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ขาวขึ้นราคา   ชาวนาหนาใส 
                                                            มนตรี  กลาขาย 

                                                   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 

************************************ 
 

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีประชากรอยูในภาคการผลิตนี้มากกวา 3- 7 ลาน
ครอบครัวท่ีรูจักกันในนาม “ชาวนา” แตแมวาประเทศไทยจะเปนเจาของการสงออกขาวเปนอันดับ1 
ของโลกมากวา 10 ปแลว ชาวนาก็ยังคงมีความยากจนเหมือนเดิม อยางไรก็ตามอาจเปนความโชคดี 
ของชาวนาไทยที่ไดรับผลกระทบทางออมจากสภาวะโลกรอนที่สรางความเสียหายอยางรุนแรงกับแหลง
ผลิตขาวของประเทศที่ปลูกขาวรายใหญของโลก จนเกิดวิกฤตขาวขาดแคลน (Rice Crisis) สงผลใหราคา
ตลาดโลกและในประเทศสูงขึ้นแบบไมเคยเปนมากอน จนอาจเปนจุดเปลี่ยนโครงสรางราคาขาวทั่วโลก 
แบบถาวร หากโอกาสตรงนี้เปนจริง ชาวนาไทยจะมีความเปนอยูที่ดีมีความเขมแข็ง และอาจเปนกระดกูสนัหลัง
ของชาติที่มั่นคงสืบไป 
สถานการณขาวไทยและขาวโลก 
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวระหวาง 60 – 65 ลานไร ผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 30 – 35 ลาน
ตัน แปรรูปขาวสารได 19 -20 ลานตัน มีการใชในประเทศราวๆ 60 % คือใชบริโภค อุตสาหกรรม อาหารสัตว 
เมล็ดพันธุ และสตอกไวบางสวน ประมาณการที่สงออกขาวสาร 7 – 9 ลานตันตอป  คิดเปนมูลคา70,000- 
90,000 ลานบาท เปนอันดับ1 ของโลกมากวา 10 ป สําหรับราคาขาวเปลือกในป 2550 ดังนี้ ขาวเปลือกทั่วไป 
ราคา 6,100 - 6,700 บาท/ตัน ขาวเปลือกหอมมะลิ 9,000 – 9,300 บาท/ตัน  ขาวเปลือกหอมมะลิ จังหวัด7,500 – 
7,800 บาท/ตัน ขณะที่ราคาป 2551 ปรับขึ้นมากโดยขาวเปลือกหอมมะลิ 12,500 – 12,700 บาท/ตัน ขาวเปลือก
ทั่วไปราคา 9,000 – 9,600 บาท/ตัน แตผลผลิตของขาวไทยยังคอนขางต่ํา คือ ขาวนาป 350 – 380 กก./ไร ขาวนา
ปรังชลประทาน 600- 700 กก./ไร ทําใหตนทุนการผลิตขาวนาปอยูที่ 4.50- 5.00 บาท/กก. และตนทุนขาวนา
ปรัง ระหวาง 3.50 – 3.90 บาท/กก. 
 สวนสถานการณขาวของโลก สรุปกวางๆไดดังนี้ ป 2546 – 2550 ผลผลิตขาวของโลกระหวาง 
380- 418 ลานตันของขาวสาร มีการบริโภคโดยรวมใกลเคียงกัน คือ 400- 420 ลานตัน และเปนขาวที่เก็บ 
ใน  สตอกของโลกประมาณ 70-100 ลานตัน มีการคาขาวสารระหวาง 27-29 ลานตัน โดยประเทศสงออกขาว 
ที่สําคัญ 6 อันดับ ไดแก ประเทศไทย 8-9 ลานตัน เวียดนาม 4.5 ลานตัน อินเดีย 4.2 ลานตัน สหรัฐ 3.3 ลานตัน 
ปากีสถาน 3.1 ลานตัน จีน 1.4 ลานตัน นอกนั้นประเทศอื่นๆ สําหรับประเทศผูนําเขาขาวสารที่สําคัญ ไดแก 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไนจีเรีย อิหราน กลุมอียู ซาอุดิอารเบีย แอฟริกาใต อิรัก และมาเลเซีย แมวาประเทศจีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลเทศ จะผลิตขาวไดมาก แตก็ใชบริโภคภายในประเทศมากกวาการสงออก โดยเฉพาะ 
ป 2550ตอป 2551 ไมสามารถสงออกขาวสารได จึงเปนโอกาสของประเทศไทยในการครองตลาดขาวของโลก
ดวยราคาที่สูงเปนประวัติการณ 
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สภาวะโลกรอนผลกระทบผลผลิตขาวโลก 
 ชวงป 2548- 2550 เปนชวงเวลาที่ภาวะโลกรอน (Global Warming) ไดสงอิทธิพลตอทุกภูมิภาค
ของโลกคอนขางมาก โดยเฉพาะอากาศไดเปล่ียนแปลงไปมีความแปรปรวนของอุณหภูมิ ปริมาณฝน การ 
