สานักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจยั ประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ภาพรวมสถานการณ์ข้าวเวียดนามปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือต่อไปในที่นี้ จะเรียกอย่างสั้นๆ ว่า “เวียดนาม” เป็นประเทศคู่แข่งสาคัญ
ในการส่งออกข้าวของประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวลาดับที่ ๓ ของโลก รองจาก
ประเทศไทยและอินเดีย แต่มีความเป็นไปได้ในอนาคตทีอ่ าจจะก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ ๑ ของโลก การศึกษาหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการค้าข้าวของเวียดนาม เพื่อ “รู้เขา รู้เรา” สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้
อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถรักษาสถานะของการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ ๑ ของโลก จึงเป็นเรื่องที่จาเป็น
การผลิต
“ข้าว” เป็ น พืช อาหารหลั ก และพืช เศรษฐกิจ ส าคัญ ที่สุด ของเวียดนาม เป็นพืช ปลูกมากที่สุด มีเนื้อที่ปลู ก
ทั่วประเทศคิดเป็ นประมาณร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ทาการเกษตรทั้งสิ้น โดยมีแหล่ งปลูก ข้าวสาคัญ ๒ แหล่ง ได้แก่
บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้าแดงทางภาคเหนือ (Red river delta) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวเพื่อการบริ โภค
ภายในประเทศ และบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขงทางภาคใต้ (Mekong river delta) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสาคัญ
มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ปลูกและผลผลิตข้าวคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ปลูกและผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ
และส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก โดยผลผลิตข้าวจากแหล่งปลูก พื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง
มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๐ ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งสิ้นของเวียดนามในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี เริ่มมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขงว่าในอนาคตอาจจะประสบ
ปัญหา “น้ำทะเลหนุนสูง ” กระทบต่อการทาการเกษตรในพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง ซึ่งเปรียบเสมือนอู่ ข้าวอู่น้า
สาคัญที่สุดของเวียดนาม จากผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงของลาว
โดยในเวียดนามจัดแบ่งการผลิตข้าวเป็น ๓ ฤดูกาล ประกอบด้วย
(๑) การผลิตข้าวช่วงปลายฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นการผลิต
ข้าวฤดูกาลผลิตหลัก มีแหล่งผลิตสาคัญบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้าแดงทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขงทาง
ภาคใต้
(๒) การผลิตข้าวช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นการผลิตข้าว
ฤดูกาลรอง มีแหล่งผลิตสาคัญทางภาคใต้ของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง
(๓) การผลิตข้าวช่วงฤดูหนาว (เดือนที่ ๑๐ ของปี) จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
ตามการคาดการณ์ล่าสุดของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ของเวียดนาม ในปี ๒๕๕๗/๕๘
เวียดนามจะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ ๗.๗๐ ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ ๔๘ ล้านไร่) ลดลงจากการคาดการณ์ช่วง
ก่อนหน้าประมาณ ๗๐,๐๐๐ เฮกตาร์ ผลผลิตข้าวลดลงประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตันข้าวเปลือก เหลือผลผลิตประมาณ
๔๔.๘๘ ล้านตันข้าวเปลือก (เฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ กก. ต่อไร่) หรือประมาณ ๒๘.๐๕ ล้านตันข้าวสาร ทั้งนี้ กระทรวง

