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รายงานสถานการณการผลิตขาว 4 เดือนแรก ป 2559

สํานักงานสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ณ กรงุฮานอย พฤษภาคม 2559
1. การผลิต:

นับถึงวันท่ี 15 เมษายน 2559 การเพาะปลูกขาวอยูท่ี 3,072.1 พันเฮกตาร ประมาณรอยละ 99.3 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยภาคเหนือเพาะปลูกขาว 1,147.6 พันเฮกตาร และภาคใตเพาะปลูกขาว 1,924.5 พัน
เฮกตาร จังหวัดตางๆ ในภาคใตไดเก็บเก่ียวขาว 1,585.8 พันเฮกตาร ในนั้นพ้ืนท่ีปลูกขาวในดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําก๋ิวลองอยูท่ี 1,426.3 พันเฮกตาร คาดการณวาผลผลิตขาวเฉลี่ยตอกิโลกรัมตอเฮกตารในดินดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําก๋ิวลองปนี้ประมาณ 6,720 กิโลกรัม ซึ่งลดลง 400 กิโลกรัมตอเฮกตารเม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2558 สวนผลผลิตรวมบรรลุ 10.4 ลานตัน ซึ่งลดลง 700,000 ตัน

ตาราง 1 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวเวียดนามถึงวันท่ี 15 เมษายน ป 2559
หนวย: พันเฮกตาร

ชวงเดียวกันป 2558 ชวงเดียวกันป 2559 ชวงเดียวกันป
2559/2558 (%)

พื้นท่ีเเพาะปลูกขาวฤดูหนาว-ใบไมผลิ
ภาคเหนือ
ภาคใต

3,094.7
1152.2
1942.5

3,072.1
1147.6
1924.5

99.3
99.6
99.1

เก็บเก่ียวขาวฤดูหนาว-ใบไมผลิในภาคใต 1653.8 1585.8 95.9

ท่ีมา: กรมสถิติ

2. การสงออก

ปริมาณการสงออก

สี่เดือนแรกของป  เวียดนามสงออกขาวถึง 2.06 ลานตัน มีมูลคา 916 ลานดอลลารสหรัฐ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง
รอยละ 11.8 และมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.8 เม่ือเทียบจากปท่ีผานมา โดยเฉลี่ยมีมูลคาการสงออกขาวอยูท่ี
438 ดอลลารตอตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.32 เม่ือเทียบจากปกอน

การสงออกขาวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการสงมอบขาวจํานวนมากจากสัญญาของป 2558 โดยเฉพาะสัญญาจีทูจีกับ
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และสัญญาการคากับจีน

นายฮ่ิน มินห เหะ นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กลาววา สถานการณการสงออกขาวดีกวาชวงตนป
2558 คาดการณวาการสงออกขาวในไตรมาสท่ี 2 นี้จะอยูท่ี 1.6 ลานตัน และรวมปริมาณสงออกขาวใน 6
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เดือนประมาณ 3.026 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตัวเลขดังกลาวยังไมรวม
ขาวท่ีจําหนายไปยังจีนผานการคาผานแดน

ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลคาการสงออกขาวใน 4 เดือนแรกของป 2559
หนวย: พันตัน, ลานเหรียญสหรัญ

มีนาคม 59 เมษายน 59 4 เดือนแรก 59 ชวงเดียวกันป 59/ชวงเดียวกันป 58 (%)
ปริมาณ 589 450 2006 118

มูลคา 263 208 916 138

ท่ีมา: กรมสถิติ

ตลาดสงออก

ในชวง 4 เดือนแรกของป 2559 จีนยังเปนผูนําเขาขาวรายใหญของเวียดนามมากกวารอยละ 30 ของการ
สงออกขาวท้ังหมดของเวียดนาม การสงออกขาวไปยังจีนบรรลุ 705,966 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.68 ในแง
ปริมาณและรอยละ 20.57 ในแงของมูลคาเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

