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งานวชิาการตอบโจทยโ์ครงการจ าน าขา้ว  “ไทยก าหนดราคา
ขา้วในตลาดโลกไมไ่ด”้  
     ดร.อทิธพิงศ ์ มหาธนเศรษฐ ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ ไดท้ าการศกึษาวจัิยในหัวขอ้ ประเทศไทยมอี านาจเหนือตลาดในการสง่ออกขา้วจรงิหรอื” โดย
น าเสนอผลการศกึษาในงานสัมมนา “ขา้วไทยกับอ านาจเหนือตลาด” เมือ่วันที ่24 กันยายน 2556 ผลการศกึษา 
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 กรณีขา้วขาวโดยรวม ซึง่พจิารณาจากคา่
ระดับนัยส าคัญทางสถติแิสดงใหเ้ห็นวา่ 
ประเทศไทยไมม่อี านาจเหนือตลาดในการ
ก าหนดราคาขา้วในตลาดจนี อนิโดนีเซยี 
สหรัฐอเมรกิาและแอฟรกิา ใต ้ เน่ืองจาก
ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขันอยา่ง
รนุแรงจากขา่วสง่ออกของเวยีดนามและ
อนิเดยี ซึง่สามารถทดแทนกับขา้วของไทย
ไดด้ ี  ในงานศกึษาจะประยกุตใ์ชแ้นวคดิ
ทฤฎีเศรษฐศาสตรเ์กีย่วกับตลาดทีผู่ม้ผีูข้าย
นอ้ยราย ซึง่รวมเอาปัจจัยทางดา้นการ
ทดแทนกันระหวา่งสนิคา้ของผูข้ายและ
พฤตกิรรมการแขง่กันระหวา่งผูข้ายเอาไวใ้น
การวเิคราะห ์ โดยการวเิคราะหม์ุง่ตรวจสอบ
วา่ ประเทศไทยมอี านาจเหนือตลาดในการ
สง่ออกขา้วหรอืไม ่โดยการประมาณคา่
ความยดืหยุน่ของอปุสงคค์งเหลอืตอ่
ขา้วสารสง่ออกของไทย ดร.อทิธพ์งศ ์ มี
ขอ้สังเกตวา่ การมสีว่นแบง่ตลาดสงู
ไมไ่ด ้แสดงถงึอ านาจเหนือตลาด โดย
ยกตัวอยา่งวา่ ถา้เราพจิารณาเปรยีบเทยีบ
สว่นแบง่ตลาดระหวา่งรถเบนซก์บัโต
โยตา้ จะเห็นวา่โตโยตา้มสีว่นแบง่ตลาดสงู
กวา่เบนซม์ากแตไ่มไ่ดห้มายความวา่ โต
โยตา้จะมอี านาจเหนือตลาดก าหนดราคา
ได ้ มากกวา่เบนซ ์ ในทางตรงกันขา้ม เรา
พบวา่ ผูผ้ลติรถเบนซม์อี านาจก าหนดราคา
เหนือตลาดมากกวา่โตโยตา้ เพราะสามารถ
ทีจ่ะเลอืกขายนอ้ยๆ แลว้ก าหนดราคาให ้
สงูๆ เพือ่ใหไ้ดก้ าไรมากๆ  
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ไมน่่าเชือ่ก็ตอ้งเชือ่ โครงการประชานยิมรับจ าน าขา้วทกุเม็ดตนัละ 15,000 บาท ของ รัฐบาลนายกฯยิง่ลักษณ์ ชนิ

วัตร ทีก่ลายเป็น “มหากาพยแ์หง่การคอรรั์ปชนั” ยังสง่ผลใหรั้ฐบาลถังแตก เป็นหนี้ชาวนา ผูย้ากจนกวา่ 130,000 

ลา้นบาท (ไมร่วมเงนิทีข่าดทนุจากการขายขา้วรับจ าน าไปแลว้ 2 แสนกวา่ลา้นบาท) 

ท าให ้รัฐบาลนายกฯยิง่ลักษณ์ ตอ้งตกอยูใ่นสภาพ “ไมม่ไีมห่นี ไมจ่่าย” แต ่“เบีย้วนัดจ่ายเงนิชาวนา” ไปเรือ่ยๆ 

หลายครัง้แลว้ จนถงึวันนี้ก็ยังไมรู่จ้ะไดเ้งนิเมือ่ไร ลา่สดุ ชาวนาทกุภาค ตัง้แต ่เหนือ อสีานกลาง ใต ้และ ตะวันตก 

ไดร้วมตัวกันปิดถนนเพือ่เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลจ่ายเงนิคา่ขา้วทีต่ดิคา้งมานานกวา่ 4 เดอืนแลว้ 

