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ฤๅข้ำวหอมของกัมพูชำ
จะเป็นคู่แข่งตัวจริงของข้ำวหอมมะลิไทย

สมพร อิศวิลานนท1

 การประชมุประจาํปผูคาขาวโลกครัง้ที ่6 (6th Annual TRT World Rice Conference) 
ซึ่งจัดที่ประเทศกัมพูชาไดผานไปแลวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งในงานดังกลาวนอกจากจะ
มีการนําเสนอบทความทางวิชาการจากผูแทนที่มาจากประเทศตางๆทั่วโลกแลว ยังไดจัดใหมีการ
ประกวดขาวหอมของกัมพูชาในงานดังกลาวดวย ซึ่งในหองที่มีการประกวดขาวไดกลิ่นความหอม
กรุนของขาวหอมกัมพูชาที่ไดนํามาจัดแสดงในงานไดโดยมิตองมีการหุงตมแตอยางใด

1นักวิชำกำรอำวุโส สถำบันคลังสมองของชำติและผู้ประสำนงำนโครงกำร “กำรวิจัยเชิงนโยบำยเกษตร” ภำยใต้กำรสนับสนุนของสำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย(สกว.)บทควำมนี้ลงพิมพ์ในนิตยสำรข้ำวไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 34 ประจำเดือนมกรำคม-กุมภำพันธุ์ 2556

สมพร อิศวิลานนทสมพร อิศวิลานนท
ในแวดวงฅนสหกรณ�
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  กมัพชูำมผีลผลติข้ำวประมำณ
ปีละ 9 ล้ำนตันข้ำวเปลือกในปี 2556 
หรือประมำณ 4.7 ล้ำนตันข้ำวสำรใน
จ�ำนวนนี้ร้อยละ78 หรือประมำณ 3.7 
ล้ำนตนัข้ำวสำรใช้บรโิภคภำยในประเทศ 
และมีกำรส่งออกประมำณ 1 ล้ำนตนั ใน
จ�ำนวนนีเ้ป็นกำรส่งออกข้ำวหอมประมำณ
หนึ่งในห้ำหรือ 0.18 ล้ำนตันอย่ำงไร
กต็ำมกำรส่งออกข้ำวหอมของกัมพชูำได้
เพิ่มขึ้นมำเป็น 0.28 ล้ำนตันในปี 2557 
ในขณะทีป่รมิำณกำรส่งออกโดยรวมเพิม่
ขึ้นเป็น 1.2 ล้ำนตัน 

ข้ำวหอมทีป่ลกูในประเทศกมัพชูำ
มีหลำยพันธุ์แต่ท่ีมีชื่อเสียงในตลำดกำร
ค้ำข้ำวโลกได้แก่ผกำมะลแิละผกำล�ำดวน 
ทั้งนี้ในปี 2555 และปี 2556 ข้ำวหอม
ผกำมะลิ (Phkamalis) ได้ชนะกำร
ประกวดในงำนประชมุประจ�ำปีผูค้้ำข้ำว
โลกถงึ 2 ปีซ้อนตดิกนั ส�ำหรบัในปี 2557 
กัมพูชำได้ส่งข้ำวหอมผกำล�ำดวนเข้ำ
ประกวดแข่งกับข้ำวหอมมะลิของไทย 
ซึ่งผลปรำกฏว่ำข้ำวหอมผกำล�ำดวน
(PhkaRumdual)ได้ครองแชมป์คูก่บัข้ำว

หอมมะลิของไทยที่ส่งเข้ำประกวดด้วย
เช่นกนัข้ำวหอมผกำล�ำดวนไม่ได้เป็นพนัธุ์
พ้ืนเมอืงดัง้เดมิแต่เป็นพันธ์ุท่ีปรับปรุงขึน้
โดยปรับปรุงพันธุ์มำจำก Somaly แล้ว
ต้ังช่ือใหม่เป็นผกำล�ำดวนโดยได้น�ำออก
เผยแพร่ในปี 2542 ข้ำวหอมผกำล�ำดวน
มจีดุเด่นทีมี่เมลด็ขำวใส ขนำดของเมลด็
ยำวกว่ำข้ำวหอมผกำมะลิเล็กน้อย มี