ตกของหิมะ การละลายของหิมะ หรือฝนแลงฤดูกาลเปลี่ยนไป (Climate change) จึงทําใหผลผลิตขาวเสียหาย  
อยางประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ที่เจอพายุฝน น้ําทวม หิมะตกรุนแรง และฝนแลง     
จนขาวในประเทศไมเพียงพอกับการบริโภคจึงงดสงขาวออกขายและตองหาขาวสํารองเขาประเทศเพิ่มขึ้น 
เฉพาะอินโดนีเซียและฟลิปปนสจะตองนําขาวเขาประเทศไมต่ํากวา 4 ลานตัน ขณะที่ประเทศตางๆที่ส่ังขาว 
ก็ตองเรงหาซื้อขาวสารเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนบริโภคในประเทศ จึงมีการแขงขันในตลาด
ขาวคอนขางมาก ราคาขาวตลาดโลกสูงจาก 294 เหรียญสหรัฐมาถึง 800 – 1,000 เหรียญสหรัฐ สงผลกระทบ 
ตอราคาขาวของชาวนาไทย นับเปน “โอกาส” ของประเทศไทยทามกลาง “วิกฤต” ของนานาประเทศทั่วโลก 
มุมมองของชาวนากับภาระหนี้สิน 
 เมื่อยอนไปดูราคาขาวที่ชาวนาขายไดในอดีตนับแตผมเริ่มทํางานจะมีบางปเทานั้นที่ราคาขาวสูง
จนนาพอใจ ซ่ึงในความเปนจริงมีการสงออกขาวไปขายตางประเทศจํานวนมากจนเปนเจาของการสงออก  
แตราคาขาวกลับต่ําจนชาวนาเปนกลุมคนที่มีความเปนอยูยากจน และมีหนี้สินมาก เมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน ไอที่
จะขามชั้นไปเทียบกับคนตางอาชีพ ตางสังคมนั้นลืมไปไดเลย ทําไมถึงเปนอยางนั้น เงินตราเขาประเทศ 
ที่มากมายไปตกอยูกับใครและทําไมชาวนาตองออกมาโวยวาย ประทวง และเรียกรองใหรัฐบาลออกมา
ชวยเหลือโดยแทรกแซงพยุงราคาขาว การรับจํานําขาวเปลือกทุกๆปทุกๆฤดูที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจนมีแตภาพ 
ดานลบกับคนกลุมนี้ รายงานภาวะหนี้สินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) ก็ช้ีชัดวา
ชาวนามีหนี้สินมากกวาเกษตรกรกลุมอื่นๆ จนมีคําพูดติดปากวา “คนทํานาจะมีแตฟางกับหนี้” แลวพวกเขาอยู
กันไดอยางไร? ตรงนี้สะทอนใหเห็นภาพรวมของชาวนาไทยที่ผานมา   
 ทีนี้ลองมาดูวามูลเหตุแหงความยากจนของชาวนานั้นมาจากอะไร ทั้งๆที่พวกเขามีความขยัน
ขันแข็ง ทํามาหากินเปนปกติเหมือนคนอื่นๆ อะไรคือบอเกิดหนี้สินและความยากจน โดยสรุปเริ่มตั้งแตสภาพ
พื้นที่การทํานาสวนใหญในภาคอิสานและภาคเหนือเปนนาน้ําฝน เขตทุงกุลารองไหยังมีสภาพดินเค็ม ทํานาได
ปละครั้งจึงไดผลผลิต 300 – 500 กก./ไร  ราคาขาวที่ผานมา 4,000 – 5,000 บาท/ตัน จึงเหลือหักจากตนทุน 
ไปแลวไมมาก ขณะที่สภาพดินฟาอากาศมักแหงแลง จนมีคําพูดประจําวา “แลงซ้ําซาก”  พอฤดูฝนก็ภาวะน้ํา
ทวม “นาลมเสียหาย” สําคัญสุดชาวนาไมมีอํานาจตอรองใดๆในการกําหนดราคาขายขาวเปลือก พอคาและ
โรงสีบอกเทาไรก็ตองขาย แถมยังมีกลโกง ลูกเลนสารพัดในการเอาเปรียบชาวนา นอกจากนี้ภาวะดอกเบี้ยเงินกู
ทั้งจากธนาคารและนอกระบบก็แพงมหาโหดเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินกูที่ปลอยใหภาคธุรกิจและการคา ถึงบาง
ออหรือยังครับวารากเหงาของปญหาชาวนาในภาพรวมเปนอยางไร นี่คือส่ิงที่เปนจริง 
ภาวะโลกรอน : ปญหาท่ีมากับโอกาส 
 ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนก็เปนที่ทราบกันวามีความเสียหายรุนแรงไปทั่วภูมิภาคของโลก
อยางที่เขียนไวตอนตนวา แหลงผลิตขาวสําคัญของโลกเกิดความเสียหายรุนแรงสงผลใหความตองการขาวสาร
ของทุกประเทศเพิ่มขึ้น มีออรเดอรเพิ่มมากจนพอคาสงออกหาขาวไมได ราคาขาวเปลือกในประเทศจึงสูง 
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พรวดขึ้นจนเปนขาวใหญ ซ่ึงเหตุการณเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้นเลย จนหลายคนเรียกวาเปนกระแส “ขาวฟเวอร” กไ็ด 
