ภัยแล้งกระทบปลูกข้าวกัมพูชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกัมพูชาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Khmer Times ว่า ภาวะความแห้ง
แล้งที่ยืดเยื้อยาวนานส่งผลกระทบต่อต้นกล้าในนาข้าวของกัมพูชาแล้วเป็นเนื้อที่ประมาณ 185,451 เฮกตาร์
อย่างไรก็ดี ตามรายงานที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี กัมพูชามีนาข้าวที่เสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วประมาณ
9,240 เฮกตาร์ จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งประมาณ 2.12 ล้านเฮกตาร์ หรือร้อยละ 82.7
ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 2.57 ล้านเฮกตาร์
ทั้งนี้ ปกติแล้วกัมพูชาจะเริ่มปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี แต่ปีนี้ต้องล่าช้าออกไป จาก
ปัญหาภัยแล้ง ทาให้มีปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ประเมินว่าในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)
กัมพู ช าจะมีผ ลผลิ ต ข้ าวประมาณ 7.344 ล้ านตัน ข้าวเปลื อก (ประมาณ 4.7 ล้ านตัน ข้าวสาร) ลดลงจาก ปี
2557 ซึ่งผลิตข้าวได้ประมาณ 7.383 ล้านตันข้าวเปลือก (ประมาณ 4.725 ล้านตันข้าวสาร) และคาดการณ์ว่า
ในปี 2558 กัมพูชาจะส่งออกข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากที่คาดการณ์ไว้เดิม ๑
ล้านตัน
แหล่งที่มา
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อินโดฯ ทุ่มงบช่วยการผลิตข้าวจากภัยแล้ง
แหล่ งข่าวท้องถิ่น อ้างคาให้ สัมภาษณ์ ของอธิบ ดีส านัก งบประมาณ กระทรวงการคลั ง อินโดนี เซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรงบประมาณราว 3.5 ล้านล้านรูเปีย (ประมาณ 258 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยเหลือ
การผลิตข้าวที่กาลังประสบภัยแล้ง
โดยงบประมาณจานวนดังกล่าวจะถูกนาไปใช้กรณีที่สถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึง
ขั้นอาจทาให้ผลผลิตข้าวลดลง โดยงบประมาณราว 1.5 ล้านล้านรูเปีย (ประมาณ 105 ล้านเหรียญสหรัฐ) จะใช้
สร้างสต๊อกข้าว โดยหน่วยงานกากับดูแลการกระจายสินค้าอาหารและควบคุมราคาของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Badan
Urusan Logistik/Bulog) งบประมาณที่เหลือประมาณ 2 ล้านล้านรูเปีย (ประมาณ 153 ล้านเหรียญสหรัฐ) จะ
ใช้เพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
สานักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย (BPS) คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) จะก่อให้เกิด
ภาวะความแห้งแล้งที่รุนแรงมากที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีนี้จนถึงต้นปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับ
ฤดูการผลิตข้าวของชาวนาอินโดนีเซียตามปกติ ที่จะเริ่มปลูกข้าวในเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวช่วง
เดือนมกราคมของปีถัดไป
อย่างไรก็ดี Bulog ให้ความมั่นใจว่าจนถึงสิ้นปีนี้ ประเทศอินโดนีเซียจะไม่ขาดแคลนข้าว โดยปัจจุบัน
มีปริมาณข้าวสารองภายในประเทศถึง 1.5 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตัน ภายในสิ้นปีนี้ โดย Bulog ยังคง
ดาเนินการเก็บสารองข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจัดซื้อข้าวเก็บเข้าสต๊อกในแต่ละวันประมาณ 15,00020,000 ตัน
โดยรัฐบาลยังคงประเมินสถานการณ์ในเชิงบวกว่า อินโดนีเซียจะสามารถผลิตข้าวในปี 2558 เกิน
ความต้องการบริโภคภายในประเทศ ไม่จาเป็นต้องนาเข้าข้าว แม้จะมีความห่วงกังวลว่าภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตข้าวในปีนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวในปี ๒๕๕๘ ประมาณ
75.55 ล้านตันข้าวเปลือก (ประมาณ 47.6 ล้านตันข้าวสาร) ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตข้าวให้พอเพียง
กับความต้องการบริโภคภายในประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องนาเข้าข้าวภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ประเมินว่าอินโดนี เซียจะผลิตข้าวในปี 25572558 (ตุลาคม-กันยายน) ได้เพียงประมาณ 57.17 ล้านตันข้าวเปลือก (ประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร) และ
ยังต้องนาเข้าข้าวประมาณ 1.25 ล้านตัน หรืออาจสูงถึง 1.6 ล้านตัน ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์บางราย
แหล่งที่มา
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เมียนมาร์เตรียมส่งออกข้าวอีกครั้ง....กลางเดือนนี้
แหล่งข่าวท้องถิ่นอ้างข้อมูลจากสมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation: MRF) ระบุว่า
สหภาพเมียนมาร์น่าจะสามารถกลับมาส่งออกข้าวได้อีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป หลังจากรัฐบาล
ได้ระงับการส่งออกข้าวเป็นการชั่วคราว จากภาวการณ์ฝนตกหนักเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงช่วงต้นเดือนสิงหาคม
ที่ผ่านมา ทาให้พื้นทีท่ างตอนเหนือและตะวันตกประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสาคัญได้รับความเสียหาย
การตัดสิ น ใจระงับ การส่ งออกข้าวชั่ว คราวของสหภาพเมียนมาร์ตั้ง แต่ ช่ว งสัป ดาห์ แรกของเดือน
สิ งหาคมจนถึงกลางเดื อ นกั น ยายน เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ให้ ราคาข้ าวในพื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย มี ราคาสู งขึ้ น
ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หากพิจารณาจากพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้ง นี้ ซึ่งมีพื้นที่ราว
15% ของพื้นที่นาข้าวทั้งประเทศ หรือประมาณ 400,000 เฮกตาร์ รัฐบาลน่าจะขยายระยะเวลาห้ามการส่งออก
ข้าวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อให้มั่นใจว่าจะมี ปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และ
ราคาข้าวมีเสถียรภาพ
เลขาธิการร่วมสมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ ให้ความมั่นใจว่าเดือนหน้าซึ่งจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
ออกสู่ ตลาดตามปกติ ราคาข้าวจะมีเสถีย รภาพ มีผ ลผลิ ตข้าวพอเพี ยงต่อ การบริโภคภายในประเทศ และจะ
สามารถส่งออกข้าวได้อีกครั้ง แต่คาดว่าจะส่งออกข้าวในปีนี้ ได้ลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ ว โดย MRF คาดการณ์ ว่า
สหภาพเมียนมาร์จะสามารถส่งออกข้าวปีนี้ได้น้อยกว่า ๑.๕ ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้เดิมประมาณ 2 ล้านตัน
สหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒-๓
ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2557 สามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน และ MRF คาดการณ์ว่าในปี 2558
สหภาพเมียนมาร์จะผลิตข้าวได้ประมาณ 14 ล้านตันข้าวเปลือก (ประมาณ 8.96 ล้านตันข้าวสาร)
อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าสหภาพเมียนมาร์จะสามารถผลิต
ข้าวในปี 2558-2559 (มกราคม-ธันวาคม 2558) ได้สูงถึง 20 ล้านตันข้าวเปลือก (ประมาณ 12.8 ล้านตัน
ข้าวสาร) และส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน
แหล่งที่มา
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