(PhkaRumchek) เป็นต้น ซ่ึงปลูกใน
พืน้ทีน่ำน�ำ้ฝนและมคีวำมจ�ำเพำะในเรือ่ง
ของควำมหอมทีเ่หนอืกว่ำข้ำวหอมพนัธุ์
อื่นๆ ซึ่งตลำดจะให้ค่ำและรำคำกับข้ำว
หอมผกำมะลิและผกำล�ำดวนที่สูงกว่ำ
ข้ำวหอมพนัธ์ุอ่ืนๆเพรำะข้ำวทัง้สองพันธุ์
ดังกล่ำวเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงกว่ำ
ข้ำวหอมพนัธุอ์ืน่ๆซึง่จะท�ำกำรเพำะปลกู
ในหมู่บ้ำนเฉพำะถิ่นเป็นส�ำคัญ

 กำรขยำยตวัของกำรส่งออกข้ำว
หอมของกมัพชูำทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด
นั้นปัจจัยหนึ่งเป็นเพรำะข้ำวหอมของ
กัมพชูำสำมำรถทดแทนได้ดกีบัข้ำวหอม
มะลิไทย นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยเรื่องชื่อ
เสยีงจำกกำรชนะประกวดข้ำวหอมโลก
รวมอยูด้่วย ปัจจยัเรือ่ง ระดับรำคำข้ำว
หอมของกัมพูชำในตลำดส่งออกอยู่ใน
ระดับทีต่�ำ่กว่ำรำคำข้ำวหอมมะลจิำกไทย
ถงึร้อยละ 20 และรวมถงึกำรได้สทิธพิเิศษ
ทำงภำษขีองกมัพูชำในกำรส่งข้ำวหอมไป
ยังตลำดสหภำพยุโรปเพรำะอยู่ในกลุ่ม
ของประเทศมรีำยได้ต�่ำ

ประชุมประจาปีผู้ค้าข้าวโลกครั้งที่ 6 เมื่อพ.ย. 57 ณ ประเทศกัมพูชา

ข้าวหอมผกามะลิ กัมพูชา

ควำมหอมทนนำน 
และมีระดับของ 
อะไมโลสใกล้เคยีง
กบัระดบัอะไมโลส
ของข้ำวหอมมะลิ
ไทย 

นอกจำก
ข้ำวหอมผกำมะลิ
และผกำล�ำดวนที่
เป็นพันธุ์ข้ำวหอม
แล้ว กัมพูชำยังมี
พันธุ์ข้ำวหอมอื่นๆ
อกี เช่น ผกำล�ำชำง 
(PhkaRumchang)  
ผ ก ำ ล� ำ เ จ็ ก 
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 กำรปลกูข้ำวหอมในกมัพชูำโดย
เฉพำะข้ำวหอมผกำมะลแิละผกำล�ำดวน
มปีลกูกนัมำกในจงัหวดั เสยีมเรียบ พระ
ตะบอง  ไพลิน บันเตียนมีชัย ก�ำปงชะ
น�ำ ก�ำปงสปือ ตำแก้ว และเปรเวง 
นอกจำกน้ีในพืน้ทีช่ลประทำนของหลำย
จังหวัดในกัมพูชำมีกำรปลูกข้ำวพันธุ์ 
Sen Kra-ob และพันธุ์ Sen Pidao ซึ่ง
เป็นข้ำวหอมพันธุไ์ม่ไวแสงปลกูได้ทัง้นำปี
และนำปรงั ข้ำวทัง้สองพนัธุด์งักล่ำวเป็น
ข้ำวลูกผสมที่อยู่ในกลุ่มข้ำวหอมอย่ำง
เช่นข้ำวปทมุธำน ี1 ของไทยแต่มคีณุภำพ
เป็นรองกว่ำข้ำวผกำมะลแิละผกำล�ำดวน 
โดยเป็นสนิค้ำข้ำวหอมในตลำดรองจำก
ข้ำวหอมในตลำดพรีเมียม

ปัจจุบันประเทศกัมพูชำก�ำลัง
พัฒนำท้ังในด้ำนศักยภำพของโรงสีโดย
มีก�ำลังกำรผลิตต่อวันในระดับที่สูงขึ้น
กว่ำเดิมหรือประมำณ 80-150 ตันต่อ
วนั โรงสขีองกมัพชูำมปีระสทิธภิำพกำร
สแีละกำรบรรจถุงุได้ไม่แพ้โรงสข้ีำวของ
ไทยแม้ว่ำโรงสีข้ำวของไทยจะมีขนำด
ก�ำลงักำรผลติทีใ่หญ่กว่ำกต็ำมข้ำวทีส่ไีด้
จำกโรงสข้ีำวของกมัพชูำได้คณุภำพตำม
มำตรฐำนกำรส่งออกอีกท้ังกัมพูชำได้
พัฒนำระบบกำรขนส่งและท่ำเรืออย่ำง
มำกเพ่ือให้กำรส่งออกข้ำวมคีวำมรวดเรว็ 
ตลอดจนกำรพัฒนำท่ำเรือสู่ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล

อีกทั้ง ผู้ประกอบกำรโรงสีและ
ผู้ส่งออกของกัมพูชำได้รวมตัวกันเป็น
สหพันธ์กำรส่งออกข้ำวหรือ Federation 
of Cambodian Rice Export โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรร่วมมือ สนับสนุน

International Finance Corporation 
หรือ IFC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
ธนำคำรโลก ในกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำน
วิชำกำรและรวมถึงกำรสนับสนุนด้ำน
พัฒนำโครงสร้ำงกำรตลำดและกำรส่ง
ออกสินค้ำข้ำว ได้ท�ำให้กิจกรรมกำรค้ำ
และกำรส่งออกข้ำวของกัมพชูำได้พฒันำ
รุดหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว

ขณะเดียวกันกัมพูชำได้มีควำม
ร่วมมอืกบัรฐับำลเวยีดนำมในเรือ่งธรุกจิ
กำรคำ้ข้ำว โดยได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทที่
เรียกว่ำ CAVIFOOD หรือ Cambodia 
Vietnam Foods Company เพื่อ

และส ่งเสริมจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรค้ำและกำร
ส่งออกข้ำวของ
กัมพูชำให้ขยำยตัว
และเป็นที่รู้จักและ
ได้รบัควำมเชือ่ถอืใน
ตลำดกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ สมำชิกใน
สมำพนัธ์กำรส่งออก
ข้ำวของกัมพูชำได้
ให้ควำมร่วมมือกัน
อย่ำงเด่นชดั ทีม่คีวำม
ชัดเจนเห็นเป็นรูป
ธรรมได้ ได้แก่ควำม
ร่วมมอืกนัของสมำชกิ
ในกำรจดัส่งข้ำวเข้ำ
ประกวดในเวททีีจ่ดั
ขึ้นโดย The Rice 
Trader ในช่วง 3 ปี
ทีผ่่ำนมำ นอกจำกนี้
สมำพนัธ์กำรส่งออก
ข้ำวกมัพชูำยงัได้รบั
ควำมช่วยเหลอืจำก 

การพัฒนาศักยภาพและก�าลังการผลิตของโรงสีกัมพูชา

การขยายตัวของปริมาณการส่งออกข้าวหอมของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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สนบัสนนุในกำรจดัตัง้โรงสเีพือ่กำรแปรรปู
และควำมร่วมมอืเพือ่กำรส่งออกข้ำวผ่ำน
ทำงประเทศเวียดนำม อีกทั้งรัฐบำล
เวียดนำมได้ลงนำมในข้อตกลงกบัรฐับำล
กมัพชูำในกำรยกเว้นกำรเกบ็ภำษนี�ำเข้ำ
ข้ำวหอมจำกกัมพูชำ ข้อตกลงดังกล่ำว
ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรขยำย
ตวัของกำรส่งออกทัง้ข้ำวหอมของกมัพชูำ
และข้ำวเปลอืกผ่ำนทำงชำยแดนประเทศ
เวียดนำมเพื่อให้ผู้ประกอบกำรโรงสีใน
เวียดนำมน�ำไปแปรรูปและกำรส่งออก 
เพรำะข้ำวเปลอืกเจ้ำของกมัพชูำมคีณุภำพ
ทีด่กีว่ำข้ำวเปลอืกเจ้ำของเวยีดนำมโดย
เฉพำะข้ำวพันธุ์พื้นเมืองในหลำยพันธุ์ที่
มีระดับอะไมโลสปำนกลำง กำรส่งออก

ข ้ ำ ว ห อ ม ข อ ง
เวียดนำมส่วนหนึ่ง
จงึเป็นกำรน�ำเข้ำข้ำว
หอมจำกกมัพชูำผ่ำน
ตลำดกำรค้ำชำยแดน

ห ำ ก น� ำ
ข้อมลูกำรส่งออกข้ำว
หอมทั้งของกัมพูชำ  
เวียดนำม และไทย
มำเปรียบเทียบกัน
พบว่ำกำรส่งออกข้ำว
หอมของกัมพูชำยัง
มีปริมำณที่ต�่ำกว่ำ 
ท้ังของเวยีดนำมและ
ไทย โดยไทยเป็นผู้
ส่งออกสูงสุดในปี 
2556 จ�ำนวน 1.46 
ล้ำนตัน ส่วนเวยีดนำม
ส่งออกข้ำวหอม
ประมำณ 1.03 ล้ำน
ตัน และกัมพูชำส่ง

