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เมียนมาร์ ส่งออกข้ าวพุ่ง หวังทวงคืนแชมป์ ส่ งออกข้ าว
โลก
การส่ งออกข้ าวของเมียนมาร์ ส่อแววสดใสในปี นี ้ หลังนายหลี่ เค่อเฉี ยง (Li Keqiang)
นายกรัฐมนตรี ของจีนให้ คามัน่ ในการหารื อนอกรอบกับคณะเจ้ าหน้ าที่เมียนมาร์ ช่วงการประชุม

สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ ที่ ๒๕ ณ กรุ งเนปิ ดอว์ เมียนมาร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๗ จะนาเข้ าข้ าวจากเมียนมาร์ ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ ล้ านตัน และจะดาเนินการให้ การค้ าข้ าว
ผ่านชายแดนภาคเหนื อ ของเมี ยนมาร์ เข้ าสู่จี น ซึ่ง ปั จ จุบัน รั ฐ บาลจี นถื อว่าการนาเข้ าข้ าวของ
ผู้ประกอบการจีนดังกล่าว เป็ นการกระทาที่ ผิดกฎหมายของจีน ให้ เป็ นสิ่งที่สามารถดาเนินการได้
โดยไม่ผิดกฎหมาย
ในช่วงหลายปี นี ้ มีผ้ ปู ระกอบการค้ าข้ าวของเมียนมาร์ ลกั ลอบส่งออกข้ าวจากภาคเหนือของ
เมียนมาร์ ส่วนใหญ่ผ่านเมืองหมู่เจ้ หรื อมูเซ (Muse) ในเขตรัฐฉาน (Shan) ของเมียนมาร์ เข้ าสู่จีน

อย่างคึกคัก เฉลี่ยวันละประมาณ ๔,๕๐๐ ตัน โดยยังไม่รวมการส่งออกปลายข้ าวอีกประมาณ
วันละ ๑,๕๐๐ ตัน
ทังนี
้ ้ สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation: MRF) ได้ บรรลุข้อตกตกลง
ขายข้ าวให้ กับรั ฐ วิส าหกิ จ ด้ านการค้ าธัญพื ช นา้ มันพื ช และอาหารของจี น (China National
Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation: COFCO) ในปี นี ้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึง่ จะต้ องเป็ นข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน โดยรัฐบาลจีนกาลังพิจารณาจะเข้ า
ไปจัดตัง้ หน่วยงานตรวจรั บรองคุณ ภาพและมาตรฐานของข้ าวเมี ยนมาร์ ก่อนจะส่งออกไปจี น

(โดยจะจัดตังเป็
้ นบริษัท China Certification and Inspection Company: CCIC)
ปั จจุบนั เมียนมาร์ ได้ เริ่ มการส่งออกข้ าวไปจีนตามข้ อตกลงการค้ าข้ าวดังกล่าว โดยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ ส่งออกข้ าวไปจีนประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน และจะทยอยส่ง ออกข้ าวไปจี น
ครัง้ ต่อไปช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ขณะนี ้มี ๒๙ บริ ษัทได้ รับอนุญาต
จากทางการเมียนมาร์ ให้ สามารถส่งออกข้ าวไปจีนได้
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ผลจากการคลี่คลายในการค้ าข้ าวระหว่างเมียนมาร์ และจีนดังกล่าว ได้ ส่งผลให้ การค้ าข้ าว
ผ่านชายแดนภาคเหนือของเมียนมาร์ เข้ าสู่จีน ซึ่งรัฐบาลจีนถือว่าเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และชะลอตัวลง
ตังแต่
้ ชว่ งเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หลังรัฐบาลจีนใช้ มาตรการตรวจสอบ
เข้ มข้ น ตรวจสอบโกดังเก็บสต๊ อกข้ าวของผู้ค้าข้ าวและผู้นาเข้ าข้ าวจากเมียนมาร์ ห้ ามการนาเข้ าข้ าว
จากเมียนมาร์ ได้ เริ่ มฟื ้นตัวกลับมาทาการค้ าอย่างคึกคัก อีกครั ง้ ปั จจุบนั มีการส่งออกข้ าวผ่าน
ชายแดนภาคเหนือของเมียนมาร์ เข้ าสูจ่ ีน เฉลี่ยวันละประมาณ ๔,๐๐๐ ตัน

