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ฟิลิปปินส์หว่ันข้าวไม่พอขอซื้อข้าวจีทูจี หลังเวียดนามระงับส่งออก 

   
 

 ฟิลิปปินส์เตรียมรับมือกับสถานการณ์หลังจากเวียดนามแหล่งน าเข้าข้าวเบอร์หนึ่งระงับการส่งออก
ข้าวชั่วคราว เพ่ือให้มีอุปทานเพียงพอส าหรับประชาชนเวียดนามในช่วงวิกฤติโควิด-19 

 นาย William D. Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่า กระทรวงเกษตรได้ขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 3.2 หมื่นล้านเปโซ เพ่ือให้แน่ใจว่าประเทศจะมีข้าวเพียงพอ ทั้งนี้ การน าเข้าข้าวและ      
พิธีการศุลกากรขาเข้ายังด าเนินการตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรได้มีการตรวจสอบเอกชนที่น าเข้าข้าว 
ท าให้มั่นใจว่าปริมาณข้าวจะมีเพียงพอในช่วงนี้ อย่างไรก็ดี ล่าสุดรัฐบาลเวียดนามได้สั่งระงับการส่งออกข้าวชั่วคราว
เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น                
โดยเวียดนามเป็นแหล่งน าเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของการน าเข้า
ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวเพ่ิมเติมว่าปริมาณข้าวในสต็อกขณะนี้จะมีเพียงพอ     
ในอีก 2 เดือนข้างหน้า และกระทรวงเกษตรจะใช้มาตรการอ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้าวจะมีบริโภคไปจนถึงสิ้นปี          
โดยก าลังพิจารณาการเพ่ิมการเพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่เขต Cagayan Valley และ Central Luzon เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2563 ทั้งนี้ มั่นใจว่าข้าวจะไม่ขาดแคลนในช่วงการปิดเมืองจากปริมาณข้าวที่น าเข้ามา      
ก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวในช่วงนี้ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน าเข้าจาก       
ประเทศอ่ืนๆ เช่น ไทย เมียนมา อินเดียและปากีสถาน เป็นต้น โดยอาจพิจารณาซื้อในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล 

 ในขณะที่สมาพันธ์เกษตรกรอิสระ (The Federation of Free Farmers: FFF) เห็นว่าปัญหาอาจจะ
เกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคม – กันยายน หากเวียดนามยังคงระงับการส่งออกข้าวต่อไป โดยนาย Raul Montemayor 
ผู้จัดการ FFF  เห็นว่าฟิลิปปินส์ควรเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ 
อย่างไรก็ดี เห็นว่าเวียดนามไม่น่าจะหยุดการส่งออกข้าวทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง แต่อยู่ที่ว่าจะเสนอขายในราคาและ
ปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แย่ลง ท าให้การขนส่งและท่าเรือได้รับ
ผลกระทบเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้จากประเทศผู้ส่งออกมีการส่งออกลดต่ าลงกว่าการส่งออกปกติและพิจารณา
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จัดล าดับความส าคัญต่อการบริโภคภายในประเทศของตนเองก่อน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จะท าให้อุปทานลดลงในตลาด           
และจะท าให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น อย่างเช่นในปี 2551 ทีเ่กิดวิกฤติการเงินทั่วโลก ท าให้เวียดนามลดการส่งออกข้าว
ส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งขณะนี้ราคาส่งออกปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ  400 – 450 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน นอกจากนี้ ภาคการผลิตข้าวของเวียดนามยังประสบความท้าทายเพ่ิมเติมในปีนี้ นอกจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วแต่ยังประสบปัญหาเรื่องความผันผวนของผลผลิต เนื่องจาก
พ้ืนที่ในการเพาะปลูกของประเทศก็มีแนวโน้มลดลง นาย Montemayor กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็น
แหล่งน าเข้าข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีการส่งออกลดลงในปีนี้ เช่นกันและจะลดลงต่ าสุดในรอบ 
7 ปี เนื่องจากข้าวไทยมีราคาแพงเกินไปส าหรับผู้น าเข้า และการน าเข้าโดย NFA  (แบบ G to G) ได้ถูกยกเลิกไปตาม
กฎหมายฉบับใหม่ (Rice Tariffication Law) 

ทั้งนี้ ปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและไทย        
โดยในปี 2562 เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 6.37 ล้านตันและเป็นการส่งออกมายังฟิลิปปินส์ถึง 2.1 ล้านตัน และ         
จากข้อมูลของ Department of Agricultural Products Processing and Market Development ของเวียดนาม 
ระบุว่าฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักของเวียดนาม แต่จะมีปริมาณและมูลค่าต่ ากว่าปีก่อน ส าหรับข้อมูล        
สต็อกข้าวของฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีปริมาณ 2.6 ล้านตัน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ หรือเทียบเท่ากับ 75 วัน           
ทั้งนี้ ชาวฟิลิปปินส์มีการบริโภคข้าวเฉลี่ยประมาณ 35,369 ตันต่อวัน    

