สรุปข่าวประจาวันที่ 25-31 มีนาคม 2563
อุ่นใจ.. เปิดสต๊อกข้าวไทยมีตุนไว้อีกเพียบ
"ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์" นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยันข้าวสารไม่ขาดแคลน มีสต๊อกตุนไว้อีก
เพียบ วอนรัฐช่วยอานวยความสะดวกระบบโลจิสติกส์ การขนส่งเพื่อกระจายสินค้าถึงมือประชาชน
จากกรณี ที่รัฐ บาลเวีย ดนามสั่ งชะลอส่ งออกข้าว พร้อมเช็คสต๊อกข้าวในประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์โรคโควิด-19ที่อาจยืดเยื้อ จนเกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศนั้น
ในส่วนประเทศไทยนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย“ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์”ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า
ข้าวสารไม่ขาดแคลนแน่นอน แม้จะมีการกักตุนเพียงแต่ขอให้รัฐจัดการอานวยความสะดวกในเรื่องระบบโลจิสติกส์
การขนส่งเพื่อให้รับสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที
“ผมยืนยันว่าพอแน่นอน ไม่ต้องห่วง ประชาชนไม่ต้องแย่งซื้อเก็บสต๊อกเหมือนไข่ไก่ ซื้อแต่พอกิน มาซื้อได้
ตลอด สินค้าไม่ขาด ขอเพียงรัฐช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องระบบโลจิกติกส์ การขนส่งในการกระจายสินค้า
เท่านั้นก็พอ” ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวยืนยันกับ“คมชัดลึก ออนไลน์”
พร้อมระบุถึงสถานการณ์ข้าวไทยในขณะนี้ว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไร ยังมีสต๊อกอยู่อีกเป็นจานวนมาก ขณะที่
ข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปี 62/63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวออกมาสมทบอีกประมาณ 18.5 ล้านตันข้าวสาร แม้จะ
มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้วที่ผลิตได้ 20 ตันข้าวสาร ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง แต่ก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะขณะนี้ยังมีปริมาณส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 แสนตันข้าวสารต่อเดือน บริโภคภายในประเทศ 8-8.5
แสนตันข้าวสาร ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2 แสนตันใช้ในภาคอุตสาหกรรม
เขายอมรับ ว่าสถานการณ์ ค้าข้ าวในปี 2563 เป็ นปี ที่ ยากล าบากส าหรับการส่ งออกข้าวไทยอี กปีห นึ่ ง
เนื่องจากมีหลายปัจจัยมารุ่มเร้าที่ส่งผลกับความสามารถในการแข่งขัน ทั้งสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า ทา
ให้ราคาข้าวไทยยังคงแพงกว่าคู่แข่งประมาณ 80 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ประกอบกับ
ภัยแล้งทาให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เหตุการณ์ไวรัสโคโรน่าที่
เกิดขึ้นทั่วโลก ก็อาจส่งกระทบการส่งออกในระยะยาว ซึ่งจะต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
ขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีสต๊อกข้าวอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านตัน หากมีการระบายออกจะส่งผลทาให้
ตลาดเกิดความปั่นป่วนอย่างแน่นอนและมีโอกาสแย่งตลาดข้าวไทย
สมาคมฯคาดการณ์ว่าในปี 2563 ภาคเอกชนจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5-8.5 ล้านตันข้าวสาร
หรือ คิดเป็นมูลค่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะการส่งออกข้าวปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกข้าวไปยัง
ตลาดต่างประเทศได้ 7.58 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 40.1
โดยปัจจุบันไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 9.77 ล้านตัน ลดลงร้อยละ
27.6 และเวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 3 อยู่ที่ 6.37 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 51.4 ถือเป็นคู่แข็งที่น่ากลัวของไทย
มาก แต่จากเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสของไทยในการแชร์ส่วนแบ่งการตลาดข้าวเพิ่มขึ้น
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“อย่างข่าวเวียดนามเขาชะลอส่งออกเพื่อเช็คสต๊อคข้าวที่มีอยู่ เพราะอย่าลืมว่าปีนี้เวียดนามเริ่มมีผลผลิต
ข้าวออกมาน้อยลง ก็เพราะแหล่งปลูกข้าวหลักของเวียดนามทางตอนใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าไขง มีพื้นที่ปลูก
ข้ า วน้ อ ยลงเป็ น ผลมาจากน้ าทะเลหนุ น สู ง เข้ า มาเกื อ บ 100 กิ โ ลเมตรแล้ ว เขากลั ว ว่ า อาจมี ปั ญ หาบริ โ ภค
ภายในประเทศในช่วงเกิดวิกฤติโควิด -19 ก็เลยสั่งชะลอการส่งออกไว้ก่อน ส่วนจีนและอินเดียนั้นไม่มีปัญหายังผลิต
และส่งออกได้เหมือนเดิม ส่วนข้าวไทยที่ส่งออกไม่ได้มากก็เพราะราคาสูงกว่าคู่แข่งอยู่ประมาณ 80เหรียญหรัฐต่อ
ตัน”
ร.ต.ท.เจริญเผยต่อว่าแม้ในช่วงที่ผ่านมาข้าวไทยจะส่งออกไปยังฮ่องกงและสิงค์โปร์เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปริมาณ
น้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคข้าวภายในประเทศ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ต้องรอดูผลผลิตในฤดูกาลหน้าปี
63/64 ว่าจะมีปริมาณเท่าไหร่ หลังจากปีนี้มีผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี แต่ก็คาดการณ์
ว่าปริมาณไม่น่าจะน้อยกว่าปีนี้มากนัก เฉลี่ยอยู่ที่ 17-18.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากพื้นที่ปลูกข้าว
ลดลงตามนโยบายรัฐบาลด้วย
“การส่งออกตอนนี้อยู่ที่ 5 แสนตันต่อเดือน แต่ถ้าเมื่อไหร่ส่งออก 1 ล้านตันติดต่อกัน 3 เดือนก็ค่อยมาคุย
กันใหม่” นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าว
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยอมรับว่าราคาข้าวสารถุงช่วงนี้อาจขึ้นเล็กน้อยเแลี่ยถุงละ 10-20 บาท
ไม่ใช่เพราะว่ามาจากการตักตุนสินค้า แต่เป็นผลมาจากปีนี้มีปริมาณข้าวน้อย โรงสีต่าง ๆ รับซื้อข้าวจากชาวนาใน
ราคาที่แพงขึ้น จากเดิมข้าวขาวทั่วไปรับซื้อตันละ 6,500-7,000 บาท ก็เพิ่มเป็น 8,000-9,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็น
การเพิ่มมาจากต้นทางการผลิต ทาให้ชาวนาขายข้าวปีนี้ค่อนข้างได้ราคาดี
“ขอยืนยันว่าราคาข้าวสารถุงที่เพิ่มขึ้นทุกบาททุกสตางค์ตกถึงชาวนา 100 เปอร์เซนต์”นายกสมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทยกล่าวย้า
ในส่วนภาคการผลิตข้าวอย่างชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จากัด หนึ่งในลูกค้าบริษัทผู้ส่งออกข้าว
โดย รุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ฯเผยกับ “คมชัดลึก ออนไลน์” ถึงสต๊อกข้าวของชุมชนฯในขณะนี้มี
อยู่ประมาณ 200 ตันข้าวสาร ซึ่งขณะนี้ได้ถูกสั่งจองหมดแล้ว และเตรียมรอส่งให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย บริษัท
แอมเวย์ จากัด บริษัทส่งออกข้าวและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
ส่วนข้าวใหม่ในฤดูกาลผลิต 62/63 นั้นขณะนี้มีอยู่ที่ประมาณ 2,800 ตันข้าวสาร โดยในจานวนนี้ได้ส่ง
ให้กับบริษัท แอมเวย์ จากัดมากที่สุดประมาณ 60% ส่วนที่เหลือส่งให้กับทางบรฺิษัทผู้ส่งออกข้าวและชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยเพื่อจัดส่งให้กับผู้บริโภคในรูปแบบของเดลิเวอรรี่ ภายใต้ยี่ห้อ“เกลียวเชือก”
“เพิ่งส่ งให้ กับ ทางบริษัทผู้ส่งออกไป 35 ตันข้าวสารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่ านมา ราคาส่งอยู่ที่ 35.5 บาทต่อ
กิโลกรัม เขาก็เพิ่งกลับมาซื้อข้าวของชุมชนในปีนี้เอง หลังหยุดไปประมาณ 2 ปี เขาบอกว่าให้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป
แต่เราก็ยืนยันว่าข้าวของเราเป็นข้าวหอมชั้นดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อาจแพงกว่าที่อื่นหน่อยแต่คุณภาพมั่นใจ
ได้ ลูกค้าที่เคยซื้อไปทานแล้วก็กลับมาซื้ออีก”
รุ่งอรุณ กล่าวถึงที่มาของผลผลิตข้าวคุณภาพว่า ทางชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จะเป็นผู้รวบรวม
พันธุ์ข้าวชั้นดีส่งไปให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ปลูก ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมชนสหกรณ์การเกษตร
บุรีรัมย์มีอยู่กว่า 30 สหกรณ์ทั้งในจ.บุรีรัมย์และใกล้เคียง โดยแต่ละสหกรณ์มีสมาชิกเฉลี่ย 3,000-3,500 คน โดย
ผลผลิตข้าวที่ได้จะส่งให้กับชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงก่อนนาไปกระจายต่อใน
ท้องตลาดทั้งในและต่างประเทศ
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678 E-mail:contact@thairiceexporters.or.th www.thairiceexporters.or.th

2

“ในกระบวนการผลิตนั้น ทางชุมชนฯจะจัดทาเมล็ดพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรสมาชิ กสหกรณ์นาไปปลูกแล้ว
รับประกันราคาซื้อผลผลิตคืน ทาให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคาและตลาด ส่งผลทาให้ผลผลิตออกมาดีมี
คุณภาพทุกเมล็ด”ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์กล่าวย้าทิ้งท้าย
ที่มา คมชัดลึก

ยืนยันนอนยันข้าวไม่ขาดแคลน
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้หลายประเทศที่เป็นผู้นาเข้าสินค้าจานวนมากและมีการ
ผลิตในประเทศน้อย อย่างสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ มีความพยายามที่จะชักจูงให้ประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสาคัญๆ
เช่น ไทย เวียดนาม อินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ทาข้อตกลงที่จะไม่ห้ามการส่งออกข้าวในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไม่รู้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร เพราะหากรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกข้าวหยุดการส่งออก
หรือจากัดปริมาณส่งออก เพื่อเก็บไว้บริโภคในประเทศให้เพียงพอ อาจทาให้สิงคโปร์ขาดแคลนข้าวได้
อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) และได้ตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์สินค้า
(วอร์รูม) รวม 7 กลุ่ม เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า การส่งออก ก่อนที่จะกาหนดมาตรการดาเนินการ