โครงการประชานยิม “รับจ าน าขา้วทกุเม็ดในราคาตนัละ 15,000 บาท” ถอืเป็น “บาป” ทีรั่ฐบาลท าไวก้บัชาวนา 

เพราะแทนทีจ่ะท าใหช้าวนารวยขึน้อยา่งทีว่าดฝันใหช้าวนาเคลบิเคลิม้ แต ่2 ปีทีผ่่านมากลับท าใหช้าวนาทั่ว

ประเทศจนลงถว้นหนา้ มแีต ่พอ่คา้ขา้วบางกลุม่ โรงสบีางกลุม่ และ นักการเมอืงบางกลุม่ เทา่นัน้ทีร่วยกันพงุปลิน้ 

แถมยัง ท าใหต้น้ทนุการท านาเพิม่ขึน้ แตค่ณุภาพขา้วกลับลดลง และ ท าลายตลาดขา้วไทยในตลาดโลกเสยีหาย

ยับเยนิ จนประเมนิมลูคา่ไมไ่ด ้

ไมรู่อ้กีกีส่บิปี ตลาดขา้วไทยในตลาดโลกจงึจะฟ้ืนกลับมาไดอ้กี 

น่าสงสารทีส่ดุก็คอื ชาวนาผูย้ากจน ลงทนุปลกูขา้วไปกลางปีทีแ่ลว้ พอขา้วสกุเกบ็เกี่ยวขายไปโครงการรับจ าน า

ของรัฐบาล ก็ถกูหกัคา่ความชืน้ไดเ้งนิไมถ่งึตนัละ 15,000 บาท และไมไ่ดรั้บเงนิทนัท ีไดแ้ตใ่บประทวน จนบดันี้

จ าน าขา้วไป 4 เดอืนแลว้ ใบประทวนก็ยังเบกิเงนิจากรัฐบาลไมไ่ด ้และยังไมรู่จ้ะไดเ้มือ่ไหร ่ฤดปูลกูขา้วใหมก่็ก าลัง

จะมาถงึ หนี้เกา่ก็ยังไมไ่ดใ้ช ้เพราะยังไมไ่ดเ้งนิขายขา้วจากรัฐบาล ดอกเบีย้เกา่ก็พอกพนู หนี้ใหมก่็ก าลงัจะมา 

เพราะตอ้งไปกูเ้งนิมาลงทนุปลกูขา้วลว่งหนา้ 

นี่คอื ผลรา้ยมหันต ์จาก โครงการประชานยิม ของ นักการเมอืง ทีห่วังใชโ้ครงการประชานยิมซือ้เสยีงคนจน โดย

ไมส่นใจความมั่นคงของประชาชนและประเทศในระยะยาว 

นติยสารขา้วไทย ฉบบัสง่ทา้ยปีทีแ่ลว้ ไดล้งบทวจัิย “โครงการวัดระดับการแขง่ขนัในตลาดสง่ออกขา้วไทย” ของ 

ดร.อทิธพิงศ ์มหาธนเศรษฐ ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตรฯ คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ซึง่ไดศ้กึษา นโยบายรับจ าน าขา้วของรัฐบาล ในชว่งสองปีทีผ่่านมา เพือ่หวังยกระดับ

ราคาขา้วในตลาดโลก แตผ่ลวจัิยกลับพบวา่ “2 ปีนโยบายรับจ าน าขา้ว ประเทศไทยไรอ้ านาจเหนือตลาด ในการ

สง่ออกขา้วโดยสิน้เชงิ” 
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การวจัิยไดโ้ฟกัสไปที ่ตลาดสง่ออกขา้วไทยทีส่ าคญัใน 4 ภมูภิาค คอื จนี อนิโดนีเซยี สหรัฐฯ และ แอฟรกิาใต ้

โดยใชข้อ้มลูสถติติัง้แตปี่ 2541-2554 โดยก าหนดให ้ไทยตอ้งแขง่กับเวยีดนามในการสง่ออกขา้วไปจนีและ

อนิโดนีเซยี และ ไทยตอ้งแขง่กับอนิเดยีในการสง่ออกขา้วไทยไปยังสหรัฐฯ และแอฟรกิาใต ้

ผลวจัิยพบวา่ ราคาขา้วไทยไมไ่ดป้รับตัวขึน้สงูตามทีรั่ฐบาลคาดหวัง และ ไมม่อี านาจเหนอืตลาดในการสง่ออก ทัง้ 

“ขา้วขาว” และ “ขา้วหอมมะล”ิ เพราะ ประเทศคูแ่ขง่มขีา้วทดแทนขายแขง่กับไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ “ขา้วขาว

รวมทกุชนดิ” ทีม่กีารแขง่ขนักันรนุแรง ขา้วขาวจากเวยีดนามและอนิเดยีมรีาคาถกูกวา่ สามารถทดแทนขา้วไทยได ้