โดยเมี ยนมาร์ ส่ง ออกข้ าวเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ องนับแต่ปี ๒๕๕๖/๕๗ (เมษายน ๒๕๕๖มีนาคม ๒๕๕๗) ด้ วยปริ มาณการส่งออกประมาณ ๑.๓ ล้ านตัน ถัดมาปี ๒๕๕๗/๕๘ (เมษายน
๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) เพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ ๑.๘ ล้ านตัน สูงสุดในรอบ ๕๐ ปี และสหพันธ์ข้าว
แห่งเมียนมาร์ คาดการณ์ ว่า ปี ๒๕๕๘/๕๙ (เมษายน ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) จะส่งออกเพิ่มขึ ้น
เป็ นประมาณ ๒ ล้ านตัน ซึ่งเป็ นระดับการส่งออกข้ าวของเมียนมาร์ ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
ปั จจุบันเมียนมาร์ ส่งออกข้ าวไปจีนเป็ นหลัก (ปี ๒๕๕๗/๕๘ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ ๗๕
ของการส่งออกข้ าวทัง้ หมดของเมี ยนมาร์ ) ตลาดส่งออกข้ าวที่ ส าคัญอื่ นๆ ได้ แก่ แอฟริ กา และ
สหภาพยุโรป เมียนมาร์ มีเป้ าหมายจะขยายการส่ งออกข้ าวเพิ่มขึน้ เป็ นประมาณ ๔ ล้ านตัน
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (๒๕๖๓) โดยปั จจุบันเมี ยนมาร์ ผลิตข้ าวได้ ปีละประมาณ ๑๔ ล้ านตัน
บริโภคภายในประเทศปี ละประมาณ ๑๒ ล้ านตัน
ทัง้ นี ้ สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมี ความต้ องการนาเข้ าข้ าวคุณภาพดี ในแต่ละปี ไ ม่ต่ากว่า
๑,๐๐๐ ล้ านตัน นาเข้ าข้ าวจากเมียนมาร์ ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘
เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว โดยเพิ่มจาก ๒๐,๘๔๘ ตัน เป็ น
๔๕,๒๔๐ ตัน เมื่ อผนวกกับแนวโน้ ม ที่ ดีหลัง การพบเจรจาระหว่างคณะผู้แทนทางการค้ า จาก
คณะกรรมาธิการยุโรป กับสหพันธ์ ข้าวแห่งเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อหารื อ
ความเป็ นไปได้ ที่จะซือ้ ขายข้ าวหอมระหว่างกัน จึงเป็ นที่มนั่ ใจว่าเมียนมาร์ จะสามารถขยายการ
ส่งออกข้ าวไป EU ในปี นี ้ได้ เพิ่มขึ ้น คาดการณ์ ว่าจะสามารถขยายการส่ งออกข้ าวไป EU ในปี
๒๕๕๘/๕๙ เพิ่มขึน้ เท่ าตัวจากปี ที่แล้ ว ซึ่งมีปริ มาณการส่งออกข้ าวไป EU ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน
เป็ นประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ทัง้ นี ้ ประเทศใน EU ที่เป็ นตลาดข้ าวสาคัญของเมียนมาร์ อาทิ
เบลเยียม เดนมาร์ ก และโปแลนด์
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อย่างไรก็ดี การส่งออกข้ าวที่เพิ่มมากขึ ้น เมื่อผนวกกับการแข็งค่าขึ ้นของเงินเหรี ยญสหรัฐ
เทียบกับค่าเงินจ๊ าด (Kyat) ได้ สง่ ผลให้ ราคาข้ าวภายในเมียนมาร์ ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงปั จจุบนั ข้ อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ระบุว่า ราคาข้ าวภายในเมียนมาร์ เพิ่มสูงขึ ้นถึงประมาณร้ อยละ ๓๓ สร้ างความเดือดร้ อน
วิ ต กกัง วลต่อ ผู้ บริ โ ภคและผู้เ กี่ ย วข้ อ ง เกรงว่า อาจจะเกิ ด การขาดแคลนข้ า วเพื่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศ แต่สหพันธ์ ข้าวแห่งเมียนมาร์ เห็นว่าราคาข้ าวภายในประเทศน่าจะขึ ้นไปอยู่ ณ
ระดับราคาสูงสุดแล้ ว มีแนวโน้ มจะลดต่าลงในระยะเวลาอันใกล้
ในทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเห็นว่า เมียนมาร์ มีโอกาสและศักยภาพที่จะเพิ่ม
การส่ ง ออกข้ า วในอนาคตได้ อี ก หลายเท่ า ตัว จากปริ ม าณการส่ ง ออกปั จ จุบัน หากสามารถ
ดาเนินการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิต ข้ าว เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิต และคุณ ภาพของผลผลิต ข้ า ว
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพข้ าวจากการสีข้าว และปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์ รวมถึงระบบบริหารจัดการส่งออก เพื่อลดต้ นทุนในการดาเนินการให้ ต่าลง
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(1) http://mekongoryza.com/en/ricenews/rice-news/395/rice-hopes-pinned-on-china.html
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ส่วนการต่างประเทศ สานักยุทธศาสตร์การเกษตร
วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
มิถุนายน ๒๕๕๘