๒

เกษตรฯ เวียดนามคาดการณ์ ช่วงก่อนหน้าว่าในปี ๒๕๕๗/๕๘ เวียดนามจะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ ๗.๗๗
ล้านเฮกตาร์ มีผลผลิต ๔๕.๒๐ ล้านตันข้าวเปลือก หรือ ๒๘.๒๕ ล้านตันข้าวสาร
โดยผลผลิตข้าวที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากการที่ “รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าว” ในเขตพื้น ที่
ไม่ เหมาะสม ไปปลู ก พืช เศรษฐกิจ อย่ า งอื่ น ที่ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง กว่ า โดยเฉพาะข้า วโพดและถั่ ว เหลื อ ง ซึ่ง ได้เ ริ่ ม
ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๕/๕๖ ด้ ว ยเป้ า หมายการปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วไปปลู ก ข้ า วโพดและถั่ ว เหลื อ ง
ปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐-๑๑๐,๐๐๐ เฮกตาร์ สามารถดาเนินการได้รวม ๒ ปี ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ เฮกตาร์ ส่งผลให้
เนื้อที่ปลูกข้าวลดลงจาก ๗.๘๖ ล้านเฮกตาร์ ในปี ๒๕๕๕/๕๖ เหลือ ๗.๗๐ ล้านเฮกตาร์ ในปี ๒๕๕๗/๕๘ ซึ่งรัฐบาล
เวีย ดนามมีนโยบายจะดาเนิ นการลดพื้นที่ปลูกข้าวต่อเนื่องในปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยเขตพื้นที่เป้าหมายหลัก ของการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืช เศรษฐกิจอย่างอื่น ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าวที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง (Mekong River
Delta) ในรอบการผลิตฤดูหนาว (ช่วงเดือนที่ ๑๐ ของปี) ซึ่งให้ผลผลิตต่าและง่ายต่อการเกิดการระบาดของโรคและ
แมลง อันเป็นผลจากการปลูกข้าวต่อเนื่องยาวนานมาตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ ตามทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า “ในอนาคตเวียดนามมีแนวโน้มจะมีเนื้อที่ปลูกข้าวลดลง”
ด้วยการขยายพื้นที่ปลูกข้าวจะมีข้อจากัดมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปรไม่แน่นอน
ยากต่อการคาดการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน หรือฝนตกมากเกินไป
จนเกิด น้าท่วม ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าว รวมถึงแนวโน้มที่ ระดับน้าทะเลจะหนุนสูงจนกระทบแหล่งผลิตข้าว
สาคัญบริเวณพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง เว้นแต่จะมีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม พอเพียง มีประสิทธิภาพ
รายการ

ปี 2557/58
ปี 2556/57
ประมาณการ ประมาณการ
(ปรับปรุงใหม่)
(เดิม)
(ใหม่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (หน่วยวัด: ๑,๐๐๐ เฮกตาร์)
การผลิตช่วงฤดูหนาว (เดือนที่ ๑๐ ของปี)
1,770
การผลิตช่วงปลายฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ
3,111
การผลิตช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง
2,907
รวม
7,788
อัตราผลผลิตต่อเฮกตาร์ (หน่วยวัด: ตัน ต่อเฮกตาร์)
การผลิตช่วงฤดูหนาว (เดือนที่ ๑๐ ของปี)
4.75
การผลิตช่วงปลายฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ
6.67
การผลิตช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง
5.47
เฉลี่ย
5.79
ผลผลิตรวม (หน่วยวัด: ๑,๐๐๐ ตัน)
การผลิตช่วงฤดูหนาว (เดือนที่ ๑๐ ของปี)
8,407
การผลิตช่วงปลายฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ
20,750
การผลิตช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง
15,901
รวม
45,058

ปี 2558/59
คาดการณ์

1,750
3,140
2,880
7,770

1,700
3,100
2,900
7,700

1,680
3,100
2,880
7,660

4.75
6.70
5.50
5.82

4.80
6.70
5.50
5.83

4.85
6.75
5.55
5.88

8,313
21,038
15,840
45,191

8,160
20,770
15,950
44,880

8,148
20,925
15,983
45,056

อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าเวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๘/๕๙ เป็นประมาณ ๔๕.๐๖ ล้านตัน
ข้าวเปลือก โดยเวียดนามมีนโยบายจะขยายการผลิตข้าวในระบบ “การผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ (Large-scale rice