เช่น สินค้าบางรายการอาจต้องมีปริมาณกันสารองในประเทศ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอบริโภคในช่วงของการระบาด
ซึ่งข้าว เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีการตั้งวอร์รูมด้วย
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวง
พาณิชย์ ได้เชิญสมาคมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ข้าวแล้ว ซึ่งพบว่าข้าวไทยไม่
ขาดแคลนแน่นอน เพราะขณะนี้สต๊อกข้าวของภาคเอกชนรวมกันมีไม่ต่ากว่า 4 ล้านตันข้าวสาร เพียงพอสาหรับการ
บริโภคได้อีก 7-8 เดือน ขณะเดียวกันข้าวนาปรังปี 2563 รอบแรก เพิ่งเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 20% ของผลผลิต 5
ล้านตันข้าวเปลือก และยังมีข้าวนาปรังรอบ 2 ที่จะเก็บเกี่ยวราวเดือน ส.ค.นี้อีก 3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น
ข้าวสารรวมกันราว 5 ล้านตัน
นอกจากนี้ ขณะนี้ตลาดส่งออกข้าวยังซบเซา โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ ไทยเพิ่งส่งออกได้ 900,000 ตัน
เท่านั้น จากปีที่ผ่านๆมา เคยส่งออกได้เป็นล้านตัน เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และแม้มีภัย
แล้ง แต่ทาให้ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งนาปีและนาปรังหายไปประมาณ 2 ล้านตันเท่านั้น ผลผลิตทยอยออกมาเรื่อยๆ
และแม้เวียดนามได้ประกาศห้ามส่งออกชั่วคราว แต่คิดว่าน่าจะระยะสั้น แต่ถึงแม้ถ้าเวียดนามห้ามการส่งออกจริงๆก็
ไม่มีปัญหา ยังมีข้าวของอินเดีย ที่ผู้ซื้อยังวิ่งไปซื้อได้ เพราะราคาถูกกว่าไทย.
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศ ส่งออกข้าวผวาส่งของช้า-ถูกปรับ
ส่งออกข้าวป่วน โควิดพ่นพิษ แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศ คนงานไม่พอขนข้าวขึ้นเรือใหญ่ หวั่นส่ง
มอบล่าช้า ถูกคู่ค้าสั่งปรับ วอนรัฐอานวยความสะดวกอย่าทาภาคขนส่งสะดุด
นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้า วไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากแรงงานต่างด้าวที่
ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อรัสโคโรนา(โควิด -19) รวมถึงเกรงไทย
จะปิดประเทศ หรือปิ ดด่านพรมแดน ส่ งผลให้ แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศ กระทบต่อการ
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ส่งออกข้าว เนื่องด้วยเวลานี้แรงงานขนข้าวขึ้นเรือเพื่อการส่งออกซึ่ งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาได้เดินทางกลับ
ประเทศเป็นจานวนมาก ทาให้ผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานเพื่อการดังกล่าว
“เวลานี้แรงงานชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นแรงงานหลักในการขนข้าวขึ้นเรือมีจานวนลดลง ส่งผลให้การโหลด
สินค้าลงเรือมีความล่าช้าลงจากเดิม หากส่งของให้ลูกค้าไม่ตรงเวลาเราอาจจะถูกปรับ ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะส่งออกข้าวที่
ได้รับผลกระทบแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ ในสินค้าอื่น ๆ เช่น น้าตาล มันสาปะหลัง และอื่นๆ ก็กระทบด้วย
เช่นกัน”
อย่างไรก็ดีกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกาหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แล้ว(เริ่ม 26 มี.ค.63) ซึ่งจะได้มีประกาศรายละเอียดของมาตรการออกมาเป็นระยะ เรื่องนี้ผู้ประกอบการส่งออกข้าว
และสินค้าอื่น ๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าเพื่อจาหน่ายในประเทศ ขอให้รัฐบาลยังคงอานวยความสะดวกอย่าปิดกั้น
เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง หรือระบบโลจิ สติกส์ ใ ด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่ งออก-นาเข้า หรือกระจายสินค้าใน
ประเทศ ข้อเสนอคือ ในการตั้งด่านตรวจวัด คัดกรองผู้เดินทางตามเส้นทางหลักต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้หรือไม่ที่พนักงานขับรถ หรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ผ่านการตรวจวัดคัดกรองแล้วที่
ด่านแรก จะมีใบรับรองในการยื่นที่ด่านอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวก เพื่อไม่ให้ระบบการขนส่งสินค้ามีความล่าช้า
เกินไป อาจทาให้จัดส่งสินค้าได้ไม่ทันตามเวลาที่กาหนด และยังผลให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

รมช “ประภัตร” สั่งปรับแผนแจกพันธุ์ข้าว ให้ผู้ประสบภัยถึงบ้าน 3.4 หมื่นตัน
รมช “ประภัตร” สั่งปรับแผนแจกพันธุ์ข้าว ให้ผู้ประสบภัยถึงบ้าน 3.4 หมื่นตัน ขายข้าวพันธุ์ดี 1.5
หมื่นตัน ทั่วประเทศ ให้ทันการปลูกข้าวนาปี ภายในเมษายนนี้
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือ
ร่วมผู้บ ริห าร กรมการข้าวถึงแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ กับเกษตรกร
ประมาณ 3-4 แสนราย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 6 ล้านกว่าไร่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้ง
ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงและน้าท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา โดยจากการหารือได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมในเรื่อง
เมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธ์แล้วจานวนกว่า 3.4 หมื่น
ตัน และพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทันทีในช่วงเดือนเมษายนี้
นายประภัตร ยังกล่าวถึงปัญหาการระบาด ของไวรัสโควิค -19 ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ว่า เพื่อ
เป็นการลดการกระจายของเชื้อโรค จากการที่จะต้องเดินทางไปรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาเรื่องการการ
เดินทางและมีการรวมตัวกัน และอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัส โควิค -19 จึงได้สั่งการให้กรมการข้าว นา
เมล็ดพันธุ์ข้าวขนส่งไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทั้งหมด ตามรายชื่อที่มีการสารวจไว้ก่อนหน้านี้ โดยที่เกษตรกรไม่
ต้องเดินทางมารับเองที่ศูนย์ โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดื อนเมษายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาเมล็ด
พันธุ์ ไปเพาะปลูกได้ทันในช่วงฤดูทานาในปีนี้
“ขณะนี้เราได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายให้เกษตรกรประมาณ 5 แสนราย จานวน 34,000 ตันที่เป็น
เมล็ดพันธุ์ ในเขตที่ประสบภัยทั้งหมด 34 จังหวัด จึงได้เชิญอธิบดี รองอธิบดี มาหารือร่วมกันเพื่อดูกันว่าทาอย่างไร
จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่กระทบกับมาตรการของไวรัสโควิด -19 จากการพูดคุยจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการ
ป้องกันการระบาด จะส่งเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกรถึงบ้าน จานวน 3-4 แสนราย โดยตอนนี้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่าย
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เพิ่มเติมก็ตาม จะให้กรมการข้าวเร่งจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกร เพื่อให้ทุกคนได้อุ่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับ
เมล็ดพันธุ์ทันในฤดูการเพาะปลูกปีที่จะถึง หรือหน้าฝนที่จะถึงนี้แน่นอน” นายประภัตร กล่าว
นอกจากนั้นยังมีการเตรียมพร้อมจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ ให้กับเกษตรกรทั่วไปอีกจานวนกว่า 1.5 หมื่นตัน
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรที่จะได้เมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกตามแนวทางการส่งเสริมมการปลูกข้าวพันธุ์
ดี และได้มอบหมายให้ทางกรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งในฤดูนา ปี
63-64 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.5แสนตัน ขณะนี้ กรมการข้าวได้หารือแนวทางการผลิตแล้ว และมั่นใจว่าจะผลิตได้ตาม
เป้าหมาย เพราะได้มีการประสาน ให้ชุมชนเป็นผู้ผลิตร่วมกับทางกรมการข้าว โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ ขณะนี้มีกว่า 600 ศูนย์ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับกรมการข้าวตามเป้าหมาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ว่าจะสามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเกิดปัญาหาภัยแล้งหรือฝน
ทิ้งช่วง ทางกรมการข้าวได้มีการเตรียมพร้อมแก้ปัญหาทั้งหมด ไว้แล้ว เบื้องต้น ประสาน กรมน้าบาดาลและขอให้
ทางรัฐ บาลจั ดสรรงบประมาณ เพื่อ เจาะน้ าบาดาลให้ กับ กลุ่ มผลิ ตเมล็ ดพั นธุ์ข้าวเพื่ อผลิ ตเมล็ ด พัน ธุ์ให้ ทั นและ
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงเพื่อผลิตข้าวนุ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและการส่งออกนอกประเทศ โดยเมล็ดพันธุ์ 1.5 หมื่นตัน สามารถผลิตข้าว ได้มากขึ้นกว่า 45 ล้านไร่
ในฤดูกาลถัดไปถ้าเมล็ดพันธุ์พอเพียงซึ่งเมล็ดพันธุ์ ที่ทาการผลิต จะมีทั้ง มีทั้งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าว
ปทุมธานี ข้าวขาว ซึ่งเป็นข้าวนุ่ม ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ข้าวแข็งรวมทั้งข้าวเหนียวด้วย
นอกจากนั้น นายประภัตร ได้กล่าวถึงกรณีการระบาดของ ไวรัส โควิค 19 ทีม่ ีการตระหนกจนเกินเหตุ ทา
ให้ มีการแห่ ซื้อสิ น ค้าเพื่อกักตุน โดยเฉพาะข้าว และ ไข่ไก่ว่า จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ตนไม่อยากให้ ประชาชน
ตระหนกจนเกินเหตุว่า ข้าวจะขาดแคลน ยืนยันว่า ขณะนี้ข้าวในประเทศ ยังมีเพียงพอต่อการบริโภคแน่นอน อยาก
ขอวิงวอนให้ป ระชาชนอย่ าตกใจแตกตื่ น และแห่ ซื้อข้าวกักตุนจนเป็นปัญ หา และขอเตือนพ่อค้าแม่ค้าอย่าฉวย
โอกาสกักตุนสินค้า เก็งราคา หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะโทษค่อนข้างหนัก และจะมีการเดาเนินการตาม
กฏหมายขั้น เด็ดขาด ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กาชับ ให้ ร่ว มกันตรวจสอบ อย่าเอาเปรียบหรือกักตุน ในขณะที่ ทุ กคน