จะมีอยูบางเมื่อรัฐบาลกอนนั้น ราวๆป 2546 – 2548 ที่ราคาขาวสูงขึ้นมา เพราะรัฐบาลมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
ขาวเปลือกไดรับการประกาศราคารับจํานําขั้นต่ําที่สูงมากจนพอคาและโรงสีตองปรับราคารับซื้อตามไปดวย 
พอมาถึงป 2550ตอ2551 ขาวเปลือกหอมมะลิ105 ราคาขายหนาบานชาวนาตกตันละ 12,000 – 13,000 บาท 
ขาวเปลือกเจาอื่นๆ ราคาตันละ 8,000 – 9,000 บาท ทําเอาชอควงการขาวกันเลย ซํ้าการซื้อขายก็แยงกับซ้ือแบบ 
“ใครดีใครได” ระหวางพอคาและโรงสี เรียกวาใครเอาใจชาวนาเสนอเงื่อนไขการบริการเก็บเกี่ยว ขนสง  
ใหราคาสูงและพรอมการเงินไมติดขัดก็จะไดขาวไปเปนกรรมสิทธิ์ หนังสือพิมพทุกฉบับใหความสนใจลงขาว
กันครึกโครม เปรียบเปรยขาวเสมือนทองคํา “ขาวขึ้นราคา ชาวนาปลอดหนี้” และมีประเด็นมูลเหตุที่สงผลตอ
ราคาขาว คือประเทศขาใหญ จีน อินเดีย เวียดนาม เกิดนาลมครั้งใหญสงออกขาวไมไดและยังตองนําเขาเพิ่มเติม 
ประเทศลูกคาอ่ืนๆก็เรงนําเขาขาวกอนกําหนด อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กลุมอาหรับก็มีการสั่งเพิ่มเติมอีกไม 
ต่ํากวา 4-5 ลานตัน สงผลใหไทยเราสงออกขาวชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 ไดมากกวาเดือนละ 1ลาน
ตัน   ทุบสถิติการสงออกขาวในอดีตที่สงออกเฉลี่ยเดือนละ 700,000 – 800,000 ตันเทานั้น นั่นเปนโอกาสของ
ขาวไทยที่มาพรอมกับภาวะโลกรอนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ขาวขึ้นราคากับปญหาการลักขโมย 
 กระแสขาวขาวขึ้นราคาถูกโหมกระพือตามหนาหนังสือพิมพและคอลัมนตางๆแทบทุกฉบับและ
ทุกวันจนเมาทกันไมเลิก จนเปน ทอลคออฟเดอะทานว  (Talk of  the Town)  ไปแลวเปนเชนนั้นจริงๆ ก็ไมมี
อะไรทุกคนแสดงความปติยินดีกับชาวนาและประเทศไทยที่จะมีโอกาสสรางงานสรางรายไดใหเปนกอบ 
เปน กําเสียที โดยเฉพาะชาวนาคงจะไดลืมตาอาปาก มีโอกาสปลดหนี้สินที่เปรียบเหมือนมะเร็งรายเกาะกินมา
ตลอด แตทามกลางโอกาสที่กําลังสรางความหวังใหชาวนากลุมใหญนั้นยังมี “พวกมารคอยผจญ” อยางตอเนื่อง 
กับการที่ชาวนาทางภาคอิสาน เหนือ และภาคกลางออกมาแจงตํารวจวาถูกวายรายเขาไปขโมยขาวเปลือกที่ 
เก็บไวในยุงฉางที่บานขณะไปดูแลแปลงนา บางคนบอกวาขาวที่เกี่ยวเปนฟอนตากไวในนาก็ลองหนไปแบบ 
ไรรองรอย   อีกกรณีขาวในแปลงกําลังสุกเหลืองอรามก็มีหัวขโมยเอารถมาเกี่ยวเอาไปแลวโดยเพื่อนบานคิดวา
เปนเจาของนา ลาสุดขาวเปลือกขององคการคลังสินคา (อคส) ที่ฝากไวกับโกดังเอกชนก็หายไปอีกลอตใหญยัง
ควานหากันยังไมเจอ เหลานี้คงสะทอนใหพวกเราไดรูวาแมจะเปนปทองของราคาขาวแตชาวนาก็ยังตองเผชิญ
กับภัยอาชญากรรมตางๆที่คอยจองแสวงหาผลประโยชนแบบชุบมือเปบ และจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะชวงนี้
อะไร    ก็ขึ้นราคา คาครองชีพสูงไปหมด ทางออกชาวนาคือตองแกปญหาอีกเปราะดวยการจัดชุดเวรยาม 
รวมกับตํารวจชุมชนและผูนําตรวจเฝาดูแลนาขาวทั้งกลางวันและกลางคืน นั่นเปนเรื่องที่ชาวนากําลังปวดหัว
กันอยู 
จายเพิ่มอีกนิดชุบชีวิตชาวนา 
 หันมาดูในสวนของพวกเราผูบริโภคขาวสารกันบางจะเปนอยางไรหลายคนออกมาเอะอะ
โวยวายวาตอนนี้ซ้ือขาวแพง คงตองใชดุลพินิจตรึกตรองกันหนอยดีไหมวาอะไรที่จะเกิดประโยชนตอชาวนา 
ควรจะ “รวมดวยชวยกัน” แมวาจะตองควักเงินซื้อขาวสารเพิ่มมากขึ้น ก็คิดเสียวาชวยชาวนาใหมีความเขมแข็ง 
มีกําลังในการปลูกขาวใหคนไทยมีกินแบบไมตองกังวลเดือดรอนวุนวาย เหมือนกับประเทศอื่น ดูเชน
