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ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทศวรรษที่ผ่า นมา การส่งออกข้าวไทยเผชิญความท้า ทายทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่เกิดบ่อยขึ้น ผลผลิตข้าวโลกที่เพิ่มขึ้น และประเทศคู่แข่งพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น ทาให้ไทย
เสียส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่คู่แข่งหลักอย่างเวียดนามและอินเดียยังรักษาหรือเพิ่มส่วน
แบ่งตลาดส่งออกได้ โดยในปี 2563 ไทยส่งออกข้าวลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อน ขณะที่เวียดนามส่งออกข้าว
ลดลงเพียงร้อยละ 2 จากมาตรการห้ามส่งออกข้าวเพื่อรักษาปริมาณข้าวในประเทศในช่วง COVID-19 และ
อินเดียส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทาให้การส่งออกข้าวไทยตกมาเป็นที่ 3 จากอดีต
เคยอยู่ที่ 1
สาเหตุที่ทาให้ข้าวไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเกิดจาก (1) ปัญหาผลิตภาพต่าและต้นทุนสูงทาให้
ข้ า วไทยแข่ งขันด้า นราคาไม่ ได้ โดยผลผลิตต่อไร่ของไทยในปี 2561 เฉลี่ย อยู่ ที่ 495 กก.ต่อไร่ เที ยบกับ
เวียดนามที่ 931 กก.ต่อไร่ ขณะที่ต้นทุนของไทยสูงกว่าเวียดนามถึงร้อยละ 30 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้
ไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ (2) พันธุ์ข้าวไทยไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค ไทยส่งออก
ข้าวขาวเป็นหลัก ซึ่งเป็นข้าวพื้นแข็งราคาถูกและแข่งขันที่ราคา แต่ปัจจุบันผู้บริโภคต่างประเทศหันมาบริโ ภค
ข้าวพันธุ์พื้นนุ่มมากขึ้น เพราะราคาไม่แพงแต่มีความนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ แม้ในไทยมีการพัฒนาข้าวพันธุ์พื้น
นุ่มและได้รับการรับรองแล้วหลายพันธุ์ แต่ปลูกไม่แพร่หลายนัก จึงยังไม่มีผลผลิตป้อนตลาด ขณะที่เวียดนาม
พัฒนาพันธุ์ข้าวนุ่มและส่งออกแล้ว และ (3) การเน้นแข่งขันราคาในระยะสั้น ทาให้ภาคการผลิตอ่อนแอลง
เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าโภคภั ณฑ์ ที่ มี ค วามแตกต่างน้อ ย ผู้ ส่ง ออกข้าวไทยจึง เน้นแข่ง ขั นราคาเป็น หลั ก
โดยเฉพาะกับคู่แข่งอย่างเวียดนามที่ส่งออกชนิดข้าวใกล้เคียงกัน ในอดีตราคาส่งออกข้าวขาวไทยเฉลี่ยสูงกว่า
เวียดนามประมาณ 40 USD/ตัน แต่ไทยกลับส่งออกได้มากกว่า เนื่องจากผู้ซื้อเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐาน
ที่ไม่มีกรวดและหินปน แต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาคุณภาพข้าวและการผลิต ทาให้ความได้เปรียบของไทยเริ่มลดลง
ผู้ส่งออกพยายามแข่งขันลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายและรักษากาไรให้เท่าเดิม ทาให้เกิดการกดราคาต่อกันเป็น
ทอดๆ ทั้งราคารับซื้อจากโรงสี และชาวนาตามลาดับ (รูปที่ 1) ปัญหาทั้งหมดจึงถูกผลักไปให้ชาวนาที่ไม่มี
อานาจต่อรองและไม่สามารถลดต้นทุ นที่ สูง ได้ ท าให้ ความเป็นอยู่ของครัวเรือนชาวนาอ่อนแอลง ท้ ายสุด
ภาครัฐเข้ามาช่วยอุดหนุนรับภาระเฉลี่ยปีละไม่ต่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท เป็นวงจรที่ยากจะแก้ไขเพราะต้นเหตุ
ปัญหาที่แท้จริงยังคงอยู่ ทาให้การยกระดับและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวไทยไม่คืบหน้า
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รูปที่ 1 : การแบ่งสรรผลกาไรในห่วงโซ่อปุ ทานข้าวไทย
ข้อมูลปี 2560
ผูส้ ง่ ออก

จานวนราย
(ราย)

รายได้ของกลุม่
(แสนล้านบาท)

272

3.19

4

18.41

1,046

2.81

6

6.27

4.1
ล้าน

2.80

6

0.01

Profit Margin กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อราย
(%)
(ล้านบาท)

