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1นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติและผู้ประสานงานชุดโครงการ ”งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ข้าวเป็นอาหารจานหลกัของประชากรฟลปิปนส์ แต่โดยสภาพทีต่ัง้ของ
ประเทศแล้วฟลปิปนส์มภีมูปิระเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยหมูเ่กาะต่าง ๆ  ไม่น้อย
กว่า 7,000 เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งในเกาะใหญ่ ๆเช่น เกาะลูซอน 
มินดาเนา เป็นต้น จะมีพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับหุบเขาและทิวเขา  ฟลิปปนส์จึง
เป็นประเทศที่มีพื้นที่ราบลุ่มสําหรับการเพาะปลูกข้าวจํากัด วิถีชีวิตของการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรจํานวนไม่น้อยจึงเป็นการทาํนาแบบขัน้บนัไดตามทีร่าบ
บนไหล่เขา อนัเป็นสาเหตสํุาคญัทีท่าํให้ผลผลิตข้าวโดยเฉลีย่ของฟลปิปนส์อยู่
ในระดับตํ่า และผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ

สภาพพื้นที่การเกษตรในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีจำากัด
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  ฟิลิปปินส์จึงต้องนำาเข้าข้าวเป็น
ประจำาเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 
เป็นต้นมา การที่ฟิลิปปินส์ยังก้าวไม่พ้น
การพึ่งพิงนำาเข้าข้าว ด้านหนึ่งเป็นเพราะ
ความมีจำากัดของพื้นที่เพาะปลูกข้าวและ
ตอ้งเผชญิกบัภยัธรรมชาติคอ่นขา้งสูงเกือบ
ทุกปี ทำาให้ผลผลิตแปรปรวนมาก อีกด้าน
หนึง่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของประชากรอยา่ง
รวดเรว็จาก 32.25 ลา้นคนในป ีพ.ศ. 2517 
ไดเ้พิม่ข้ึนมาเป็น 102.16 ล้านคนในปี พ.ศ. 
25572  หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ในช่วง
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทำาให้สถานการณ์
การผลิตพืชอาหารจานหลักโดยเฉพาะ
ข้าวของฟิลิปปินส์ตามไม่ทันกับการเพิ่ม
ขึ้นของประชากร

ในภาพรวมแล้วฟิลิปปินส์มีพื้นที่
เพาะปลูกข้าวประมาณ 4.8 ล้านเฮกตาร์
หรือประมาณ 30 ลา้นไร ่ในจำานวนนีอ้ยูใ่น
เกาะลซูอนประมาณครึง่หนึง่ของพืน้ทีเ่พาะ
ปลกูขา้วทัง้หมด  ในป ี2557 มีผลผลติขา้ว
โดยรวมประมาณ 11.86 ล้านตันข้าวสาร
(ประมาณ 18 ล้านตันข้าวเปลือก) ในด้าน
การบริโภคฟิลิปปินส์มีความต้องการข้าว
เพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณ 
12.5 ล้านตันข้าวสาร อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงจากปี 2553-2557 ฟิลิปปินส์มีข้าวใน
สตอ็กเฉลีย่ปลีะ 1.88 ลา้นตนั และมกีารนำา
เข้าข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ 1.58 ล้านตัน3

การเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิต
ข้าวของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในช่วงปลายข
องทศวรรษ 2500 เพราะได้มีการค้นพบ

2 http://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/3 คำานวณจากข้อมูล USDA (2015) Grain: World Markets and Trade, July version4 http://www.sourcewatch.org/index.php/Masagana_99

ข้าวพันธุ์ IR8 หรือ miracle rice  โดย
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งตั้งอยู่
ที่ฟิลิปปินส์ ข้าวพันธุ์ IR8 เป็นข้าวพันธุ์
ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะไม่ไวต่อช่วง
แสง สามารถปลกูไดท้กุฤดกูาล ตอบสนอง
ตอ่ปุย๋เคมไีด้ดหีากมกีารเพาะปลกูในพืน้ที่
ชลประทาน และทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในระบบการเพาะปลูกข้าวของฟิลิปปินส์
ท่ีปลูกข้าวได้ปีละคร้ังตามมาด้วย โดย
ประธานาธบิดมีารก์อสในขณะนัน้ไดใ้หก้าร
สนบัสนนุอย่างสำาคญัในการใหเ้กดิการแพร่
กระจายของข้าวพันธุ์ใหม่ดังกล่าว เพราะ
ต้องการให้ฟิลิปปินส์สามารถพึ่งพิงตนเอง
เรื่องข้าวได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้จัดทำา
โครงการ “Masagana99” หรือโครงการ
เพิ่มผลิตข้าวให้ได้ 99 cavan4 (ประมาณ 