๓

farm)” ซึ่งได้เริ่ มทดลองดาเนิ นการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ แม้จะยัง
มีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ผลตอบแทนให้กับชาวนา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนารายย่อย โดยชาวนาเขตพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขงมีเนื้อที่นาเฉลี่ย ประมาณ
๓ ไร่ ต่อครอบครัว และ ๖ ไร่ ต่อครอบครัว ตามลาดับ
จากความสาเร็จของการทดลองผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง กระทรวง
เกษตรฯ เวียดนาม จึงมีเป้าหมายจะขยายเนื้อที่ปลูกข้าวในระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น ให้ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านเฮกตาร์
(๖.๒๕ ล้านไร่) โดยจะเพิ่มเนื้อที่การผลิ ตข้าวแบบแปลงใหญ่ ในเขตพื้นที่ราบลุ่ มปากแม่น้าโขงให้ได้ ๓๐๐,๐๐๐๕๐๐,๐๐๐ เฮกตาร์ ภายในปี ๒๕๕๘
โดยในการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่จะดาเนินการรวบรวมชาวนารายย่อย ซึ่งมีที่นาติดต่อกันให้เป็นแปลงนาข้าว
ขนาดใหญ่ (กรณีการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ เขตพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขงพบว่ามีเนื้อที่ปลูกข้าวต่อโครงการเฉลี่ย
๑๐๐-๑๕๐ เฮกตาร์ หรือ ๖๒๕-๙๓๗.๕ ไร่) แล้วทาการผลิต แปรรูป และทาการตลาด จนถึงการส่งออก อย่างเป็น
ระบบครบวงจร ด้วยการผนึกกาลังความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ชาวนา รัฐบาล ภาคเอกชนผู้ทาธุรกิจ
เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต แปรรูป การตลาด และการส่งออก และหน่วยงานศึกษาค้นคว้าวิจัย ร่วมคิดวิเคราะห์วางแผน
ร่วมดาเนินการ และร่วมแบ่งปันรับผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรม โดยภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานศึกษาค้นคว้าวิจัย
ร่วมให้การสนับสนุนในการผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด
นอกจากนี้ เวียดนามได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการปลูกข้าว
ซึ่งพบว่าได้ผลดีช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าว เพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าวของเกษตรกร อาทิ
(๑) หลัก “๓ ลด ๓ เพิ่ม” (ลดปุ๋ย ลดสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)
(๒) หลัก “๑ ต้อง ๕ ลด” (ต้องใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพ ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ ลดสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ลดปุ๋ย
ลดการใช้น้าชลประทาน ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว)
(๓) หลัก “๔ ดี” (ดินดี เมล็ดพันธุ์ดี การเพาะปลูกดี ผลผลิตดี)
การบริโภค
แม้ “ข้าว” จะยังเป็นอาหารหลักของประชากรเวียดนาม แต่มีแนวโน้มการบริโภคลดลงเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นใน
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เมื่อมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สูงขึ้น ประชากรมี รายได้และอานาจซื้อมากขึ้น
สามารถจั ดหาอาหารชนิดต่างๆ นอกเหนื อจากข้าว มาบริโ ภคได้มากขึ้น จากข้อมูล ล่ าสุด ของกระทรวงเกษตรฯ
เวียดนาม ปัจจุบันประชากรเวียดนามมีอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ย ๑๓๖ กิโลกรัม ต่อคน ต่อปี โดยประชากรเขตเมือง
มีอัตราการบริโภคข้าวลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเขตชนบท และประชากรเขตเมืองมีแนวโน้มบริโภค
ข้าวคุณภาพดีมากขึ้น
อย่างไรก็ดี แม้อัตราการบริโภคข้าวต่อคนจะลดลง แต่จากจานวนประชากรในปัจจุบัน ที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๑ ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคข้าวโดยรวมยังคงเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าเวียดนามมีความต้องการข้าว
เพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นปีละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน
นอกจากนี้ ความต้องการอุป โภคบริ โภคข้าวโดยรวมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ยังเป็นผลจากความต้องการข้าวใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งมีความต้องการปีละประมาณ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ ตัน ด้วยอัตราการเจริญเติบโตปีละ
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๑๐% โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประเภทเบียร์และไวน์ และความต้องการข้าวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารสัตว์และสัตว์น้า ทั้งที่เป็นการผสมอาหารสัตว์โดยเกษตรกรเองเพื่อใช้ในการเลี้ยงสุกร ปลา และไก่ และ
