมาการ

ประกวดข้าวโลกครั้งที่ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 
5 (ในปี 2555 และปี 2556 ) ที่ประเทศ
อนิโดนเีชยีและฮ่องกง ตามล�าดบั ข้าวหอม
ผกามะลิของกัมพูชาได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถึงสองปีซ้อน ท�าให้ข้าวหอมมะลิกัมพูชา
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนานาชาติมากขึ้น 
ในช่วงสามปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวของ
กัมพชูาเองก็ได้ขยายตวัอย่างรวดเรว็จากที่
มีปริมาณการส่งออกข้าวในปี 2554 เพียง 
0.20 ล้านตัน ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 0.38 
ล้านตันในปี 2556 ในจ�านวนนี้เป็นการส่ง
ออกข้าวหอมถึงร้อยละ 41 ของปริมาณ
การส่งออกข้าวในปี 2556  ข้าวหอมมะลิ
ของกัมพูชาจะมีราคาประมาณ 890 ดอล
ล่าห์สหรัฐต่อตัน ซึ่งก็ต�่ากว่าระดับราคา
ของข้าวหอมมะลิไทยเช่นกัน

ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมานี ้ข้าวหอม
ที่ผลิตได้ทั้งจากเวียดนามและจากกัมพูชา
จึงได้เข้ามาเป็นสนิค้าทดแทนข้าวหอมมะลิ
จากไทยในตลาดข้าวหอมส่งออกระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะข้าวหอมจากเวยีดนาม
ได้ก้าวขึ้นเป็นสินค้าทดแทนข้าวหอมมะลิ
จากไทยในตลาดเอเชียตะวันออกและใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาได้ไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ
จากไทย ส่วนข้าวหอมมะลจิากกมัพชูากไ็ด้
เข้ามาเป็นสินค้าทดแทนข้าวหอมไทยใน
ตลาดสหภาพยโุรปและบางส่วนของเอเชยี
ตะวันออก ด้วยเช่นกัน

 นอกจากข้าวหอมทัง้จากเวยีดนาม
และจากกมัพชูาได้เข้ามาเป็นคูแ่ข่งขนัแล้ว 
ข้าวหอมจากพม่าที่มีชื่อว่า Paw San ซึ่ง
ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดข้าวโลก
ครั้งท่ี 3 ท่ีจัดขึ้นท่ีประเทศเวียดนามใน
ปี 2554 ก็นับได้ว่าเป็นข้าวหอมที่มีความ
หอมและความนุ่มไม่แพ้ข้าวหอมมะลิไทย
และก�าลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น การผลิต
ข้าวของพม่าทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงสองสามปี
ที่ผ่านมาเพราะความขัดแย้งด้านการเมือง
ภายในประเทศของพม่าเองได้สงบลงได้ส่ง
ผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวของพม่าได้
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยพม่าได้ส่งออกข้าว

ข้าวหอมผกาลาดวนของกัมพูชา

ข้าวหอมผกามะลิของกัมพูชา
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เพิ่มจาก0.37ล้านตัน ในปี 2552 เพิ่มขึ้น
มาเป็น 1.31 ล้านตันในปี 2555ในจ�านวน
นีข้้าว Paw San น่าจะเป็นหนึง่ในข้าวหอม
คุณภาพที่พม่าส่งออกเพิ่มขึ้นตามมาด้วย
เช่นกัน

อีกทั้งตลาดการค้าข้าวหอมใน
ประเทศของสหรัฐอเมริกาที่เดิมมีการน�า
เข้าข้าวหอมมะลิจากไทยก็ก�าลังมีสินค้า
ข้าวหอมมะลิทดแทนจากการผลิตข้าว
หอมในสหรัฐอเมริกาเอง เมื่อไม่นานมานี้ 
สหรฐัอเมรกิาได้ประสบความส�าเรจ็ในการ
ใช้เทคโนโลยชีวีภาพในการพฒันาพนัธุข้์าว
หอมขึน้หลายพนัธุแ์ละได้เผยแพร่ให้มกีาร
ผลติเป็นการค้าในหลายพืน้ทีป่ลกูข้าวของ

ข้าวหอม Paw San ของพม่า

ข้าวหอม Jassman สหรัฐอเมริกา

ข้าวหอม Calrose สหรัฐอเมริกา

3 กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีสินค้าข้าวที่ส่งเข้าไปจาหน่ายในสหภาพยุโรป 
   เนื่องจากเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด

3 กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีสินค้าข้าวที่ส่งเข้าไปจาหน่ายในสหภาพยุโรป 

