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ตลาดข้าวนึ่งโลก
และการส่งออกของไทย

ขาวพารบอยสหรอืขาวนึง่เปนขาวสารทีใ่ชสำ หรบัการการบรโิภค  โดยผานกระบวนการแชขาวเปลือกในน้ำ 
แลวนำ ไปผานกระบวนการนึ่งดวยความรอน กอนนำ มาตากใหแหง แลวสีเอาเปลือกออกเพื่อใหไดเมล็ดขาวสาร   
ซึ่งเปนภูมิปญญาด้ังเดิมของครัวเรือนในอินเดียและเปนวิธีการถนอมขาวสารใหเก็บไวไดนาน ภูมิปญญาดัง
กลาวไดแพรกระจายจากอินเดียไปในเอเชียตะวันตกซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกขาวที่สำ คัญแหงหนึ่งของโลก  ผูคน
ในภูมิภาคดังกลาวไดรูจักการทำ ขาวพารบอยสโดยกระบวนการ ผลิตดั้งเดิม  เพื่อเก็บไวบริโภคในครัวเรือนมา
นับพันป ซึ่งตอมาการผลิตขาวพารบอยสไดพัฒนาขึ้นเปนธุรกิจในระบบอุตสาหกรรม พรอมๆ กับการขยาย
ตัวของการคาขาวพารบอยสไปในตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาและในแอฟริกาตามมา 

1 นักวิช�ก�รอ�วุโส สถ�บันคลังสมองของช�ติและผู้ประส�นง�นชุดโครงก�ร ”ง�นวิจัยเชิงนโยบ�ยเกษตรและเสริมสร้�งเครือข่�ยง�นวิจัยเชิงนโยบ�ย”
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย(สกว.)

ตลาดการคา้ขา้วพารบ์อยสข์องโลก
 เปน็ท่ีทราบกันดวีา่ภมูภิาคเอเชยี

เปน็ทัง้แหลง่ผลิตและแหล่งบรโิภคขา้วที่
สำาคัญ ของโลก ทั้งนี้ประชากรในเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  จะนิยมบริโภคข้าวสารขัดขาว ส่วน
ประชากรในเอเชยีตะวนัตกจะนยิมบรโิภค
ขา้วพารบ์อยส์กนัเป็นส่วนใหญ่ ขอ้มูลจาก 
global Trade Atlas ในป ี2556 บง่ชีว่้า
ปรมิาณการคา้ขา้วพารบ์อยสข์องโลก มี
ประมาณ 6.07 ลา้นตนั หรอืคดิเปน็รอ้ย
ละ 14.68 ของปริมาณการค้าข้าวโลก  

 ตลาดนำาเขา้ขา้วพารบ์อยสท์ีส่ำาคญั
ของโลกอยูใ่นทวปีแอฟรกิา โดยมกีารนำา
เข้าเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75.77 (4.60 
ลา้นตนั) ของปรมิาณขา้วนึง่ในตลาดการ
คา้โลก  ประเทศทีน่ำาเข้าสำาคญัในแอฟรกิา 

ได้แก่ เบนนิน แอฟริกาใต้ คาเมอร์รูน 
ไลบีเรีย ไอวอรีโคสต์  ไนจีเรีย และกินี 
เป็นต้น ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
จะมสีดัสว่นทางการตลาดขา้วพารบ์อยส์

ข้�วพ�ร์บอยส์
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รองลงมา โดยมกีารนำาเขา้ประมาณ 0.71 
ล้านตันหรือร้อยละ  11.70 ของปริมาณ
ข้าวพาร์บอยส์ในตลาดโลก ประเทศนำา
เข้าที่สำาคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
เชน่ซาอดุอิาระเบยี เยเมน สหรฐัอาหรบั
เอมิเรต โอมาน และอิหร่าน เป็นต้น 