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อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร เปนตัวอยางที่เร็วๆนี้ก็มีการออกมาเดินขบวนประทวงรัฐบาลไมเฉพาะเหตุ 
“ขาวยากหมากแพง” เทานั้นแตไมมีขาวจะกินหรือราคาแพงลิบล่ิวมากกวาไทย 5 – 10 เทา จึงอยากขอรองเราๆ
ทานๆใหเสียสละและเห็นใจกันบาง ซ่ึงในความเปนจริงราคาขาวสารที่ปรับขึ้นก็เพิ่งปนี้แหละและราคาก็ 
ไมแพงเกินจริงเทาที่บวกลบคูณหารดูก็เห็นวานิดหนอยเทานั้น เชนขาวหอมมะลิ105 ปกลายซ้ือขายกัน 18-20 
บาท/กก. ปรับมาเปน 23-25 บาท/กก. เพิ่มอีก 3-5 บาทเต็มที่ก็ไมเกิน 5 บาท/กก. ปหนึ่งพวกเรากินขาวสารเฉลี่ย 
150  ก. ราคานี้เราก็จะจายเงินเพิ่มขึ้นไมเกิน 800 บาท /คน/ป ผมให 1,000 บาทเลย ครอบครัวคนไทยโดยเฉลี่ย 
มี 4-5 คน หากคิดรวมกันก็จายเพิ่มปละ 4-5,000 บาท/ครอบครัว ก็ไมมากมายอะไร และสวนเกินตรงนี้ก็จะตก
ถึงมือชาวนาเกิดประโยชนและมีคุณคามากกวาจายเปนคาอบายมุขพวกเหลา เบียร บุหร่ี หวยใตดิน หรือคารา 
โอเกะ ที่ปหนึ่งมากมายกวาคาขาวที่ปรับขึ้นหลายเทาตัว ไปประหยัดตรงนั้นดีกวาครับก็อยูกันแบบพึ่งพาและ
เอื้ออาทรเปนการชวยกันทางออม ยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดก็เปนเรื่องที่ดี หลายคนหากรับไมไดก็มีทางเลือก
ไปกินอยางอื่นทดแทนหรือกินขาวใหนอยลงวากันตามถนัดก็แลวกัน  
นาปรังกับการจัดการน้ํา 
 ปรากฏการณขาวฟเวอรเปนจริงเมื่อมีนายทุนและคนกลุมนอกอาชีพใหความสนใจ หลายคนเห็น
วาชวงนี้การปลูกขาวจะสรางความร่ํารวยไดเพราะ “ปนี้เปนปทอง”  จึงหันเสี่ยงลงทุนปลูกขาวโดยจางคนมา 
ทําแทนมีการ “เชาที่นาราง สรางนาใหม”  กันมากพอสมควร ขณะที่ชาวนาเองก็เพิ่มพื้นที่ขาวนาปรังกันยกใหญ
เพราะเริ่มมั่นใจดานราคาถือวา “เปนนาทีทอง”  ที่ตองรีบตักตวงทํานอง “น้ําขึ้นใหรีบตัก”  เพราะนาน ๆ โชค 
จะเขาขางเสียที ในความหวังใหมที่เกิดขึ้นแมจะยังไมแนนอน แตก็เปนตัวช้ีวัดใหมีการตัดสินใจกลาลงทุน 
ในอาชีพมากขึ้น ปจจัยเสี่ยงของการทํานาปรังคือ การที่กรมชลประทานออกประกาศวาปนี้น้ํามีนอยกวาปกอน 
ขอใหชาวนาอยาทํานาปรังเลย หรือทําแบบพอเพียง โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ําที่อยูหางไกลปลายคลองสงน้ํา ยกเวน
บริเวณรอบ ๆ คลองชลประทาน เพราะจะเสี่ยงตอการขาดน้ําระยะขาวแตกกอ เติบโตและออกรวง ยังไม 
ทันขามคืนก็มีขาวการทะเลาะเบาะแวงแยงชิงน้ํากันแลวคือ คนที่อยูตนน้ําไมยอมปลอยน้ําใหคนปลายคลองสง      
มีการกักตุนน้ําเปนการใหญ เพราะกลัวไมพอเล้ียงตนขาว ถึงเวลานี้ไมมีใครยอมใครทุกคน “มองผลประโยชน
ตัวเอง” กันทุกคน ดังนั้นการนําแนวทางสมานฉันทออมชอมแบบผลประโยชนกับคนไทยจึงไรความหมาย  
เปนสิ่งที่ยาก ความมีเหตุผลพอประมาณและพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ลืมกันไปหมดเพราะ
ความ  “อยากไดอยากรวย” มันกํา เริบ เสิบสานจน  บดบังวัฒนธรรม  “เ ผ่ือแผพึ่ งพา” ไปหมดแลว  
การ “ถอยทีถอยอาศัย” จึงหาไดยากเปนแบบตัวใครตัวมันเขาทํานอง “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ใครจะวา
อยางไรขาไมสน  ก็เปนอยางนี้แหละคนไทยถึงไปไมถึงไหนกันเสียที ขณะที่ประเทศอื่นเขาหันมาสราง 
ความรวมมือรวมใจกัน “สรางจุดแข็งและโอกาส”  เพื่อปลูกขาวทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ เปล่ียนจาก 
“ลูกคามาเปนคูแขงขัน”  แยงตลาดขาวกับคนไทย ตัวอยาง เวียดนาม จีน สหรัฐ และอีกหลายประทศ จึงอยาก
