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บทน�า

“ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่�าคัญชนิดหนึง่ของโลก 
โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียทีน่ิยมรับประทาน
ข้าวเป็นอาหารหลัก การบรโิภคและการค้าขายข้าวส่วนใหญ่
จึงมักอยู่ในทวปีเอเชยี ซึ่งประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงท่ีมี
บทบาทในฐานะแหล่งเพาะปลูก ตลอดจนแหล่งส่งออกข้าว
ไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ จนได้รบัสมญาว่า “ครวัของโลก” 

ระหว่างปี 2551 – 2552 โลกได้เกิดวิกฤตการณ์
อาหาร (Food Crisis) ท�าให้ราคาข้าวเปลือกเพิ่มสูง เกษตรกร 
ไทยเห็นเป็นโอกาสสร้างรายได้ จึงพากันปลูกข้าวมากขึ้น 
จนมีสตอ็กถงึ 19 ล้านตนั เม่ือราคาข้าวเริ่มลดลงประเทศไทย
ก็ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกข้าวจ�านวนมาก เพราะ
เสีย่งจะท�าให้ราคาข้าวตกลงอย่างรวดเร็ว ทว่าโชคดีทีใ่นปี 
2553 – 2554 ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่บางรายประสบ
กับภัยแล้งยาวนาน ประเทศไทยจึงสามารถระบายข้าวที ่
สต็อกไว้ได้จนหมด2 ต่อมาเม่ือราคาข้าวผันผวนและตกต�า่ลง

ราคาข้าวตกต�่า: 
ปัญหาเรื้อรังของไทย

ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในปี 2559 คือราคาข้าวตกต�่ามากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักส่วนหนึ่งที่ท�าให้ราคา
ข้าวตกต�่าอย่างหนัก ก็เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตของตลาดโลกคาดว่าประเทศที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีผลผลิต
ออกมาจ�านวนมากท�าให้มีการกดราคารับซื้อ1 สถานการณ์เช่นนี ้คงไม่มีรัฐบาลไหนอยากให้เกิดขึ ้น  
เพราะส่งผลกระทบกบัเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ รฐับาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จ�าเป็นต้องหามาตรการมาจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวอย่างเร่งด่วน ในขณะเดยีวกนักเ็กดิปรากฎการณ์
ที่ชาวนาขายข้าวเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างแพร่หลาย
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ประเทศไทยจึงได้ใช้นโยบายจ�าน�าข้าว ท�าให้เกิดสต็อกข้าว 
จ�านวนหลายล้านตันที่รอการระบายสู่ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2557 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาราคา
ข้าวตกต�่าอีกครั้งหนึง่ โดยนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีต
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าราคาข้าวไทยลดลงต�่า
กว่าปี 2556 เนื่องจากความผิดพลาดของนโยบายจ�าน�าข้าว
ของรัฐบาล ผนวกกับภาวะผลผลติข้าวในตลาดโลกทีเ่พิม่
จ�านวนสูงขึ้น กอปรกับมีสิง่ทดแทนข้าวเข้าสู่ตลาดเป็น
ปริมาณมาก อาทิ ข้าวสาลี และข้าวโพด เป็นต้น3

ราคาข้าวตกต�่าครั้งใหญ่ ปี 2559

แม้ว่าปัญหาราคาข้าวตกต�่าจะเป็นวิกฤตเรื้อรังของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 เกษตรกรไทยต้อง
ประสบปัญหาหนักที่สุดในรอบหลายปี โดยข้าวเปลือกหอม
มะลิทีเ่ดิมราคาตันละ 12,090 บาท ในช่วงเดือนกันยายน 
2559 ได้ลดลงเหลือเพียงตันละ 10,500 บาท ในช่วง 
ปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกัน การท�าความเข้าใจสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ราคาข้าวลดต�่าลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนัน้ 
จ�าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าราคาข้าวปัจจบัุนจะถกูเกง็ล่วงหน้า 
โดยพ่อค้า ซึ่งอาศัยการประเมินอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ
ของผู้บริโภค) และอุปทาน (ความต้องการขายของผู้ค้า –  
ผู้ผลิต) รวมถึงการเจรจาซื ้อขายและส่งออกข้าวของ
ประเทศไทยทีเ่ป็นการเจรจาล่วงหน้า เพื่อน�าข้อมูลตัวเลข 
มาเป็นฐานรับซื้อข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว4 แต่ด้วยความที ่
การประเมินอุปทานในปี 2559 มีความผันผวนอย่างมาก  
ส่งผลให้ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 พ่อค้าเก็งราคาข้าวที่จะ
ส่งขายในช่วงเดอืนธนัวาคม (ช่วงหลังฤดเูกบ็เกี่ยว) ผิดพลาด 
ทัง้น ีป้ ัจจัยทีส่ ่งผลให้อปุทานราคาข้าวมีความผนัผวน 
สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่