โรงสี
ชาวนา

ที่มา : CPFS, สศก., คานวนโดยผู้เขียน

ในอดีตไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 เพราะคุณภาพและมาตรฐาน ตัวอย่างเช่นในช่วงปี 25582562 ไทยส่งออกข้าวได้มากกว่าเวียดนาม (รูปที่ 2) เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพข้าว ท่ามกลางภาวะราคา
และค่าเงินบาทไทยที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับค่าเงินดองเวียดนามที่อ่อนตัว แต่ในระยะหลังเวียดนามได้พัฒนาพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมข้าวไทย ความได้เปรียบด้านนี้ของไทยจึงค่อยๆ ลดลง ทาให้ผู้ ส่งออก
ไทยหันไปแข่งขันด้านราคากับข้าวของเวียดนามที่มีต้นทุนและราคาที่ต่ากว่า แต่นักค้าข้าวในตลาดโลกรู้กันดีว่า
ข้าวไทยไม่สามารถที่จะใช้ราคาแข่งขันได้อีกต่อไป กรณีที่เห็นได้ชัดคือในปี 2563 เวียดนามลดราคาข้าวขาว
แข่งกับจีนที่ลดราคาเพื่อระบายสต็อกข้าว ทาให้ราคาข้าวขาวเวียดนามต่ากว่าไทยถึง 100 USD/ตัน ซึ่งไทยไม่
สามารถลดราคาไปแข่งขันได้ขนาดนั้น ขณะที่เวียดนามลดราคาได้มากเพราะส่วนต่างราคาขายและต้นทุ น
(margin) ที่สูงกว่าไทยมาก ซึ่งต้นตอของปัญหานี้เกิดจากปัจจัยด้านอุปทานที่ควรถูกหยิบยกมาแก้ไข
รูปที่ 2 : ปริมาณส่งออกข้าวเทียบกับราคาส่งออก
VND
THB

ที่มา : USDA , ธปท.

ดังนั้น ทางออกจึงควรกลับไปแก้ให้ตรงจุด โดย (1) ผลิตพันธุข์ ้าวให้ตรงความต้องการตลาด และ
หาตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตลาดข้าวพื้นนุ่มกาลังขยายตัว ในหลาย
ประเทศ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ใกล้ชิดตลาดต่างประเทศควรส่งสัญญาณล่วงหน้าเพือ่ ให้ภาคการผลิตมีเวลา
ปรับตัวไม่ให้เสียโอกาสเข้าสู่ตลาดข้าวลักษณะนี้ รวมทั้งหาตลาดข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ที่มี
แนวโน้มขยายตัวตามกลุ่มผู้บริโภคที่ยอมจ่ายแพงเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น (2) เพิ่มผลผลิตต่อไร่เพื่อให้ต้นทุน
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เฉลี่ยลดลง งานศึกษาหลายฉบับ1 พบว่าการใช้ปุ๋ยสั่งตัด หรือปุ๋ยที่ผสมเองให้มธี าตุอาหารตรงกับความต้องการ
จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนลง เพราะข้าวได้สารอาหารที่ต้องการและไม่เสียปุ๋ยส่วนเกินที่ไม่จาเป็น
ทาให้พืชทนทานกับโรคและแมลงได้มากขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีกาจัดโรคและแมลงได้อีก รวมทั้ง
การเพาะปลูกข้าวให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจัดการดินตามระดับความอุดมสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มผลผลิต
เฉลี่ยร้อยละ 20 (และสูงสุดถึงร้อยละ 60) หากชาวนาได้นาไปปรับใช้จะช่วยเพิ่มกาไร ซึ่งสามารถใช้รองรับ
วันที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นใจได้ เช่น ราคาข้าวปรับลดจากความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลง และ (3) ลด
ต้นทุนปัจจัยการผลิตหลักลง โดยต้นทุนปุ๋ยที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 26 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งไทยต้องนาเข้าปุ๋ย
มากกว่าร้อยละ 95 เราพบว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 แม้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกที่คิดเป็นเงินบาทปรับ
ลดลงร้อยละ 18 แต่ราคาขายส่งปุ๋ยยูเรียในไทยกลับลดลงเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น2 และในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็ง
ขึ้นแต่ราคาปุ๋ยที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศกลับไม่ปรับลดลง ทาให้ชาวนายังมีต้นทุนที่สูงอยู่
ที่ผ่านมานโยบายภาครัฐเข้าไปแก้ปัญหาที่ปลายทาง เช่น ประกันราคา ประกันรายได้ อุดหนุนต้นทุน
หากรัฐจะผลักดันให้การส่งออกข้าวไทยออกจากวงจรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ควรหันมาเน้นนโยบายต้นทางด้าน
การผลิตเพื่อช่วยยกระดับผลิตภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน การมุ่งแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ไม่เข้าไปจัดการกับต้น
ตอของปัญ หาอย่างจริง จัง จะท าให้ความสามารถในการแข่ง ขันของข้าวไทยถูก กั ดกร่อนลงเรื่อย ๆ และ
ท้ า ยที่ สุ ด ความได้ เ ปรี ย บของไทยจากคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ สูง กว่ า ก็ จ ะหมดลง ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ควร
ปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาที่ตรงจุดจะช่วยให้การส่งออกข้าวไทยรอดและกลับมายั่งยืนในระยะยาว
---------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึง่ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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อ้างอิงจากงานศึกษาของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ และบุรี บุญสมภพพันธ์ (2250) เรื่องการ
จัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพือ่ การผลิตพืชอย่างยัง่ ยืน (ข้าวและอ้อย) และงานศึกษาของกรมการข้าว โดยกิง่ แก้ว คุณเขตและคณะวิจัย (2558) เรื่องรายงาน
ผลการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวตามเขตศักยภาพ การให้ผลผลิตของพื้นที่ปลูกข้าวของไทย
2
ข้อมูลจาก Bloomberg, กระทรวงพาณิชย์
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