ฝากชาวนาดวยวาอะไรที่พอจะยืดหยุน เห็นใจกันไดในชวงวิกฤตก็ขอใหรวมมือกันไว เพาะสุดทายก็หนีกัน 
ไมพนตองอยูรวมกันคงจะไมมีใครเขาไปแกไขปญหาที่เกิดจากภายในได สูรวมพลังกันสรางอํานาจตอรอง 
กับพอคาและโรงสีจะ   ดีกวาไหม 
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ราคาขาวผลประโยชนตองเปนธรรม 
 เมื่อพูดถึงกลุมพอคาและโรงสีที่เปนคูคากับชาวนามีหลายประเด็นที่อยากกลาวถึง เพราะเปน
สวนสําคัญในวงจรตลาดขาว ขณะที่ชาวนาผูผลิตขาวตนน้ําก็ตองอาศัยพอคาและโรงสีตลอดไป เพราะการ 
คาขายสงออกเปนบทบาทของเขา แตแบงผลประโยชนกัน อาจมีบางที่ชาวนากลุมเล็ก ๆ ทําไดแบบครบวงจร 
ประเด็นของปญหาอยูที่วา “มันเกิดสวนแบงที่ไมเปนธรรม”  ชองวางการตลาด-ราคา-กําไร มันมากเกินไป”   
จนเปนเรื่องปกติเลยที่วา “ขาวเปลือกราคาตกต่ํา ขาวสารราคาสูง”  เปนมาอยางนี้อมตะนานแลว ปรากฏการณ
สะทอนความจริงตรงนี้คือ “พอคาและโรงสีรํ่ารวย ชาวนายากจน ประชาชนซื้อของแพง”  ตัวอยางขาวเปลือก
หอมมะลิ 105 ชาวนาขายราคาตันละ 7,000 บาท ตก กก.ละ 7 บาท พอสีเปนสารไดขายไป กก.ละ 20-22 บาท 
ปกติขาวเปลือก 1 ตัน สีเปนขาวสารได 550-600 กวา กก. คิดเปนเงิน 11,000-12,000 บาท ยังไดปลายขาว  
รํา และแกลบ เปนของแถมดวยคิดเปนเงินอีกนับ 1,000 บาท ขณะที่ชาวนาตองลงทุนปลูกขาวทุกอยาง  
ความเสี่ยงทั้งหมดรับไว สวนพอคาและโรงสีมีคาดําเนินการสวนหนึ่ง ซ่ึงไมมากเทาชาวนา แตผลตางของราคา
ตนทางกับปลายทางหางกันมาก ยกเวนปนี้ (2551) ที่ราคาเปลี่ยนแปลงไป ชาวนาพอจะมีรายไดแบบคุม 
การลงทุนและมีกําไรที่มองเห็น แตจะยาวนานและยั่งยืนแคไหนคงไดเห็นคําตอบกันในฤดูนาปรังนี้ ขณะที่ได 
มีเสียงจากพอคาและโรงสีที่ออกมาเตือนรัฐบาลในทํานองวาหากขาวในประเทศราคาสูงแบบนี้ จะสงผล 
ในหลายประการเทาที่ประมวลไดมีดังนี้ 
 1) หากราคาขาวเปลือกมีการปรับขึ้นแบบตอเนื่องและยาวนาน จะสงผลกระทบตอการสงขาว
ออกตางประเทศ เพราะตองขายราคาปรับใหม ประเทศคูคาอาจหันไปซื้อขาวจากประเทศที่เสนอราคาขายต่ํา
กวาประเทศไทย  อีกอยางชาวนาก็เก็งราคาขาวเปลือกจึงไมยอมปลอย ทําใหหาซ้ือไมทันการออเดอร 
จากตางประเทศ เขาจะทิ้งเราไปหาคูคาอ่ืน  
 2) ประชาชนจะตองซื้อขาวสารในราคาปรับใหม สูงขึ้น จะสงผลกระทบตอผูมีรายไดนอย  
ซ่ึงเปนกลุมใหญของประชาชนไทย ซ่ึงขณะนี้มีคาครองชีพสูงทุกอยาง 
 3) ราคาสินคาพวก หมู ไก ปลา จะปรับราคาและไมลง เพราะอาหารสัตวมีราคาแพงขึ้น จากการ
ใชวัตถุดิบพวก รํา ปลายขาว เปนสวนประกอบสําคัญ 
 4) สินคาบริโภคอยางอื่น เชน น้ํามันรําขาวก็จะปรับราคาขึ้นดวย และอุตสาหกรรมที่ใชขาวเปน
วัตถุดิบจะปรับราคาทุกอยาง 
 นั่นก็เปนเหตุผล หรือความเห็นของกลุมพอคาและโรงสีที่ออกมาสงสัญญาณใหรัฐบาลตระหนัก
ถึงผลกระทบอันใกลก็วากันไปจะถูกหรือผิดก็ได ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรก็ตองพูดถึงหลัก “ดีมานดและ        
ซับพลาย”  หรือภาษาชาวบานก็คือ “ของนอยของมาก” หมายความวา จํานวนของที่มีอยูกับความตองการของ
คน งาย ๆ หากมีของจํานวนมาก คนซื้อก็มีสิทธิตอรองราคาได แตหากวันใดของมีนอย วันนั้นคนขายก็จะ
ไดเปรียบ อยางเชน ชาวนาวันนี้ถือวาเสนอราคาขายกับพอคาและโรงสีไดมาก ปกติกลไกตลาดมันจะขับเคลื่อน
กันเองตามธรรมชาติ ราคาของขาวก็จะไมสวิง (Swing)  เกินไป นั่นคือ เปนการคาขายที่สมบูรณแบบ  
กลไกตลาดจะจัดการกันเองอยางสมดุล ซ่ึงก็เปนอยางนี้มาตลาดใครก็บอกไมไดวาทําไมจึงมีผูจัดการที่ไมมี