เดือดร้อนจะต้องลงโทษสถานหนักไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพ่อค้า ขณะที่ทุกคนในประเทศกาลังลาบากเดือดร้อน
จะต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน เพื่อความเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้ทุกคนเข้าใจ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเร่งด่วนตนได้สั่งการ กรมปศุสัตว์ ประสานและรวบรวม ไข่ไก่ บางส่วนได้เอาออกมาจาหนน่ายที่กรม
ปศุสัตว์หรือกระทรวงเกษตรก็ได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาจับจ่ายด้วย
ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สยบข่าวลือข้าวขาดแคลน-ระงับส่งออก ไม่จริง
สะพัดวงการ หลังโควิดระบาดหนัก รัฐสั่งเบรกระงับส่งออกข้าวจริงหรือไม่ เกรียงศักดิ์เต้นดับร้อน หลังวง
ในให้ข่าวว่ามาจากสมาคมโรงสีฯ ยันเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ได้มีข่าวลือรวมถึง
มีผู้ให้ข้อมูลในวงการค้าข้าวว่าข้าวขาดแคลนและอาจไม่พอต่อการส่งออก รวมทั้งขอให้ระงับการส่งออกไว้ก่อนนั้น
จริงหรือไม่ซึ่งได้มีหน่วยราชการและผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวโทรมาสอบถามในเรื่องดังกล่าวโดยอ้างอิงว่ามาจากข้อมูล
สมาคมฯ
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“ผมในฐานะในนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ขอยืนยันว่ าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เรามีข้าวเพียงพอ
ต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ขออย่าได้ตื่นตระหนก เพียงแต่ขอให้วางเเผนในการ
ซื้ออย่างเหมาะสม จะได้ไม่ต้องออกจากเคหสถานบ่อยเกินความจาเป็น”
สาหรับในเรื่องของราคาข้าวสาร 5% ที่ปรับตัวขึ้นมาสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากขณะนี้มีผู้ส่งออกบางราย
ที่ได้ขายล่วงหน้าจาเป็นที่จะต้องเร่งส่งมอบ รวมถึงบางรายที่ขายแล้วและจะต้องรีบส่งมอบให้กับลูกค้า จึงทาให้
ตลาดมีแรงซื้อมากขึ้นในกลุ่มของข้าว 5%
อย่างไรก็ดีผู้ที่ให้ข่าวที่ว่าข้าวจะขาดแคลนและอาจไม่พอต่อการบริโภคและขอให้ระงับการส่งออกนั้น ทาง
สมาคมฯก็ไม่ทราบว่าผู้ที่กระทาการดังกล่าวหวังผลอะไร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ประสงค์ร้ายในขณะที่สถานการณ์ไม่ปกติ
หรืออาจเป็นผู้ที่ต้องการเบี้ยวลูกค้าหรือไม่ ซึ่งก็ไม่แน่ใจ ตามที่ได้ยืนยันข้างต้นไปแล้วว่าข้าวนั้นมีเพียงพอต่อการ
บริโภคทั้งภายในและส่งออก และไม่มีภาวะขาดแคลนอย่างแน่นอน
นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีข้าวเปลือกออกอยู่ในเขตทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อาทิ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองคาย และแถบเลียบแม่น้าโขง เป็นต้น และอีกไม่กี่ 2-3 เดือน (เดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน) ข้าวในแถบจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงก็จะมีออก รวมถึงจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น เชียงราย
ก็จะออกในเดือนมิถุนายน เช่นกัน จึงขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเรามีข้าวเพียงพอทั้งเพื่อบริโภคภายในและส่งออก
อย่างแน่นอน
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

โต้ข่าวลือขาดแคลนข้าวไม่จริง “ชาวนา” ปลูกต่อเนื่อง
จากกรณี ข่าวลือในวงการค้าข้าวว่าข้าวจะขาดแคลนและอาจไม่พอต่อการส่งออก และท้ายสุ ดรัฐบาล
อาจจะระงั บ การส่ ง ออกนั้ น นายปราโมทย์ เจริ ญ ศิ ล ป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกั บ
“ฐานเศรษฐกิจ” หลังจากเห็นข่าวที่นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ออกมาสยบข่าวลือว่า
ข้าวขาดแคลนและอาจไม่พอต่อการส่งออกนั้นไม่เป็นความจริงนั้น "เห็นด้วย" เนื่องจากว่าเป็นไปไม่ได้ และในขณะนี้
แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาสารคาม ขอนแก่น เป็นต้น และยังมีจังหวัดอุตรดิตถ์ นครปฐม สุพรรณบุรี
และกาญจนบุรี ที่กาลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลย ราคาเกี่ยวสดตันละ 8,500-9,000 บาท
“การมาให้ข่าวแบบนี้ว่าข้าวไม่พอ ทาให้ผมฉุนขาด ซึ่งการมาออกข่าวแบบนี้สมาชิกชาวนาผมตายเลยนะ
จะมากดราคาข้าวหรือไม่ และการออกมาให้ข่าวคุณได้ถามผู้ผลิตหรือยัง แล้วผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดที่สร้างกระแส
ปั่นข่าวลวงเป็นใคร รู้จริงหรือไม่ ซึ่งการให้ข้อมูลข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรัฐบาลด้วยแล้วถ้าอยากได้ข้อมูล
ที่แท้จริงให้โทรศัพท์สายตรงมาได้ที่ผม 24 ชั่วโมง”
นายปราโมทย์ กล่าวว่าวันนี้ไม่มีน้าแต่ชาวนาก็ดิ้นรนที่จะปลูกข้าวแล้วในขณะนี้กาลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ พอ
มาเจอข่าวแบบนี้ผมไม่พอใจอย่างมาก แล้วตอนนี้ชาวนาสบายแล้ว โรงสีถึงขึ้นวางเงินจองแปลงล่วงหน้า ยังไม่ได้
กาหนดว่าจะเก็บเกี่ยววันไหน ส่วนโรงสีภาคกลางวิ่งฝุ่นตลบไปทั้งอีสาน-เหนือ แย่งซื้อ จึงทาให้ราคาข้าวอยู่ในระดับ
ที่ชาวนาพอใจมาก เพราะฉะนั้นอย่ามาสร้างข่าวลือ เพื่อหวังที่จะกดราคาข้าวเลยในประเทศ บอกตรงๆ ว่าวันนี้แผน
คุณล้มเหลวแล้ว
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
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แล้งหนักในรอบ 40 ปี อย่าเสี่ยงปลูกข้าวรอบ 2
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความ
ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่า
ค่ า เฉลี่ ย ซึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มี ฝ นตกทั้ งปี 1,342.6 มิ ล ลิ เมตร เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ แ ล้ ง มากคื อ ปี 2558 มี ฝ นตก 1,419.6
มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้น
มา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปีที่
ผ่านมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทาให้อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่หลายแห่ง
มีน้าใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง จานวน 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้าตามแหล่งน้าธรรมชาติก็มี
เหลื ออยู่ น้ อยเช่นกัน จึงไม่ส ามารถส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกตามปกติ ได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่
ปริมาณน้าในแหล่งน้าต่าง ๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยี่ยม
เยียน แจ้งข่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้าอย่างประหยัด ทาให้สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปีนี้
จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร
จึงเร่งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ
โดยเฉพาะพืชที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน้าได้
เนื่องจากใช้น้ามาก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กาหนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพ
น้า มีแผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจานวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีที่ผ่านมาที่ได้
กาหนดพื้นที่แผนควบคุม 11.21 ล้านไร่
ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซึ่ง
ขณะนี้ มีการเก็บ เกี่ย วไปแล้ ว ร้ อยละ 37 (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 18 มี.ค. 2563) ส าหรับ พื้ นที่ ปลู กเกินแผนควบคุ มไป
ค่อนข้างมากอยู่ในเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่
มีแผนส่งน้าให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทาให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานต้อง
ทางานหนักมากในปีนี้ เพื่อประคับประคองน้าในระบบชลประทานที่มีน้อยอยู่แล้วให้สามารถส่งน้าไปรักษาระบบ
นิเวศน์ผลักดันน้าเค็มและป้องกันน้าเค็มรุกเข้าทาลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
ร้อยละ 55 จึงได้ขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอีก
2) กล้วยไม้และไม้ผล ซึ่งเป็น พื้น ที่ที่อาจเสี่ยงน้าเค็มรุกเข้าสวนสร้างความเสียหายใน 9 จังหวัด ได้ แก่
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นที่เฝ้า
ระวัง 57,106 ไร่ แบ่งเป็น กล้วยไม้ 10,784 ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรโดยให้คาแนะนาติดตามข้อมูลข่าวสารน้าเค็ม ระมัดระวังเรื่องการปิดเปิดประตูน้าเข้าพื้นที่สวน การดูแล
รักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้าของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ต้นพืช การสารองแหล่งน้า
ในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับระบบการผลักดันน้าเค็มของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ไม้ผลที่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่งได้วิเคราะห์
แล้วเห็นว่าไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ยงและตายจะทาให้เกษตรกร
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ได้รับผลกระทบเสียโอกาสเรื่องรายได้ จึงได้สารวจในพื้นที่จริงและประเมิ นพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ใน 30 จังหวัด พบว่า จากพื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้าและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่
โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จานวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ลาไย ส้มโอ กล้วยหอม
เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงได้ดาเนินการนาข้อมูลส่งให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งน้าช่วยเหลือเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้า
ไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่งผลการดาเนินงานได้มีการจัดหาน้าเข้าไปเติม
