
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 

 

คอลมันก์วนน ้าใหใ้ส : ขา้ว ยาง ปาลม์ ปีจอ ปีหมาเศรา้ หรอืปีหมายิ้ ม? 

 
 

ราคาสินคา้เกษตรหลักๆ เป็นปัจจยัส าคญัว่าเศรษฐกิจปี 2561 พุ่งทะยาน หรอืหัวท่ิมบ่อ? 

เน่ืองจากรายไดข้องเกษตรกรหลายสิบลา้นคน ผูกอยู่กับเร่ืองน้ี  วันน้ี ลองส่องดูการคาดการณ์ของ

ส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร เม่ือเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา ไดว้ิเคราะหแ์ละคาดการณ์แนวโน้มปี 2561 

ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การส่งออก การน าเขา้และราคาสินคา้เกษตรท่ีส าคญั ย า้...เป็นการคาดการณ ์

ซ่ึงมีโอกาสคลาดเคล่ือนไดไ้ม่นอ้ย (เหมือนพยากรณอ์ากาศยุคใหม่) เราเลือกมาเฉพาะพืชเศรษฐกิจ 

หรือพืชการเมือง ท่ีมีปัญหาอยูเ่ดิม ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ปาลม์น ้ามนั สรุปความ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1.สถานการณข์า้วโลก ปี’61 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่า ปี 2560/61 มีผลผลิตทัว่โลก 483.80 ลา้นตันขา้วสาร 

(721.80 ลา้นตนัขา้วเปลือก) และผลผลิตต่อไร่ 714 กิโลกรมั (เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ผลผลิตทัว่โลกลดลง

รอ้ยละ 0.68 และผลผลิตต่อไร่ลดลงรอ้ยละ 1.24 ขณะท่ีการบริโภคขา้วโลก ปี 2560/61 คาดว่าจะมี

ปริมาณ 480.48 ลา้นตนัขา้วสาร (ลดลงจากในปีท่ีแลว้รอ้ยละ 0.10) 

การคา้ขา้วโลก ปี 2560/61 คาดว่าจะมีปริมาณ 44.42 ลา้นตนัขา้วสาร (ลดลงจาก 44.56 ลา้น

ตนัขา้วสารในปี 2559/60 หรือลดลงรอ้ยละ 0.31) 

ประเทศท่ีคาดว่าส่งออกเพ่ิมขึ้ น เช่น ออสเตรเลีย จีน กายอานา อินเดีย ปากีสถาน และปารากวยั 

ส่วนประเทศท่ีคาดวา่ส่งออกลดลง เชน่ อารเ์จนตินา เมียนมา กมัพชูา สหภาพยุโรป อุรุกวัย สหรฐัอเมริกา 

และไทย 

ประเทศท่ีคาดว่าน าเขา้เพ่ิมขึ้ น เช่น แองโกลา บังกลาเทศ แคเมอรูน ไอเวอร่ีโคสต ์คิวบา สหภาพ

ยุโรป กานา เฮติ อิรัก โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ส่วน

ประเทศท่ีคาดวา่จะน าเขา้ลดลง เชน่ บราซิล อิหร่าน เคนยา เม็กซิโก ไนจีเรีย และแอฟริกาใต ้

 

 

 

 



2.สถานการณข์า้วไทย ปี’61 

ขา้วนาปี ปี 2560/61 คาดว่ามีเน้ือท่ีเพาะปลกู 58.96 ลา้นไร่ (เพ่ิมขึ้ นจากในปี 2559/60 รอ้ย

ละ 0.54 เน่ืองจากมีปริมาณน ้าฝนมากกวา่ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรจึงปลกูขา้วเพิ่มขึ้ นจากพ้ืนท่ีนาท่ีเคยปล่อย

ว่างจากท่ีประสบภยัแลง้ และในบางพ้ืนท่ีสามารถปลูกขา้วไดส้องรอบตามปกติ) ผลผลิตลดลงจากปีท่ีแลว้ 

เหลือผลผลิต 24.07 ลา้นตนัขา้วเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 408 กิโลกรมั 

ขา้วนาปรัง ปี 2561 คาดว่ามีเน้ือท่ีเพาะปลูก 11.92 ลา้นไร่ ผลผลิต 7.98 ลา้นตันขา้วเปลือก 