ที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์และสัตว์น้าของผู้ประกอบการค้า โดยมีปริมาณความต้องการข้าวเป็นวัตถุดิบ (ทั้งใน
ส่วนของเกษตรกรที่ผลิตอาหารสัตว์และสัตว์น้าใช้เอง และผู้ประกอบการผลิตอาหารสั ตว์และสัตว์น้าเพื่อการค้า ซึ่งมี
สัดส่วนความต้องการส่ วนละเท่าๆ กัน) ปีล ะประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ตัน ขึ้นกับระดับราคาของข้าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาของแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด และมันสาปะหลัง โดยอาจมีความต้องการสูง
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ต่อปี หากข้าวมีราคาไม่แพง
การค้า
กล่าวโดยทั่วไป ราคาข้าวในเวียดนามจะผันแปรขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่
ปริมาณผลผลิตจากเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละฤดูกาลผลิต ปริมาณการส่งออก และประมาณข้าวคงเหลือในสต็อก โดยแต่ละปี
จะมีปัญหาราคาข้าวตกต่า ๒ ครั้ง ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวรอบการผลิตหลัก (รอบการผลิต ปลายฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิ) ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน สาหรับการผลิตข้าวทางภาคใต้ และช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม สาหรับการ
ผลิตข้าวทางภาคเหนือของเวียดนาม
อย่างไรก็ดี พบว่าราคาข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗ ไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงระหว่างปีมากนัก แม้โดยภาพรวมราคาข้าว
ภายในประเทศจะมีระดับราคาลดต่าลง ยกเว้น ช่วง ๓ เดือนสุดท้าย ซึ่งมีปริมาณข้าวคงเหลือในสต็อกลดลง ทาให้ข้าว
มีราคาสูงขึ้น
โดยรัฐบาลเวียดนามได้ดาเนินมาตรการสร้างเสถียรภาพราคาข้าว เพื่อมิให้ราคาข้าวตกต่า สร้างความเดือดร้อน
แก่เกษตรกร ด้วยนโยบำยส่งเสริมกำรซือขำยข้ำวตำมกลไกของตลำด ให้การสนับสนุนทางอ้อม ไม่ใช้นโยบาย
สนับสนุนราคาโดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด โดยจะใช้วิธีก้ำหนดรำคำชีน้ำตลำด (Directed price
of rice) หากราคาซื้อขายข้าวในตลาดต่ากว่าราคาชี้นา ซึ่งมักจะเกิดช่วงหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
โดยเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวรอบการผลิตหลัก ช่วงเดือนมีนาคม และ/หรือมิถุนายน ของแต่ละปี รัฐบาลจะสั่ง
การให้ “สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA)” ซึ่งมีภารกิจหลักในการกากับดูแลการ
ดาเนินการด้านการผลิต การแปรรูป และการค้าอาหารของเวียดนาม สั่งให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวเกือบทั้งหมดของเวียดนาม ไปรับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกรตามราคาชี้นา ซึ่งเป็นราคาขั้นต่า
(Minimum purchase price or guaranteed purchase price) ที่เกษตรกรควรจะได้รับ โดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนการดาเนินการ ด้วยการให้สถาบันการเงิน สนับสนุนสินเชื่อ (เช่น สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ากว่าปกติ หรือ
สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กาหนด) ให้กับผู้ประกอบการที่ออกไปรับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกรตาม
ราคาชี้นา โดยผลกาไรขาดทุนจากการซื้อขายผลผลิตเป็นของเอกชนรายนั้นๆ ซึ่งพบว่า ได้ผลสาเร็จดับหนึ่ง โดยยังมี
ปัญหาทางปฏิบัติอยู่บ้าง จากการที่เอกชนบางรายไม่ได้ซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง แต่ซื้อจากผู้รวบรวมข้าว ทาให้
เกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ VFA จะเป็นผู้กาหนดราคาชี้นาที่ใช้เป็นเกณฑ์ให้เอกชนไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกร โดยคานวณจากตัวเลข
ประมาณการต้นทุนการผลิตข้าวแต่ละฤดูกาลผลิต จัดทาโดยกระทรวงการคลังของเวียดนาม ซึ่งในทางปฏิบัติจะให้
เกษตรกรในพืนที่เป็นผู้คิดค้ำนวณประมำณกำรต้นทุนและรำคำของผลผลิตเสนอขึนมำเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกาหนด
ราคาซื้อขายผลผลิต ข้าวที่เหมาะสมจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เป็นราคาชี้นาในตลาด ซึ่งรัฐบาลจะคิดคานวณให้
เกษตรกรมีกาไรจากการขายข้าวประมาณ ๓๐% ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ได้แถลงไว้เมื่อวันที่ ๓๐
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มีนาคม ๒๕๕๓ โดยรัฐบาลได้กาหนดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกรนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓/๕๔ เป็นต้นมา ณ ระดับราคา