สวนอินโดนีเซียนําเขาขาวจากเวียดนามเพ่ิมข้ึนสูงจาก 4,850 ตันในป 2558 เปน 350,725 ในปนี้ แตตลาด
ฟลิปปนสและมาเลเซียนําเขาขาวเวียดนามลดลงถึงรอยละ 47 และ 41 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3 การสงออกขาวใน 4 เดือนแรกป 2559 จําแนกตามประเทศ

ตลาด 4 เดือนแรก/2559 4 เดือนแรก/2558 +/- (%) 4 เดือนแรก 2559/
4 เดือนแรก 2558

ปรมาณ
(ตัน)

มูลคา
(เหรียญสหรัฐ)

ปรมาณ
(ตัน)

มูลคา
(เหรียญสหรัฐ)

ปรมาณ มูลคา

รวม 2,005,095 892,522,382 1,867,078 815,378,723 +7.39 +9.46
China 705,966 325,325,767 655,610 269,831,408 +7.68 +20.57
Indonesia 350,725 139,147,675 4,850 1,926,150 +7131.44 +7124.13

Philippines 190,770 81,308,568 360,037 152,463,285 -47.01 -46.67
Gana 130,872 63,398,453 109,713 56,367,677 +19.29 +12.47
Ivory Coast 83,151 41,743,307 56,008 25,685,664 +48.46 +62.52
Malaysia 78,678 34,990,287 132,995 56,056,204 -40.84 -37.58
Hong Kong 34,356 17,465,625 33,341 18,106,550 +3.04 -3.54
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Singapore 28,946 14,603,540 41,854 21,429,513 -30.84 -31.85
Taiwan 17,112 8,286,926 10,053 5,156,753 +70.22 +60.70
Arab 12,152 6,367,169 10,406 5,903,748 +16.78 +7.85
America 10,671 5,932,758 20,674 11,702,846 -48.38 -49.30
Angola 7,519 3,178,838 3,945 2,038,557 +90.60 +55.94
Brunei 5,448 2,483,495 4,212 2,230,614 +29.34 +11.34
Angieri 4,494 1,740,849 9,000 3,602,375 -50.07 -51.67
Australia 2,230 1,357,742 2,485 1,465,150 -10.26 -7.33
Netherland 2,517 1,178,180 2,593 1,240,139 -2.93 -5.00
South Africa 2,668 1,090,627 13,154 5,255,575 -79.72 -79.25
Poland 1,209 584,447 1,275 692,007 -5.18 -15.54
Spain 566 248,352 306 164,541 +84.97 +50.94
Turkey 339 196,695 976 519,879 -65.27 -62.17
Russia 372 167,795 20,102 8,242,175 -98.15 -97.96
Belgium 214 127,184 1,851 785,011 -88.44 -83.80
Ukraina 151 70,507 5,153 2,083,760 -97.07 -96.62
Chile 115 69,297 2,087 894,800 -94.49 -92.26
France 74 49,419 326 227,186 -77.30 -78.25
Senegal 48 28,225 858 538,309 -94.41 -94.76

ท่ีมา: กรมศลุกากรเวียดนาม

ราคาขาว
ราคาขาวเวียดนามในตลาดเพ่ิมข้ึนสูงตั้งแตปลายป 2558 ถึงตนเดือนมกราคม ป 2559 อยูท่ี 375 ดอลลาร
สหรัฐตอตันสําหรับขาวหัก 5% ซึ่งสูงกวาขาวไทยประมาณ 30 ดอลลารสหรัฐตอตัน แตราคาขาวลดลงอยู
ในชวง 355-360 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในเดือนมีนาคม ราคาขาวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 375-380 ดอลลารสหรัฐตอตัน
และสูงกวาขาวไทย เนื่องจากราคาขาวในประเทศเพ่ิมข้ึนอันเกิดจากความตองการสงมอบขาวจากสัญญาเกา
พรอมกับผลกระทบจากสภาวะภัยแลงและน้ําเค็มเขาทวมพ้ืนท่ีเพาะปลูก จึงทําใหผลผลิตขาวลดลง อยางไรก็
ตาม ราคาขาวมีแนวโนมลดลง