และผลผลิตต่อไร่ 669 กิโลกรมั เพ่ิมขึ้ นจากปี 2560 ปี 2561 คาดว่าจะมีความตอ้งการใชข้า้วในประเทศ 

16.990 ลา้นตนัขา้วเปลือก 

การส่งออก ปี 2561 คาดว่าไทยจะส่งออกไดป้ระมาณ 9.50 - 10.00 ลา้นตนัขา้วสาร (ใกลเ้คียง

กบัปี 2560) เน่ืองจากประเทศคู่คา้ยงัคงมีความตอ้งการขา้วคุณภาพดีจากไทยต่อเน่ือง ประกอบกับ

แนวโน้มราคาส่งออกขา้วไทยเม่ือปีท่ีผ่านมาปรบัลดลง ท าใหร้าคาแตกต่างจากประเทศคู่แข่งไม่มากนัก 

ดงัน้ัน ดว้ยคุณภาพขา้วไทย และราคาส่งออก จึงอาจจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถทางการแข่งขนัใน

ตลาดโลก 

อย่างไรก็ตาม ถา้ประเทศคู่แข่งตอ้งการขายขา้วในปริมาณท่ีมาก และลดราคาขา้วจากระดบัราคา

เดิมลง อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกขา้วของไทยได้ ราคาขา้วในปี 2561 คาดว่า ราคามี

แนวโนม้เพิ่มข้ึน 

 

3.ปัจจยัเรือ่งขา้วท่ีตอ้งจบัตามองในต่างประเทศ 

คู่แขง่ส าคญั คือ เวียดนาม มีแผนยุทธศาสตรก์ารส่งออกขา้ว ปี 2560 2563 โดยในช่วงปี 2560-

2563 ตั้งเป้าส่งออกขา้วจ านวน 4.5-5.0 ลา้นตัน มูลค่าประมาณปีละ 2.2-2.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

ส่วนในระยะท่ีสองตั้งแต่ปี 2564-2573 ตั้งเป้าส่งออกขา้วจ านวน 4 ลา้นตนั มูลค่าประมาณปีละ 2.3-

2.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ นอกจากน้ี เวียดนามยงัใหค้วามส าคญักับตลาดส่งออกในแถบอาเซียน เช่น 

ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทั้งตลาดส าคญัในเอเชีย เชน่ จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้เป็นตน้ 

บงักลาเทศ ปรบัเปล่ียนนโยบายในการน าเขา้ขา้วจากต่างประเทศ จากเดิมท่ีจะมีการลงนามสญัญา

ซ้ือขายขา้วแบบรฐัต่อรฐั (G to G) กบัไทย เปล่ียนเป็นเปิดประมลูซ้ือขา้วกบัเอกชนท่ีเป็นเทรดเดอรจ์าก

ต่างประเทศแทน 

มาเลเซีย ไดก้ าหนดเป้าหมายเพ่ือการพ่ึงพิงตนเองทั้งหมดในปี 2563 โดยไดเ้ร่งพัฒนาการ

ชลประทานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ ตลอดจนใหก้ารอุดหนุนปัจจยัการผลิต พรอ้มกบัการจดัใหมี้การ

ลงทุนในรูปของ Rice Estate หรือการท านาขนาดใหญ่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการขยายตวัของผลผลิตขา้วภายใน

ประทศ 

ฮ่องกง ไดป้รับปรุงมาตรฐานการน าเขา้สินคา้อาหารท่ีเก่ียวขอ้งกับสารตกคา้งประเภท Metallic 

Contamination เพ่ือใหเ้ป็นทิศทางเดียวกับมาตรฐานนานาชาติ Codex Maximum Levels (MLs) 

เชน่เดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จีน เกาหลีใต ้สิงคโปร ์และยุโรป เพ่ือเป็นการปกป้องผูบ้ริโภคในประเทศ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศผูน้ าเขา้ขา้วจากไทย ไดป้รบัเปล่ียนนโยบายโดย

เนน้การพ่ึงพาตนเองดว้ยการปลกูขา้วเพื่อบริโภคภายในประเทศมากขึ้ น และไดเ้ขม้งวดเร่ืองการน าเขา้ขา้ว