ล่าสุด คณะท างานเฉพาะกิจด้านการจัดการโรคอุบัติใหม่ (The Inter-Agency Task Force on the 
Management of Emerging Infectious Diseases: IATF-MEID) ได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์      
ในการน าเข้าข้าวเพ่ิม 3 แสนตัน แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government) กับประเทศคู่ค้า            
ในอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ นอกอาเซียน เช่น อินเดีย และปากีสถาน เพ่ือติดต่อขอซื้อข้าวมาส ารองต่อไป 

   

ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Philippine Star วันที่ 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 29 มีนาคม 2563 
 

ผลกระทบ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยแต่ละประเทศไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ดังกล่าว
จะยืดเยื้ออีกนานแค่ไหน ความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ โดยล่าสุดเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้น า
ส่งออกข้าวอันดับต้นของโลก ได้ออกค าสั่งระงับการส่งออกข้าวชั่วคราว
ส าหรับสัญญาซื้อขายใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้าวจะมีเพียงพอส าหรับประชาชน 
ทั้งนี้ เหตุผลส าคัญที่รัฐบาลเวียดนามได้ออกค าสั่งดังกล่าว เนื่องจากผู้ส่งออก   
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เวียดนามมีการท าสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าไว้ปริมาณมาก ในขณะที่ ความต้องการส ารองข้าวของประชาชน               
ชาวเวียดนามเพ่ิมมากข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเวียดนามก าลังเผชิญภาวะภัยแล้ง     
ท าให้ผลผลิตข้าวลดลง รวมทั้งพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทางตอนใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขงลดลงจากปัญหาน้ าทะเล
หนุนสูง ซึ่งการระงับการส่งออกข้าวของเวียดนามดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน เนื่องจาก
ฟิลิปปินส์พ่ึงพาการน าเข้าข้าวจากเวียดนามในปริมาณมาก 

 เดิมฟิลิปปินส์ก าหนดให้ข้าวเป็นสินค้า อ่อนไหว ควบคุมการน าเข้าโดยจ ากัดเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Restriction: QR) และมอบหมายให้หน่วยงาน National Food Authority (NFA) เป็นผู้บริหารการน าเข้าข้าวเพ่ือความ
มั่นคงของประเทศเพียงหน่วยงานเดียว ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกระบบ QR และ       
ใช้กฎหมายการเปิดเสรีน าเข้าข้าวแทน ท าให้การซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) โดย NFA กับรัฐบาล
ประเทศผู้ส่งออกข้าวส าคัญถูกยกเลิกไปด้วย ซึ่งหลังจากการเปิดเสรีน าเข้าข้าว พบว่าฟิลิปปินส์มีการน าเข้าในปริมาณ
ที่สูงขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นผู้น าเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลกแทนจีนในปีที่ผ่านมา โดยน าเข้าสูงถึง 2.76 ล้านตัน        
ซึ่งเป็นการน าเข้าจากเวียดนามถึง 2.15 ล้านตัน และในปีนี้ USDA คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จ าเป็นต้องน าเข้าข้าวถึง         
3.3 ล้านตัน อย่างไรก็ดี จากการที่เวียดนามระงับการส่งออกข้าวชั่วคราวแบบไม่มีก าหนดที่แน่นอน ท าให้รัฐบาล
ฟิลิปปินส์เริ่มวิตกกังวลอาจต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวในช่วงวิกฤติโควิด -19 จึงต้องเร่งสต็อกข้าว            
เพ่ิมมากขึ้น และก่อนที่ประเทศผู้ผลิตข้าวอ่ืนๆ จะด าเนินนโยบายเช่นเดียวกับเวียดนาม โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์จะน า
วิธีการซื้อข้าวแบบ G to G กลับมาใช้หลังจากได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่การเปิดเสรีน าเข้าข้าว เนื่องจากต้องการซื้อข้าว    
ในปริมาณมาก รวมทั้งการซื้อขายแบบ G to G จะท าให้รัฐบาลฟิลิปปินส์แน่ใจไดว้่าข้าวจะถูกส่งมอบตามสัญญา 
โอกาสและแนวทางในการปรับตัวของเอกชนไทย 
การส่งออกข้าวไทยในปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายและยากล าบากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย โดยปัจจัยลบส าคัญที่ผ่านมาคือ ค่าเงินบาทแข็งค่าท าให้ราคาข้าวไทยมีแพงกว่า
คู่แข่ง ซึ่งในขณะนี้มีสัญญาณแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทได้เริ่มอ่อนค่าลงส่งผลให้ข้าวไทยแข่งขันได้มากขึ้น 
อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะท าให้ผลผลิตข้าวไทยปีนี้ออกสู่ตลาดน้อยลงประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ การระงับการส่งออกข้าวของเวียดนามน่าจะเป็นโอกาสดี     
ต่อข้าวไทยที่จะทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฟิลิปปินส์กลับคืน อย่างไรก็ดี ภาครัฐและเอกชนไทยท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณา
ตรวจสอบปริมาณผลผลิตและสต็อกข้าวของไทยให้แน่ใจว่าเพียงพอและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
ในประเทศในช่วงวิกฤติโควิด-19 ก่อนจะตัดสินใจท าสัญญาซื้อขายทั้งในรูปแบบเอกชนกับเอกชน หรือรัฐบาลต่อ
รัฐบาลต่อไป  

----------------------------- 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงมะนิลำ 
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