ถึงแมปริมาณขาวท่ีสงออกในไตรมาสท่ี 1 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตราคาขาวท่ีสงออก
ของเวียดนามยังอยูในระดับสูง หากเทียบกับประเทศอ่ืน ซึ่งอาจทําใหความสามารถในการแขงขันของขาว
เวียดนามลดลง และอาจเสียสวนแบงตลาดสําหรับความตองการใหมในอนาคต
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3. สถานการณขาวในประเทศเวียดนาม
ขาวเวียดนามประสบภัยแลงและดินเค็มจากน้ําทะเลทะลักเขาทวมพื้นท่ีปลูกขาว
ตัวเลขจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท แสดงใหเห็นวาในชวงกลางเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา พ้ืนท่ี
เพาะปลูกขาวมีความเสี่ยงจากดินเค็มและภัยแลงถึง 340,000 เฮกตาร สงผลใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลงถึงรอยละ
22 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ในพ้ืนท่ีดินดอนสามเหลี่ยมแมน้ําก๋ิวลองนี้ถูกผลกระทบมากข้ึนถึง 104,000 เฮกตาร
เกษตรกรมีแผนจะกักตุนขาวเพ่ือใหราคาขายขาวสูงยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ทางสมาคมอาหารเวียดนามเปดเผย
พบวา ไดสงออกขาวในเดือนกุมภาพันธเกินกวาท่ีไดวางแผนไว 400,000 ตัน เพ่ิมสูงจากเดือนมกราคมถึง รอย
ละ 5,44 และสงออกสูงข้ึนจากปกอนรอยละ 11,7
การสงออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนี้ เปนสัญญาการสงออกท่ีไดตกลงกันจากหลาย ๆ ปท่ีผานมา  ท่ีสําคัญคือ การทํา
สัญญาการสงออกในประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และการทําสัญญาความรวมมือทางการคากับประเทศจีน
สมาคมอาหารเวียดนามตั้งขอสังเกตวาแมราคาขาวในตลาดจะมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน แตจะมีอุปทานท่ีลดลง
ซึ่งจะสงผลใหอุปสงคท่ีลดลงดวย
ตัวแทนจากบริษัทอาหารก็มองวา ราคาขาวท่ีสูงข้ึนนี้ ทุกคนตางทราบวามาจากผลกระทบของภัยแลงและดิน
เค็ม ทําใหขาวขาดตลาดเพราะการเก็งกําไร คุณ เหวี๊ยน วัน โดน ผูจัดการบริษัทเวียดฮึง กลาววา “จากภัยแลง
และปญหาดินเค็มนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของราคาขาว และยังเปนเรื่องยากท่ีจะแขงขันขาวกับตางชาติได”
ราคาขาวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเปนประโยชนกับเกษตรกร  อยางไรก็ตามขาวสูงราคาจะไมเปนผลดีสําหรับการสงออก
ของขาว และผูประกอบการการคาขาวยังไมกลาซื้อขาวในราคาท่ีสูงเชนนี้ได
เม่ือเทียบชนิดขาวในระดับเดียวกันกับไทย ขาวเวียดนามแขงขันไมได ขายในราคาท่ีสูงกวาขาวไทย   ปจจุบัน
เวียดนามขายขาวในประเทศท่ีราคา 380-390 ดอลลารสหรัฐ/ตัน แตไทยขายพียง 360 ดอลลารสหรัฐ/ตัน
เทานั้น ดวยเหตุนี้เราจึงตกท่ีนั่งลําบากเม่ือจะขายขาวในตลาดการคาขาวโลก
บริษัทมีความคิดท่ีจะใชสัญญากับเกษตรกรเม่ือเกษตรกรประสบปญหาท่ียากลําบากนี้   เชนเดียวกับบริษัทจรุง
อาน ท่ีคิดจะสรางพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีการปองกันภัยจากธรรมชาติตางๆ เพ่ือใหไดคุณภาพของผลผลิตท่ีดีข้ึน
เหมาะสมตอการสงออกและไดราคาดี สิ้นไตรมาสแรกของป 2559 บริษัทไดทําสัญญาการสงออกขาวทุกชนิด
รวม 15,000 ตัน ท่ีสําคัญคือการสงออกขาวในครั้งนี้ เปนขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีต่ําท่ีสุดในราคา
420 ดอลลารสหรัฐ/ตัน และราคาสุดท่ีสุดอยูท่ี 780 ดอลลารสหรัฐ/ตัน