แหล่งน้าในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ารวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน้า ส่วนการสร้างการรับรู้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ให้คาแนะนาการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่เกษตรกร
ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วัสดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายน้าของพืช
เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็นต้น ปรับปรุงวิธีการให้น้าแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัด
น้า ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยง
ช่วงแสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของน้า การสร้างแหล่งน้าในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการแก้ไขปัญหา
ระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี
2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมและติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้า ผลกระทบ
และความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทารายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประเมิ น
สถานการณ์และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้งในปีนี้
“อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรโดยขอความร่วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลน
น้าทาให้เกิดความเสียหายได้ ในส่วนของพื้นที่สวนใกล้แหล่งน้าเค็มขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันระบบ
การผลักดันน้าเค็มยังควบคุมได้ แต่เนื่องจากน้ามีน้อยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนาน้าจากลุ่มน้าแม่
กลองมาช่วย การระวังไม่ให้มีการสูญเสียน้าระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย
การสร้างแหล่งน้าในพื้นที่ของตนเองให้ได้”
รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้าในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งน้าสารองเช่นกัน หรืออาจจะปรับรูปแบบกิจกรรม
การเกษตรให้เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง เช่น การทาเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จัดการพื้นที่ให้มีแหล่ง
น้าในไร่นา เป็นต้น หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักน้า รักษาความชื้นให้ได้ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าเพิ่ง
เร่งทาการเพาะปลูก ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เมื่อมั่นใจแล้วจึงดาเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป ” รอง
อธิบดีกล่าว
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 21 ชดเชย 2 ชนิด ยอดจ่ายลดลง หลังราคาพุ่ง
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 21 มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2
ชนิดได้รับเงินชดเชย แต่ยอดชดเชยลดลง หลังราคาข้าวขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เผยข้าวเปลือกเจ้าราคายังเกิน 9 พัน
บาทต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิ จบโครงการ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเหนียวไม่ได้รับชดเชย เหตุราคาตลาดสูง
กว่าราคาประกัน
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ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกากับดูแล
และกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่าง
ราคาประกันรายได้กับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่ วนต่างงวดที่ 21 ให้ กับเกษตรกรผู้ปลู กข้าว
จานวน 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ไม่ได้มีการคิดชดเชยส่วนต่าง ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะ
ราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน
สาหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2563 จะได้รับการชดเชย
โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 9,277.61 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 722.39 บาท ,
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,566.54 ได้รับส่วนต่างตันละ 433.46 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ
สิ้น สุดฤดูการเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,200.82 บาท ไม่ได้รับชดเชย และ
ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตลาดตันละ 16,646.58 บาท ไม่ได้รับชดเชย
ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 21 รัฐจ่ายชดเชยลดลง เพราะเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอีกไม่มาก
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคใต้ และผลจากราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้า ปรับตัว
ขึ้นมาสูงเกินตันละ 9 พันบาท ขณะที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ราคาสูงขึ้น ตามความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้น ทั้งจาก
การบริโภคในประเทศและส่งออก หลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนผลจากการคานวณส่วนต่าง งวดที่ 21 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับ
เงินรวม 21,671.7 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ได้เงินรวม 10,836.5 บาท
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจานวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000
บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือก
เจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และ
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่
เกินจานวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กาหนดไว้สูงสุด
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ภัยแล้งทานาใต้ล่ม 70% ดันข้าวราคาขึ้นทุกวัน
ข้ าวใต้ ป ระสบภั ย แล้ งหนั ก ผลผลิ ต สู ญ กว่ า 70% ท าราคาพุ่ งรายวั น 00.10-00.30 บาท/กก. เกื อ บ
10,000 บาท/ตัน แถม “ทะเลสาบสงขลา” ถูกน้าเค็มหนุนหนัก กระทบนาปีหายอีก 100,000 ไร่ สิ้นหวัง ทั้งทานา
การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ หมดกาลังซื้อ
นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนา
ภาคใต้ และเจ้าของโรงสีพัฒนโสภณเจริญพาณิชย์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาวะภัยแล้งที่รุนแรงได้ส่งผล
กระทบต่อการทานาและโรงสีข้าว โดยเฉพาะข้าวนาปีทางภาคใต้ ปี 2563 ข้าวนาปีได้รับความเสียหาย หดหายไป
ประมาณ 70% จากภาพรวม 500,000 ไร่ โดยเฉพาะแหล่งปลูกรายใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช สงขลา และ พัทลุง
เหลือผลผลิต 30% หรือประมาณ 100,000 ไร่ และผลผลิตข้าวที่เหลือก็ด้อยคุณภาพ ส่งผลโรงสีข้าวที่เป็นสมาชิก
สมาคมเกือบ 100 โรง ต้องหยุดการสีข้าวไปแล้ว ประมาณ 10-20% เนื่องจากไม่มีปริมาณข้าวเปลือกเพียงพอต่อ
กาลังการผลิตของโรงสี และหากว่ายังเกิดภัยแล้งต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อข้าวนาปรังอีกระลอกใหญ่ต่อไป
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“ปริมาณผลผลิตข้าวที่หายไป ทาให้ราคาข้าวขยับสูงขึ้นรายวันที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563
วันละ 00.10 บาท วันละ 00.20 บาท และ 00.30 บาท โดยขณะนี้ราคาประมาณ 9,500 บาท/ตัน จากเดิม 7,500
บาท/ตัน และข้าวขาวสาหรับแปรรูปทาขนมจีน แป้ง และเส้นก๋วยเตี๋ยว ราคาขยับขึ้น 15 บาท/กก. จากเดิม 11.70
บาท/กก. นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งที่ทาให้ราคาข้าวขยับสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกได้ออกมาหาซื้อข้าวในตลาด ราคา
ข้าวจึงสูงขึ้นจนราคาข้าวมีเสถียรภาพ แต่ขณะเดียวกั น ราคาที่ขยับสูงขึ้น โรงสีข้าวกลับไม่มีข้าวเปลือกที่จะนาไป
แปรรูปเป็นข้าวสาร ที่เพียงพอต่อกาลังการผลิตของโรงสี แต่ชาวนาที่มีผลผลิตดี ทานาได้คุณภาพ จะได้ราคาที่ดี
มาก”
นายสุทธิพรกล่าวต่อไปว่า กรณีที่มีบางคนวิตกว่า หากเกิดภัยแล้งรุนแรง ปริมาณข้าวสารภายในประเทศ
ไทยจะมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคนั้น ขอยืนยันว่ามีข้าวเพียงพอ ไม่ต้องวิตกกังวล แม้จะเกิดภัยแล้งหนักขึ้นอีก แต่
จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่จะขยับสูงขึ้น
นายสมศักดิ์ พานิชย์ เจ้าของนาข้าวและโรงสีข้าวทิพย์พานิช ในฐานะประธานชมรมโรงสีข้าวระโนด อ.ระ
โนด จ.สงขลา เปิดเผยว่า สาหรับภาวการณ์ทานา จ.สงขลา โดยเฉพาะคาบสมุทรสทิงพระ อ.ระโนด จ.สงขลา แหล่ง
ทานารายใหญ่สุด ประสบความเสียหายมากจากภัยแล้ง แหล่งน้าทานาทะเลสาบสงขลาเกิดภาวะน้าเค็ม ที่ทานา
ประมาณ 100,000 ไร่ ได้รับผลกระทบ ทั้งที่ส่วนหนึ่งได้ปลูก หว่าน ไถไปแล้ว เนื่องจากน้าไม่ เพียงพอ แม้ว่าภาครัฐ
จะสนับสนุนช่วยเหลือสูบน้ามาจากแหล่งน้าจืดต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ในที่สุดได้รับความเสียหาย เมื่อผลผลิตน้อย ส่งผล
ให้ราคาขยับสูงขึ้น จาก 6,500 บาท/ตัน เป็น 7,800 บาท/ตัน แต่ชาวนาไม่มีข้าวเปลือกส่งให้โรงสีข้าวแปรรูป
ตอนนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เกษตรกรได้รับรายละไม่เกิน 20 ไร่ โดยรัฐช่วยเหลือ
ประมาณ 500 บาท/ไร่ และพักหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฤดูกาลข้าวนาปี ข้าว
ยืนต้นตาย และฤดูกาลถัดไปประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จะเป็นฤดูกาลข้าวนาปรัง หากสภาพภัยแล้ ง
ยังยืนหยัดอยู่เช่นนี้ ความเค็มของทะเลสาบอยู่ในระดับสูงจะไม่สามารถทานาได้อีก จ.สงขลาจะไม่มีข้าวทั้งนาปีและ
นาปรัง ยกเว้นต้องให้ฝนตกลงมาอย่างหนัก
“สภาพเกษตรกรพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ตั้งแต่ อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และ อ.สิงหนคร ประสบ
ปัญหาหนักมาก ทั้งภาคการเกษตร ประมง และภาคปศุสัตว์ เพราะน้าในทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้าใหญ่ที่ใช้ใน