4900 ก.ก.) ต่อเฮกตารใ์นพืน้ที ่ชลประทาน
ทัง้ในฤดนูาปแีละนาปรงัขึน้ในปี พ.ศ. 2516 
ทั้งนี้ ได้จัดให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการ สนับสนุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น พันธุ์ข้าว สินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการ
ผลิต การซื้อปุ๋ยในราคาอุดหนุน พร้อมๆ
กับการให้การอุดหนุนในราคาข้าวเปลือก
ที่รัฐรับซื้อ

  ผลจากการแพร่กระจายตัวของ
การยอมรบัขา้วพนัธุใ์หม่และการสนับสนุน
ของรัฐในเชิงนโยบายเพื่อการเพิ่มผลผลิต
ข้าว  ทำาให้ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์เพิ่ม
ขึน้อย่างกา้วกระโดดจากผลผลิตเฉล่ียปีละ  
3.06 ลา้นตนัขา้วสาร (ประมาณ 5.94 ลา้น
ตันข้าวเปลือก)ในช่วงปี พ.ศ.2509-2513 
มาเป็นเฉล่ียปีละ 4.77 ล้านตันข้าวสาร

ข้าวพันธุ์ IR8 หรือ Miracle rice ค้นพบโดย IRRI

การทำาการเกษตรแบบขั้นบันไดทำาให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)
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สถาบันวิจัยข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ (PhilRice)

(ประมาณ 7.95 ล้านตันข้าวเปลือก)ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2519-2523  หรือประมาณ 
10 ปีถัดมา อีกทั้ง ในช่วงระยะเวลาต่อมา
รฐับาลฟลิิปปนิสไ์ดต้ระหนกัถงึความจำาเปน็
ท่ีจะตอ้งมสีถาบนัวจิยัขา้วของประเทศขึน้ 
จึงได้ดำาเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยข้าวของ
ประเทศ หรอื PhilRice ขึน้ในป ี2528 เพือ่
ใหเ้ปน็หน่วยงานในการพฒันางานวจิยัและ
การเผยแพร่งานวิจัยด้านข้าวของประเทศ 
รวมถงึการเปน็สถาบนัทีส่รา้งความรว่มมอื
กับ IRRI ในการฝึกสร้างนักวิจัยด้านข้าว
ให้กับประเทศฟิลิปปินส์  ปัจจุบันสถาบัน 
PhilRice ไดเ้ตบิใหญโ่ดยมทีัง้สถานวีจิยัขา้ว
ในภูมภิาคตา่งๆและสถาบนัเครอืขา่ยงานวจิยั
ด้านข้าวและชาวนารวมถึงการมีศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์คุณภาพถึง 70 แห่ง ทั้งประเทศ

ในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา 
พบว่าภาคการผลิตข้าวในฟิลิปปินส์ได้มี
การปรับตัวทั้งในด้านอุปทานผลผลิตและ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือผลผลิต
ขา้วเปลอืกไดเ้พิม่จาก 355 ก.ก.ตอ่ไร ่เฉลีย่
ในช่วงปี พ..ศ. 2519-2523 มาเป็น 509 
ก.ก.ต่อไร่ เฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2539-2543 
และปรบัตวัเพิม่ขึน้เปน็ 645 ก.ก.ตอ่ไรเ่ฉลีย่
ช่วงป ีค.ศ. 2553-25575 ในขณะทีผ่ลผลติ
ขา้วของฟิลปิปนิสไ์ด้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยปลีะ 
7.27 ลา้นตนัขา้วสาร(ประมาณ 12.2 ล้าน
ตันข้าวเปลือก) ในช่วงปี 2529-2533 มา
เป็น 11.35 ล้านตันข้าวสาร( 17.46 ล้าน
ตันข้าวเปลือก)ในช่วงปี ค.ศ. 2553-2557 