เป็นอยา่งด ีท าใหไ้ทยตอ้งเสยีตลาดขา้วใหก้บัคูแ่ขง่ เพราะขายแพงกวา่ 

โดยเฉพาะ “ขา้วหอมมะล”ิ ทีเ่ราเชือ่วา่เป็นขา้วทีด่ทีีส่ดุในโลก ผลการศกึษากลบัพบวา่ การสง่ออกขา้วหอมมะลกิ็

ไมม่อี านาจเหนือตลาดในจนี สหรัฐฯ และแอฟรกิาใต ้และ ไมม่ผีลตอ่ราคาเพราะม ี“ขา้วเวยีดนาม” ที ่ทดแทนขา้ว

หอมมะลใินจนี ไดเ้ป็นอยา่งด ีและ อนิเดยีก็มขีา้วทดแทนขา้วหอมมะลไิทยในสหรัฐฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

โครงการรับจ าน าขา้ว ถา้ยังขนืท าตอ่ไป ก็มแีตจ่ะเจ๊งกันหมดตัง้แต ่ชาวนา โรงส ีไปจนถงึ ผูส้ง่ออก ยกเวน้ 

“นักการเมอืง” ทีจ่ะรวยอยูก่ลุม่เดยีว. 
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แมก้ารเมอืงจะเป็นทีส่นใจตดิตาม เพราะกระทบกับการใชช้วีติประจ าวัน แตเ่รือ่งปากทอ้ง การท ามาหากนิก็ส าคัญ

จนละวางพักเวน้นานไมไ่ด ้การหยบิเรือ่งของขา้วโพดมากลา่วถงึทา่มกลางกระแสคา้นการเลอืกตัง้ของมวลมหา

ประชาชนจงึจ าเป็นขอ้มลูจากการศกึษาวจัิยและรายงานตอ่ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 

เมือ่วันที ่22 ม.ค.57 ซึง่เป็นการเปิดเผยสาระทีท่ าใหเ้หน็วา่ การละเลยตอ่พชืชนดินี้จะมผีลเสยีตอ่รายไดข้อง

ประเทศชาต ิคณุภาพการผลติอาหาร และเป็นผลรา้ยตอ่ชวีติคนไทย 

ขา้วโพด ทีผ่ลติเพือ่เป็นอาหารสตัว ์หากปรมิาณไมพ่อ คณุภาพดอ้ย ก็สง่ผลถงึเนื้อสตัวท์ีไ่ดจ้ะไมด่ ีมไีมพ่อ อาจ

ท าใหค้นไทยขาดโปรตนี สารอาหารทีม่ปีระโยชน์ตอ่รา่งกายและสตปัิญญา 

ดร.กัมปนาท วจิติรศรกีมล คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์หัวหนา้โครงการวจัิย เกริน่น าวา่ขา้วโพด

เลีย้งสตัวข์องไทยมพัีฒนามานานกวา่ 5 ทศวรรษแลว้ เริม่จากการน าสายพันธุข์องประเทศกัวเตมาลามาปลกูและ

พัฒนาโดยนักวจัิยไทยในสมัยนูน้จนเกดิสายพันธุใ์หม ่“สวุรรณ1”ซึง่ตา้นทานโรค และใหผ้ลผลติสงู เกษตรกร

ปลกูกนัอยา่งแพรห่ลาย กลายเป็นฐานการพัฒนาตอ่ยอดอตุสาหกรรมการผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องเอกชนมาจน

ปัจจุบนั 

การวจัิยครัง้นี้ ดร.กัมปนาท ค านวณใหเ้หน็วา่ การไดข้า้วโพดพันธุส์วุรรณ 1 เมือ่น ามาประเมนิมลูคา่ผลตอบแทนปี

แรก พ.ศ. 2509 ได ้4,651.99 ลา้นบาท และตัวเลขในปี 2556 ดดีสงูขึน้เป็น 46,082.48 ลา้นบาท 

เป็นขอ้พสิจูน์วา่งานวจัิยเพือ่พัฒนาจะสรา้งมลูคา่เพิม่อยา่งมหาศาล 

การทีไ่ทยและประเทศกลุม่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้10 ประเทศจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซยีน ในปี 2558 ทีท่ า

ใหก้ารเคลือ่นยา้ยวัตถดุบิ และแรงงานภายในกลุม่ท าไดเ้สร ีจงึมผีลตอ่ขา้วโพดในฐานะวัตถดุบิอาหารสตัว ์จงึตอ้ง

ปรับตัวใหท้นัความเปลีย่นแปลง 

ทกุวันนี้ เรามขีอ้จ ากัดมากมาย โดยเฉพาะจากกฎหมายคุม้ครองพันธุพ์ชืของไทยทีไ่มส่อดรับกับภาวะปัจจุบัน และ

การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน จงึเกดิผลกระทบตอ่การพัฒนาสายพันธุแ์ละอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์

การขยายตัวจากการสง่เสรมิพชือืน่ เชน่ ยางพารา ทีท่ าใหพ้ืน้ทีป่ลกูขา้วโพดลดลงเพือ่ปลกูยาง 

ตัวแทนจากภาคเอกชนทีเ่ขา้รว่มวงสมัมนาครัง้นี้ เสนอมมุมองทีต่อ้งใสใ่จ โดย ดร.บญุญานาถ นาถวงษ์ ผอ.ฝ่ายรัฐ

กจิ บรษัิทมอนซานโต ้ไทยแลนด ์จ ากัด ผูผ้ลติเมลด็พันธุพ์ชืรายใหญ่กลา่ววา่ ขอ้มลูจากกระทรวงเกษตรของ

สหรัฐอเมรกิา คาดวา่ในปี ค.ศ.2050 จะมคีวามตอ้งการขา้วโพดเพิม่เป็น 14 ลา้นตัน แตพ่ืน้ทีก่ารเพาะปลกูใน

อาเซยีนโดยเฉพาะ เวยีดนาม ไทย ฟิลปิปินส ์อนิโดฯ รวมถงึปากสีถาน จะลดลงรอ้ยละ 14 โดยมปัีญหาวา่ จะตอ้ง

เพิม่ผลผลติตอ่ไรเ่ป็นรอ้ยละ 24 เพราะความตอ้งการอาหารสตัวเ์พิม่ข ึน้รอ้ยละ 45 อาหารคนและการบรโิภคดา้นอืน่

อกีรอ้ยละ 35 จงึตอ้งเพิม่การผลติ ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งง่ายเพราะยังไมส่ามารถปรับปรงุพันธุใ์หด้ขี ึน้ได ้ขณะทีพ่ืน้ที่

เพาะปลกูลดลง 

ทัง้นี้ ภาคเอกชนมคีวามเห็นวา่ประเทศไทยมโีอกาสยกระดับเป็น “ซเูปอรม์ารเ์กตเมล็ดพันธุ”์ เพราะมศีักยภาพใน

การเป็นผูใ้หเ้มลด็พันธุ ์ปัจจัยการผลติ เครือ่งจักรกลการเกษตร และการฝึกอบรมแกป่ระเทศเพือ่นบา้น โดยเกดิขึน้

ไดด้ว้ยการรวมตัวกับประเทศขา้งเคยีง เชน่ กัมพชูา ลาว เมยีนมาร ์



บทสรปุจากการรว่มรับฟังการรายงานผลการวจัิยครัง้นี้ พบวา่ พชืผลทางการเกษตรซึง่เป็นฐานการผลติอาหารทัง้

ของคนและสตัว ์มคีวามส าคัญ การสรา้งความมั่นคงทางอาหารของมนุษย ์ตอ้งใสใ่จกับการผลติอาหารสตัว ์เพือ่ให ้

ไดก้ารบรโิภคทีม่คีณุภาพ 

การจัดการเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร ดว้ยการเพิม่ราคา สรา้งกจิกรรมเชน่การรับจ าน าขา้วราคาสงู หรอืเรง่รัดขยาย

พืน้ทีป่ลกูยางพาราเพราะหวังราคาด ีเชือ่วา่จะรองรับตลาดรถยนตไ์ดใ้นชว่งเวลาหนึง่ แมเ้ป็นเรือ่งด ีแตถ่า้ไม่

รอบคอบพอ ก็สง่ผลถงึพชือืน่ เชน่ขา้วโพดทีก่ าลังเผชญิอยู ่

ทา่มกลางกระแสการเมอืงทีข่ัดแยง้อยา่งรนุแรง ตอ่สูก้ันเพือ่จะเลือ่นการเลอืกตัง้หรอืจะปฏริปูกอ่น เป็นความส าคัญ

เฉพาะหนา้ทีท่กุวงการก าลังสนใจ 

แตเ่รือ่งของอาหารสตัวท์ีจ่ะมผีลตอ่ความมั่นคงทางอาหารส าหรับมนุษยก์็ละเลยไมไ่ด ้

ใสใ่จและวุน่วายกับการเมอืงและปัญหาขา้วขนาดไหน ก็ไมค่วรละทิง้ขา้วโพดเป็นอันขาด! 
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คณะท างานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรอีกด้วย โดยการสมัมนาดงักลา่วจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1-2 ธนัวาคม 2556 ทัง้นี ้

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) นบัเป็นความร่วมมือระหวา่งส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้/วเิคราะห์เพ่ือความเป็นเลศิทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกนั โดยเร่ิม

ด าเนนิการมาตัง้แต่วนัท่ี 9 สงิหาคม 2555 เป็นต้นมา 
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