การบริโภคอุป โภค เมื่ อเกิ ด น้ าเค็ม หนุ น สู งก็ป ระสบปั ญ หา เฉพาะเม็ด เงิน ในส่ ว นของชาวนาหายไป ประมาณ
100,000 ไร่ คิดเป็นผลผลิตไร่ละ 700 กก. หรือประมาณ 7 บาท/กก. เป็นเงินกว่า 490 ล้านบาท ยังไม่นับถึงภาค
เกษตรอื่น ๆ และการเลี้ยงปศุสัตว์ เกษตรกรไม่มีกาลังซื้อ” นายสมศักดิ์กล่าว
นายสมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า จ.สงขลา พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ แหล่งทานารายใหญ่ จ.สงขลา และภาค
การเกษตร ภาคปศุสั ตว์ ประมง จะต้องอาศัยน้าทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะ ไม่มีแหล่ง น้าอื่น ๆ ต่างกับที่อื่นที่
สามารถใช้น้าจากแหล่งธรรมชาติ และน้าประปา บาดาล จึงจาเป็นที่รัฐบาลจะต้องแปลงน้าเค็มทะเลสาบสงขลา ให้
เป็ น น้ าจื ดเพื่อการเกษตร ประมง ปศุสั ตว์ ซึ่งเป็นแหล่ งอาหารของ จ.สงขลา และภาคใต้ ตลอดจนถึงประเทศ
มาเลเซีย
“ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ สามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก อย่าให้น้าต้องสูญเสีย
เปล่า เสนอให้รัฐบาลดาเนินการ ยกตัวอย่างโมเดลมาจากประเทศอิสราเอล อยู่ท่ามกลางทะเลทราย” นายสมศักดิ์
กล่าว
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เวียดนามผวาโควิดตุนข้าว ตั้งทีมตรวจเล็งแบนส่งออก
จับตา “เวียดนาม” เคาะแบนส่งออกข้าว หลังแล้งทุบผลผลิตลด ประชาชนต้องการตุนสต๊อกรับมือโควิด 19 รัฐบาลตั้งทีมตรวจสอบด่วน ด้านเอกชนไทยลุ้นอานิสงส์สวมรับออร์เดอร์แทน
แหล่ งข่าวจากวงการข้าวเปิ ด เผย “ประชาชาติ ธุรกิจ ” ว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวียดนามออก
หนังสือ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า หารือกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตร, ชนบท
เพื่อตั้งคณะทางานเข้าตรวจสอบหน่วยงานค้าข้าวท้องถิ่น และผู้ส่งออกรายใหญ่ของเวียดนาม เพื่อประเมินความ
ต้องการของตลาดส่งออกข้าว และวงเงินหมุนเวียนในการส่งออกข้ าว และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่ 28
มีนาคมนี้
“ในระหว่างที่รอข้อสรุป ต้องระงับไม่ให้มีการซื้อขายใหม่ ส่วนสัญญาที่เซ็นไปแล้วและกาลังส่งมอบ จะ
พิจารณาหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ฟังข้อสรุปจากคณะทางานทั้ง 3 กระทรวงแล้ว โดยจะยึดหลักว่า ต้องมั่นใจว่ามี
ข้าวเพียงพอกับประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง และโรคระบาดโควิดในขณะนี้”
สาเหตุสาคัญที่เวียดนามต้องออกมาทบทวนและประเมินสถานการณ์ส่งออก เนื่องจากผู้ส่งออกเวียดนาม
ได้มีการรับคาสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าปริมาณมาก ขณะที่ความต้องการสารองข้าวของประชาชนก็เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์
ระบาดของโควิด-19 ส่วนปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มลดลงปัญหาแล้ง ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับสูงขึ้นกว่า
ราคาในช่วงที่รับ คาสั่งซื้อไว้ 60-70 เหรียญสหรัฐต่อตัน หากยังมีการส่งออกอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ประชาชน และสภาพคล่องของผู้ประกอบการ ดังนั้นรัฐบาลจึงเตรียมวางแนวทางเพื่อให้มีข้าวเพียงพอสาหรับการ
บริโภคก่อน
แหล่งข่าวกล่าวว่า หากเวียดนามประกาศนโยบายชะลอการส่งออกจะส่งผลต่อตลาดข้าวโลกทันที เพราะ
ปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ของโลก มีปริมาณการส่งออก 6.8 ล้านตัน รองจากไทย อันดับ 2 ปริมาณ
ส่งออก 7.5 ล้านตัน และอินเดีย อันดับ 1 ส่งออก 10.6 ล้านตัน
“ผลจากประเด็นนี้อาจจะทาให้ผู้นาเข้าที่เคยสั่งซื้อจากเวียดนาม หันมาซื้อจากผู้ส่งออกรายอื่นรวมถึง ไทย
แทน ซึ่งขณะนี้มีผู้นาเข้า และเทรดเดอร์บางรายที่เริ่มไม่แน่ใจในสถานการณ์ ประสานเข้ามาที่ไทยเพื่อสอบถามถึง
ความเป็นไปได้ในการสั่งซื้อแล้ว ในส่วนของไทย แม้ว่าจะมีปริมาณผลผลิตลดลง แต่ยังมีเพียงพอบริโภค เพราะส่วน
การบริโภคในประเทศ ซึ่งเดิมจะมีกลุ่มครัวเรือน ร้านอาหาร ก็ลดลงจากนักท่องเที่ยวหายไปด้วย”
รายงานข่าวระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 400,152 ตัน ลดลง 41.8% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 273 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 26.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การ
ส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) 2563 มีปริมาณส่งออก 947,304 ตัน ลดลง 42.2% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 584 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 30.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดส่งออกหลัก 5
อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐ มูลค่า 100.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5.06% ฮ่องกง 40.32 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
23.49% แอฟริกาใต้ 36.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 21.23% จีน 30.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 37.92% และ
แองโกลา 28.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.51% สาหรับราคาส่งออกปัจจุบัน ชนิดข้าวขาว 5% ของไทย ตันละ
510 เหรี ย ญสหรั ฐ ขณะที่ ร าคาข้ าวขาว 5% เวี ยดนาม ตั น ละ 420-430 เหรีย ญสหรัฐ ส่ ว นอิน เดี ย ตัน ละ 350
เหรียญสหรัฐ
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เวียดนาม
ราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์
รัฐบาลได้ระงับการทาสัญญาขายข้าวไว้ชั่วคราว เพื่อเช็คปริมาณสต็อกข้าวในประเทศและพิจารณาเกี่ยวกับอุปทาน
ข้าวในประเทศเพื่อให้มีข้าวเพียงพอสาหรับตลาดในประเทศในช่วงที่ยังคงมี การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย
ราคาข้าวขาว 5% ที่ประกาศครั้งล่าสุดก่อนมีคาสั่งจากรัฐบาล ราคาอยู่ที่ระดับ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ทั้งนี้ สานักข่าว Reuters รายงานว่า รัฐบาลเวียดนามยังไม่ยกเลิกคาสั่งระงับการทาสัญญาขายข้าว โดย
คาดว่ารัฐบาลจะมีการพิจารณายกเลิกคาสั่งดังกล่าวในสัปดาห์นี้ และให้มาตรการกาหนดโควต้าส่งออกแทน ขณะที่
วงการค้า รายงานว่ารัฐ บาลอาจจะใช้มาตรการจากัดปริมาณส่ งออกข้าวในช่ว งที่ เหลื อของปีนี้ ซึ่งรัฐบาลได้รับ
คาแนะนาจากกระทรวงการค้าให้อนุญาตการส่งออกข้าวจานวนประมาณ 800,000 ตัน ในช่วงเดือนเมษายนและ
พฤษภาคมนี้
ด้านแหล่งข่าวในวงการค้า ระบุว่า คณะทางานของของกระทรวงการค้า กระทรวงการคลัง และกระทรวง
เกษตร ได้ประชุมหารือและสรุปร่วมกันว่า เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคภายในประเทศ
แล้วในปีนี้เวียดนามมีข้าวที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 6.5-6.7 ล้านตัน
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดหาข้าวเพื่อเก็บ
สต็อกไว้ประมาณ 270,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารประมาณ 190,000 ตัน และข้าวเปลือกประมาณ 80,000 ตัน เพื่อ
เป็นการรับประกันว่าจะมีข้าวเพียงพอสาหรับตลาดภายใสนประเทศในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 โดยกระทรวงการคลั ง (the Ministry of Finance) ระบุในแถลงการณ์ ว่า ภายในวัน ที่ 15 มิ ถุน ายน 2563
จะต้องมีการจัดหาข้าวเก็บไว้ในคลังประมาณ 190,000 ตัน
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมศุลกากรเวียดนามได้ประกาศระงับการออกใบอนุญาตส่งออกข้าวชั่วคราว
จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 หลังการหารือของคณะรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งประเมินสถานการณ์ระบาดของไวรัส
COVID-19 ในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งให้ตรวจสอบคลังสต็อกข้าวทั่วประเทศ และรายงานปริมาณ
ข้าวที่ มีอยู่ รวมถึ งที่ ส่ งออกไปก่อนหน้ านี้ เพื่ อจะหารือ ถึงความชัด เจนอีกครั้งว่าจะยืดระยะเวลาการระงับ ออก
ใบอนุญาตส่งออกข้าวต่อหรือไม่ เพราะสถานการณ์ไม่แน่นอน และอาจทวีความรุนแรงขึ้ นในประเทศ ประกอบกับ
ภัยแล้งที่จะตามมาอีกด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามระบุในคาแถลงการณ์ว่า เวียดนามจะไม่ลงนามทาสัญญาส่งออกข้าวฉบับใหม่จนถึง
วัน ที่ 28 มีน าคมนี้ เนื่ องจากทางการต้อ งตรวจสอบว่ามีสต็อกข้าวภายในประเทศเพียงพอที่จะรับมือในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
การส่งออกข้าวของเวียดนามในปีที่ผ่านมาขยายตัว 4.2% ที่ 6.37 ล้านตัน ทาให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออก
ข้าวรายใหญ่ อัน ดับ 3 ของโลก รองจากอิน เดียและไทย และผู้ ซื้อข้าวรายใหญ่ ที่ สุดของเวียดนามประกอบด้ว ย
ฟิลิปปินส์ จีน และประเทศในแอฟริกา
นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุ้ก (Nguyen Xuan Phuc) กล่าวกับกระทรวงการค้า กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงเกษตร ให้ตรวจสอบคลังข้าวของประเทศ และยื่นรายงานปริมาณข้าวที่มีอยู่และการส่งออกภายในวันที่ 28
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มีนาคม 2563 ซึ่งในขณะที่รอรายงานจากกลุ่มทางาน การลงนามสัญญาส่งออกข้าวฉบับใหม่ทั้งหมดจะถูกระงับไว้
ส่วนสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วจะได้รับการจัดการหลังได้รับรายงานแล้ว
ทางด้านผู้ค้าข้าวในยุโรป กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของเวียดนามทาให้เกิดความตระหนกอย่างมากใน
ตลาดต่างประเทศ หากประเทศที่ส่งออกอาหารเริ่มจากัดเสบียงเพื่อประกันความมั่นคงทางอาหารของพวกเขาเอง นี่
จะเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก
ทางด้าน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบึในคาแถลงอีกฉบับ ที่ออกในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ว่า
การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้น 31.7% จากปีก่อนหน้า ที่ 928,798 ตัน ซึ่ง
หากการส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นในระดับนี้ เวียดนามจะเผชิญกับความเสี่ยงของการขาดแคลนข้าวสาหรับการบริโภค