เวทีประกวดข้าวโลกครั้งที่ 4 ประเทศอินโดนีเซีย
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สหรัฐอเมริกา เช่น ข้าวพันธุ์ Jassman, 
Calrose, Jasmin 85 เป็นต้น ซึ่งนับวัน
ตลาดข้าวหอมที่ผลิตในอเมริกาเองก็จะมี
การขยายตัวได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ในประเทศเพิ่มขึ้น และอาจจะเป็นคู่แข่ง
ในตลาดส่งออกตามมาด้วยเช่นกัน 

ในอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นเหตุมาจาก
ปัจจัยภายในประเทศไทยเองท่ีท�าให้ข้าว
หอมมะลิไทยของไทยแข่งขันได้ในตลาด
ข้าวหอมลดลง  ทั้งนี้มีข้อเท็จจริงที่พบว่า

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมากระบวนการ
ผลติข้าวหอมมะลใินไร่นาของไทยขาดการ
เอาใจใส่ในเร่ืองของคุณภาพของความหอม 
ซ่ึงเป็นความจ�าเพาะและเป็นคุณสมบัตเิด่น
ที่ส�าคัญของข้าวหอมมะลิไทย  ทั้งนี้  เป็น
ที่ทราบกันดีว่าระบบการเพาะปลูกและ
การเก็บเก่ียวข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีเ่ป็นแหล่งเพาะ
ปลกูข้าวหอมมะลทิีส่�าคญัของประเทศ  ได้
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่างมาก จากทีเ่คย

ท�านาด�าก็เปล่ียนมาเป็นการท�านาหว่าน
กันมากขึ้นเพราะหาแรงงานได้ยาก อีก
ท้ังมีความพยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตโดยใช้
ปุ๋ยเคมีจากที่เคยใช้ปุ๋ยคอกและอาศัยธาตุ
อาหารที่มากับกระแสน�้าในช่วงน�้าหลาก 
รวมถึงการเก็บเกี่ยวที่ใช้รถเก็บเกี่ยวแทน
แรงงานคนเพราะค่าจ้างแรงงานแพง การ
ใช้เครือ่งจกัรอบลดความชืน้ข้าวเพราะข้าว
เปลือกมีความชื้นสูงอันเป็นผลจากการใช้
รถเก็บเกี่ยวแทนการใช้แรงงานคนซึ่งต่าง
ไปจากการเพาะปลูกในอดีต 

อีกทัง้การใช้เทคโนโลยใีนการปรบัปรงุ
พนัธ์ุท�าให้เกดิข้าวพนัธุใ์หม่ทีม่ลีกัษณะใกล้
เคยีงกับข้าวหอมมะล ิอย่างเช่น ข้าวปทมุธานี 
1 ทีม่ลีกัษณะของเมลด็และค่าอไมโรสใกล้
เคียงกับข้าวหอมมะลิ  ข้าวพันธุ์ดังกล่าว
เป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวแสงที่สามารถปลูกได้ใน
พื้นที่ชลประทานและปลูกได้มากกว่าหนึ่ง
ครั้งในรอบปี ท�าให้เกิดเป็นสินค้าทดแทน
ข้าวหอมมะลิได้ในบางตลาดการค้าข้าว
หอมของไทยด้วยเช่นกัน

สถานภาพดังกล่าวก�าลังเป็นปัจจัย
เร่งทีร่มุเร้าให้กบัข้าวหอมมะลไิทยในตลาด
การค้าข้าวโลก เพราะการเกดิข้ึนของสนิค้า
ข้าวหอมทดแทน ทั้งในลักษณะของการมี
แหล่งผลิตข้าวหอมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง
กันในแหล่งผลิตใหม่ๆ ที่มีระดับราคาที่
ต�่ากว่า การมีพันธุ์ข้าวหอมใหม่ชนิดอื่น
ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้
เข้ามาทดแทนในตลาดการค้า รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิของไทย
เองในระดับไร่นา ย่อมเป็นปัจจัยที่รุมเร้า
ต่อการขยายตัวของสินค้าทดแทนเกิดขึ้น
ในตลาดส่งออกข้าวหอมของไทย ประเด็น
ข้อปัญหาดงักล่าวจงึเป็นเรือ่งทีท้่าทายต่อผู้
บรหิารนโยบายข้าวไทยเป็นอย่างมาก ว่าจะ
มมีาตรการรองรบัอย่างไรทีจ่ะปกป้องและ
คุ้มครองคุณภาพและคุณค่าของข้าวหอม
มะลิให้เป็นสมบัติอันล�้าค่าของข้าวไทยได้
อย่างยั่งยืนตลอดไป

การปลูกข้าวหอมมะลิโดยใช้นาดาในอดีต

การปลูกข้าวหอมมะลิโดยใช้นาหว่านในปัจจุบัน
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