การตอบสนองสถานการณภัยแลงและดินเค็มในดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํากิ๋ว ลอง
ไมก่ีปท่ีผานมา ท่ีราบลุมดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ก๋ิว ลอง เกิดปรากฏการณน้ําเค็มหนุนทะลักและนับวัน
ยิ่งหนุนทะลักเขามายิ่งข้ึนตลอดท้ังป
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ภัยแลงและนํ้าเคม็ท่ีเบีย๋น แจร (Bến Tre) ภาพ: tinmoitruong,vn
จากพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีติดกับพ้ืนท่ีลุมแมน้ําก๋ิวลอง ไดรับผลกระทบจากน้ําเค็มทะลัก พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวยื่น
เขาสูชายฝงทะเลยาว 50-70 กิโลเมตร เปนสาเหตุทําใหน้ําทะเลทะลักเขาสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกในตนป 2559 ท่ี
ผานมา พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวไดรับผลกระทบน้ําเค็มนี้ถึง 350,000 เฮกตาร
การเพาะปลูกขาวบนพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมจะสงผลกระทบใหน้ําทะเลหนุนทะลักเพ่ิมมากข้ึน ในชวงเวลาท่ีขาว
ออกรวง แตละภูมิภาคของแตละจังหวัดไดรับผลกระทบในแตละระดับความเค็มท่ีแตกตางกัน พันธุขาวท่ีใช
ปลูกในแตละพ้ืนท่ีแตกตาง ระยะเวลาในการเจริญเติบโตก็ยอมแตกตางกัน ดานคุณภาพของสายพันธุขาว มี
สายพันธุท่ีทนตอภัยแลงและดินเค็มนอยมาก มีเพียงรอยละ 4 ท่ีสามารถทนทานตอภัยแลงและดินเค็มได
การคาดการณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ําท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหน้ําเค็มหนุนทะลักเพ่ิมข้ึน
อยางรุนแรง ความรุนแรงนี้สงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดินดอนสามเหลี่ยมลุม
แมน้ําก๋ิว ลอง ไดรับผลกระทบมากยิ่งข้ึน ดังนั้นในขณะท่ีสถานการณระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึนควรมีการแกไข
ปญหานี้ไปพรอม ๆ กับการลงทุนปรับโครงสรางพ้ืนฐานอยางจริงจังเพ่ือตอบสนองตอสถานการณในปจจุบัน
และอนาคตอีกดวย

ตามกรมการผลิตขาว พ้ืนท่ีในการผลิตขาวมากท่ีสุดคือพ้ืนท่ีดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําก๋ิว ลอง ในป 2559
ตองเผชิญกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณภัยแลงและน้ําเค็ม การขยายตลาดขาวสงออกไปยังประเทศท่ีมี
ความตองการในดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสูง นอกจากตองแขงขันดานราคา ยังคงตอง
ดําเนินการเริ่มปรับโครงสรางและการสรางแบรนดขาวดวย