ภายในประเทศ โดยกระทรวงฯจะจัดการประชุมหารือกับผู้ผลิตข้าวและผู้ส่งออกข้าวในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อ
ประเมินปริมาณข้าวภายในประเทศและสัญญาส่งออก
ในช่วงก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด้านอาหารของรัฐบาลกล่าวกับ สานัก
ข่าวรอยเตอร์ว่าเวียดนามจะยังคงส่งออกข้าวต่อไป แม้มีรายงานจากสื่อทางการและเจ้าหน้าที่ศุลกากรระบุว่ารัฐบาล
จะห้ า มส่ ง ออกข้ า ว ขณะที่ ผู้ ค้ า ข้ า วกล่ า วว่ า ข้ อ ความเนื้ อ หาที่ แ ตกต่ า งกั น นี้ ส ร้ า งความสั บ สนให้ กั บ ตล าด
ภายในประเทศ ซึ่งสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวทาให้เกิดความสับสน และทาให้ผู้ค้าข้าวหยุดซื้อข้าวจากเกษตรกร
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
กรมศุลกากร (the General Department of Customs) รายงานข้อมูลเบื้องต้นว่า ในช่วง 3 เดือนแรก
ของปี นี้ (มกราคม-มีน าคม 2563) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 653 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% และ 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยใน
เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 480,000 ตัน มูลค่าประมาณ 222 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยปริมาณและมู ลค่าลดลงประมาณ 9.9% และ 6.8% เมื่อเทียบกับเดือนกุม ภาพั นธ์ 2563 ที่ ผ่ านมา (เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 532,836 ตัน มูลค่าประมาณ 238.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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มาเลเซีย
สานักข่าว Reuters รายงานว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเวียดนามจะระงับการส่งออกข้าวชั่วคราว จาก
ภาวะการระบาดของเชื้ อ COVID-19 ที่ทาให้ เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนข้าวในอนาคต กระทรวง
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (the Ministry of Agriculture and Food Industry) ระบุว่า มาเลเซียมีสต็อกข้าว
เพียงพอสาหรับการบริโภคประมาณ 2 เดือนครึ่ง โดยในขณะนี้ มาเลเซียมีสต็อกข้าวประมาณ 500,000 ตัน ขณะที่
ความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณเดือนละ 200,000 ตัน
ทั้งนี้ หน่วยงาน Bernas ได้มีการทาสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีกาหนดส่งมอบช่วงเดือน
พฤษภาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้มาเลเซียยังสามารถที่จะซื้อข้าวจากแหล่งอื่นๆได้ เช่น ไทย เมียนมา อินเดีย และ
ปากีสถาน
มาเลเซียเป็นประเทศผู้บริโภคข้าวอันดับที่ 22 ของโลก โดยในแต่ละปีมีการนาเข้าประมาณ 30-40% ของ
ความต้องการบริโภค จากจานวนประชากรประมาณ 32.6 ล้านคน
ที่มา Oryza.com
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กัมพูชา
นายกรัฐมนตรี Hun Sen ได้สั่งระงับการส่งออกข้าวขาว และข้าวเปลือก ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563
เป็นต้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงอาหารภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 แต่ ยั งคงอนุ ญ าตให้ ส่ งออกข้ าวหอม (fragrant rice) ไปจนกว่าจะมี ระเบี ยบปฏิ บั ติ ใหม่ส าหรับ อุป ทานข้ าว
ภายในประเทศ ซึ่งประชาชนชาวกัมพูชานิยมบริโภคข้าวขาวมากกว่าข้าวหอม และข้าวหอมของกัมพูชาถือเป็น
สินค้าส่งออกที่สาคัญในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของผู้ค้าข้าวที่ได้ซื้อข้าวเปลือกไว้แล้ว และเตรียมที่จ ะส่งออก ยังคงสามารถทาได้
ก่อนถึงกาหนดเส้น ตายที่กาหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็จะให้ กระทรวงการคลัง (the Ministry of Economy and
Finance) ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีกองทุนเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากโรงสีหรือผู้ค้าข้าวที่เตรียมจะขาย
ข้าวให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ด้านสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federationl CRF) ได้แสดงความเห็นว่า มาตรการดังกล่าว
ของรัฐบาลจะช่วยให้กัมพูชามีสต็อกข้าวเพียงพอและรักษาตลาดในประเทศได้ อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าอาจจะ
กระทบกับตลาดส่งออกบางส่วนที่นาเข้าข้าวขาวจากกัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวขาวคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 20% ของการส่งออกทั้งหมด ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมีสัดส่วนประมาณ 80% นอกจากนี้สหพันธ์ข้าว
กัมพูชายังได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ค้าข้าวและโรงสีเพื่อรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมาเก็บสต็อกไว้
กระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า นั บตั้งแต่ต้นปีม า
จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 กัมพูชาส่งออกข้าวได้ ประมาณ 214,612 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีน 94,060 ตัน
สหภาพยุโรป 62,998 ตัน ประเทศสมาชิกอาเซียน 27,937 ตัน และประเทศอื่นๆ 29,617 ตัน ขณะที่การส่งออก
ข้าวเปลือกไปยังประเทศเวียดนามมีประมาณ 836,692 ตัน โดยเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวเปลือกไป
เวียดนามประมาณ 2.15 ล้านตัน
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เมียนมา
สานักข่าว Bloomberg รายงานว่า รัฐบาลเมียนมาอาจจะลดการส่งออกข้าวในปีนี้เพื่อเก็บสต็อกข้าวไว้ให้
เพียงพอสาหรับการบริโภคภายในประเทศท่ามกลางภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (The Commerce Minister) กล่าวว่ากระทรวงฯจะสั่งให้ผู้ค้าจัดลาดับ
ความสาคัญของความต้องการบริโภคข้าวของประชากรในประเทศมาเป็นลาดับแรก นอกจากนี้รัฐบาลอาจจะออก
คาสั่งกาหนดปริมาณการส่งออกข้าวโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตข้าวฤดูนาปรัง (the summer crop rice) ด้วย
โดยรัฐบาลคาดว่าในปีนี้เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ทั้ งนี้ กระทรวงเกษตรสหรั ฐ ฯ (USDA) คาดว่าในปี ก ารตลาด 2019/20 นี้ เมี ย นมาจะมี ผ ลผลิ ต ข้ าว
ประมาณ 14.41 ล้านตัน และมีการบริโภคประมาณ 10.55 ล้านตัน
สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2019-29 กุมภาพันธ์ 2020 ของปีงบประมาณ 2019/20 (1 ตุลาคม 2019-30 กันยายน 2020) มีการส่งออกข้าว
ประมาณ 1.375 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 379 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นข้าวสารประมาณ 948,000 ตัน มูลค่า
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ประมาณ 285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งไปยัง 59 ประเทศ และข้าวหักประมาณ 426,000 ตัน มูลค่าประมาณ
110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งไปยัง 52 ประเทศ
การส่งออกทางแนวชายแดนมีจานวนประมาณ 190,000 ตัน มูลค่าประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ส่งทางเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 1.185 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตลาดหลักของข้าวสาร
คือประเทศจีนที่ส่งไปประมาณ 337,000 มูลค่าประมาณ 102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหลักของข้าวหักคือ
ประเทศเบลเยี่ยมที่ส่งไปประมาณ 100,000 มูลค่าประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2019/20 ไว้ที่ 2.5 ล้านตัน
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 2.355 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 709.693
ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ โดยส่ วนใหญส่ งไปยั งตลาดยุโรปและแอฟริกาผ่ านทางทะเล และส่ งไปประเทศจีนผ่านทาง
ชายแดน โดยในปี 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในรอบ 50 ปี
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ฟิลิปปินส์
คณะท างานร่ ว มของรั ฐ บาล (The Inter-Agency Task Force on the Management of Emerging
Infectious Diseases (IATF-MEID)) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แถลง
ว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เตรียมการที่จะนาเข้าข้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนจานวน 300,000 ตัน ในรูปแบบรัฐบาล
ต่อรัฐบาล (government-to-government agreements) ซึ่งหลังจากที่มีการประชุมหารือของหลายฝ่ายได้มีการ
อนุ มั ติ ข้ อ เสนอของกระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture) ที่ จ ะขอให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่เข้มงวดทางการค้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านอุปทานสินค้า
ทั้งนี้ คณะทางานได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเกี่ยวกับการนาเข้า
ข้าวเพิ่มเติมประมาณ 300,000 ตัน จากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งจากประเทศอินเดียและปากีสถานด้วย
ก่อนหน้านี้ สานักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ณ วันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืช (SPS-IC) จานวน 145 ราย (ประกอบด้วยผู้ค้าปลีก , ผู้ค้าข้าว,
ผู้นาเข้าข้าว และองค์กรของเกษตรกร) จานวน 1,877 ใบ ซึ่งสามารถนาเข้าข้าวได้ประมาณ 1.472 ล้านตัน โดย
จาแนกเป็น ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าข้าว, ผู้นาเข้าข้าว จานวน 90 ราย ที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชจานวน 1,258 ใบ ซึ่ง
สามารถนาเข้าข้าวได้ 928,002.268 ตัน และองค์กรของเกษตรกรจานวน 55 ราย ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืช
จานวน 619 ใบ สามารถนาเข้าข้าวได้ 544,251.41 ตัน
สานักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือนมีนาคม 2563 ราคาข้าวเปลือกในประเทศและราคาข้าวสารปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าว
เคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average
farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 16.26 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 319 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก
16.25 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 318.565 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ
14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ขณะที่ ราคาขายส่ งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ ที่
ระดับ 37.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 727.826 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 37.05 เปโซต่อกิโลกรัม
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หรือประมาณ 726.328 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ
41.14 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 807.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก 41.1 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ
805.724 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่
ระดับ 32.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 644.23 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก 32.73 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ
ประมาณ 641.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อ น และราคาขายปลี กข้ าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ ที่
ระดับ 36.23 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 710.95 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก 36.02 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ
ประมาณ 706.14 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ที่มา Oryza.com

จีน
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020)
คาดว่า ประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 146.7 ล้านตัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ เกษตรกรได้มีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวปลายฤดู (the Late Double-Crop) ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2019 และ Single-Crop ในเดือนธันวาคม
2019
ด้านภาวะราคาข้าวในประเทศขณะนี้อยู่ในระดับที่ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แม้ว่าผลผลิตจะ
ลดลงและการจัดหาข้าวที่ล่าช้าของรัฐบาล ซึ่งการที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากการประมูลข้าวจาก
สต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริโภคข้าวในปีการตลาด 2019/20 นั้น คาดว่าจะมีประมาณ 143 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งการใช้
ข้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปและสาหรับตลาดอาหารสัตว์คาดว่าจะมีจานวนเพิ่มขึ้นและแทนที่ข้าวโพดเนื่องจาก
รัฐบาลมีการนาข้าวในสต็อกสารองของรัฐบาลออกมาประมูลในราคาพิเศษที่ 1,500-1,600 หยวน (ประมาณ 215230 เหรียญสหรัฐต่อตัน) อย่างไรก็ตามจากรายงานของภาคอุตสาหกรรมพบว่าต้นทุนของเอทานอลที่ใช้ข้าวมาผลิต
นั้นยังคงสูงกว่าเอทานอลที่ใช้ข้าวโพดเนื่องจากปริมาณของข้าวที่นาออกมาประมูลในตลาดอาหารสัตว์มีจากัดมาก
สาหรับการนาเข้าข้าวในปีการตลาด 2019/20 นั้น คาดว่าจะมีประมาณ 2.7 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาด
ว่าจะมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่การประมูลข้าวจากคลังของรัฐบาลคาดว่าจะมีจานวนลดลง
ขณะที่ การส่งออกข้าวในปีการตลาด 2019/20 นั้น คาดว่าจะมีประมาณ 3.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้าน
ตัน ในปีที่ผ่านมา
ในส่ วนของสต็อกข้าวนั้ น ในปี การตลาด 2019/20 นั้น คาดว่าจะมีประมาณ 117.7 ล้ านตันข้าวสาร
ขณะที่รัฐบาลยังคงดาเนินการประมูลข้าวจากสต็อกสารองออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 6
ธันวาคม 2019 รัฐบาลนาข้าวเก่าออกมาประมูลได้มากกว่า 12.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่นาออกมาประมูลในปี 2017
ประมาณ 4 ล้าน
ที่มา Oryza.com
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ญี่ปุ่น
กระทรวงเกษตร ประมงและป่ า ไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF)
ประกาศผลการประมูลนาเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2019/20
เมื่อวัน ที่ 27 มีน าคม 2563 ซึ่งกาหนดซื้อข้าวจากสหรัฐฯจานวน 12,000 ตัน กาหนดส่ งมอบระหว่างวันที่ 10
กรกฎาคม- 20 สิงหาคมศกนี้ ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจานวน 12,000 ตัน โดยมีผู้สนใจเข้า
ร่วมยื่นข้อเสนอ 7 ราย สาหรับราคาประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 105,818 เยนต่อตัน หรือประมาณ 962 เหรียญสหรัฐต่อตัน
(ราคาไม่รวมภาษี) และที่ 114,283 เยนต่อตัน หรือประมาณ 1,039 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)
ที่มา Oryza.com

อินเดีย
จากการที่รัฐบาลอินเดียได้ออกคาสั่งปิดประเทศเพื่อระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่ปลาย
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยข้าวนึ่ง 5% ราคาที่ 361-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจาก 363-367 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงนี้ผู้ส่งออกจาเป็นต้องหยุดหรือชะลอการส่งมอบสินค้า ท่ามกลางภาวะที่ห่วงโซ่
อุปทานทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศในครั้งนี้ขณะที่ค่าเงินรูปีก็ยังคงอ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ส่งออก
เพราะทาให้มีส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น
ทางด้านผู้ส่งออกข้าวต่างแสดงความกังวลว่าความต้องการข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ท่ามกลางการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้การขนส่งข้าวไปยังจุดหมายปลายทางได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศซึ่งทาให้
การขนส่งสินค้าต้องเผชิญกับภาวะชะงักงัน เนื่องจากการดาเนินการของท่าเรือและขั้นตอนสาคัญต้องหยุดลง เช่น
การตรวจสอบสุขอนามัยพืช เป็นต้น
องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed
Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (เมษายน 2019มกราคม 2020) ของปี งบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มี น าคม 2020) อิ น เดี ย ส่ งออกข้ าวประมาณ
7.314776 ล้ า นตั น ลดลงประมาณ 24.05% เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวน 9.630658 ล้ า นตั น ในช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (2018/19) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาติประมาณ 3.299299 ล้านตัน ลดลงประมาณ
1.95% เมื่อเทียบกับจานวน 3.365146 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บา
สมาติมีจานวนประมาณ 4.015477 ล้านตัน ลดลงประมาณ 35.91% เมื่อเทียบกับจานวน 6.265512 ล้านตัน
ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา
ทางด้านมูล ค่าส่ งออก ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 มีประมาณ 5.028 พัน ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ลดลงประมาณ 17.62% เมื่ อ เที ย บกั บ 6.104 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ในช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.398 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ
5.64% เมือ่ เทียบกับ 3.601 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่
บาสมาติมีมูล ค่าส่ งออกประมาณ 1.630 พั น ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 34.88% เมื่อเทียบกับ 2.503
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 406
เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 1.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติราคา
เฉลี่ย อยู่ที่ป ระมาณ 1,030 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 3.74% เมื่อเทียบกับ 1,070 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่ว ง
เดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.949
ล้านตัน ลดลงประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจานวน 12.875 ล้านตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้า (2017/18) โดย
เป็นการส่งออกข้าวบาสมาติประมาณ 4.415 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับจานวน 4.057 ล้านตัน
ในปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีจานวนประมาณ 7.534 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56%
เมื่อเทียบกับ จานวน 8.818 ล้ านตัน ในปี งบประมาณก่อนหน้า โดยที่มูลค่าส่งออกในปีงบประมาณ 2018/19 มี
ประมาณ 7.713 พั น ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐฯ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่ อเที ยบกับ 7.807 พัน ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปีงบประมาณก่อนหน้า โดยข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ
13.02% เมื่อเทียบกับ 4.170 พั นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมี
มูลค่าส่งออกประมาณ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.52% เมื่อเทียบกับ 3.637 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อนหน้า โดยราคาส่งออกเฉลี่ยสาหรับข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐต่อตันในปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่ข้าวบา
สมาติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,067 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.79% เมื่อเทียบกับ 1,028 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้า