ตัวตน ไมมีการสรางสถานการณ กักตุน ปนราคา เก็งกําไร หรือวิธีการอื่น ๆ ที่บิดเบือนราคา นั่นคือ ราคาซื้อ
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ขายยอมรับกันไดของคนสองกลุมคือผูผลิตและผูบริโภค กลไกนี้เปรียบเสมือน “มือที่มองไมเห็น (invisible 
hand)”  ซ่ึงไมเหมือนกับการเมือง ขณะนี้ที่มีการอางถึงบุคคลบางกลุมที่มีอํานาจ (power) ส่ังการอะไรบางอยาง
อยูเบื้องหลังเพื่อผลทางการเมือง ก็วากันไปเราคงไมเกี่ยวของ มาดูกลไกที่กลาวขางตนจะสรางสมดุลของ 
ดีมานดและซับพลาย แลวสะทอนราคาซื้อขายที่เปนธรรมแกทุกฝาย แตเราคงไดยินสัจธรรมที่คุนหูวา 
“ผลประโยชน” ซ่ึงก็อธิบายงาย ๆ วาสิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาและสรางความมั่งคั่งร่ํารวยไดทุกคนก็อยากไดและ
ตองการ พอคาและโรงสีก็ตองการกําไรจากการซื้อขาวเปลือกใหเปนแบบ “ซ้ือถูกไปขายแพง”  สวนชาวนา 
ก็ตองการขายขาวเปลือกราคาแพงหวังไดกําไรจากการลงทุน ดังนั้น “ขาวเปลือก”  จึงเปนเปาหมายกลางที่จะ
ตอบสนองผลประโยชนของทั้งสองฝาย นั่นคือ ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) ขณะที่ความเปน
จริงชาวนาเปนเจาของขาวเปลือกที่นาจะเปนผูกําหนดราคาซื้อขายไดตามสมควร ตามหลักดีมานดและซับพลาย 
หรือกลไกตลาดแบบสมบูรณ แตในความเปนจริงขั้นตอนนี้มักถูกบิดเบือนกลไกเพราะอํานาจการตอรอง 
อิทธิพลและพลังของพอคาและโรงสี (อาจรวมกับภาครัฐบางคน) สามารถสรางกลไกพิเศษที่ควบคุมระบบ
ตลาดไดแบบเบ็ดเสร็จ  สามารถกําหนดราคาขาวและสถานการณให เปนไปตามที่กลุมตองการได  
เพื่อผลประโยชนสูงสุดตรงนี้กระมังที่เรียกวา “มือท่ีมองไมเห็น” ที่แทจริงการที่กลุมธุรกิจนี้ประสานและรับลูก
กันไดดีก็เพราะ “ผลประโยชนรวมกัน” ดังนั้นวิธีการใด ๆ ก็ตามที่จะสงผลตอการควบคุมราคาขาวเปลือกของ
ชาวนาก็จะถูกอางอิงเพื่อรักษาชองวางสวนตาง ๆ ของกําไรไว ซ่ึงเปนการยากที่จะแกไขโดยชาวนา แมแตกรณี
โครงการแทรกแซงราคา การรับจํานําขาวเปลือกที่ดําเนินการโดยรัฐบาลและใหโรงสีพอคามีสวนรวมก็ยัง 
มีชองวางจากวิธีการปฏิบัติของโรงสีเชน ตาชั่ง การตรวจสอบคุณภาพขาว การตีราคาขาวต่ํากวาโครงการ เปน
การมัดมือชกเพราะชาวนามีจุดออนที่ขาดเงินทุนสํารองไวหมุนเวียนใชจายในครอบครัวและ การชําระหนี้เกา 
ดังนั้นเมื่อ เก็บเกี่ยวขาวชาวนาจึงตองนําขาวเปลือกไปขายหรือจํานํากับโรงสีในโครงการทันที สวนราคา 
ก็เปนไปตามแตจะให จะเปนเชนนี้ตลอดไปใครคงเขาไปแกไขไดยาก 
วิกฤตน้ํามันปญหาโลกรอนกับชาวนา 
 ลองมาดูกันวาผลกระทบของภาวะโลกรอนกับราคาน้ํามันมหาโหดจะสงผลกระทบตอชาวนา
อยางไร ลองพิจารณาประเด็นเหลานี้ครับ 
 1) ราคาน้ํามันสงผลกระทบตอปจจัยการผลิตขาวหลายตัว เชน ปุยเคมีสูตรตาง ๆ ที่ตองใช
กับขาว เชน สูตร 16-20-0, 16-16-8, 46-0-0 ที่ปรับราคาขึ้นมาจากป 2550 ถึง 60-100%  นอกจากนี้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เมล็ดพันธุขาว  คารถเกี่ยวขาว เตรียมดิน ขนสง และคาแรงงานตาง ๆ ก็ปรับราคาทั้งหมด 
 2) คาครองชีพที่ปรับตามสภาวะเศรษฐกิจยุคน้ํามันแพง ทั้งราคาหมู แกสหุงตม น้ํามันพืช อาหาร
ตาง ๆ ก็ขึ้นราคากันหมด ขณะที่ชาวนากลุมหนึ่งก็เปนลูกคาขาวสารดวย 
 3) ปริมาณน้ําทํานาปรัง ป 2551 แนวโนมขาดแคลนและจะวิกฤติเพราะชาวนาและคนนอกมีการ
ทํานาปรังกันมากมาย จนหยุดยั้งไมได อาจเกิดปญหากับขาวระยะตั้งตัวหรือออกรวง 
 4) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอาจสงผลใหเกิดการระบาดของแมลงศัตรูขาว โรคระบาด 
