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นโยบายลดราคาข้าวเหลือ P20/กก. อาจเป็นไปได้ในช่วงปลายเทอมของ ปธน.มาร์กอส แต่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล 

 
   
 
 
 
 
 

 

นักวิเคราะห์วิจารณ์ว่านโยบายของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ที่ได้ให้คำมั่นสัญญา
ในช่วงรณรงค์หาเสียงว่าจะลดราคาข้าวลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม สามารถเกิดขึ้นได้ภายในช่วงปลาย      
ของการดำรงตำแหน่ง ภายใต้เงื่อนไขต้องเพ่ิมผลผลิตและเงินอุดหนุนจำนวนมาก  
  ศาสตราจารย์ Roy S. Kempis แห่งมหาวิทยาลัย Pampanga State Agricultural University        
กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 100% เนื่องจากต้องประสบกับภัยพิบัติที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น       
ทีค่วามเสียหายต่อพืชผลทุกปี อย่างไรก็ตาม คาดว่านโยบายการลดราคาข้าวให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เปโซต่อ
กิโลกรัม จะสามารถบรรลุได้ก่อนครบวาระดำรงตำแหน่งของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ และการจะทำ
ให้ราคาข้าวบรรลุ 20 เปโซต่อกิโลกรัม อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายของการดำรงตำแหน่ง แต่การจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ต้องเผชิญด้วย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Roy S. Kempis ระบุว่า
ว่าการลดราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับการมีอุปทานที่มากพอ และเพื่อให้มีอุปทานที่เพียงพอ 
ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องเพ่ิมการผลิตข้าวเปลือกไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การทำนาแบบกลุ่ม การเพ่ิม
พื้นที่ทำนา การขึ้นราคาข้าวเปลือก เพื่อให้สิ่งจูงใจแก่เกษตรชาวนาที่หยุดการทำนากลับมาผลิตข้าวอีกครั้ง     
ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและอุปทานได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกษตรกร
ชาวนายังคงต้องเผชิญและต่อสู้กับปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน ดังนั้น คำมั่นสัญญา
ในการลดราคาข้าวลงของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะเกิดขึ้นได้ มีแนวโน้มว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงิน
อุดหนุนในการรับซื้อข้าวเปลือกจำนวนมาก โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว อาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและ 
อาจจะทำให้สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) มีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ว่าที่ประธานาธิบดีนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส 
จูเนียร์ ได้ออกแถลงว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเอง นับเป็นการส่งสัญญาณถึง          
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่อภาคการเกษตรและการแก้วิกฤตอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้   
โดยนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้เน้นย้ำเสมอว่าภาคการเกษตรจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ ่งและ            
เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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  ในขณะที ่นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ RCBC ให้ความเห็นว่า        
การเพ่ิมผลผลิตของการเก็บเกี่ยวข้าวต่อเฮกตาร์ โดยการใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักร
เพิ่มเติมจะสามารถช่วยลดราคาข้าวและช่วยเพิ ่มความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงลดการพึ่งพาการนำเข้าได้       
อย่างไรก็ตาม การลดราคาข้าวในขณะนี้อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก   
อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 และภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยสถานการณ์ราคา
วัตถุดิบทางการเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการเพิ่มต้นทุน     
การขนส่งของปุ๋ยและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะลดราคาข้าวลง และยังแสดงให้เห็นว่าการลด
ราคาข้าวยังคงเป็นความท้าทายสำหรับฟิลิปปินส์ในช่วงหลายปีที ่ผ่านมาก่อนเกิดภาวะสงครามระหว่าง 
รัสเซีย-ยูเครนก็ตาม ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดราคา
ข้าวดังกล่าว รวมถึงอาจต้องใช้เงินอุดหนุนจำนวนมากแก่เกษตรกรชาวนา ซึ่งนับเป็นเรื่องท้าทายเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดท่ามกลางการขาดดุลงบประมาณในวงกว้างในปัจจุบัน  
  อย่างไรก็ตาม นาย Leonardo Q. Montemayor ประธานสหพันธ์เกษตรกรอิสระกล่าวว่า 
การที่นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะเข้ารับตำแหน่ง รมว.กระทรวงเกษตร เองจะทำให้มีการระดมพลัง
และทรัพยากรเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเกษตรมากขึ้นจากที่ถูกละเลยมายาวนาน 
โดยกลุ่มเกษตรกรปราถนาว่านายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะมอบความไว้วางใจและความมั่นใจอย่างเต็มที่
ในความตั้งใจและความสามารถของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการจัดหาอาหารและงานให้กับ
ประชาชนของประเทศ ในขณะที่ นาย William Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนปัจจุบันก็ได้กล่าวยินดี
ต่อการตัดสินใจของว่าที่ประธานาธิบดีที่จะดำรงตำแหน่ง รมว.กระทรวงเกษตร ซึ่งเป็นเจตจำนงทางการเมือง
และเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งในการให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรสูงสุด และคาดว่าจะทำให้
กระทรวงเกษตรได้งบประมาณที่มากขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ นาย William Dar พร้อมที่จะสรุปงานให้กับว่าที่
ประธานาธิบดีและรับประกันว่าทีมบริหารชุดใหม่จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World  
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น   

• ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ประกาศ ไว้ในช่วงการ
รณรงค์หาเสียงว่า หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่จะทำให้ราคาข้าวลดลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม 
รวมทั้งจะพิจารณาทบทวนกฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าว (The Rice Tariffication Law) ที่บังคับใช้มาตั ้งแต่     
เดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากส่งผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรชาวนาท้องถิ่น โดยจะเน้นการเพิ่มผลผลิตข้าว      
ในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวลง นอกจากนี้ ล่าสุดนายมาร์กอส จูเนียร์ ยังได้ตัดสินใจจะดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองอีกด้วยเป็นการชั่วคราว เพื่อต้องการการแก้ไขวิกฤตการณ์อาหาร     
ในประเทศอย่างเร่งด่วน โดยวาระเร่งด่วนที่สุดที่ต้องแก้ไขในภาคเกษตรกรรมคือ การเพิ่มผลผลิตข้าวและ      
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การจัดระเบียบในกระทรวงเกษตร รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ ทั้งนี้         
การเข้าดำรงตำแหน่งเป็น รมว. กระทรวงเกษตรเอง ของนายมาร์กอส จูเนียร์ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง      
ในการทำตามคำมั่นสัญญา แต่ก็นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และคาดว่าต้องใช้เงินอุดหนุนมหาศาลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบายการลดราคาข้าวลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม รวมถึงอาจมีการฟ้ืนบทบาทของหน่วยงาน NFA 
เข้ามาช่วยดำเนินการดังกล่าวในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาและจัดจำหน่ายในราคาถูกให้กับ
ประชาชน นอกจากนี้ คาดว่านโยบายดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุได้ หากรัฐบาลไม่ช่วยเกษตรกรชาวนาในการ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้มีมากพอต่อการความต้องการใช้  อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบดีว่าที่ผ่านมา
ฟิลิปปินส์มีความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวภายในประเทศเพื่อพึ่งพาตนเอง แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ โดยอัตราการผลิตข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเองของฟิลิปปินส์อยู่ที่เพียงประมาณร้อยละ 80 - 85 ของ
ความต้องการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด เนื่องจากฟิลิปปินส์มีข้อจำกัดและมีปัจจัยคุกคามที่ท้าทายหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ หลายเกาะไม่เหมาะ
ต่อการขยายการผลิต การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและต้องเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ       
ทั้งพายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร การขาดแคลน 
การวิจัยและพัฒนาที่ยั ่งยืน เทคโนโลยีการเกษตรยังล้าสมัย ผลผลิตต่อไร่ต่ำและต้นทุนการผลิตสูง และ              
การเปลี ่ยนแปลงของประชากรในแรงงานภาคเกษตร รวมถึงการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ้น         
อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น ทำให้ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าว และเป็นทางออกจำเป็น 
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือเลี้ยงดูประชากรในประเทศ 

• ทั้งนี้ คงต้องติดตามว่านายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งมีกำหนดจะเข้ารับ
หน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้ จะกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหาร      
และ นโยบายด้านสินค้าข้าวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปอย่างไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดราคาข้าวลดลง
เหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม การเน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวลง  ดังนั้น
ผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อนโยบายของ         
ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมการรองรับที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง       
ในอนาคตต่อไป  
 

------------------------------------------------------ 
 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
28 มิถุนายน 2565 

 

 


