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ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิหรือขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงเป็น
ข้าวท่ีผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศต่างชื่นชมในคุณสมบัติจําเพาะ ได้แก่ การมีกลิ่นหอมและมีค่าอมิโลสตํ่า ทําให้ข้าว
ชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นท้ังความหอมและความนุ่ม เม่ือหุงสุกแล้วแตกต่างไปจากข้าวเจ้าชนิดอ่ืนๆ โดยท่ัวไป จึงไม่น่าแปลกใจว่า
ราคาข้าวหอมมะลิท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศจึงมีราคาสูงกว่าข้าวขาวทั่วไปเกือบหน่ึงเท่าตัว เป็นค่าพรีเม่ียมท่ี
ตลาด และผู้บริโภคให้กับความเป็นสาวสวยหรือการมีคุณสมบัติเด่นของข้าวชนิดนี้ 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้รายงานราคาเฉลี่ยของข้าวสารหอมมะลิไทยส่งออกในป ี
2558 อยู่ท่ี 1,008 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และหากย้อนราคาไปก่อนหน้านั้นอีกหลายปีพบว่า มีราคาไม่แกว่งตัวมากนักและมี
ราคาเฉลี่ยเกินกว่าระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่นับจากช่วงปลายปี 2558 ต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา ระดับราคา
ข้าวสารหอมมะลิได้ลดลงมาเป็น 980 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงก็พอจะอธิบายได้ว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวราคาปรับลดลงเพราะอุปทาน
เข้าสู่ตลาดมากในช่วงนั้น  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิไทยกลับทรุดลงอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะนับจากเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ซ่ึงราคาได้ตกตํ่าจาก 770 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ท่ี 725 ดอลลาร์สหรัฐ ในปลาย
เดือนตุลาคม ซ่ึงหากเทียบกับราคา ณ เดือนเดียวกันในปีท่ีผ่านมาราคาข้าวสารหอมมะลิส่งออกของไทยได้ลดลงไปถึง 255 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือ ลดลงไปร้อยละ 26 ของราคา ณ เดือนตุลาคมในปี 2558 

ตลาดข้าวหอมมะลิและข้าวหอมโลก (ไม่นับรวมข้าวบาสมาติของอินเดียและปากีสถานท่ีมีตลาดแยกจากข้าวหอม
มะลิและข้าวหอมอ่ืนๆ) มีแหล่งผลิตอยู่ใน 3 ประเทศสําคัญได้แก่ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา มีปริมาณผลผลิตประมาณ 13 
ล้านตันข้าวเปลือก หรือ ประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณดังกล่าวเป็นผลผลิตจากไทยประมาณร้อยละ 69 รองลงมาได้แก่
เวียดนามร้อยละ 23 และกัมพูชาร้อยละ 8 ผลผลิตข้าวหอมมะลิท้ังไทยและกัมพูชามากกว่าร้อยละ 50 ใช้บริโภค
ภายในประเทศเป็นสําคัญ และที่เหลือเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดข้าวพรีเม่ียมในต่างประเทศ 

สําหรับตลาดการค้าข้าวหอมมะลิและข้าวหอม มีตลาดการค้าประมาณ 3.5 ล้านตันข้าวสาร โดยประเทศไทยมี
สัดส่วนการค้าในตลาดส่งออกร้อยละ 60 เวียดนามร้อยละ 37 ท่ีเหลือเป็นการถือครองตลาดของกัมพูชา สําหรับราคาข้าวหอม
ส่งออกของเวียดนามซ่ึงเป็นคู่แข่งท่ีสําคัญจะมีราคาอยู่ในช่วง 570 - 650 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงตํ่ากว่าข้าวไทยมาก ประกอบกับ
ตลาดการค้าข้าวหอมมะลิและข้าวหอมของโลกเป็นตลาดท่ีบาง (thin market) การเปลี่ยนแปลงในด้านอุปสงค์และอุปทาน
เพียงเล็กน้อยย่อมส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาอย่างมากตามมา ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และ
อุปทานของข้าวหอมมะลิและข้าวหอม มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอันนําไปสู่การเปล่ียนแปลงด้านราคา ท้ังนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยดังต่อไปน้ี 

1.  เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวท้ังในตลาด สหรัฐอเมริกา เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกของ
ข้าวหอมมะลิไทย ทําให้ผู้บริโภคในตลาดดังกล่าวท่ีเคยนําเข้าข้าวหอมมะลิพรีเมียมจากไทยท่ีมีราคาสูง เปลี่ยนไปสู่การนําเข้า
ข้าวหอมจากแหล่งอ่ืนท่ีมีระดับราคาตํ่ากว่าข้าวหอมมะลิของไทย และรวมถึงหันไปบริโภคธัญพืชชนิดอ่ืนๆ ทดแทน ทําให้อุป