ข้ำวหอมพรีเมียม
 ในด้ำนรำคำพบวำ่ในปี 2556 

รำคำข้ำวหอมผกำมะลแิละผกำล�ำดวนมี
รำคำ ส่งออก 970 US$ต่อตนั รำคำดงั
กล่ำวต�ำ่กว่ำรำคำข้ำวหอมมะลขิองไทย 
แต่สูงกว่ำรำคำข้ำวหอมของเวียดนำม 
ส�ำหรบัในปี 2557 ตลำดข้ำวหอมส่งออก
มกีำรแข่งขนักนัมำกขึน้ท�ำให้ระดบัรำคำ
ข้ำวหอมทัง้ของไทย กมัพชูำ และเวยีดนำม
ต่ำงกล็ดต�ำ่ลงกว่ำรำคำข้ำวหอมในปี 2556 

 ดังนั้น กำรที่ข้ำวหอมผกำมะลิ
และผกำล�ำดวนของเขมรได้รับกำรประกำศ
ให้เป็นข้ำวหอมที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียว
กับข้ำวหอมมะลิของไทย ย่อมเป็นหลัก
ประกนัว่ำข้ำวหอมของกมัพชูำมคุีณภำพ
ทดัเทยีมกับข้ำวหอมมะลขิองไทย อกีทัง้
ข้ำวหอมผกำมะลิและผกำล�ำดวนของ
กมัพชูำต่ำงกม็รีะดบัอะไมโลสและควำม
นุ่มหอมใกล้เคียงกับข้ำวหอมมะลิของ
ไทย  แต่กลับมีระดับรำคำที่ต�่ำกวำ่ข้ำว
หอมมะลิของไทย เน่ืองจำกมีควำมได้
เปรียบในด้ำนต้นทุนกำรผลิต ท�ำให้ 
ท�ำนำยได้ว่ำในอนำคตอนัใกล้นีข้้ำวหอม
พรีเมียมของกัมพูชำดังกล่ำวจะเข้ำมำ
เป็นสินค้ำทดแทนได้กับข้ำวหอมมะลิ
ของไทยในตลำดส่งออกได้อย่ำงแน่นอน 

ตำรำงเปรียบเทียบกำรส่งออก
และรำคำข้ำวหอมของกมัพชูำ เวียดนำม 
และไทยปี 2556-2557

ประเทศ 2556(ตัน) 2557(ตัน)

ปริมำณส่งออก(ตัน)

กัมพูชำ1/ 181,854 218,303

เวียดนำม1/ 1,029,446 1,187,923

ไทย2/ 1,464,039 1,331,238

รำคำขำ้ว(US$)

ผกำมะลิ/ผกำล�ำดวน 9703/ 8704/

ข้ำวหอมมะลิ 10903/ 9504/

ข้ำวหอมเวียดนำม 5953/ 5384/

ที่มำ: 1/Subramanian (2014); 2/ สมคมผู้
ส่งออกข้ำวไทย; 3/ www.fedocrex.com; 
4/www.oryza.com

ออก 0.18 ล้ำนตัน ส�ำหรับในปี 2557 
กำรส่งออกข้ำวหอมของไทยได้ลดลงอยู่
ที่ 1.33 ล้ำนตัน ส่วนเวียดนำมกลับส่ง
ออกได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.19 ล้ำนตัน และ
กมัพชูำได้ส่งออกเพิม่ขึน้เป็น 0.22 ล้ำน
ตัน(ตำรำงที่ 1) 

ส�ำหรับข้ำวหอมของเวียดนำม
เป็นสนิค้ำข้ำวหอมในตลำดรองเพรำะมี
คุณภำพที่ด้อยกว่ำทั้งข้ำวหอมผกำมะลิ 
ผกำล�ำดวนของกมัพชูำและข้ำวหอมมะลิ
ของไทย แต่เนือ่งจำกรำคำข้ำวหอมของ
เวียดนำมท่ีต�ำ่กว่ำรำคำข้ำวหอมของไทย
เกอืบครึง่หนึง่ท�ำให้ ปรมิำณกำรส่งออก
ข้ำวหอมของเวียดนำมเข้ำไปทดแทนท่ี
ตลำดข้ำวหอมส่งออกทัว่ไปทีไ่ม่ใช่ตลำด

ข้าวหอมผกามะลแิละผาลาดวนของกมัพชูาได้รบัรางวลัข้าวหอมทีดี่ทีสุ่ดในโลก
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