จากต่างประเทศ 



ขณะท่ี เมียนมา และกมัพชูา สามารถพฒันาคุณภาพขา้วหอมไดท้ดัเทียมกบัไทย และปลกูขา้วเพ่ือ

การส่งออกมากขึ้ น ราคาขา้วไทย ราคาส่งออกขา้วไทย ปี 2560 (ช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม) สูงกว่า

ประเทศผูส้่งออกอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนั โดยราคาส่งออกขา้ว 5% ของไทย เฉล่ีย

ตันละ 391 ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับขา้ว 5% ของเวียดนาม เฉล่ียตันละ 369 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ราคาขา้วไทยสงูกวา่ตนัละ 22 ดอลลารส์หรฐัฯ) 

ส าหรับขา้ว 25% ของไทย เฉล่ียตันละ 378 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าราคาส่งออกขา้ว 25% ของ

เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน โดยราคาสูงกว่าเวียดนามตนัละ 30 ดอลลารส์หรฐัฯ อินเดียตนัละ 22 

ดอลลาร์สหรัฐฯ และปากีสถานตันละ 29 ดอลลาร์สหรฐัฯ จะเห็นไดว้่า ประเทศคู่แข่ง และคู่คา้ของเรา 

ลว้นแต่ปรบัตัวเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เราจะท ากนัแบบเดิมๆ ดว้ยนโยบายการเมืองเร่ืองขา้วแบบเก่าๆ 

ไม่ไดอี้กแลว้ 

 

4.จากขอ้มูลการวิเคราะห์ของส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

สถานการณร์าคาขา้วในปี 2561 น่าจะดีกว่าปีท่ีผา่นมา 

หากจริงตามน้ัน บรรดามาตรการท่ีมีอยู่เดิมเก่ียวกับเร่ืองขา้ว ก็น่าจะเพียงพอในการดูแลชาวนา

รฐับาล คสช. ควรเดินหน้าปฏิรูประบบการผลิต พฒันาประสิทธิภาพการผลิตต่อเน่ืองต่อไป ไม่ว่าจะเป็น 

การท านาแปลงใหญ่ การพฒันาเมล็ดพนัธุ ์การพฒันาระบบชลประทาน ฯลฯ การด าเนินคดีทุจริตเร่ืองขา้ว 

การด าเนินการยึดทรพัย ์เรียกคืนค่าเสียหายจากผูก้่อใหเ้กิดความเสียหาย ทุจริตโกงกินจากนโยบายเร่ือง

ขา้วในอดีต รฐับาล คสช.ควรใชส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองกระตุน้การเปล่ียนแปลงท่ีสรา้งสรรค ์เป็นกรณีศึกษา

ของการโกงกิน ตีแผ่ใหก้วา้งขวาง และชดัเจนท่ีสุด เพ่ือมิใหฝ่้ายการเมืองในอนาคตหวนกลับมาด าเนิน

นโยบายขา้วท่ีท าลายระบบโกงกินกนัแบบเดิมๆ อีก รฐับาลพลเอกประยุทธ์ประกาศใหช้ดัเจนเสียเลย ว่า

ปัจจุบนั ตอ้งตั้งงบประมาณแผ่นดินใชห้น้ีจากโครงการจ าน าขา้ว ท่ีท าและโกงกนัในช่วง 2 ปีน้ัน ก่ีหม่ืนลา้น

บาทต่อปี และจะตอ้งใชห้น้ีอีกก่ีปีจึงจะหมดเวรหมดกรรม ควรเร่งติดตามยึดทรพัยคื์นแผ่นดิน พรอ้มทั้งน า

เงินบางส่วนท่ียึดคืนมาได ้มาลงทุนระบบชลประทาน พฒันาการผลิต เพ่ือใหช้าวนาเห็นว่า การทุจริตโกง

กินโดยฝ่ายการเมืองท่ีจับมือกับพ่อคา้ขา้วขี้ โกงในช่วงท่ีผ่านมา ไดท้ าลายโอกาสและความเขม้แข็งไป

มากมายมหาศาลขนาดไหน พรุ่งน้ี วา่ดว้ยเร่ืองยางพารา และปาลม์น ้ามนั ปี’61 

สารสม้ 