สงค์การนําเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยชะลอตัวลง และทําให้ราคาข้าวหอมมะลิส่งออกของไทยไม่สามารถยกระดับราคากลับคืน
สู่ราคาเดิมในระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ อีกท้ังราคาข้าวหอมของเวียดนามท่ีมีราคาตํ่ากว่ามากได้เข้ามาแทนท่ีตลาดข้าว
หอมมะลิของไทย  

2.  หากเทียบระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ประกอบการโรงสี ผู้ประกอบการโรงสีจะเป็นผู้สต็อกข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะ
โรงสีในภาคอีสานและโรงสีบางส่วนในภาคกลาง ส่วนผู้ส่งออกนั้นจะเป็นผู้หาซ้ือข้าวเมื่อตนเองได้รับคําสั่งซ้ือเข้ามา การท่ีโรงสี
ต้องเป็นผู้เก็บสต็อกข้าวทําให้โรงสีมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาในตลาดส่งออกข้าวสารมากกว่าผู้ส่งออก เพราะหาก
ต้นฤดูโรงสีซ้ือข้าวไว้ในราคาหนึ่งแต่หากปลายฤดูกลับปรากฏว่าราคาข้าวไม่ปรับตัวสูงข้ึนและแถมยังมีระดับราคาลดลงอย่าง
มากเช่นในปัจจุบัน ผู้ประกอบการโรงสีท่ีเก็บข้าวย่อมประสบปัญหาจากการเก็งกําไรสต็อกข้าว ซ่ึงจํานวนหนึ่งอาจประสบ
ภาวะขาดทุนจากการเก็งกําไรดังกล่าว อีกส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบายข้าวออกได้ทําให้มีสต็อกค้างสืบเนื่องมาและไม่มี
ทุนเพียงพอ หรือ ไม่แน่ใจในการเก็บข้าวฤดูใหม่ อีกท้ังราคาข้าวท่ีผู้ประกอบการโรงสีขายให้ผู้ส่งออกนั้น โรงสีไม่สามารถจะ
เป็นผู้กําหนดราคาข้ึนเองได้ แต่จะเป็นราคาท่ีหยง ซ่ึงเป็นนายหน้าของผู้ส่งออก ส่งผ่านราคาท่ีผู้ส่งออกจะรับซ้ือมาเป็นราคา
ตลาดให้โรงสีได้ทราบ เม่ือปลายปีท่ีผ่านมาราคาตลาดข้าวสารหอมมะลิท่ีโรงสีเคยขายข้าวให้กับผู้ส่งออกอยู่ในระดับราคา 
กิโลกรัมละ 24 - 25 บาท กลับเกิดปรากฎการณ์ท่ีราคาลดลงมาอยู่ท่ีกิโลกรัมละ15 - 17 บาทในช่วงเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา 
นับว่าเป็นระดับราคาท่ีตกตํ่ามากท่ีผู้ส่งออกส่งสัญญาณมาในตลาดข้าวสารหอมมะลิ 

3.  เม่ือราคาท่ีผู้ส่งออกอ้างอิงมาท่ีโรงสีในระดับท่ีลดลงอย่างมากทําให้โรงสีซ่ึงจะต้องเป็นผู้ซ้ือข้าวเปลือกมาสีเป็น
ข้าวสาร ต้องทอนราคาส่งกลับไปที่ตลาดข้าวเปลือก สําหรับวิธีการทอนราคานั้นสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก กล่าวคือหาก
ราคาข้าวสารท่ีผู้ส่งออกรับซ้ือในราคา 16.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 16,500 บาทต่อตัน เม่ือโรงสีรับทราบราคาจะหักต้นทุนใน
การสีและกําไรท่ีตนเองจะได้ออกตันละประมาณ 500 บาท ราคาต้นทุนข้าวสารดังกล่าวจะเท่ากับ 16,000 เม่ือคูณกับ อัตรา
การแปลงข้าวเปลือกเป็นข้าวสารในท่ีนี้เท่ากับ 0.62 (ข้าวเปลือก 1 ตัน สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 620 กิโลกรัม) ดังนั้นราคา
ข้าวเปลือกท่ีโรงสีจะรับซ้ือ ณ ความชื้น 15 % ควรจะเป็น 9,920 บาทต่อตัน หรือ ในท่ีนี้ประมาณให้ 10,000 บาทต่อตัน 