หนูนาหรือการฝอของเมล็ดขาว ซ่ึงตอนนี้ก็มีตัวอยางที่ชาวนาจังหวัดอยุธยาประสบปญหาขาวถูกเพลี้ยลงทําลาย
ขาว เสียหายหมด จนตองฆาตัวตายไปแลว 
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 5) ปริมาณขาวนาปรังที่จะออกมาชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2551 จํานวน 6-8 ลานตัน
ขาวเปลือก อาจมีปญหาดานราคาหากการสงออกหยุดชะงักเพราะราคาแพงกวาประเทศคูแขง และ/หรือ เกิด 
การบิดเบือนกลไกตลาดหวังผลกําไรเหลานี้ก็เปนปจจัยเส่ียงที่ชาวนาตองเตรียมความพรอมและรับมือไวใหดี 
อะไรก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น สรุปวาเสนทางชาวนายังมีปญหาอุปสรรคอีกมาก ดังนั้นจึงตองดําเนินการอยางมีขอมูล 
และยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหได 
ปรับเปล่ียนแนวคิดและการปฏิบัติ 
 ขณะที่ชาวนากําลังลุนราคาขาวเปลือก ปนี้ที่ยังไมแนวาจะจีรังยั่งยืนหรือไม เพราะอะไรก็เกิดขึ้น
ไดที่วาแน ๆ ก็คือ “ความไมแนนอน”  เพราะหากอานขอเขียนที่เสนอไวจะเห็นอะไรที่เปนปจจัยเสี่ยงอยูมาก 
จริง ๆ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไมไดนําเสนอเพราะเห็นวาจะยืดเยื้อเกินไป แตยังไงก็ตามดวยจิตวิญญาณ 
ของนักวิชาการก็ตองมีอะไรมาฝากพี่นองชาวนาเพื่อปองกันความเสี่ยงในการทํานาปรังหรือนาปคร้ังตอไป ก็คง
จะแนะนําใหชาวนาตองมีการปรับวิธีการผลิตขาวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมกับการผสมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมดังตอไปนี้ 
 1) ลดการใชปุยเคมีลงโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยน้ําชีวภาพ ตั้งแตขี้หมู 
ขี้ไก ขี้วัว หอยเชอร่ี เศษพืชผักผลไม เศษปลา ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดนี้พวกทานสามารถผลิตขึ้นใชเองได โดยนํา
วัตถุดิบที่มีอยูในทองที่มาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด อาจตองลงทุนบางก็ไมมากนัก โดยเฉพาะตอซังขาว-
ฟางขาว ไมควรเผาทําลายใชการไถกลบลงดิน หรือปลอยน้ําเขานาใหทวมหมักดวยปุยน้ําชีวภาพ เรงการ
สลายตัวเร็วขึ้นจะชวยปรับปรุงสภาพของดินที่ขาดอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหาร ปรับโครงสรางดินและเปนการ
เพิ่มจุลินทรียดินที่มีประโยชนใหมากขึ้น และระยะยาวยังเปนการพัฒนาดินใหอุดมสมบูรณเหมือนในอดีต  
ตนขาวจะเจริญเติบโตและแข็งแรง ผลผลิตขาวจะสูงไมแตกตางจากการใสปุยเคมีแตอยางใด 
 2) ลดการใชสารเคมี ปองกันและกําจัดศัตรูขาว โดยการใชสารหมักจากพืชสมุนไพรพวก      
ตระไครหอม สาบเสือ หางไหล  ใบยูคาลิปตัส ขิง ขา สะเดา ยาสูบ หญาหนอนตายอยาก ฯลฯ เพื่อควบคุมและ
กําจัดแมลงศัตรูขาว ซึงสารจากสมุนไพรจะไมทําลายและเปนอันตรายตอตัวทานและสิ่งแวดลอม 
 3) การผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชาวนามีประสบการณมากพอควร
เพียงแตใหความสนใจ ใสใจและปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเนนหาเมล็ดพันธุขาวพันธุดีจากสวนราชการ คือกรม
วิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาว มาปลูกและปฏิบัติตามขั้นตอนเนนการคัดและตัดตน
ขาวพันธุปะปนออกใหหมด ประมาณ 3-4 ครั้ง/รุน แลวเลือกแปลงที่ดูสมบูรณไวทําพันธุตอ ตรงนี้กรมสงเสริม
การเกษตรไดแนะนําสงเสริมใหกลุมชาวนาทําโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวภายใตโครงการศูนยฯขาวชุมชน  
มีการรวมกลุมทํากิจกรรมการผลิตขาวแบบเต็มรูปและใชวิชาการตลอด ซ่ึงในชุมชนทุกแหงยังดําเนินการอยู  