ประมาณ ๕,๐๐๐ VND ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ ๗.๗๕ บาท ต่อกิโลกรัม (ปัจจุบัน ๖๔๕ VND เท่ากับประมาณ
๑ บาท)
ส าหรั บ การด าเนิ น การในฤดู ก าลผลิ ต ปั จ จุ บั น นายกรั ฐ มนตรี เ วี ย ดนามได้ ใ ห้ ก ารอนุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ดาเนินโครงการรับซื้อข้าวรอบการผลิตปลายฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ จากเกษตรกรเขตพื้นที่ราบลุ่ม
ปากแม่น้าโขง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ ล้านตัน ตามระดับราคาซื้อขายข้าว
ขั้นต่า หรือราคาชี้นาของรัฐบาล โดยธนาคารกลางของรัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย ๔ เดือน
ให้กับภาคเอกชนที่ไปรับ ซื้อข้าวตามโครงการดังกล่ าว ซึ่ง โดยภาพรวมมีผ ลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
การส่งออกข้าว
การแข่งขันส่งออกข้าวที่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศคู่แข่งสาคัญ ได้แก่ ไทย อินเดีย และปากีสถาน รวมถึงประเทศ
คู่แข่งส่งออกข้าวรายใหม่ เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์ ทาให้ VFA ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗
เหลือเพียง ๖.๕ ล้านตันข้าวสาร และสามารถส่งออกข้าวได้จริงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๖.๓๒
ล้านตันข้าวสาร เป็นมูลค่า ๒,๗๙๐ ล้านเหรียญสหรัฐ (ตามราคา FOB) หรือ ๒,๙๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐ (ตามราคา
CIF) ปริมาณส่งออกลดลงจากปี ๒๕๕๕/๕๖ ร้อยละ ๕ มูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ ๓.๔๖ (ตามราคา FOB) อย่างไรก็ดี
คาดการณ์ว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘ และปี ๒๕๕๘/๕๙ ได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ ๖.๗
ล้านตันข้าวสาร มากเป็นลาดับที่ ๓ รองจากไทย และอินเดีย แต่มีแนวโน้มจะเผชิญการแข่งขันส่งออกข้าวจากประเทศ
คู่แข่งค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแข่งขันจากประเทศไทย
ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียยังเป็นตลาดส่งออกข้าวสาคัญที่สุดของเวียดนาม มีสัดส่วนในการส่งออกมากกว่าร้อยละ ๗๐
ของการส่งออกข้าวทั้งหมด โดย “สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ ๑” ของเวียดนามเป็นปีที่ ๒
ติดต่อกันนับแต่ปี ๒๕๕๕/๕๖ ด้วยปริมาณการส่งออกประมาณ ๒ ล้านตันข้าวสาร หรือร้อยละ ๓๒ ของปริมาณการ
ส่งออกข้าวทั้งหมดในปี ๒๕๕๖/๕๗ ลดลงประมาณร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปริมาณการส่งออกข้าวไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ๒๕๕๕/๕๖ ซึ่งมีจานวนประมาณ ๒.๒ ล้านตันข้าวสาร โดยเวียดนามตั้งเป้าหมายในปี
๒๕๕๗/๕๘ จะเพิ่มการส่งออกข้าวไปสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สูงขึ้นเป็นประมาณ ๒.๔ ล้านตันข้าวสาร ซึ่งปัจจุบัน
เวียดนามเป็นประเทศที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนาเข้าข้าวมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการ
นาเข้าข้าวทั้งหมด และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๕๗/๕๘ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเพิ่มการนาเข้าข้าวเป็นประมาณ
๔.๓-๔.๕ ล้านตันข้าวสาร จึงจะเป็นโอกาสที่เวียดนามจะขยายการส่งออกข้าวไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น
สาหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียที่เป็นตลาดส่งออกข้าวสาคัญของเวียดนาม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย โดยในปี ๒๕๕๖/๕๗ ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวลาดับ ๒ รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้วยปริมาณการส่งออกประมาณ ๑.๕ ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณร้อยละ ๒๔ ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมด
ของเวียดนามในปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยเวียดนามตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๕๗/๕๘ จะส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ประมาณ ๑.๕-๒.๐, ๑.๑-๑.๕ และ ๐.๕-๑.๑ ล้านตันข้าวสาร ตามลาดับ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๘ เวียดนามประสบผลสาเร็จชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จานวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัน นับเป็นครั้งที่ ๒ ในรอบปี
ที่เวียดนามชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ หลังจากเมื่อต้นปีเวียดนามชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จานวน