1) เมือ่ต้นปี 2559 ประเทศไทยได้รับอทิธิพลจาก
ภาวะเอลนิโญ เกิดภาวะฝนแล้ง ผลผลิตทางการเกษตร 
มปีริมาณน้อย พ่อค้าต่างประเมนิว่าราคาข้าวจะต้องสงูขึน้
จึงพากันสต็อกข้าวเก็บไว้ แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559  
ภาวะเอลนิโญเริ่มคลีค่ลาย มีฝนตกชุกในบริเวณภาคกลาง 
ภาคอีสาน และภาคเหนือ พ่อค้าจึงมีทัง้ข้าวเปลือกทีร่อ 
เก็บเกี่ยวและข้าวเปลือกทีส่ต็อกเก็บไว้เพื ่อรอจ�าหน่าย
จ�านวนมาก และเมือ่ข้าวเปลือกกลุ่มแรกยังไม่ถูกจ�าหน่าย

ออกไปตามทีค่วรจะเป็น พ่อค้าก็ประสบกับปัญหาขาด 
สภาพคล่องเร่ืองค่าใช้จ่ายส�าหรับการซ้ือข้าวในฤดเูพาะปลูก 
ครั้งต่อไป

2) ประเทศไทยขาดระบบพยากรณ์ผลผลิตและ 
การรายงานการสต็อกข้าวทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชน 
ท�าให้พ่อค้าแต่ละรายขาดข้อมูลทีแ่ม่นย�าในการประเมิน
ปรมิาณผลผลิต เม่ือไม่ทราบปรมิาณการผลิตที่ชดัเจน พ่อค้า
ก็จะต้องออกส�ารวจพื้นทีโ่ดยการเก็บข้อมูลจากโรงสีและ
พ่อค้ารายย่อยในท้องถิ่น จากน้ันจงึประมาณการตวัเลขด้วย
ตวัเองซึ่งอาจจะได้ค่าเฉล่ียท่ีไม่ตรงกบัค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 
จนน�าไปสู่การก�าหนดราคาที่ต�่ากว่าที่ควรจะเป็น

เคราะห์ซ�้ากรรมซัด  
ภาพลักษณ์ข้าวไทยถูกบิดเบือน

นอกจากปัญหาราคาข้าวตกต�่าแล้ว ข้าวไทยยังได้รับ
ผลกระทบเชิงภาพลักษณ์ในต่างประเทศ ท�าให้ความนิยม 
ลดต�่าลง เช่น กรณีทีห่ญิงสาวชาวสหรัฐฯ รายหนึง่น�าข้าว
หอมมะลิของประเทศไทยไปคั่วและผัดในกระทะจนเกิดไฟ
ลุกไหม้กลายเป็นสีด�า จากนัน้ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงใน
อินเทอร์เน็ตและแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นข้าวผสม
พลาสติก และเผยแพร่ข่าวออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว5 
แม้ภายหลังจะมีการน�าข้อเท็จจริงออกมาชี้แจงว่าข้าวหอม
มะลิจากประเทศไทยไม่มีการปนเปื้อนสิง่แปลกปลอมใดๆ  
แต่ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกก็ต้อง 
ส ูญเส ียความน่าเชื ่อถือในระดับหนึง่ อีกทัง้คู ่ค ้าของ
ประเทศไทยบางกลุ่มได้เพิ่มการตรวจสอบด้านมาตรฐาน
สินค้าประเภทข้าวมากยิ่งขึ้น เพราะหวั่นเกรงว่าจะมีผลเสีย
ต่อสุขภาวะของประชาชนในประเทศ

มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวนา

ปัญหาราคาข้าวตกต�่าน�าไปสู่กระแสเรียกร้องอย่าง
กว้างขวางให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ 
ผลกระทบ ในเบือ้งต้นคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) ได้ด�าเนินโครงการ “จ�าน�ายุ้งฉาง”  
โดยมอบเงนิช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นจ�านวนตนั
ละ 9,500 บาท พร้อมเพิ่มค่ายุ้งฉางตันละ 1,500 บาท  
และค่าเกบ็เกี่ยวอีกตนัละ 2,000 บาท รวมแล้วเป็นเงนิมูลค่า 
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13,000 บาทต่อปริมาณข้าวหนึ่งตัน6 กระทรวงพาณิชย์ก็ได้
ร่วมกับภาคเอกชนส่งเสรมิการขายข้าวท้ังแบบออนไลน์และ
ในตลาดปกติ โดยสนับสนุนให้กลุ่มชาวนาที่มีศักยภาพหรือ
มคีวามรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ด�าเนนิการจ�าหน่ายเองโดย 
ไม่ต้องขออนุญาตหรือจดทะเบียนการค้า เพื่อมุ่งระบาย
ปรมิาณข้าวออกจากสตอ็กให้ได้โดยเรว็ ส่วนสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประสานความร่วมมอืกับ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละพื้นทีใ่นการสรรหา
เครื่องจักรช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาเพื่อเป็นการลด
ต้นทุน ตลอดจนช่วยหาช่องทางกระจายการขายข้าวให้แก่
ชาวนาอีกทางหนึ่ง

ส่วนรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ป.ต.ท.) จ�ากัด (มหาชน) ก็จัดท�าโครงการ 
“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” เปิดโอกาสให้เกษตรกรน�า
ข้าวสารมาจ�าหน่ายในบริเวณสถานีบริการน�้ามันโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย พร้อมกนัน้ียังวางแผนรบัซื้อข้าวจากชาวนามามอบ
เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะเดียวกัน 
บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัซื้อข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกร แล้วน�ามาจ�าหน่ายใน 
รูปแบบสินค้าลดราคา รวมทัง้ยังเปิดแคมเปญสมาชิกบัตร
บางจากสามารถใช้สะสม 300 คะแนนแลกข้าวหอมมะลิ  
1 กิโลกรัม 

ส�าหรับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทเทสโก้โลตัส  
ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญในการบรรเทาปัญหา
ราคาข้าวลดต�า่ลง โดยการส่งข้าวหอมมะลิไปจ�าหน่าย 
ยังสาขาต่างๆ ครอบคลุมทั่วโลกกว่า 6,900 สาขา ซึ่งจุดนี้
ไม่ใช่เพยีงการช่วยเหลอืชาวนา แต่ยังเป็นการประชาสัมพนัธ์
ข้าวหอมมะลขิองไทยให้เป็นท่ีรูจ้กัแก่สายตาชาวโลกอีกด้วย

การแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ของชาวนา

ปัญหาราคาข้าวตกต�่า ท�าให้ชาวนาจ�านวนไม่น้อย
พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยแสวงหาช่องทางตลาด
ใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อท�าการตลาดโดยตรง ไม่ต้อง 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�าให้ชาวนาจ�านวนไม่น้อยสามารถ
ระบายข้าวได้จ�านวนมาก ด้วยราคาขายท่ีสูงกล่าราคาตลาด 
เช่น ฟาร์มบ้านชดัเจนพจิติร ได้ขายข้าวอินทรย์ีปลอดสารพษิ  

ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วได้ผลตอบรบัท่ีดี ปัจจบัุนมียอดจ�าหน่าย
เดือนละหลายพันกิโลกรัม ส่วนเฟซบุ๊ก สิริมณี มณีท่าโพธิ์ 
ขายข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมนิน บรรจุใส่ถุงพร้อมท�า
สติ๊กเกอร์อย่างดี นอกจากนีย้ังมีเว็บไซต์ไทยไรซ์ เป็นพื้นที่
ขายข้าวออนไลน์แห่งใหม่ท ีพ่ัฒนาวิธีการขายมาโดย 
คุณพิจารณ์ แจ้งสว่าง ให้ชาวนาน�าข้าวของตัวเองมาขาย 
ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถก�าหนดราคาได้เอง โดยที่ 
ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อข้าวได้ด้วย 

แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดของ ดร.เดชรตั 
สุขก�าเนิด หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรพัยากร  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแนะน�า 
ให้ลูกหลานชาวนามาช่วยพ่อแม่ขายข้าว โดยระบุว่าลูก
ชาวนาน่าจะเป็นผู้ทีส่ามารถช่วยกระจายข้าวได้เร็วทีสุ่ด 
เพราะสามารถประสานกับพ่อแม่ทีเ่ป็นชาวนาโดยตรง  
น�าข้าวมาขายให้กับคนใกล้ตัว หรือ โพสต์ขายข้าวผ่านทาง
สื่อออนไลน์7

มุมมองการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต�่า 
ในอนาคต

รัฐบาล หน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้อง รวมทัง้นักวิชาการ  
ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในการทีจ่ะแก้ไขปัญหาราคา
ข้าวตกต�่ามากมาย อาทิ ดร.สุทธกิร กิ่งแก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์
ให้ค�าปรกึษาและพฒันาผู้บรหิารทางธรุกจิแห่งมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เสนอว่าภาครัฐควรจัดระบบอุปสงค์ และ
อุปทานของข้าว ก�าหนดจ�านวนการปลูก จ�านวนการขาย 
ประเภทการขาย ร่วมมือกันทั้งเกษตรกร รัฐบาล ภาคการ
ศึกษา และประชาชนโดยใช้การบูรณาการองค์ความรู้และ
หลักการบริหารจัดการ8 ในขณะที ่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ 
นกัวิชาการอาวุโสสถาบนัคลังสมองของชาติ เสนอทางออก
ว่า ควรปรับโครงสร้างการผลิตข้าวให้เกิดความสมดุล  
เน้นการผลิตข้าวทีเ่ป็นตลาดเฉพาะ โดยอาศัยชุมชนในการ
ขับเคลือ่น สร้างมาตรฐานข้าวขึ ้นมาใหม่ ข้าวชนิดใด 
เหมาะกับการน�าไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น น�าไปท�าเป็นเส้น
ก๋วยเตี๋ยว หรือท�าเป็นแป้ง รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยจะต้อง
เข้าใจมาตรฐานการผลิตข้าวในยุคยุคการค้าเสรีด้วย9 
นอกจากนีแ้นวทางการแก้ไขควรอยู่ในกรอบชุดนโยบาย
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14910 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

มาตรการทางกฎหมาย สนับสนุนการเก็บข้าวคงคลังและ
นโยบายด้านกลไกราคา การเร่งการส่งออก หรอืการระบายข้าว 
แบบต่างตอบแทน ซึ ่งมาตรการเหล่านีเ้ป ็นทางเลือก 
ในเชิงนโยบายทีภ่าคส่วนทีเ่กีย่วข้องควรพิจารณาแก้ไข
ปัญหา และควรค�านึงว่า “การจ�าน�าข้าว” ไม่ใช่ทางเลือก
เดียว แต่อาจจะมีทางเลือกอื่นที่มาทดแทนการรับจ�าน�าข้าว
ก็ได1้0

ทางออก

กล่าวได้ว่า ปัญหาราคาข้าวลดต�่าลงของไทยครั้งนี้
เป็นวิกฤตการณ์อาหารครั้งรุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
การด�าเนินการแก้ปัญหาท้ังระยะส้ันและระยะยาวจงึจ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยทัง้รัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ การร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการตลาดเพื่อเร่งระบายข้าว  
ช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเอื้ออาทร 

ต่อกัน ร่วมแรงร่วมใจกันให้ประเทศของเราก้าวผ่าน
สถานการณ์ดงักล่าวโดยเรว็ แต่การแก้ปัญหาระยะกลางและ
ระยะยาวนัน้ จ�าต้องอาศัยการปรับเปลีย่นนโนยายด้าน
การเกษตรครั้งใหญ่ ทีป่รับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต
ด้วยการจัดรูปทีด่ิน พัฒนาระบบชลประทาน ลดการใช้ 
สารเคมี และส่งเสรมิให้เกดิการผลิตสินค้าเกษตรท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บรโิภคอย่างแท้จรงิ ควบคูก่บัการพฒันา 
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการตลาดของชาวนา 
เพื่อให้สามารถปรบัเปล่ียนวธิกีารผลิตและการตลาด รวมท้ัง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าเกษตรของตน เพื่อเพิ่มรายได้และ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาในระยะยาว

ตัวอย่างราคาข้าวในท้องตลาด
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