กระทรวงทรัพยากรน้า (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้าที่กักเก็บไว้ในอ่าง
เก็บน้าหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีปริมาณน้ากักเก็บประมาณ 88.13 พันล้านลูกบาศก์
เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 58% เมื่อเทียบกับจานวน 55.67 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง
ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 91.15 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้าที่กับเก็บใน
ขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 52% ของความจุของอ่างเก็บน้า ซึ่งสามารถกักเก็บน้าได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตร
ทีม่ า Oryza.com

แอฟริกาใต้
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2020/21 (พฤษภาคม 2020-เมษายน 2021)
คาดว่า ประเทศแอฟริกาจะมีการนาเข้าข้าวประมาณ 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจานวน 1.04 ล้านตัน ในปี
2019/20 เนื่องจากมีการบริโภคข้าวมากขึ้น โดยที่การนาเข้าส่วนใหย่จะนาเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็น
สัดส่วนรวมกันประมาณ 95% โดยในปีการตลาด 2018/19 (พฤษภาคม 2018-เมษายน 2019) แอฟริกานาเข้าข้าว
ประมาณ 1.014 ล้านตัน จากประเทศไทยประมาณ 0.768 ล้านตัน อินเดียประมาณ 0.219 ล้านตัน และประเทศ
อื่นๆประมาณ 0.027 ล้านตัน และในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ในช่วง 9 เดือนแรก
(พฤษภาคม 2019-มกราคม 2020) มีการนาเข้าข้าวประมาณ 0.737 ล้านตัน จากประเทศไทยประมาณ 0.562 ล้าน
ตัน อินเดียประมาณ 0.141 ล้านตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 0.034 ล้านตัน
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678 E-mail:contact@thairiceexporters.or.th www.thairiceexporters.or.th

18

นอกจากการนาเข้าข้าวแล้ว แอฟริกายังมีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น Eswatini,
Zimbabwe และ Botswana ซึ่งในปีการตลาด 2020/21 คาดว่ามีประมาณ 115,000 ตัน เท่ากับปีก่อนหน้า
ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3% แต่
ในช่วงไม่กี่ปี มานี้ อัตราการบริโภคลดลงประมาณ ปีละ 1% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและข้อ จากัดเชิง
โครงสร้างของนโยบายรัฐ
ทีม่ า Oryza.com

สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนาเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-24 มีนาคม 2563 มีการนาเข้าข้าว 740,773
ตัน ลดลงประมาณ 8.26% เมื่อเทียบกับจานวน 807,490 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนาเข้าข้าว
สายพัน ธุ์ Japonica จานวน 139,363 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 60.26% เมื่อเทียบกับจานวน 86,958 ตัน ในช่ว ง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นาเข้า 601,411 ตัน ลดลงประมาณ 16.53% เมื่อเทียบกับ
จานวน 720,532 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 มีนาคม 2563 สหภาพยุโรป
น าเข้าข้าว 24,963 ตัน โดยในช่ว งตั้งแต่วัน ที่ 1 กันยายน 2562-24 มีนาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นาเข้าข้าว
ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 151,531 ตัน ฝรั่งเศส 110,688 ตัน เนเธอร์แลนด์ 91,045 ตัน อิตาลี 55,376 ตัน
โปแลนด์ 53,356 ตั น เยอรมนี 46,757 ตั น โปรตุ เกส 42,268 ตั น สเปน 43,440 ตั น เบลเยี่ย ม 30,679 ตั น
บัลแกเรีย 27,682 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,104 ตัน สวีเดน 17,955 ตัน ลิทัวเนีย 11,481 ตัน สโลวาเกีย 7,142 ตัน
โรมาเนีย 5,345 ตัน เดนมาร์ค 5,034 ตัน ฮังการี 4,285 ตัน ออสเตรีย 4,089 ตัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-23 มีนาคม 2563 สหภาพยุโรปนาเข้าข้าวกล้อง (Husked rice)
(ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจานวน 92,739 ตัน เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากอินเดียจานวน 48,753 ตัน ลดลง 33.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นาเข้าจากไทยจานวน 29,776 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ านมา นาเข้าจากกายอานา
จานวน 27,669 ตัน ลดลง 52.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนาเข้าจากเมียนมา 22,818 ตัน
ขณะเดียวกันก็มีการนาเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์
Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจานวน 97,848 ตัน เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา นาเข้าจากกัมพูชาจานวน 91,709 ตัน ลดลง 29.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากเมียน
มาจานวน 66,995 ตัน ลดลง 32.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากปากีสถานจานวน 48,809
ตัน ลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากอินเดียจานวน 46,186 ตัน ลดลง 4.5% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนาเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจานวน 161,395 ตัน เพิ่มขึ้น
29.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากกายอานาจานวน 26,197 ตัน เพิ่มขึ้น 48.6% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากกัมพูชา 13,615 ตัน เพิ่มขึ้น 43.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา นาเข้าจากไทยจานวน 12,255 ตัน ลดลง 23.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาเข้าจากรัสเซีย
จานวน 12,041 ตัน เพิ่มขึ้น 116.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
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สาหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นาเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-23 มีนาคม
2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร
95,479 ตัน เนเธอร์แลนด์ 54,615 ตัน โปรตุเกส 36,224 ตัน ฝรั่งเศส 26,962 ตัน เบลเยี่ยม 29,053 ตัน อิตาลี
20,782 ตัน สเปน 15,595 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสาย
พันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 88,639 ตัน เยอรมนี 50,917 ตัน เนเธอร์แลนด์
46,684 ตัน สหราชอาณาจักร 50,427 ตัน อิตาลี 27,267 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยี่ยม
122,333 ตัน สหราชอาณาจักร 54,286 ตัน ฝรั่งเศส 23,880 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,095 ตัน สหราชเป็นต้น
ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-24 มีนาคม 2563 มีการส่งออก 130,378 ตัน
ลดลง 9.73% เมื่อเทียบกับจานวน 144,430 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์
Japonica จานวน 105,011 ตัน ลดลงประมาณ 13.94% เมื่อเทียบกับจานวน 122,026 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจานวน 25,367 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.23% เมื่อเทียบกับจานวน
22,404 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 มีนาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว
6,095 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-24 มีนาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศ
อิตาลีจานวน 68,943 ตัน โปรตุเกส 23,882 ตัน สเปน 15,237 ตัน โรมาเนีย 5,105 ตัน บัลแกเรีย 4,869 ตัน เบล
เยี่ยม 4,237 ตัน กรีซ 2,014 ตัน โปแลนด์ 1,459 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 733 ตัน เยอรมนี 723 ตัน สโลเวเนีย 622
ตัน เนเธอแลนด์ 455 ตัน เป็นต้น
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อาร์เจนติน่า
สถาบัน Instituto Nacional de Estadisticay Censos รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ประเทศอาร์
เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 40,359 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 280% เมื่อเทียบกับจานวน 10,615 ตัน ที่ส่งออกในเดือน
มกราคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 155% เมื่อเทียบกับจานวน 15,797 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2020 มีการส่งออกข้าวขาวจานวน 27,815 ตัน และข้าวกล้องจานวน 12,544 ตัน โดยในช่วง 2 เดือน
แรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์) อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประเมาณ 50,974 ตัน ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับ
จานวน 55,306 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาว 37,482 ตัน และข้าวกล้อง 13,491 ตัน
ในปี 2019 อาร์ เจนติ น่ าส่งออกข้ าวประมาณ 407,968 ตั น เพิ่ ม ขึ้ นประมาณ 6% เมื่ อ เที ยบกั บจานวน
385,175 ตัน ในปี 2018
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (เมษายน-มีนาคม) คาดว่าผลผลิตข้าว
ของอาร์เจนติน่าจะมีประมาณ 770,000 ตั น ลดลงเล็กน้อยจาก 774,000 ตั น ในปี 2018/19 เนื่อ งจากในช่วงฤดู
เพาะปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วมีการเพาะปลูกที่ล่าช้ากว่ากาหนดประมาณ 1 เดือน จากภาวะฝนที่ตกหนัก ประกอบกับเกิด
ภาวะอากาศที่เย็นกว่าปกติจนทาให้ผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง ทางด้านการส่งออกในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.3
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.268 ล้านตันในปี 2018/19 ขณะที่ผุ้ส่งออกได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีส่งออกข้าวลง
เหลือ ที่ อั ตรา 5% เท่ า กั บ ประเทศอื น ๆในภู มิ ภ าคนี้ เนื่อ งจากในปั จจุบั น อั ตราภาษี ส่ งออกข้ าวสารอยู่ที่ 9% และ
ข้าวเปลือกอยู่ที่ 12%
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