๖

๓๐๐,๐๐๐ ตัน และฟิลิปปินส์ยังมีความประสงค์จะเปิดประมูลข้าวอีกครั้งจานวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน เพื่อเก็บ
สต๊อกข้าวรองรับหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งกระทบต่อการผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในปีนี้
นอกจากตลาดข้าวในภูมิภาคเอเชีย เวียดนามส่งออกข้าวไปอีก ๒ ตลาดสาคัญ ได้แก่ ตลาดในภูมิภาคแอฟริกา
และสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ดี ข้าวที่เวียดนามส่งออกในปัจจุบันเป็นข้าวคุณภาพปานกลาง (ข้าว ๑๐% และข้าว ๑๕%) และข้าว
คุณภาพต่า (ข้าว ๒๕% และปลายข้าว) เกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ ๔๕ ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งสิ้น โดยเป็นการส่งออกข้าวคุณภาพดี (ข้าว ๕% และข้าวหอม) ประมาณร้อยละ
๔๗ ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมด ซึ่งเวียดนามตั้งเป้าหมายจะขยายการส่งออกข้าวคุณภาพสูง (โดยเฉพาะข้าว
หอมเวียดนาม) และข้าวเหนียว ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยหนึ่งในมาตรการที่ รัฐบาลเวียดนาม
มีนโยบายจะนามาใช้ คือ การสร้างตรายี่ห้อ (Brand name) ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับข้าวของเวียดนามภายในปี ค.ศ.
๒๐๒๐ (๒๕๖๓) เพื่อส่งออกไปตลาดที่ต้องการข้าวคุณภาพสูง เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น
อนึ่ง VFA ยังคงใช้มาตรการตามข้อบัญญัติ Ordinance 109/2010/ND-CP ในการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าว
ควบคู่กับการกาหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่า (Minimum export price) เพื่อเป็นบรรทัดฐานการส่งออกข้าวของ
ภาคเอกชน และการกากับดูแลให้มีปริมาณและระดับราคาข้าวภายในประเทศเหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้บริโภค โดยจะมีการออกประกาศกาหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่าเป็นระยะ เช่น ล่าสุดได้กาหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่า
สาหรับข้าว ๒๕% ตันละ ๓๕๐ เหรียญสหรัฐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
การส่งออกข้าวของเวียดนามจาแนกตามคุณภาพข้าวช่วง ๔ เดือนแรกของ ปี ๒๕๕๘ (หน่วยวัด: ตัน)
ภูมิภาค
ข้าว ๕% ข้าว ๑๐% ข้าว ๑๕%
เอเชีย
208,488 45,624 326,666
แอฟริกา
81,718
630
4,550
ยุโรป และ CIS 19,713
1,448
อเมริกา
181,728
208
479
ออสเตรเลีย
4,011
375
720
รวม
495,658 46,837 333,863