4.  ในด้านอุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิซ่ึงมีแหล่งพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่ในภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน 
สภาพในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตในไร่นาอย่างมากโดยเฉพาะในภาคอีสาน ซ่ึงแต่เดิมใช้แรงงานคนในการ
เก็บเกี่ยว แต่ปัจจุบันแรงงานจ้างหายากและมีราคาแพงทําให้ต้องหันไปจ้างรถเก็บเกี่ยวนวดข้าว ทําให้ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง  
และหากก่อนหน้าเก็บเกี่ยวมีฝนตกด้วยแล้วข้าวท่ีเกี่ยวได้จะมีความชื้นถึง 30 % ซ่ึงสูงกว่าความชื้นมาตรฐานถึงหนึ่งเท่าตัว 
เม่ือผนวกเข้ากับตลาดข้าวเปลือกในชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปมาก อันเป็นผลจากนโยบายรับจํานําข้าวในอดีตทําให้ชาวนาไม่มี
ตลาดกลางและไม่มีลานตากเพื่อลดความชื้น เม่ือเก็บเกี่ยวข้าวได้จึงต้องรีบนําข้าวท่ีมีความชื้นสูงมากไปส่งท่ีโรงสีทันทีหลังเก็บ
เกี่ยว ซ่ึงใน 1 % ความชื้นท่ีสูงกว่ามาตรฐานจะถูกหักค่าความชื้นเป็นข้าว 15 กิโลกรัม จากปริมาณข้าว 1 ตันข้าวเปลือก 
ดังนั้นหากข้าวมีความชื้นสูง 30 % ก็จะถูกหักค่าความชื้นไปท้ังหมด 225 กิโลกรัม (ยังไม่รวมสิ่งเจือปนท่ีติดมากับข้าว) และ
หากราคาข้าวท่ีซ้ือขายกัน ณ ระดับความชื้น 15 % อยู่ท่ี 10,000 บาทต่อตัน ก็จะถูกหักความชื้นไปเป็นเงิน 2,250 บาท 
(0.225 คณูด้วย 10,000) ดังนั้นเกษตรกรก็จะได้รับราคาข้าวเพียง 7,750 บาทต่อตัน 

5.  ระบบการทํานาข้าวหอมมะลิท่ีเปลี่ยนไปสู่การใช้รถเก็บเกี่ยวและข้าวมีความชื้นสูง ทําให้โรงสีต้องใช้เคร่ืองอบ
ความชื้นให้ลดลง กระบวนการอบความชื้นท่ีผ่านการใช้เคร่ืองอบความชื้นจะทําให้ความร้อนจากการอบไปสลายสารความหอม
ในข้าวเปลือกให้มีความหอมลดลงหรือหมดไปเม่ือนําไปสีเป็นข้าวสาร เหมือนกับท่ีผู้บริโภคในเมืองไทยกันเองท่ีบ่นว่าข้าวหอม
มะลิไม่ได้หอมเหมือนในอดีต  



6.  ปัจจุบันการหาพันธ์ุข้าวหอมมะลิแท้เพ่ือการเพาะปลูกของเกษตรกรนับวันจะหายากข้ึนกว่าแต่ก่อน ศูนย์เมล็ด
พันธ์ุข้าวท่ีเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุหลักก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ การเก็บพันธ์ุไว้ใช้เองของเกษตรกร หรือ การหาซ้ือพันธ์ุ
จากตลาดเมล็ดพันธ์ุก็ไม่ได้มาตรฐาน อีกท้ังในพ้ืนท่ีเพาะปลูกก็มีข้าวพันธ์ุอ่ืนๆ ติดมากับรถเกี่ยวท่ีมาจากภาคกลางทําให้ความ
บริสุทธ์ิของข้าวในพ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลง และคุณภาพของข้าวเปลือกและข้าวสารลดลงด้วยเช่นกัน 

7.  หากรวมปัจจัยดังกล่าวนี้เข้าด้วยกันพอจะสรุปได้ว่า ท้ังด้านอุปสงค์และด้านอุปทานของข้าวหอมมะลิต่างก็เป็น
ปัญหาท่ีกดดันต่อระดับราคาข้าวในตลาด รวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพของความหอมท่ีมีไม่เหมือนเดิม จึงมีผลทําให้ตลาดส่งออก
ทอนระดับราคาข้าวหอมมะลิท่ีเป็นข้าวพรีเมียมลง และหากข้าวหอมมะลิไทยขาดคุณสมบัติด้านความหอม ข้าวหอมมะลิไทยก็
จะไม่ต่างกับข้าวหอมจากเวียดนาม ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีทดแทนกันได้ในตลาดและในระดับราคาที่ถูกกว่าอย่างมาก ตลาดข้าวหอม
ไทยท่ีชะลอตัวจากผู้นําเข้า จึงจําเป็นจะต้องทอนราคาลงมาเพ่ืออย่างน้อยก็รักษาตลาดคู่ค้าไว้ให้ได้ นี่จึงเกิดปรากฎการณ์ท่ี
ระดับราคาข้าวหอมมะลิไทยตกตํ่าลงมาโดยตลอดจากต้นปี 2559 เป็นต้นมา 

หากตลาดส่งออกขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพในด้านความหอมของข้าวหอมมะลิไทยแล้ว จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะ
ฟ้ืนราคาให้กลับสูงอย่างท่ีเคยเป็นอยู่ได้ เกษตรกรท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีไม่ใช่ระบบข้าวอินทรีย์ในอีสานจะเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากระดับข้าวราคาตกตํ่าในระยะยาวตามมา และยากท่ีจะอยู่รอดได้ 

ใครจะเป็นอัศวินม้าขาวมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้คงจะต้องคอยดูกัน 

7 พฤศจิกายน 2559 