ในภมูภิาคเอเชยีมปีรมิาณนำาเขา้
รวมประมาณ 0.386 ลา้นตนัหรอืคดิเปน็
สัดส่วนร้อยละ 6.36 ของตลาดนำาเข้า 
โดยมปีระเทศบงัคลาเทศนำาเขา้มากทีส่ดุ
รองลงมาได้แก่สิงคโปร์ เนปาล และอิน
โดนิเซีย สำาหรับสัดส่วนของของการนำา
เข้าข้าวพาร์บอยส์ในยุโรปและอเมริกา
มีการนำาเข้าข้าวพาร์บอยส์ไม่มากนักคิด
เป็นร้อยละ 3.35 และ 2.07 ของตลาด
นำาเข้าทั้งหมด ตามลำาดับ

อยา่งไรก็ตามท้ังในภมิูภาคแอฟรกิา
และตะวันออกกลางนอกจากจะนำาเข้า
ข้าวพาร์บอยส์แล้วยังนำาเข้าข้าวสารเจ้า 
ข้าวหอม และข้าวบาสติ อีกด้วยเช่นกัน  
เพราะในภูมิภาคดังกล่าวมีการผลิตข้าว
ภายในภูมิภาคน้อยมีอุปทานผลผลิต
ข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ภายในภูมิภาคจึงต้องนำาเข้าเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดภาวะความคลาดแคลนอาหาร

ตลาดข้าวพาร์บอยส์เป็นตลาดผู้
ขายน้อยราย

ขา้วพารบ์อยสม์แีหลง่ผลติจำากดั
และเปน็ตลาดของผูข้ายนอ้ยรายเพราะมี
ประเทศผูส้ง่ออกสำาคญั 4 ประเทศ ไดแ้ก ่ 
อินเดีย ไทย สหรัฐอเมริกา และบราซิล 
เดิมทีอินเดียเป็นผู้ผลิตและส่งออกราย
ใหญใ่นตลาดขา้วพารบ์อยสโ์ลกมาอยา่ง
ยาวนาน แตใ่นช่วงทศวรรษทีผ่่านมาการ
ส่งออกของไทยได้เขา้ไปแทนท่ีตลาดขา้ว

พารบ์อยสข์องอนิเดยีในแอฟรกิามากขึน้
ในบางช่วงเวลา

สาเหตุสำาคัญที่ไทยสามารถส่ง
ออกขา้วพารบ์อยสไ์ดเ้พิม่ขึน้เปน็เพราะได้
เกดิภาวะวิกฤตข้าวแพงในป ีพ.ศ. 2551  
ทำาให้อินเดียที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ใน
ขณะนัน้เกรงวา่จะเกดิความไมม่ัน่คงทาง
อาหารในประเทศของตนและอาจนำาไป
สูค่วามไมม่ัน่คงทางการเมอืง จงึไดม้นีโย
บายห้ามการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบา
สมาติจากปี 2551ต่อเนื่องมาจนถึงช่วง
ปลายปี 2554

ก�รนำ�เข้�ข้�วพ�ร์บอยส์ของเบนนิน
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การจำากดัการสง่ออกขา้วของอนิเดยี
ซึง่รวมถงึขา้วพารบ์อยสด์ว้ยในชว่งเวลา
ดังกล่าว เมือ่ผนวกเข้ากับตลาดขา้วพาร์
บอยส์ซึง่เปน็ตลาดของผูข้ายนอ้ยราย ได้
เป็นโอกาสให้ไทยส่งออกข้าวพาร์บอยส์
ได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและเข้าไปแทนที่
ตลาดขา้วพารบ์อยส์ของอนิเดยี   โดยจะ
เหน็ว่าปรมิาณการสง่ออกขา้วพารบ์อยส์
ของไทยไดเ้พิม่ข้ึนจาก 1.88 ลา้นตันในป ี
2550 มาเป็น 3.17 และ 3.34 ล้านตัน
ในปี 2553 และ 2554 ตามลำาดับ และ
ทำาใหไ้ทยเปน็ผูส้ง่ออกขา้วพารบ์อยสร์าย
ใหญ่ของโลกในช่วงเวลานั้น 

อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ส่งออก
ข้าวพาร์บอยส์รายใหญ่ของไทยเกิดขึ้น
ไดไ้มน่าน อนิเดยีไดก้ลบัมาเปน็ผูส้ง่ออก
รายใหญแ่ทนท่ีไทย ท้ังนีเ้พราะว่าในช่วง
ปลายปี 2554 จนถึงต้นปี 2557 ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเรื่องข้าว
ของไทย  โดยทีร่ฐับาลไทยในขณะนัน้ได้
มนีโยบายยกระดบัราคาขา้วเปลอืกภาย
ใต้โครงการรับจำานำาราคาสูงกว่าราคา

ตลาดถึงเกือบร้อยละ 50  และรัฐเป็นผู้
ซืง้ขายหรอืสง่ออกในระดบัราคาทีส่งูกวา่
คูแ่ขง่ขนัในตลาดในขณะนัน้ ประกอบกบั 
ในช่วงปลายปี 2554 อินเดียได้เปลี่ยน
นโยบายโดยได้ยกเลิกการจำากัดการส่ง
ออกข้าวสารและข้าวพาร์บอยส์  จึงส่ง
ผลใหอ้นิเดยีหวนกลบัคนืมาเปน็ผูส้ง่ออก
ข้าวพาร์บอยส์รายใหญ่ในปี  2555 ต่อ

เนื่องมาจนถึงปี  2558   
สำาหรับในปี 2558 อินเดียได้

ส่งออกข้าวพาร์บอยส์ มีสัดส่วนถึงร้อย
ละ 58.70 หรือกว่าครึ่งของการส่งออก
ขา้วนึง่โลก สว่นไทยมสีดัสว่นของการสง่
ออกเพียงร้อยละ 35.93  ดังนั้น ในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งของตลาดข้าว
พาร์บอยส์ทั้งของไทยและอินเดียจึงข้ึน
อยู่กับความแปรปรวนของนโยบายเรื่อง
ขา้วของประเทศทัง้สองเปน็ปจัจัยสำาคัญ 

ตลาดสง่ออกขา้วพารบ์อยสข์องไทย
 ขา้วพารบ์อยสข์องไทยมสีดัสว่น

ในการส่งออกประมาณหนึ่งในสี่ของ
ปรมิาณการสง่ออกขา้วของไทยโดยรวม  
ทัง้น้ี หากแบง่การสง่ออกขา้วออกเปน็ 5 
ชนิดกลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่ข้าวสารเจ้าขัด
ขาวเกรดตา่งๆ ข้าวหอม ขา้วเหนยีว ขา้ว
พาร์บอยส์ และอื่นๆ  ในปี 2558 ไทย

ตัวอย่�งเมนูอ�ห�รที่ทำ�จ�กข้�วนึ่ง

ปริม�ณก�รส่งออกข้�วพ�ร์บอยส์ของผู้ส่งออกสำ�คัญ 4 ประเทศ ป พ.ศ. 2550-2558
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มีการส่งออกข้าวโดยรวม 9.80 ล้านตัน 
ในจำานวนนีเ้ปน็การสง่ออกขา้วพารบ์อยส ์
2.32  ลา้นตนัหรอืรอ้ยละ รอ้ยละ 23.67   
ปริมาณการสง่ออกขา้วพารบ์อยสด์งักลา่ว
แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2556 แต่ก็ลดต่ำา
กว่าการส่งออกในปี 2557 ที่ส่งออกได้
ถึง 3.26 ล้านตัน 

ตลาดสง่ออกขา้วพารบ์อยสน์บัได้
วา่เปน็ตลาดทีสิ่นคา้สามารถทดแทนกนั
ได้ง่ายในกลุ่มของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงให้ความ
สำาคัญในเชิงปริมาณและราคามากกว่า
คุณภาพ ส่งผลให้ปริมาณส่งออกของผู้
ขายเคลื่อนอ่อนไหวไปตามทิศทางราคา