ข้าว ๒๕%
227,799
33
50
227,882

ปลายข้าว ข้าวเหนียว
176,342 104,981
75
10
22
182
1
244
630
177,070 105,417

ข้าวหอม
182,838
133,262
4,095
17,118
3,520
340,833

อื่นๆ
29,401
15,970
7,985
1,446
2,129
56,931

รวม
1,302,139
236,248
33,445
201,224
11,435
1,784,491

การนาเข้า
แม้เวียดนามจะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ แต่ก็มีการนาเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการบริโภค
ซึง่ เกือบทั้งหมดนาเข้าจากกัมพูชา โดยคาดการณ์ว่าจะมีการนาเข้าข้าวจากกัมพูชา ปี ๒๕๕๗/๕๘ และปี ๒๕๕๘/๕๙
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน และ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ตามลาดับ รวมทั้งนาเข้าข้าวเหนียวเล็กน้อยจากลาว
ทั้ ง นี้ การน าเข้ า ข้ า วส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากการที่ เ กษตรกรกั ม พู ช าเช่ า พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วในประเทศเพื่ อ นบ้ า น
โดยเฉพาะเกษตรกรเขตพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าโขง ซึ่งผลิตข้าวเพื่อการส่งออกเป็นหลัก จะเช่าพื้นที่ในเขตกัมพูชา
บริเวณใกล้เคียงกับพรมแดนของทั้ง ๒ ประเทศ เพื่อปลูกข้าวสาหรับการบริโภคในครัวเรือน

๗
สรุปสถานการณ์ข้าวของเวียดนาม ปี ๒๕๕๖/๕๗ ถึงปี ๒๕๕๘/๕๙
ปี 2556/57
รายการ
เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว
ปริมาณสต็อกข้าวต้นปี
ปริมาณผลผลิตข้าวสาร
ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก
ปริมาณนาเข้าข้าว
รวมอุปทานข้าว
ปริมาณส่งออกข้าว
ปริมาณบริโภคข้าว
ปริมาณสต็อกข้าวสิ้นปี
รวมอุปสงค์ข้าว

USDA
7,788
863
28,161
45,058
300
29,324
6,500
22,000
824
29,324

ปรับปรุงใหม่
7,788
863
28,161
45,058
300
29324
6,350
22,000
974
29,324

ปี 2557/58
ประมาณการ
USDA ปรับปรุงใหม่
7,770
7,700
824
974
28,250
28,050
45,200
44,880
400
400
29,474
29,424
6,700
6,700
21,900
21,900
874
824
29,474
29,424

ปี 2558/59
คาดการณ์
7,660
824
28,160
45,056
500
29,484
6,700
22,000
784
29,484

หน่วยวัด
เนื้อที่ = 1,000 เฮกตาร์
ปริมาณ = 1,000 ตัน
อัตราแปรสภาพ = เนื้อข้าว ๖๒๕ กิโลกรัม ต่อข้าวเปลือก ๑ ตัน

ปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ
ส่วนการต่างประเทศ สานักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
มิถุนายน ๒๕๕๘

๘
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