การขยายตัวของอุปทานผลผลิตข้าวของ
ฟลิปิปนิสใ์นชว่งทศวรรษ 2510 และ 2520 
อนัเปน็ผลกระทบจากการปฏวิตัเิขยีวไดส้รา้ง
ความเช่ือม่ันให้กบัฟิลปิปนิสว์า่จะสามารถ
พึ่งพิงตนเองเร่ืองข้าวได้อย่างสมบูรณ์ใน
อนาคต อยา่งไรก็ตาม สถานการณข์องการ
พึง่พงิตนเองไดอ้ยา่งสมบรูณข์องฟลิปิปนิส์
เกดิเป็นจริงได้ ในชว่งเวลาส้ัน ๆ  ของชว่งปี  
พ.ศ. 2522-2524 และป ีพ.ศ. 2530 เทา่นัน้6

 การมตีน้ทนุการผลติข้าวในระดบั
ที่สูง ความมีจำากัดของที่ดินที่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกข้าว รวมถึงการที่ฟิลิปปินส์
ตอ้งประสบกบัภยัธรรมชาตโิดยเฉพาะพายุ
ใต้ฝุ่นอยู่มากครั้งในแต่ละปี ได้สร้างความ
แปรปรวนตอ่อปุทานผลผลติขา้วของประเทศ
และเกษตรกร และเปน็สาเหตสุำาคญัทีท่ำาให้

ฟิลิปปินส์ยังคงต้องพ่ึงการนำาเข้าข้าวจากต่างประเทศ

5 คำานวณจากข้อมูลของ FAO
6 http://www.bworldonline.com

สำานักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority)

ฟลิปิปนิสต์อ้งพึง่พงิการนำาเขา้ขา้วเพือ่สร้าง
ความม่ันคงด้านอาหารในประเทศในช่วง
เกือบสี่ทศวรรษที่ผ่านมา   

ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งนำาเขา้ขา้วมา
เสริมเขา้กบัอปุทานผลผลติภายในประเทศ
เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการเกือบทุก
ปีของฟิลิปปินส์ และการที่ต้องรักษาภาค
การผลิตข้าวภายในประเทศ ฟิลิปปินส์จึง
ใชม้าตรการทางภาษเีพือ่ใหก้ารปกปอ้งกบั
ภาคการผลิตข้าวในประเทศ โดยที่ผ่านมา
ฟลิิปปนิส์ไดก้ำาหนดอตัราการจดัเกบ็ภาษขีา้ว
ไว้ค่อนข้างสูงในอัตราร้อยละ 40 สำาหรับ
การนำาเข้าภายในโควต้าจำานวน 350,000 
ตัน  ส่วนการนำาเข้า ข้าวนอกโควต้าได้จัด
เก็บภาษีในอัตราร้อยละ 50 อีกทั้งภายใน
กลุม่การคา้เสรอีาเซยีนฟลิิปปนิส์ยงัคงสินค้า
ข้าวไว้ในบัญชีสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง
(sensitive list) อีกด้วย

สำาหรับนโยบายด้านการสร้าง
เสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ  ในปี 
พ.ศ. 2515 รัฐบาลฟิลปิปินส์ในขณะนัน้ได้
เห็นความจำาเป็นในการจัดตั้ง “สำานักงาน
อาหารแห่งชาติ” หรือ National Food 
Authority มีชื่อย่อว่า NFA ขึ้น โดย
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สำานักงานอาหารแห่งชาติที่กล่าวถึงนี้ มี
บทบาทสำาคัญในการทำาหน้าท่ีสำารองข้าว
เพือ่สรา้งมลูภณัฑก์นัชนใชเ้ปน็มาตรการใน
การสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารขึน้ภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศ
ประสบวกิฤตภยัธรรมชาตหิรอืในยามท่ีเกดิ
ภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ NFA ยังทำาหน้าที่
ในการดแูลควบคมุระดบัราคาขายปลกีข้าว
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำาหรับผู้บริโภค 
ควบคมุการนำาเขา้ขา้ว และในขณะเดยีวกนั
ก็ทำาหนา้ทีส่นบัสนนุนโยบายของรัฐในการ
สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรโดยจัดซื้อ
ข้าวจากเกษตรกรเก็บไว้ในสต็อกในราคา
อุดหนุน เป็นต้น