ก�รส่งออกข้�วของไทยต�มชนิดของข้�ว ป พ.ศ. 2556-2558

โรงง�นผลิตข้�วพ�ร์บอยส์ในประเทศไทย

ของคู่แข่งขันในตลาดเป็นสำาคัญ
 หากนำาข้อมูลการส่งออกข้าว

พาร์บอยส์ของไทยย้อนหลัง 3 ปี (จาก
ป ี2556-2558) มาหาคา่เฉลีย่ เพือ่ตรวจ

หาการกระจายการสง่ออกขา้วพารบ์อยส์
ของไทยไปในภมูภิาคตา่งๆของโลก จาก
จำานวนข้าวพาร์บอยส์ส่งออกของไทย
เฉลี่ย 2.42 ล้านตัน นั้น ได้มีการส่งออก
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ไปยังตลาดแอฟริกาเฉลี่ย 1.88 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 84.85 ของข้าวพาร์บอยส์
สง่ออก  สว่นตลาดตลาดตะวันออกกลาง
มีสัดส่วนรองลงมาหรือร้อยละ 10.63  
สำาหรับการสง่ออกไปยงัตลาดในภมูภิาค
ยุโรป เอเชีย อเมริกา และโอเชียเนียพบ
วา่มสีดัสว่นเปน็จำานวนนอ้ย ซึง่ขอ้มลูดงั
กล่าวบ่งชีว้่าแอฟริกาเป็นตลาดข้าวพาร์
บอยส์ที่สำาคัญของไทย

โรงงานผลิตข้าวพาร์บอยส์ใน
ประเทศไทย

ตาราง ปริมาณการส่งออกข้าว
พารบ์อยสไ์ทยไปในภมูภิาคตา่งๆของโลก 
พ.ศ. 2556-2558 2556 อันเป็นผลจาก
การยกเลิกโครงการรับจำานำาข้าวระดับ
ราคาสูงและยกเลิกการแทรกแซงกลไก
ตลาดข้าวเปลือก ทำาให้ราคาข้าวพาร์
บอยสไ์ทยในตลาดสง่ออกลดลงมาอยูใ่น
ระดบัทีพ่อจะแขง่ขนัไดก้บัคูแ่ขง่ในตลาด  
แตไ่ทยกไ็มส่ามารถจะดึงเอาส่วนแบ่งการ
ตลาดขา้วพารบ์อยสร์ายใหญ่กลบัคนืมา
จากอินเดียได้ เพราะราคาส่งออกข้าว
พาร์บอยส์ของอินเดียอยู่ในระดับที่ต่ำา
กว่าราคาข้าวพาร์บอยส์ของไทย

ตัวอย่�งแบรนด์ที่ผลิตข้�พ�ร์บอยส์จำ�หน่�ยของไทย

ดงันัน้ การทีต่ลาดขา้วพารบ์อยส์
โลกเปน็ตลาดทีม่ผีูข้ายนอ้ยราย การสง่ออก
ขา้วพารบ์อยสข์องไทยในอนาคตจะขยาย
ตวัหรอืหดตวัอยา่งไรนัน้ ปจัจยัสำาคญัท่ีมี
ผลต่อการส่งออก ได้แก่ นโยบายการส่ง
ออกขา้วพารบ์อยส์ของคู่แขง่ขนัในตลาด
และรวมถงึนโยบายดา้นราคาภายในของ

ของไทยด้วยเชน่กนั  นอกจากนีก้ารทีข่า้ว
พาร์บอยส์เป็นตลาดผู้ขายน้อยรายและ
เป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ง่ายในตลาด
ส่งออก การแข่งขันทางด้านราคาและ
ตน้ทนุของสนิคา้นบัวา่เปน็อกีปจัจยัหนึง่
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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