ดังนั้นความตองการท่ีจะแกไขความยากลําบากและความทาทายในพ้ืนท่ีนี้ ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การปลูกขาวเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
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จากสถานการณท่ีเกิดข้ึน ไดผานการวิเคราะหและการประเมินผลจากรมการเพาะปลูกขาวเวียดนามระบุวา
การทะลักของน้ําเค็มสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกจะสงผลกระทบตอการเพาะปลูกขาวในจังหวัดท่ีมีชายฝงติดทะเล ดังนั้น
ผลกระทบตอการออกรวงของขาวฤดูใบไมผลิ (ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน) เพราะไมสามารถใชน้ําเค็มในการ
เพาะปลูกไดในทายฤดูการเชนนี้ ทําใหเกิดการสูญเสียรายไดอยางมากเพราะตนขาวลีบ แคระแกรน
ผลกระทบไมเพียงสงผลถึงการเจริญเติบโตของขาวยังสงผลกระทบถึงการพัฒนาพันธุขาวและการลดปริมาณ
ของผลผลิตขาวดวย ผลกระทบจากภัยแลงและน้ําเค็มกระทบไปท้ังระบบขาว ผลกระทบในระยะท่ียาวนี้ยิ่ง
สงผลใหดินฟนฟูไดยากยิ่งข้ึน

ตามรายงานของกรมการเพาะปลูกระบุวา สถานการณภัยแลงและดินเค็ม ใน 8 จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเล
คอนขางมีความรุนแรง ขาวในป 2558 มีพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงและดินเค็มในจังหวัด เกียน ซาง
ไดรับผลกระทบ 57,899 เฮกตาร

ขาวในฤดูใบไมรวง (ชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน) ป 2558 มีพ้ืนท่ีประสบภัยแลงและดินเค็ม 25,172
เฮกตาร สวนใหญพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวในฤดูหนาวของจังหวัด กา มาว มีพ้ืนท่ีประสบภัยแลงเสียหายกวา
18,404 เฮกตาร และจังหวัดบั๊ก เรียว 5,781 เฮกตาร การเก็บเก่ียวในชวงฤดูใบไมผลิป 2558-2559 มีพ้ืนท่ี
ประสบภัยแลงและดินเค็มของจังหวัดท่ีติดกับชายฝงทะเลประมาณ 339,234 เฮกตาร คิดเปน รอยละ35,51
ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกริมชายฝงทะเล และคิดเปนรอยละ 21,88 ของพ้ืนเพาะปลูกท้ังหมดในบริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําก๋ิวลอง ป 2558-2559 พ้ืนท่ีประสบภัยแลงและดินเค็มเพ่ิมข้ึนถึง 104,731 เฮกตาร คิด
เปนรอยละ 10,90 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกริมชายฝงทะเลและคิดเปนรอยละ 6,7 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวลุมแมน้ํา
ท้ังหมด

การแกไขปญหาของภาครัฐ

การแกปญหาบางอยางอยางจริงจังเพ่ือตอบสนองตอภัยแลงและดินเค็มในพ้ืนท่ีดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
ก๋ิวลอง กอนท่ีผลกระทบจะยิ่งรุนแรงเพราะน้ําเค็มทะลักเขาในชวงหนารอนของปนี้มาก และยังมีแนวโนมจะ
สงผลกระทบถึงปหนาดวย มาตรการฉุกเฉินถูกนําไปใชตางจังหวัดตางๆ พ้ืนท่ีท่ีประสบภัยจะใชมาตรการสูบ
น้ําเขาเพ่ือลดความเค็มของดิน เปดระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายน้ําถูกปด คาดวาจะมีบางพ้ืนท่ีตอง
สรางเข่ือนชั่วคราวเพ่ือปองกันและกําจัดการทะลักของน้ําเค็ม