การขึ้นดำ ารงตำ าแหน่ งของ
ประธานาธิบดีเบนิกโน อากิโนที่ 3 ของ
ฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2553 ได้นำาเสนอ
ความท้าทายเชงินโยบายตอ่การสรา้งความ

เทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า

มัน่คงทางอาหารโดยเฉพาะสนิคา้ขา้วใหก้บั
ประชากรของฟลิิปปินส์ โดยไดป้ระกาศวา่
จะดำาเนินการให้เกิดการพึ่งพิงตนเองเรื่อง
ข้าวให้ได้อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2556 

อยา่งไรกต็าม ในขอ้เทจ็จรงิแล้วในช่วงสอง
ปท่ีีผา่นมาฟลิปิปนิสย์งัตอ้งนำาเขา้ขา้วและ
นำาเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น จาก 1 ล้านตันในปี 
พ.ศ. 2556 มาเป็น 1.8 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 
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2557 หรอืเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 80 โดยมีสาเหตุ
สำาคัญเนือ่งจากการประสบกบัภาวะภยัแลง้ 
และวาตภยัจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก  

แต ่Briones7 ไดว้เิคราะห์ไวว้า่หาก
ฟลิิปปนิสจ์ะพึง่พงิตนเองใหไ้ดน้ัน้ ฟลิปิปนิส์
จะตอ้งลงทนุเพ่ือการพัฒนาดา้นชลประทาน 
การสรา้งความเขม้แขง็ในการจัดการไรน่าให้
กับเกษตรกร การลงทุนวิจัยในการพัฒนา
เทคโนโลยดีา้นการผลติ การพฒันาในดา้น
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมถงึการจดัการ
ความสญูเสยีในชว่งเกบ็เกีย่วและหลงัการเกบ็
เกีย่วใหเ้กดิข้ึนในวงกว้าง ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ผลติ

ปัญหาภัยธรรมชาติที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณภาพจาก  http://www.vietnambreakingnews.com
 https://dogoodingnow.wordpress.com/2012/05/02/planting-rice-is-always-more-fun-in-the-philippines
 http://cambridgeschoolinc.com/blog/category/uncategorizedI
 http://yubanet.com/scitech/Carbon-dioxide-could-reduce-crop-yields_printer.php 
 https://ricematters.wordpress.com/about/

ภาพการผลิตข้าวรวมถึงการลดต้นทุนเพื่อ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั นอกจาก
นีร้ฐับาลฟลิปิปนิสจ์ะตอ้งปฏิรปูกลไกตลาด
ข้าวให้เอกชนเข้ามามีบทบาททดแทน
บทบาทของสำานกังานอาหารแห่งชาต ิรวม
ถงึการสนบัสนนุดา้นสนิเชือ่การเกษตรเพือ่
ให้เกษตรกรขนาดเล็กเข้าถึงได้อย่างกว้าง
ขวาง อีกทัง้ภาคการผลิตขา้วของฟลิิปปนิส์
จะตอ้งพฒันาใหม้ผีลผลติตอ่เนือ้ทีเ่พิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 19 จากสถานภาพที่เป็น
อยู ่หรอือาจจะตอ้งเพิม่เนือ้ทีเ่พาะปลกูขา้ว
ให้ได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำากว่าร้อยละ 19 หรือมิ
ฉะนัน้กต็อ้งพฒันาพืน้ที ่ๆ  ไมม่ชีลประทาน

ในฟลิิปปนิส์ให้เปน็พืน้ทีช่ลประทานใหห้มด 
รวมถึงได้สรุปไว้ว่าโอกาสที่ฟิลิปปินส์จะ
พึ่งพิงตนเองตามเป้าหมายของรัฐบาลไม่
น่าจะเกิดขึ้นได้ 

การเลื่อนเป้าหมายเพื่อการพึ่ง
พิงตนเองของรัฐบาลฟิลิปปินส์ออกไปอีก 
2 ปีข้างหน้า8 จึงเป็นความท้าทายอีกครั้ง
หนึ่ง แต่ได้มีการวิเคราะห์คาดการณ์กัน
ไว้ว่าฟิลิปปินส์ยังจะก้าวไม่พ้นการพึ่งพิง
นำาเข้าข้าวอย่างแน่นอนทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต

7 เอกสารเรื่อง Rice self-sufficiency for the Philippines: Is it feasible?
8 http://www.reuters.com/article/
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