วิธีนี้ยังทําใหชาวนาขายขาวเปลือกคุณภาพดี ไดราคาสูงกวาปกติ แตหากจะพัฒนาเปนแหลงผลิตพันธุขาวก็ได 
 4) ในเขตชลประทาน ปริมาณน้ําพอเพียงและควบคุมการใหน้ําอยากใหปรับเปลี่ยนวิธีการทํานา
โดยเนนการหวานน้ําตม เพื่อจะตามดวยวิธีการแบบลมตอซังตอเนื่องดวยไดเลย เปนการพัฒนาวิธีการปลูกขาว
ที่ชวยลดตนทุนการผลิตไดหลายขั้นตอน เชนไมเสียเวลาเตรียมแปลงตนกลา ไมตองเตรียมดิน ลดแรงงานลง
ไดมาก ประหยัดเวลาทํางานในแปลงนา ขอดีอ่ืนๆ คือสามารถควบคุมหญาไดดี หอยเชอร่ีจะถูกทําลายงาย  
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ไมเสียคาเมล็ดพันธุขาว ทําแบบตอเนื่องยนเวลาได 10 -15 วัน ตนขาวแตกกอดี ใหผลผลิตไมแตกตางจากขาว
รุนที่ 1 ที่สําคัญลดตนทุนรวมไดมากกวารอยละ 40- 60 นั่นหมายถึงวาชาวนาจะมีกําไรเพิ่มขึ้นนั้นเอง 
 5) ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวระดับหมูบาน/ชุมชนตาม
แนวทางที่กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาวกําลังดําเนินการอยู เนนการผลิตเปนเมล็ดพันธุ ภายใต
ขอแนะนําทางวิชาการของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/นักวิชาการ เพราะปริมาณเมล็ดพันธุขาวในประเทศไทย
ยังขาดแคลนอีกมาก ทางราชการและภาคเอกชนไมสามารถผลิตตอบสนองความตองการของชาวนาทั่วประเทศ
ได ซ่ึงปหนึ่งๆมีความตองการใชเมล็ดพันธุขาวเพาะปลูก ระหวาง 800,000 – 1,000,000 ตัน/ป ขณะที่ราชการ/
เอกชนผลิตได 80,000 – 100,000 ตัน/ป หรือรอยละ 10 – 20 เทานั้น จึงเปนชองทางเพิ่มมูลคา เพิ่มรายไดจาก
ขาวเปลือกที่ปกติขายได 6,000 – 8,000 บาท/ตัน หากเปนเมล็ดพันธุขาวจะขายได 12,000- 15,000 บาท/ตัน  
เปนอยางต่ํา 
 จากวิกฤตขาวจนกลายเปนขาวฟเวอรในปนี้นับวาเปนโอกาสดีของชาวนาไทยคงจะเปนชวงที่
ชาวนาได  “ลืมตาอาปาก” หลังจากประสบชะตากรรม “อดอยากปากแหง” มาตลอดในชีวิตชาวนา ก็นับวาเปน
ความโชคดีทามกลางวิกฤตภูมิอากาศที่แปรปรวนซึ่งที่จริงแลวชาวนามองทางไหนเกือบไรที่พึ่ง เหตุการณที่ไม
คาดคิดมักเกิดขึ้นไดเสมอ ความเสียหายของประเทศผูปลูกขาวรายใหญ ทําใหขาวไทยราคาสูงขึ้น ประเทศไทย
ก็ไรคูแขงในป 2551 นี้ ผลกระทบถึงพี่นองชาวนาเต็มๆ จึงเปนหนาที่ของทุกฝาย โดยเฉพาะรัฐบาลที่จะใช
โอกาสนี้เพื่ออํานาจการตอรองราคาขาวที่เดินทางมาถึงจุดเหมาะสมระหวางตนทุนและผลตอบแทนใหผูผลิต 
ยุทธศาสตรหนึ่งคือการรื้อฟนแนวคิดการรวมกลุมพันธมิตรประเทศผูผลิตและสงออกขาวรายใหญของโลก
รวมทั้ง 5 ประเทศ ไดแก ไทย จีน อินเดีย  เวียดนาม และปากีสถาน เพื่อรวมกันกําหนดราคาขาวโลกเหมือน
กลุม OPEC เจาพอน้ํามัน ตรงนี้คงเปนเรื่องที่ตองตามดูกันตอไป ในสวนของพอคาและโรงสีคงตองปรับ
แนวคิดการทําธุรกิจกับชาวนาในรูปแบบคูคาภายใตหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมมากขึ้น  ลดการเอาเปรียบ
และผลกําไรลงมาบาง เพื่อสรางชาวนาไทยใหเขมแข็งเปนการรวมคาขายแบบ Win   Win Concept  สวนชาวนา
นั้นคงตองปรับเปลี่ยนวิธีการ ระบบการปลูกเสียใหมโดยเลือกและประยุกตใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน การรวมกลุมกิจกรรม ปรับตัวเขากับยุคโลกาภิวัตร หากทุกภาคสวนประสานรวมมือกันอยาง
จริงจัง ปญหาราคาขาวก็จะหมดไป ประเทศไทยจะเปนเจาแหงการสงออกขาวโลกตลอดกาล  แลกเปล่ียนขอมูล
กันที่ 038-611578,  089-0950035  หรือ ไปดูที่ เว็ปไซด  http://edoae.doae.go.th
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