หลายพ้ืนท่ีในทองถ่ินตองรวมแรงรวมมือเพ่ือวางแผนปองกันภัยแลงและดินเค็ม ; ขุดลอกคลองสุขาภิบาล
กําจัดวัชพืชในคลอง ในขณะเดียวกันมีแผนจะกอสรางเข่ือน เตรียมเครื่องสูบน้ําใหเพียงพอท่ีจะปมน้ํา และ
ระบายน้ําเค็ม สรางเครื่องปมน้ําสองชั้นเม่ือระดับน้ําต่ําลง การบริหารจัดการหนวยงานและการใชประโยชน
ของชลประทานทํางานเชิงรุกในการสรางแผนของจังหวัดเพ่ือปองกันไมใหภัยแลง ดําเนินการจัดการทรัพยากร
ท้ังหมด สรางมาตรการและการควบคุมภัยแลงและดินเค็ม เพ่ือใหแนใจวามีน้ําท่ีเพียงพอสําหรับฤดูการ
เพาะปลูกในหนาใบไมผลิ (มี.ค – เม.ย) และชวงฤดูรอน (พ.ค – ส.ค)
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สําหรับผลกระทบจากน้ําข้ึนน้ําลง ตองมีการเสริมสรางมาตรการการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตรวจสอบการเพ่ิม
ระดับของน้ําเค็มอยางเปนประจํา เกณฑข้ันต่ําในการเปดปดประตูระบายน้ํา ตองมีการปองกันระดับน้ําเขา
ออกและระบบระบายน้ําเค็มอยูเสมอ จัดตั้งคณะกรรมการการปองกันภัยแลงในทุกระดับเพ่ือเสริมสรางความ
เปนผูนํา ใหคําแนะนําและการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับผลผลิตขาวท่ีลดลงเนื่องจากผลกระทบของภัยแลงและดินเค็มนั้น ตัวแทนจากกรมเพาะปลูก กระทรวง
การเกษตรและพัฒนาชนบทเห็นวา สถานการณตอนนี้ยังไมใชรุนแรงมากนัก เพราะขณะนี้เปนเพียงฤดูตนป
ทองถ่ินตางๆ จะหาวิธีเพ่ือปรับพ้ืนท่ีปลูกขาวในฤดูตอๆ ไปเพ่ือทดแทนปริมาณขาวท่ีขาดไป เพ่ือลดผลกระทบ
จากสถานการณน้ําเค็มและภัยแลงในเขตลุมแมน้ําโขงในป 2559 เหลาบรรดาทองถ่ินตองวางแผนเวลาการ
ผลิตและการดํานาใหเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยแลงและน้ําเค็ม

ในฤดูหนาว-ใบไมผลิปนี้ สมาคมอาหารเวียดนามจะไมเสนอใหรัฐบาลซื้อขาวเพ่ือสํารองไว เนื่องจากราคาขาว
กําลังเอ้ืออํานวยตอชาวนา และราคาขาวอาจเพ่ิมข้ึนอีกอยางตอเนื่อง

ดร.เหงียน โด ตวน แอง ผูอํานวยการ สถาบันนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรกลาววา เพ่ือรักษา
ความม่ันคงดานอาหาร อัตราบริโภคขาวเฉลี่ย 140-150 กิโลกรัมตอหัวตอป แตตอนนี้อัตราบริโภคขาวลดลง
เฉลี่ย 130 กิโลกรัมตอหัวตอป นอกจากนี้แหลงอุปทานขาวสงออกเฉลี่ย 7 ลานตันตอป แตปนี้คาดการณวาจะ
สงออกประมาณ 6 ลานตันเทานั้น ดังนั้นยังสามารถรักษาแหลงอุปทานขาวในประเทศได

4. แนวโนมสําหรับตลาดขาว

- รัฐบาลเวียดนามคาดวา การสงออกขาวในชวง 6 เดือนแรกป 2559 อยูท่ี 3 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการของจีนและประเทศในอาเซียนเพ่ิมข้ึน สวนการสงออก
ขาวในไตรมาสท่ี 2 ของป 2559 อยูท่ี 1.6 ลานตัน ลดลง 200,000 ตันจากเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งเปนผลกระทบ
จากภัยแลงและดินเค็ม

- ทางสมาคมอาหารเวียดนามแสดงความกังวลวา ความสามารถในการแขงขันของขาวเวียดนามอาจลดลง
เนื่องจากราคาสูงกวาประเทศสงออกขาวอ่ืนๆ เชน ไทย และอินเดีย

- ตลาดสงออกขาวของเวียดนามในปนี้ยังเปนตลาดเอเชีย แตทางรัฐบาลกําลังมีแผนสงเสริมผูสงออกขาวเพ่ือ
ขยายตลาดไปยังตลาดแอฟริกา


